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ประจ�าวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

ยิ่งกว่าเขาพระสุเมรุโอนเอนลั่น

ยิ่งกว่าสิ้นตะวันสิ้นจันทร์ฉาย

หล้ามืดดับอับแสงแรงมลาย

โลกธาตุแตกสลาย สิ้นองค์ภูมิพล

น�้าตารินทุกหย่อมย่านทุกบ้านเหย้า

ใจดวงเศร้าจิตดวงโศกโลกหมองหม่น

ทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนก็ร้อนรน

เกลื่อนดาวหล่นโลกอับสิ้นดับดินฟ้า

ธ ทรงเป็นทุกอย่างสร้างประเทศ

ธ ทรงเป็นหลักเศรษฐกิจกล้า 

ธ ทรงเป็นดวงใจไทยประชา

ธ ยาตราทั่วทุกถิ่นปฐพินใด

สิ้นพระองค์เหมือนสิ้นชีวิตชาติ

ที่ทะนงองอาจก็สั่นไหว

โอ้พระองค์พระผ่านเกล้าของชาวไทย

เสด็จสวรรค์ครรไลไปลาลับ

ราษฎร์จะจมน�้าตาตายไปด้วยแล้ว

โอ้ ดวงแก้วเหนือเกล้าฯ ไม่คืนกลับ

ประหนึ่งว่าชีวาวายลงพ่ายพับ

น�้าตาหล่นวับวับลงพรูพราย

ขอเสด็จสู่สวรรค์ ณ ชั้นฟ้า

ราษฎร์อยู่หลังหลั่งน�้าตาไม่เหือดหาย

ภูมิพลังยังอยู่ไม่รู้วาย

ขอพระองค์สู่สัมปรายภพเทอญ

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ถวายบังคมลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ



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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ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

     ลาดกระบัง

วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

    เทคโนโลยี

2. เพือ่เป็นเวทเีผยแพร่ผลงานทางวชิาการและผลงานวจัิยของอาจารย์ นกัวจัิย นกัศกึษาทัง้ในระดบัชาติ 

    และนานาชาติ

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์  

    สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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“น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สู่สวรรคาลัย”

“...เราไม่เป็นประเทศร�่ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยาก

จะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศ

เหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหาร

แบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับต�ารามากเกินไป ท�าอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน 

จะอยู่ได้ตลอดไป...”

พระราชด�ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔

ประเทศไทย ได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ ของการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในการเสด็จสวรรคตของพระเจ้า

แผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระมหากษัตริย์อันทรงเป็นท่ีรักยิ่งของปวงชนชาวไทย  

ณ วันที่ 13 ตุลาคม 59 รวมพระชนมายุ ได้ 89 พรรษา และทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี พระองค์ได้รับการ

ขนานพระนามว่า “พระมหากษัตรย์ินกัพฒันา” ทรงรเิริม่โครงการต่างๆ มากมายทีท่รงคณุประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

และพสกนิกรชาวไทย เช่น โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่น โครงการกังหันน�้า 
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 1

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของมนุษย ์

มากข้ึนช่องทางการให้บริการผ่านทางเวบ็ไซต์เป็นช่องทางทีไ่ด้รบัความนยิมและเป็นช่องทางทีเ่จ้าของเวบ็ไซต์จะได้พบกบั 

กลุ่มเป้าหมายที่ตนเองต้องการโดยตรง การศึกษาเรื่องเว็บเมทริกซ์นี้จะท�าให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถรับรู้และติดตาม

ความเคล่ือนไหวของผู้ใช้รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับเว็บไซต์ของตนเองได้ ท�าให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตาม

และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้ดีย่ิงข้ึน เป็นผลที่จะน�าไปสู่หนทางในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้ประสบ

ความส�าเร็จและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น ในบทความฉบับนี้จักกล่าวถึงภาพรวมของเว็บเมทริกซ์  

และการน�า เว็บเมทริกซ์ไปประยุกต์ใช้ผ่านการใช้เครื่องมือช่วยอ�านวยความสะดวกในการวิเคราะห์เว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ 

ผู้บริหารเว็บไซต์สามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: เว็บเมทริกซ์, เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ 

Abstract

Nowadays, we can’t refuse that the role of Internet is a part of our lifestyles. The internet website is a 

popular channel for customers to find services and for service provider to find target groups. A metrics system makes 

information available to a web admin. The web admin can aware and follow the movement of users and real events 

can be viewed through measurements such as number of page views during a time period. The web admin can follow  

and understand their target group’s behavior. This paper will discuss overview of web metrics, and will apply the 

web metrics by using the facility of web analyzer tools in order to manage their website’s efficiency.

Keywords: web metrics, web analyzer tool

กำรวัดประสิทธิภำพเว็บไซต์โดยใช้เคร่ืองมือกำรวิเครำะห์เว็บเมทริกซ์
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บทน�ำ

ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์ธุรกิจ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ล้วนให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร  

การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการท�า

ธุรกรรมต่าง ๆ กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ความสามารถของเว็บไซต์จึงเป็นส่ิงที่ผู้บริหาร

หรือผู ้ดูแลเว็บไซต์ต้องตระหนักและให้ความส�าคัญ 

เน่ืองจาก หน่วยงานต้องมกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ข้อมลู

การด�าเนินงาน และข้อมลูทางการตลาดขององค์กร รวมถงึ  

การที่ลูกค้าสามารถเข้ามาท�าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์

ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น เว็บไซต์จึงมีบทบาทกับองค์กรธุรกิจ

และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก และในปัจจุบันการมี 

เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียวหรือ

การสื่อสารแบบทิศทางเดียว (one way communication) 

จึงอาจยังไม่เพียงพอต่อสภาพแวดล้อมซึ่งความเสี่ยงที่อยู่

ลึก ๆ  ภายในเว็บไซต์นั้น ผู้บริหารเว็บไซต์อาจไม่สามารถ

คาดเดาสิ่งที่เป็นอยู่ได้ ทั้งนี้ ในการท�าธุรกิจปัจจุบันทุก

หน่วยงานต้องอาศัยประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ   

และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน

ได้อย่างเหมาะสม 

การจดจ�าพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

และการวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในเว็บไซต์นั้น  

(Lakhwinder Kumar, Hardeep Singh and Ramandeep 

Kaur, 2012) ได้สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์หรือความ

จงรักภักดี (loyalty) ของลูกค้าต่อเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งจะมี 

ผลกระทบโดยตรงต่อความส�าเร็จของเว็บไซต์ ดังนั้น 

เวบ็ไซต์ต่าง ๆ  จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเรยีนรูแ้ละ

เข้าใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ของตนเองให้มากขึ้น โดยเว็บไซต์

ต้องสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที ท�าให้ 

ง่ายต่อการท่องเวบ็ไซต์ และรู้ว่าผู้ใช้งานเวบ็ไซต์นัน้ให้ความ 

สนใจหรือต้องการอะไรจากเว็บไซต์นั้นของตนเอง

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ในปัจจุบัน อาจไม่ได้ค�านึง

ถึงความต้องการของผู้ใช้งานมากนัก เช่น การเปิดเว็บไซต์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแต่อาจมิได้วิเคราะห์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 

หลังจากการเผยแพร่เว็บไซต์นั้นๆ ไปแล้ว การไม่ค�านึงถึง

ศักยภาพและความต้องการของผู้ใช้งานว่าผู้ใช้งานก�าลัง 

ท�าอะไรอยู่ในเว็บไซต์ของตนเอง เว็บไซต์ที่ให้บริการอยู่

ในปัจจุบันนั้นมีการตอบสนองเป็นอย่างไร หรือผู้ใช้งาน

เวบ็ไซต์ค้นหาสิง่ทีต่นเองต้องการยากหรอืไม่ การไม่สนใจ

และใส่ใจกับส่ิงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให ้

หน่วยงานสูญเสียลูกค้าที่สามารถรักษาไว้ได้อย่างง่ายดาย

ทีส่ดุ ดงันัน้ การวเิคราะห์ข้อมลูภายในเวบ็ไซต์ทีเ่กดิขึน้จรงิ  

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ ผ่านปริมาณ

ข้อมูลที่เหมาะสมและข้อมูลที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น 

ในการสร้างเวบ็ไซต์ให้มคีวามสมบรูณ์ กล่าวอกีนยัหนึง่คอื 

ผู้บริหารเว็บไซต์มีความจ�าเป็นในการหาเครื่องมือที่ช่วย 

ในการวเิคราะห์ประสทิธิภาพของเวบ็ไซต์ ซึง่จะน�าไปสูก่าร

บริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง  

(Jack G Zheng and Svetlana Peltsverger, 2015)

บทความฉบับนี้ได้กล่าวถึง ความส�าคัญของ 

เว็บเมทริกซ์เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิ 

ภาพการท�างานของเว็บไซต์ เว็บเมทริกซ์พื้นฐานทั่วไป 

เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ และรวบรวม

อยู่ในล็อกเซิร์ฟเวอร์ อธิบายถึงเว็บเมทริกซ์ขั้นสูงซึ่งผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์บางอย่างและได้ผลลัพธ์ที่มีความ

ส�าคัญมากขึ้น โดยการน�าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

โดยแบ่งเมทริกซ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ เมทริกซ์ด้าน 

เนือ้หาและเมทรกิซ์ด้านการค้า โดยการน�าเสนอรปูแบบของ

รายงานทีไ่ด้ และในหวัข้อสดุท้ายจะกล่าวถงึ การประยกุต์ใช้ 

เว็บเมทริกซ์โดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

ของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันส�าหรับองค์กรธุรกิจและหน่วยงานของตนเองได ้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ควำมส�ำคัญของเว็บเมทริกซ์

เนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมายบน

อนิเตอร์เนต็ ซึง่วตัถปุระสงค์ในการเวบ็ไซต์เหล่านี ้มคีวาม

แตกต่างกนั เช่น ใช้เป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สาร ใช้เป็น

ช่องทางในการด�าเนนิธรุกจิ ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์

เป็นเรือ่งง่ายเพราะมเีครือ่งมอืส�าหรบัใช้สร้างเวบ็ไซต์อย่าง

มากมาย (Deepak Pai, Balaraman Ravindran, Shyam 

Rajagopalan and Ramesh Srinivasaraghavan, 2013)  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 3

นัน่จงึเป็นอกีสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้อตัราการเกดิของเวบ็ไซต์

ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ข้อมูลที่ส�าคัญซึ่งเจ้าของ

เว็บไซต์ส่วนมาก ต้องการทราบคือ มีใครเข้ามาเยี่ยมชม

เวบ็ไซต์บ้าง มจี�านวนคนเข้ามาเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของตนเอง

มากน้อยเท่าไร เข้ามาเยี่ยมชมใช้เวลานานเท่าไร และเข้ามา 

ท�าอะไรบนเวบ็ไซต์บ้าง โดยเราสามารถทราบข้อมลูดงักล่าว  

ได้โดยท�าการวิเคราะห์ล็อกไฟล์ ซึ่งเป็นส่วนที่บันทึก

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เปรียบเสมือน

เป็นที่ตั้งของเว็บไซต์ จึงได้เป็นที่มาของการวิเคราะห ์

เว็บเมทริกซ์ข้ึนมา 

เครื่องมือวิเคราะห์เว็บเมทริกซ์ (Web Metrics  

Analyzer) สามารถเรียกอีกอย ่างหนึ่งว ่า เมทริกซ์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-metrics) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ใน  

การวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (Bryan 

Eisenberg, Jim Novo, John E. Shreeve, 2000) ส�าหรับ

ในส่วนของเครือ่งมอืวเิคราะห์เวบ็เมทรกิซ์จะท�าการแปลง

ข้อมูลดิบให้กลายเป็นสารสนเทศในรูปแบบของรายงาน 

ซึ่งสิ่งที่เราต้องท�าความเข้าใจคือเรื่องของความ สัมพันธ์

ระหว่างข้อมูล ท�าให้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหว 

ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา สามารถบอก

ถึงในเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ และสามารถ

ติดตามสาเหตุที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ผู้ใช้เว็บไซต์อีกด้วย โดยข้อมูลต่าง ๆ  ที่น�ามาวิเคราะห์นั้น  

สร้างมาจากล็อกเซร์ิฟเวอร์และเครือ่ง มอืวเิคราะห์เวบ็ไซต์

การน�าเว็บไซต์ของตนเองไปสู่ความส�าเร็จนั้น

จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์

อย่างสม�่าเสมอ เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว เจ้าของเว็บไซต์จ�าเป็นต้องเข้าใจสถิติและ 

เมทรกิซ์ท่ีมีความส�าคญักบัเวบ็ไซต์ของตน ซ่ึงสถติิทางเวบ็

เมทริกซ์เหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงดูดผู้ใช้ การให้

บรกิารผูใ้ช้ ยกระดบัประสิทธภิาพด้านการตลาดและดงึดดู

ความสนใจของเว็บไซต์โฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติ 

สามารถแสดงให้ผู้บริหารเว็บไซต์สามารถจัดการในเร่ือง

ต่าง ๆ  (Jim Sterne, 2002; Nach M. Maravilla, 2001) ดังนี้ 

1. ตรวจตรำกำรเจริญเติบโตของเว็บไซต์ได้อย่ำง

สม�ำ่เสมอ สามารถวดัได้จากปรมิาณการส่ือสารข้อมลู และ 

ยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นยอดขายจากการโฆษณาหรอืยอดขาย

สินค้า การประเมินปริมาณการสื่อสารข้อมูลของเว็บไซต์  

สามารถวัดได้จากค่า page views ซึ่งเป็นการวัดโดยใช ้

การตดิตามจ�านวนหน้าของ HTML ทีไ่ด้รบับรกิารจากเวบ็

เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นการวัดที่ดีและเป็นที่นิยมของเว็บไซต์ 

เพือ่ตดัสนิใจในเรือ่งของศกัยภาพของเวบ็ไซต์ การเพิม่ของ

แต่ละ page views ก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณการสื่อสาร 

ข้อมูล และเพิ่มจ�านวนของเว็บเพจ เจ้าของเว็บไซต์ต้อง

พยายามเพิ่มจ�านวน page views เพื่อให้ปริมาณการสื่อสาร 

ข้อมูลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และพิจารณาทางด้านความ

สมัพนัธ์ระหว่างการเจรญิเตบิโตทางด้านรายรบัและปรมิาณ 

การสื่อสารข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก

2.ตรวจตรำประสิทธิภำพกำรโฆษณำทำงกำร

ตลำดได้โดยง่ำย

ถ้าผู้ใช้ คลิ๊กลิงค์ หรือแบนเนอร์ เพื่อที่จะเข้าสู่

เว็บไซต์ เว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้จะส่ง URL ของเว็บไซต์ที่ 

ผู้ใชเ้ข้าชมอยู่ก่อนตามทีไ่ด้ร้องขอ โดยจะเรียก URL นัน้วา่  

referrer สถิติของ referrer ได้เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการ

ตัดสินใจส�าหรับประสิทธิภาพการโฆษณาทางการตลาด

ของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ทางด้านสถิติส่วนมากสามารถ

ตรวจสอบได้ว่า ผู้ใช้มาจากที่ใด โดเมนใด URLใด อีเมล์ใด  

ประเทศใด search engines ที่ใช้คืออะไร ค�าส�าคัญที่ผู้ใช้ 

ใช้ในการค้นหาคือค�าใด และเส้นทางจากreferrer มาจาก

ที่ใด เป็นต้น โดยสถิติของ referrer แสดงถึงการโฆษณา

ด้านการตลาด ที่จะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ข้อมูลเหล่านี้ 

จะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ตัดสินใจที่จะจ่ายเงินส�าหรับ

การโฆษณาในที่ที่มีปริมาณการสื่อสารข้อมูลที่น่าพอใจได้ 

3. ติดตำมสินค้ำและบริกำรที่ลูกค้ำสนใจ

เจ้าของเวบ็ไซต์สามารถคาดคะเนความสนใจของ

ลูกค้าในหลาย ๆ  ทาง ทางแรกคือ ผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นที่

นิยม สถิติในการวัดประกอบด้วย เพจที่ถูกร้องขอบริการ 

มากที่สุด เวลาที่ใช้ในแต่และเพจ เวลาที่ใช้เว็บไซต์  

ความลึกของการเยี่ยมชม และสถิติที่เกี่ยวกับกลุ่มของ

เนื้อหา การรับรู้ในเรื่องของเพจที่ผู้ใช้เยี่ยมชมจะช่วยให้

เจ้าของเวบ็ไซต์เข้าใจถงึชนดิของข้อมลูทีผู่ใ้ช้ต้องการอย่าง

แท้จริง บางทีเจ้าของเว็บไซต์อาจจะใช้บริการทางด้าน 

บันเทิงเข้ามาช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ หาก

เพจใดเป็นส่วนทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุ เจ้าของเวบ็ไซต์

ก็สามารถตัดสินใจในการเพิ่ม และขยายการน�าเสนอให้ 
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ผู้ใช้ต่อไป ส่วนเพจที่ได้รับความนิยมน้อยก็ควรจะพัฒนา

กลวิธีในการเพิ่มความนิยมให้กับเพจนั้น ๆ ด้วย 

4. ขบัเคลือ่นกำรขำยด้ำนกำรพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิซ์

ปริมาณการสื่อสารข้อมูลที่มีขนาดมากขึ้นนั้น  

ไม่สามารถรับประกันถึงการขายที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ถ้าพดูให้ถกูคณุภาพของปริมาณการส่ือสารข้อมลูส่งผลกบั

จ�านวนยอดขายของเว็บ ในส่วนของเมทริกซ์ของเว็บไซต์

จะช่วยท�าให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมาจากที่ไหน ผู้ซ้ือสินค้า

ส่วนมากมาจากการโฆษณาทางอีเมล์ หรืออาจจะมาจาก 

ลิงค์เป้าหมาย ผู้ใช้ ใช้ search engines เพื่อมาซื้อสินค้าหรือ  

ผู้ใช้เข้ามาสู่เว็บไซต์โดยตรง

5. พัฒนำกำรออกแบบและกำรท่องเว็บไซต์ 

สถิตท่ีิแสดงถงึสัดส่วนของ page views จากระบบ

ปฏิบัติการและเบราเซอร์ที่มีความหลากหลายท�าให้รู้ว่า

ประสบการณ์ของผู้ใช้ เป็นอย่างไร หากเว็บไซต์สามารถ

ใช้ได้กับเบราเซอร์และระบบปฏบิตักิารทีม่เีวอร์ชนัต่างกนั  

ก็ท�าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้กว้างขึ้น 

ระยะเวลาในการเย่ียมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ และ

จ�านวนเพจที่ใช้โดยผู ้ใช้แต่ละคน สามารถบ่งบอกถึง

ประสทิธภิาพของการออกแบบเวบ็ไซต์ เม่ือผู้ใช้จ�านวนมาก 

ออกจากเว็บหลังจากเข้าสู่โฮมเพจ เว็บไซต์ควรจะมีค�าถาม

ข้ึนมาทันทีเพื่อวัดคุณภาพของเว็บไซต์ว่าท�าไมผู ้ใช้ถึง 

ออกจากระบบ และท�าไมผู้ใช้ไม่เข้าไปดเูนือ้หาของเวบ็ก่อน

6. พัฒนำกำรบริกำรลูกค้ำและสนับสนุนทำง

ด้ำนเทคนิค

เจ้าของเว็บไซต์ต้องเข้าใจความสามารถของ

เว็บไซต์ตนเองเสียก่อน จึงจะท�าให้ปัญหาทางด้านเทคนิค

ลดลง หรือขจัดออกไปได้ หากสามารถรับรู้ข้อมูลที่ลูกค้า

เข้าถึงเว็บไซต์ น่ันคือการรับทราบถึง จ�านวน page views  

ที่ผู ้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง และการ 

รับทราบถึงเรื่องของช่วงเวลาการใช้งาน การสนับสนุน 

ทางด้านเทคนิคและระบบการบริการลูกค้าสามารถ

ออกแบบให้สามารถตอบสนองในแง่ของกรอบเวลา 

ที่ผู ้ใช้เข้ามามากที่สุด เช่น ถ้ามีสัดส่วนของผู้ใช้เว็บที่ 

เข้ามาจากประเทศอื่น ๆ เข้ามาขณะที่เจ้าของเว็บไซต์

ก�าลังพักผ่อนจ�านวนมาก เว็บไซต์ต้องสามารถติดต้ัง 

การตอบสนองอัตโนมัติส�าหรับตอบค�าถามที่เกิดขึ้นอยู่

เป็นประจ�าได้ทันที 

เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการยกระดับผู้ใช้ 

และประสบการณ์ของลูกค้า เจ้าของเว็บไซต์ต้องสามารถ

มองภาพรวมของปรมิาณการสือ่สารข้อมลูในเวบ็ไซต์ของ 

ตนเองได้ แม้อาจจะไม่สามารถตอบในทกุ ๆ  ค�าถามได้อย่าง 

สมบูรณ์แบบ แต่ก็สามารถจัดหาข้อมูลได้มากพอที่จะ

น�าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ ของเว็บไซต์ว่าควรจะท�า 

อย่างไรกับเว็บไซต์ของตนเอง

7. เว็บเมทริกซ์พื้นฐำน

เป็นชนิดของข้อมูลที่ถูกรวบรวมอยู่ในล็อกไฟล์

ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงเป็นเมทริกซ์ทั่วไป ที่สามารถน�ามา 

แสดงได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการประมวลผลใด ๆ  เพิ่มเตมิ  

ซึ่งข้อมูลที่อยู ่ในล็อกไฟล์สามารถแสดงได้ (Andrie 

Malicinski, Scott Dominick and Tom Hartrick, 2001;  

Srinivasan, J, 2001; Will Weidman, 2003)

8. Remotehost 

Remotehost คอืไอพแีอดเดรส หรอืโฮส/ซบัโดเมน 

ของ HTTP client ที่สร้างมาจากการร้องขอทรัพยากรของ 

HTTP การรู้ถึงไอพีแอดเดรสว่าไคลเอนต์มาจากที่ใดจะมี

ประโยชน์มากในการจัดเตรียมข้อมูลทางสถิติในระดับที ่

สูงขึ้น Remotehost จะช่วยในการตอบค�าถาม ตัวอย่างเช่น  

คูแ่ข่งขนัเข้ามาใช้เวบ็ไซต์บ่อยแค่ไหน ลกูค้าส่วนมากมาจาก 

บริษัทหรือมาจากผู ้จัดหาบริการทางด้านอินเทอร์เน็ต  

เว็บไคลเอนต์มาใช้เว็บไซต์จากบ้านหรือจากที่ท�างาน  

ผู้จัดหาบริการทางด้านอินเตอร์เน็ตใดที่ได้รับความนิยม

มากที่สุดถ้าหากไม่มีการใช้รหัสผู้ใช้ หรือคุกกี้ของผู้ใช ้

เข้าสู่เว็บไซต์ ไอพีแอดเดรสเป็นหนทางเดียวที่สามารถ 

ระบถุงึตัวไคลเอนต์ได้ ซึง่จะรูไ้ด้ว่าไอพแีอดเดรสใดทีใ่ช้เวลา 

มากที่สุดในเว็บ ไอพีแอดเดรสใดที่ใช้มากที่สุดในรอบ

สัปดาห์ เป็นต้น

9. รหัสผู้ใช้

ถ้าปัจจบุนั ผูใ้ช้ยอมให้มกีารระบรุหสันี ้กส็ามารถ

ตอบค�าถามว่า ผู้ใช้ท่านใดที่จ่ายเงินส�าหรับการซื้อสินค้า

มากทีส่ดุในรอบเดอืน บางทผีูใ้ช้ท่านนัน้อาจจะได้รบัรางวลั

หรือของขวัญเล็ก ๆ  น้อย ๆ จากทางเว็บไซต์ก็ได้ หรือทาง 
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เว็บไซต์อาจจะสามารถหาลูกค้าที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น 

ใครเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์มากที่สุดโดยใช้ค่า hits ใครเป็น 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์มากที่สุดโดยใช้หมายเลย sessions

10. Agent

เราสามารถรู้ถึงเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการที่

ไคลเอนต์ใช้จากส่วนของ Agent ซึง่สามารถตอบค�าถามว่า 

เบราเซอร์ใดที่ถูกใช้มากที่สุด ซึ่งหากมีระบบปฏิบัติการ 

หรือเบราเซอร์ที่แตกต่างกันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ

การแสดงไดนามิกเพจที่เหมาะสม สามารถระบุได้ เช่น 

เวอร์ชันใดของ Netscape ที่ใช้กันมากที่สุด เวอร์ชันใดของ  

Internet Explorer ที่ใช้กันมากที่สุด จ�านวนไคลเอนต์ 

ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกส์ เป็นต้น

11. Referral

Referral ท�าให้เรารู ้ถึงไคลเอนต์ท่ีออกจาก 

เว็บไซต์อื่น เช่น เมื่อผู ้ใช้เข้าสู ่ http://www.xyz.com  

ในเบราเซอร์ของเขา ก็จะเข้าเว็บเพจนั้นโดยตรง หากผู้ใช้ 

คล๊ิกป้ายโฆษณาของ XYZ ในหน้าของ ABC.html เพือ่ทีจ่ะ 

ลิงค์ไปสู่ http://www.xyz.com ก็จะบันทึก Referral ลงใน 

เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ XYZ ดังนั้น เม่ือท่านจ่ายเงินในการ

โฆษณาให้กับเว็บไซต์ที่ไม่มีไคลเอนต์มาจากเว็บไซต์นั้น ๆ   

ก็สมควรยกเลิกการติดต่อกับเว็บไซต์นั้นได้ โดยรูปที่ 1  

เป็นตัวอย่างแผนผังการอธิบายของ Referral

ภำพ 1 ตัวอย่างแผนผังการอธิบาย Referral

ค�าถามในเรื่องของ Referral เช่น เว็บไซต์ใดที่ถูก

อ้างถงึมากทีส่ดุ เพจใดทีถู่กอ้างถึงมากทีสุ่ด องค์กรทางด้าน 

การค้าใดทีถู่กอ้างถงึมากทีสุ่ด URLใดทีถ่กูอ้างถงึมากทีส่ดุ 

เป็นต้น

12. HTTP Request

การวดัทรพัยากรได้จดัเตรยีมรายละเอยีดทีแ่ท้จรงิ 

ของปริมาณการสื่อสารข้อมูลของเว็บไซต์ สามารถตอบ

ค�าถาม เช่น จ�านวนค่า hits ของเว็บไซต์ในเดือนที่แล้ว  

วันใดในรอบสัปดาห์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด เพจใดที่ผู ้ใช้  

ใช้เวลาในการเยี่ยมชมนานที่สุด การร้องขอรูปภาพใดที่

นิยมมากที่สุด เพจใดที่ผู้ใช้นิยมเข้ามากที่สุด ผู้ใช้ออกจาก

เพจใดมากที่สุด

13. ไบต์

เป็นจ�านวนไบต์ที่เซิร์ฟเวอร์ให้บริการ ซึ่งท�าให้

ทราบถึงจ�านวนงานของเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องท�า สามารถตอบ

ค�าถามเหล่านี ้เช่น จ�านวนไบต์ทีใ่ห้บรกิารในช่วงระยะเวลา 

ของการขาย จ�านวนไบต์ที่ให้บริการเฉลี่ยระหว่างการ

เยี่ยมชม จ�านวนไบต์ที่ให้บริการส�าหรับผู้ใช้แต่ละคน 

ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในล็อกไฟล์ ดังแสดงในรูป

ที่ 2 และรูปที่ 3 

ภำพ 2 ตัวอย่างข้อมูลในล็อกไฟล์

ภำพ 3 ส่วนหนึ่งของการบันทึกข้อมูลในล็อกเซิร์ฟเวอร์
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เว็บเมทริกซ์ขั้นสูง

เป็นการใช้ข้อมลูทีม่คีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ และ

ใชป้ระเภทของข้อมลูที่สามารถมารวมกันได้จาก ล็อกของ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงเว็บเมทริกซ์ซึ่งเป็นแบบแผนวิธี

การค�านวณในด้านการค้า (commerce metrics) ที่น�ามา 

ประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางการเงินของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

และวัดความสามารถในการท�าก�าไรของธุรกิจนั้นซึ่ง 

จะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป ส�าหรับหัวข้อนี้สามารถแบ่ง 

เมทริกซ์ออกได้ (Andrie Malicinski, Scott Dominick and 

Tom Hartrick, 2001; Avinash Kaushik, 2010; Jack G  

Zheng and Svetlana Peltsverger, 2015) ดังนี้ 

1. เมทรกิซ์กำรแบ่งส่วนพจิำรณำ (sessionization  

metrics)

โดยมีการแบ่งค่าออกเป็นส่วน ๆ  และพิจารณาไป 

ทีละส่วน โดยตัดสินใจจากจ�านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งจะ

ใช้เมทริกซ์พื้นฐานหลาย ๆ ส่วนที่แสดงในแต่ละบรรทัด 

ในลอ็กของเวบ็เซร์ิฟเวอร์ เช่น ในแต่ละบรรทดัจะประกอบ

ด้วยค่า IP Address, Referral Address, ตัวแทนผู้ใช้  

(เบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการ) และค่า time stamp  

อาจพิจารณาได้จากค่า Referral ที่ไม่มีค่าใดระบุไว้ว่า 

เป็นค่า session ใหม่ หรือ การใช้รหัสผู้ใช้ ตัวแทนผู้ใช้และ 

ไอพแีอดเดรสเป็นการเร่ิมต้น session ใหม่ได้เช่นกัน เป็นต้น 

2. เมทริกซ์กำรแบ่งหมวดหมู่ (categorization 

metrics)

เป็นกระบวนการทีใ่ช้ entity เหมอืนกนัมารวมกนั 

โดยอยู ่บนพื้นฐานของรูปแบบเดียวกัน และสามารถ

น�าข้อมูลจากหลาย ๆ entity มารวมเป็นกลุ่มเดียวกัน  

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บไซต์มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับรถยนต์  

(ชือ่ไฟล์ cars.html) และมเีนือ้หาเกีย่วกบัเคร่ืองบนิ (ช่ือไฟล์  

airplane.html) เม่ือน�ามาจดัหมวดหมูแ่ล้วจะเรยีกว่า หมวด

การขนส่ง ซึ่งถ้าค่า hit ของรถยนต์และเคร่ืองบิน มีค่า 

เป็น 3 และ 4 ตามล�าดับ ค่า hit ของ หมวดการขนส่ง ก็จะ

มีค่าเท่ากับ 7 เป็นต้น

3. เมทริกซ์รวม (aggregation metrics)

เป็นการรวม entity และการวดัผลลพัธ์เข้าด้วยกนั  

เช่น ผู้ใช้ต้องการทราบถึงจ�านวนครั้ง ที่ไอพีแอดเดรส 

หนึง่ ๆ  ทีเ่ข้ามาชมและม ีReturn code ทีไ่ม่เท่ากบั 200 ซึง่นัน่ 

หมายความว่า ต้องการทราบไอพีแอดเดรสของผู้ที่เข้ามา

ชมเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาในระหว่างการใช้ ดังนั้น จึงต้อง 

รวมค่าไอพีแอดเดรสและค่า Return code เอาไว้ด้วยกัน 

ในรูปที่ 4 แสดงถึงการรวมค่าไอพีแอดเดรสและ 

ค่า Return code ไว้ด้วยกัน และในแต่ละแถวจะแสดงถึง

ค่าไอพีแอดเดรสที่มีปัญหาในการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึง 

อัตราส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับจ�านวนค่า hits ทั้งหมด

รูปที่ 4 การรวมค่าไอพีแอดเดรสและค่า Return code

4. ซอฟต์แวร์วิเครำะห์เว็บไซต์ (web analytic 

software) 

การวิเคราะห์เว็บ (web analytics) สามารถเรียก

อกีอย่างหนึง่ว่า เมทรกิซ์อเิลก็ทรอนกิส์ (e-metric) ในส่วน 

ของซอฟต์แวร์วิเคราะห์เว็บ จะเปลี่ยนข้อมูลดิบกลายเป็น 

สารสนเทศในรูปแบบของรายงาน สิ่งหนึ่งที่ เราต้อง

ท�าความเข้าใจคือ เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ท�าให้

เราสามารถตดิตามการกระท�าต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ภายในเวบ็ไซต์ 

ซึ่งจ�านวน ของข้อมูลต่าง ๆ ถูกสร้างจากล็อกเซิร์ฟเวอร์ 

และซอฟต์แวร์วเิคราะห์การบนัทกึ (log analysis software) 

ในซอฟต์แวร์นี้ จะใช้การค�านวณจากข้อมูลดิบ

ที่รับเข้ามาและแปลงเป็นเมทริกซ์ที่สามารถติดตามได้

ตลอดเวลา ซึ่งจะบอกในเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ของผู้ใช้ และสามารถรู้การกระท�าต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจริงจาก

เมทริกซ์ต่าง ๆ  อีกทั้งยังสามารถติดตามสาเหตุที่ท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บอีกด้วย
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การสร้างและรายงานผลเมทริกซ์ที่ดีนั้น ต้องใช้

กลยุทธ์ทางด้านเนื้อหาของเว็บเพจที่ดี เพื่อยอดขายจะได้ 

เพิม่ขึน้ และประสบการณ์ทางการขายทีป่ระสบความ ส�าเรจ็ 

จึงจะน�าไปสู่การที่ผู ้ใช้ใช้เวลามากขึ้นใน การเยี่ยมชม

เว็บไซต์ โดยเราสามารถแยกการค�านวณออกเป็นเมทริกซ์

ได้ 2 ประเภท ได้แก่ เมทริกซ์ด้านเนื้อหา (content metrics) 

และเมทริกซ์ด้านการค้า (commerce metrics) (Avinash 

Kaushik, 2010; Bryan Eisenberg, 2002; Jim Sterne, 2002)  

แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 เมทริกซ์ด้ำนเนื้อหำ (Content metrics) 

เมทรกิซ์ด้านเนือ้หา (Content metrics) นัน้มอง

ไปที่การท่องเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบ

และการออกแบบเวบ็ไซต์ การเพิม่เนือ้หาและกจิกรรมต่าง ๆ   

เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความพึงพอใจ

มากที่สุดจากการมาท่องเว็บไซต์ ซึ่งการระบุถึงกิจกรรม 

ของผู้ใช้เว็บไซต์จะประกอบไปด้วยเมทริกซ์ย่อย ๆ ดังนี้

1) อัตราที่ใช้ ของจดหมายข่าว, บุ ๊คมาร์ค,  

ดาวโหลด (Take Rate: Newsletter, Bookmark, Downloads)  

เป็นการวัดว่าข้อเสนอของเว็บไซต์นั้น ๆ ว่าดีมากเท่าใด 

เพื่อให้ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ และสามารถสื่อถึงความ สามารถ 

ในการท�าตลาดของเว็บไซต์ด้วย

2) ส่วนแบ่งของผู้เยี่ยมชมที่เข้ามาบ่อย (repeat 

visitor share) เป็นการวัดว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ดีแค่ไหน 

ในแง่ของผู้ใช้ และวัดถึงความง่ายของผู้ใช้ในการเข้าสู ่

เว็บเพจที่พวกเขาต้องการ

3) ส่วนแบ่งของเวบ็เพจทีผู้่ใช้เข้ามามาก (heavy 

user share) เป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการ

นับจ�านวนเว็บเพจที่สูงมาก นั่นคือ จ�านวน Page views  

ที่ผู้ใช้เข้ามามากที่สุด

4) ส่วนแบ่งผู้เย่ียมชมผูกพัน (committed visitor  

share) เป็นเปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาที่มีการเยี่ยมชม 

เป็นเวลานานมาก ซึ่งคล้ายกับ Heavy User Share แต่จะ

แตกต่างกันในเรื่องของจ�านวน page views กับระยะเวลา

เท่านั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเว็บไซต์ว่าจะใช้วิธีใด 

วิธีหนึ่งหรือ ใช้ทั้งสองวิธีก็ได้

5) ดัชนีผู้เยี่ยมชมผูกพันธ์ (committed visitor  

index) เป็นจ�านวน page views เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่เข้ามาใช้

เว็บไซต์เป็นระยะเวลานาน เป็นเมทริกซ์ที่ส�าคัญมาก

ส�าหรับเว็บไซต์ เนื่องจากสามารถเชื่อมทั้งจ�านวน Page  

views และระยะเวลาเข้ามาด้วย

6) ปริมาณผู้เยี่ยมชมผูกพัน(committed visitor 

volume) เป็นเปอร์เซ็นต์ของ page views ทั้งหมดส�าหรับ 

ผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมเยี่ยมชมเว็บไซต์ยาวนาน

7) ดชันตีดิตามผูใ้ช้ (visitor engagement index) 

เป็นจ�านวน sessions เฉลีย่ต่อผูใ้ช้ แสดงให้เหน็ถงึแนวโน้ม 

ที่เพิ่มขึ้นของ sessions ในส่วนของผู้ใช้

8) อตัราการปฏเิสธเวบ็เพจใด ๆ  (reject rate - all 

pages) เป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้เมื่อเข้ามาเปิดเว็บเพจใด ๆ  

และออกจากเวบ็ไซต์ไป วธีินีอ้าจจะบ่งบอกถงึประเดน็ของ 

การท่องเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์โดยรวมได้ด้วย

9) อัตราการปฏิเสธหน้าหลัก (reject rate - 

home page) เป็นเปอร์เซน็ต์ของผูใ้ช้เมือ่เข้ามาเยีย่มชมและ

สามารถเปิดหน้าหลัก (home page) ขึ้นมาได้เพียงเพจเดียว 

เท่านั้น ซึ่งแสดงว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับเว็บไซต์นั้น ๆ

10) การตรวจสอบส่วนแบ่งของผู ้เยี่ยมชม 

(scanning visitor share) เป็นสัดส่วนของการเยี่ยมชมของ 

ผู้ใช้ครั้งสุดท้ายภายใน 1 นาทีหรือน้อยกว่านั้น

11) การตรวจสอบดัชนีผู้เยี่ยมชม (scanning 

visitor index) เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงการเยี่ยมชมเว็บเฉลี่ย 

ต่อหนึ่งเว็บเพจใน 1 นาทีหรือน้อยกว่านั้น

12) การตรวจสอบปรมิาณผูเ้ยีย่มชม (scanning 

visitor volume) เป็นเปอร์เซน็ต์ page views ของการเยีย่มชม 

เว็บไซต์ทั้งหมดในการเยี่ยมชมภายในระยะเวลา 1 นาที 

หรือน้อยกว่านั้น

เมทริกซ์ด้านเนื้อหา สามารถแสดงในรูปแบบ

ของรายงานดังรูปที่ 5 
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ภำพ 5 รูปแบบรายงานของเมทริกซ์ด้านเนื้อหา

4.2 เมทริกซ์ด้ำนกำรค้ำ (commerce metrics)  

เป็นเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมการขาย เป็นแนวที่ใช้ในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงจ�านวนผู้ใช้ไปสู่ในรูป

ของจ�านวนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถ

รับรู้ถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหา ซึ่งกลาย 

มาเป็นผลประโยชน์ทางด้านการค้าอีกด้วย โดย เมทริกซ์

ด้านการค้าจะประกอบไปด้วยเมทริกซ์ย่อย ๆ (Jack 

G Zheng and Svetlana Peltsverger, 2015; Settapong  

Malisuwan, 2011; Will Weidman, 2003) ดังนี้ 

1) จ�านวนการสั่งซื้อเฉลี่ย (Average Order 

Amount : AOA) ใช้ส�าหรบัวดัปรมิาณการขายสินค้า แสดง 

เป็นสมการได้ดังนี้ 

จ�ำนวนกำรส่ังซ้ือเฉล่ีย = ยอดขำยเฉลีย่ต่อเดอืน 

/ จ�ำนวนกำรสั่งซื้อเฉลี่ยต่อเดือน 

2) อตัราการเปลีย่นแปลง (Conversion Rate--CR)  

เป็นอัตราส่วนของการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า และเป็น

เมทริกซ์ที่มีความส�าคัญมากที่สุดที่สามารถ ติดตามได้ 

และสามารถรู้ว่าเว็บไซต์ขายสินค้าได้ดีแค่ไหน แสดงเป็น 

สมการได้ดังน้ี 

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง = จ�ำนวนกำรสั่งซื้อ

เฉลี่ยต่อเดือน / จ�ำนวนกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์

เฉลี่ยต่อเดือน

3) ยอดขายต่อการเยี่ยมชม (Sales Per Visit-- 

SPV) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพทาง 

การตลาดของเว็บไซต์ แสดงเป็นสมการได้ดังนี้

ยอดขำยต่อกำรเยี่ยมชม = ยอดขำยเฉลี่ย

ต่อเดือน / จ�ำนวนกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ย

ต่อเดือน

4) ต้นทนุต่อการสัง่ซือ้ (Cost Per Order--CPO) 

เป็นต้นทุนของธุรกิจที่จ่ายไปเพื่อสร้างการสั่งซื้อ แสดง 

เป็นสมการได้ดังนี้

ต้นทุนต่อกำรส่ังซ้ือ = ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด

ประจ�ำเดือนเฉลี่ย / จ�ำนวนกำรสั่งซื้อเฉลี่ย

ต่อเดือน

5) อัตราการสั่งซื้อซ�้า (Repeat Order Rate--

ROR) การวัดนี้ท�าให้เว็บไซต์สามารถสร้างความสัมพันธ์

กับสายธุรกิจเดิมมากขึ้น เนื่องจากส่วนแบ่งของการสั่งซื้อ 
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ทั้งหมดสามารถแทนที่ได้ด้วยลูกค้าเดิม แสดงเป็นสมการ

ได้ดังน้ี

อัตรำกำรสั่งซื้อซ�้ำ = กำรสั่งซื้อของลูกค้ำเดิม

เฉลี่ยประจ�ำเดือน / จ�ำนวนกำรสั่งซื้อเฉลี่ย

ต่อเดือน

6) ต้นทุนต่อผู้เยี่ยมชม (Cost Per Visit--CPV) 

เป็นการวัดที่มีประโยชน์ส�าหรับการค�านวณปริมาณ 

การสื่อสารของเว็บไซต์ เป็นการค�านวณที่ง ่ายในการ

ได้ตัวเลขที่ส�าคัญที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ แสดงเป็น 

สมการได้ดังน้ี

ต้นทุนต่อผู้เยี่ยมชม = ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด

ประจ�ำเดอืนเฉลีย่ / จ�ำนวนกำรเยีย่มชมเวบ็ไซต์

เฉลี่ยต่อเดือน

7) ช่องว่างในการได้มาของการสั่งซื้อ (Order 

Acquisition Gap--OAG) เป็นการวัดทางการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพ และแสดงถึงค่าที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้ใช้ 

ที่สร้างข้ึน กับผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงเป็นสมการ

ได้ดังน้ี

ช่องว่ำงในกำรได้มำของกำรสั่งซื้อ = ต้นทุน

ต่อกำรเยี่ยมชม – ต้นทุนต่อกำรสั่งซื้อ

8) อัตราส่วนการได้มาของการสั่งซื้อ (Order 

Acquisition Ratio--OAR) เป็นการวัดทางการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายต่อการสื่อสารกับผู้บริหาร 

อาวุโส เน่ืองจากเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่

นิยมใช้ แสดงเป็นสมการได้ดังนี้

อัตรำส่วนกำรได้มำของกำรสั่งซื้อ = ต้นทุน

ต่อกำรสั่งซื้อ / ต้นทุนต่อกำรเยี่ยมชม

9) ส่วนเพิ่มต่อการสั่งซื้อ (Contribution Per 

Order--CON) ส่วนเพิม่นีบ้างครัง้ถกูเรยีกว่า ส่วนเพิม่ต้นทนุ

คงที่ หรือ ส่วนเพิ่มค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน เป็นการ 

เพิ่มเงินสดสุทธิของด้านการตลาดในการสร้างการตลาด

ต่อการสั่งซื้อ แสดงเป็นสมการได้ดังนี้

ส่วนเพิ่มต่อกำรสั่งซื้อ = (จ�ำนวนกำรสั่งซื้อ

เฉลี่ย * สัดส่วนก�ำไรขำดทุนเบื้องต้นเฉลี่ย) – 

ต้นทุนต่อกำรสั่งซื้อ

10) ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On 

Investment--ROI) เป็นการวัดว่าได้ใช้เงินไปกับทางด้าน

การตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้เว็บไซต์ดีแค่ไหน  

ส�าหรบัวธินีีใ้ช้สะท้อนถงึบคุคลทีท่�างานทางด้านการตลาด 

ซึง่ ROI อาจจะมคีวามหมายเฉพาะอกีอย่างหนึง่กบับคุคลที่

ท�างานเกีย่วกบัการเงนิ ซึง่ผูท้�างานเกีย่วกบัการเงนิ กพ็อใจ 

กับการค�านวณแบบนี้ ซึ่งการค�านวณนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้อง

และใช้ประโยชน์ได้จริง แสดงเป็นสมการได้ดังนี้

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน = ส่วนเพิ่มต่อกำร

สั่งซื้อ / ต้นทุนต่อกำรสั่งซื้อ

ส่วนการค�านวณของ ROI ทางด้านการเงนิจะใช้การค�านวณ 

โดยสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน = (ผลประโยชน์

สะสม – ค่ำใช้จ่ำยสะสม) / ค่ำใช้จ่ำยสะสม

เมทริกซ์ด้านการค้าสามารถแสดงในรูปแบบของ

รายงานดังรูปที่ 6 



10 Vol. 10 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

ภำพ 6 รูปแบบรายงานของเมทริกซ์ด้านการค้า

5. ตัวอย่ำงเครื่องมือวิเครำะห์เว็บไซต์และกรณี

ตัวอย่ำง 

ในปัจจุบันมีเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์เกิดขึ้น

จ�านวนมาก (Jack G Zheng and Svetlana Peltsverger, 

2015) เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์เว็บไซต์

ของตนเองได้ง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

จัดการเว็บไซต์ของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเว็บเมทริกซ์ผ่านการ

ประยุกต์ใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Jaakko Salonen, 

Jukka Huhtamäki, and Ossi Nykänen, 2013) การประยุกต์ 

ใช้งานเวบ็เมทรกิซ์ผ่านอปุกรณ์เคลือ่นที ่ได้อย่างหลากหลาย  

(Fei Wang, Zhe Zhang, Hailong Sun, Richong Zhang, and 

Xudong Liu, 2013) โดยในบทความฉบับนี้ขอยกตัวอย่าง  

เครือ่งมอืวเิคราะห์เวบ็ไซต์ (Web Analytic Tools) ดงัต่อไปนี้

5.1 Webometrics ชัยวัฒน์ น่าชม, 2015 ได้

กล่าวถึง Webometrics เพื่อการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย 

โดย Webometrics นั้นมีชื่อเต็มว่า Webometrics Ranking 

of World Universities จัดอันดับโดย Cybermetrics Lab 

หรือ Internet Lab เป็นกลุ่มวิจัยสภาวิจัย ณ กรุงแมดดริด  

ประเทศสเปน ด�าเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 ภายใต้ใช้ชื่อ

เว็บไซต์www.webometrics.info เพื่อช่วยวัดความสามารถ

ใน การผลิตผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 

วัดความสามารถการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหรือ

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) และกิจกรรม

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับเว็บท่ีมี 

การเผยแพร่ผลงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมผ่าน

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงการจัดอันดับของ Webometrics สามารถ

ประเมินจาก (Chaiwat Narchom, 2015)

1) Size (S) คือ จ�านวนเว็บเพจจากเว็บไซต ์

ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน

2) Visibility (V) คอื จ�านวนลงิค์ทีม่กีารเช่ือมโยง 

หรอือ้างองิมาจากเวบ็ภายนอกทัว่โลกทีล่งิค์มายงัเวบ็เพจที่ 

แสดงถงึการเข้าถงึและผลกระทบของ web publication นัน้ ๆ

3) Rich File (R) คือ จ�านวนแฟ้มข้อมูลหรือ 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน

4) Scholar (Sc) คือ จ�านวนบทความวิชาการ

การอ้างองิบทความทางวชิาการทีป่รากฏภายในโดเมนของ 

มหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar

การจัดอนัดบัของ Webometrics จะจัดประมาณ

เดอืนมกราคมและเดอืนกรกฎาคมของทกุปีและการวดัผล 

ของ Webometrics ใช้หลักเกณฑ์การจัดอันดับ 4 ข้อ ดังนี้
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1) Presence วัดการปรากฏตัวบนอินเทอร์เน็ต 

คือภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน 

เทียบกับ Size

2) Impact วดัผลกระทบการอ้างองิ คอื คณุภาพ 

ของเน้ือหาที่ท�าการประเมินเทียบกับ Visibility

3) Openness วัดจากแหล่งที่เก็บงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย (วัดปริมาณการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่ 

เผยแพร่ จ�านวน Rich File เช่น pdf, doc, docx, ppt  

วัดโดย Google Scholar) เทียบกับเกณฑ์ Rich File

4) Excellence ความเป็นเลิศ เช่น เอกสาร 

ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทียบกับ Scholar

โดยผลการประเมินสามารถรู้ได้ว ่าผลการ

จัดอันดับของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยของตนเอง เช ่น 

ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถทราบ

ได้ว่า มหาวิทยาลัยของตนเองอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ของ

ประเทศไทย ระดับที่เท่าไหร่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ระดับที่เท่าไหร่ของเอเชีย และระดับที่เท่าไหร่ของโลก 

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจอีกเคร่ืองมือหนึ่งที่ในแต่ละ 

มหาวิทยาลัยสามารถน�าไปใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

5.2 Google Analytics พรเทพ เขตรัมย์, (2015) 

ได้กล่าวถึง การใช้ Google Analytics ส�าหรับการวัด

ประสิทธิภาพเว็บไซต์ (Brian Clifton, 2012; Joel J. Davis, 

2016; Muret, Paul, 2016) โดยอธบิายในส่วนการประยกุต์ใช้ 

เครื่องมือของ Google Analytics ในการวิเคราะห์เว็บไซต์

ทางด้าน e-Banking โดยสามารถประเมินได้จาก (Pornthep  

Khetrum, 2015) 

1) Bounce rate คือ สัดส่วนของการเข้าชม

เว็บไซต์เพียงหน้าเดียว ส�าหรับเว็บไซต์ประเภท Internet 

banking จากข้อมูล Benchmark ต่างประเทศทีมี่การรวบรวม 

ตัวอย่างเพื่อท�า การวิเคราะห์ระบุค่าเฉลี่ย Bounce Rate  

อยู่ที่ 10-30% ส�าหรับ Internet banking ที่มี bounce rate ต�่า  

มีความเป็นไปได้ เนื่องจากการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านเว็บไซต์น้ัน หากมีอัตรา Bounce rate สูงกว่า 40 – 50 

เปอร์เซ็นต์ ธนาคารควรจะต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

อย่างเร่งด่วน

2) 404 error pages คอื หน้าเวบ็ไซต์ทีม่ข้ีอความ

แสดงว่า File not found ซึ่งเกิดจากการที่ไฟล์ HTML 

ที่ท�าการร้องขอ (request) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ (server) ตอบ

กลับมา response) ว่า “ไม่พบ” หรือ Error 404 นี้จะเกิดขึ้น 

เมื่อคลิ๊กที่ลิงค์นั้น ๆ ไม่มีอยู่แล้วใน server นั่นเอง ดังนั้น 

การท�าธุรกรรมกับธนาคาร โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเงิน

จ�านวนสูง ๆ ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ สิ่งที่

ส�าคญัมากทีส่ดุส�าหรบัลกูค้าคอืความถกูต้องปลอดภยัและ

ความน่าเชื่อถือ ดังนั้นแล้วส�าหรับ Internet Banking นั้น  

Error 404 จงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากเรือ่งหนึง่ และควรมกีาร

ตรวจสอบเพื่อที่จะลดจ�านวน error 404 ให้น้อยที่สุดเท่าที่

จะท�าได้ เพราะ Error 404 ท�าให้เว็บไซต์ดูเหมือนขาดการ

ตรวจสอบและไม่มีการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหานี้ค่อนข้าง 

มีผลต่อด้านจิตวิทยาอยู่มากพอสมควร

3) Page Load Time และPage speed Score คือ 

ความเร็วในการโหลดแต่ละหน้าเว็บไซต์นั้น ซึ่งมีความ

ส�าคัญมากส�าหรับเว็บไซต์ที่มีผู ้ใช้บริการเข้ามาใช้งาน 

พร้อมกนัจ�านวนมาก ซ่ึงส�าหรบั Internet Banking นัน้มคีวาม 

ส�าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าเพจที่อยู่ในข้ันตอนของ

การโอนเงนิหรอืช�าระเงนิ ในเวลาทีต้่องโอนเงนิจ�านวนมาก

ผ่าน internet banking แล้วนัน้ ในจงัหวะของการกดปุม่โอน  

ซึง่หากเกดิขึน้กบัตนเอง คอื บางครัง้กดไปแล้วต้องใช้เวลา

รอเป็นระยะเวลานานก็จะท�าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย 

ในการท�าธรุกรรมนัน้ ๆ  ดงันัน้ ธนาคารจงึควรมกีารตรวจสอบ  

Page load time และ Page speed score ของหน้าเพจเหล่านี ้

อยู่เสมอ

4) Goals และ Goal conversion คือ เป้าหมาย

ที่ต้องการคืออะไร โดยการก�าหนด KPI ให้กับ Goal น้ัน ๆ   

ซ่ึงการเซ็ต Goals มีความจ�าเป็นและเป็นส่ิงที่ส�าคัญมาก

ที่สุดอันดับแรกส�าหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์ เพราะการมี  

Goal นั่นหมายถึง ความสามารถในการ “วัดผล” ได้ตาม  

objective ของธรุกจินัน้ ๆ  ไม่ใช่รูเ้พยีงจ�านวน session ทีเ่ข้ามา 

เท่านั้น ขอยกตัวอย่าง Goals ของเว็บไซต์ internet banking  

ดังนี้ เช่น Goal ที่ 1 คือการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์แบบ 

A และ Goal ที่ 2 คือการสมัครเครดิตออนไลน์แบบ B  

เป็นต้น ซึ่งเมื่อมี Goals แล้ว จะท�าให้สามารถทราบว่า

ช่องทางการท�าการตลาดใดมีการสมัครบัตรสูงสุด หรือ

ช่องทางใดเหมาะกับ Goal แบบใด ช่องทางใด ดีหรือไม่ดี  
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กลุ่มเป้าหมายในการซื้อโฆษณากลุ่มไหนเหมาะกับ Goal 

แบบใด เป็นต้น หากทราบข้อมูลเหล่านี้ ก็จะท�าให้เจ้าของ

ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์ ด้านการตลาดได้อย่างเหมาะสม  

รวมถึง ความสามารถในการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  ได้อย่าง 

ถูกต้องบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง

ในการท�างานด้าน e-banking นั้นสามารถน�า 

เมทริกซ์เหล่านี้ไปปรับใช้ได้ รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น

สามารถน�าเทรกิซ์เหล่านีไ้ปใช้ได้เช่นกนั เนือ่งจากเมทรกิซ์

หรอืตวัชีว้ดัข้างต้นทีไ่ด้กล่าวมานัน้ ถือเป็นเมทริกซ์พืน้ฐาน

ทีค่วรต้องน�ามาใช้วดัผลเวบ็ไซต์เป็นประจ�าอยูแ่ล้ว ซึง่หาก 

ไม่มีการวัดผล ก็จะไม่มีทางปรับปรุงอะไรต่อไปได้เช่นกัน

5.3 Hotjar Web Analytics Tools สุรนาถ 

เนียมค�า (2015) ได้อธิบายเครื่องมือวิเคราะห์เว็บที่ได้รับ

ความนิยมอีกเครื่องมือหนึ่ง ได้แก่ Hotjar ซึ่งเป็นเครื่องมือ 

ช่วยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ เพ่ือวิเคราะห์

พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ให้ผู ้ดูแลเว็บทราบปัญหาและ

หาทางปรับปรุงเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ดีข้ึน ประกอบด้วย 

เมทริกซ์ต่าง ๆ (Suranart Niamcome, 2015) ดังต่อไปนี้

1) Heatmaps เพื่อใช้ดูว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้ามา

คลิ๊กตรงส่วนใดบ้าง ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถดูได้ว่าพื้นที่

นั้น ๆ มีการเล่ือน (scroll) มาถึงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จาก 

ผูเ้ข้าชมท้ังหมด ซึง่หากพบว่าส่วนนัน้ ๆ  มคีนเลือ่น (scroll) 

มาถงึน้อยมาก นัน่หมายถงึว่า ผู้ดแูลเวบ็ไซต์ต้องด�าเนนิการ 

ปรับปรุงเน้ือหาในส่วนนั้น ๆ ต่อไป

2) Visitor Recordings เป็นการบันทึกวิดีโอ 

ขณะที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามาใช้เว็บ ซ่ึงผู้ดูแลเว็บไซต์

สามารถทราบได้ว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ มีพฤติกรรม

อย่างไรบ้าง มีการหยุดอ่านหรือมองข้ามตรงส่วนไหนบ้าง  

ถอืว่าเป็นการประเมนิและช่วยประหยัดเวลาในการทดสอบ

เว็บไซต์ได้เป็นอย่างมาก

3) Conversion Funnels ใช้ตรวจสอบว่าผู้ใช้งาน 

เว็บไซต์ส่วนใหญ่หลุดออกจากขั้นตอน (step) ที่ได้วางไว้

เม่ือมาถึงหน้าใดแล้ว ซึ่งเหมาะกับการวิเคราะห์ landing 

page วา่ เมือ่ผูใ้ช้งานเว็บไซต์เข้ามายงัเว็บไซต์แล้ว ได้ไปต่อ 

ตามข้ันตอน (step) ต่อไปที่ผู้ดูแลเว็บไซต์วางไว้หรือไม่

4) Form Analytics ใช้ตรวจสอบว่า ผู้ใช้งาน

เวบ็ไซต์ส่วนใหญ่ เลกิกรอกฟอร์ม เพราะสาเหตใุด ฟิลด์ใด 

ทีใ่ช้ระยะเวลาในการกรอกข้อมลูเป็นเวลานาน หรอืฟิลด์ได 

เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาถึงแล้วยกเลิกการกรอกข้อมูลทันที ซึ่ง

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถน�าไปวางแผน

และออกแบบการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปในอนาคตได้เป็น

อย่างดี

5) Feedback Polls เป็นลักษณะของโพล 

สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงขึ้นมาเมื่อใด เมื่อโหลดหน้า

เสรจ็แล้วทนัทหีรอืไม่ หรอืจะท�าการหน่วงเวลาเอาไว้ หรอื 

ให้แสดงเวลาเมื่อผู้ใช้งานจะปิดหน้าเว็บเพจ

6) Surveys เป็นแบบส�ารวจความคิดเห็น

คล้ายคลึงกับโพล โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นลักษณะ 

ของค�าตอบแบบส้ันหรือแบบยาว หรือแสดงเป็นแบบ 

ตัวเลือกก็สามารถท�าได้

7) Recruit User Testers เป็นฟอร์มเชิญชวนให้

ผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้ามายังเว็บไซต์ โดยแสดงข้อความที่เป็น

แรงจูงใจในการเข้าชมเว็บไซต์ อาจจะเป็นการให้รางวัล

เมื่อเข้ามากรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ ต้องการได้  

ซึ่งเว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลพวกชื่อ อีเมล์ หรือเบอร์

โทรศัพท์ของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อีกเช่นกัน

Hotjar สามารถท�าออกแบบหน้าเว็บได้อย่าง

สวยงาม สามารถใช้งานแต่ละฟีเจอร์ได้โดยง่าย ซึง่เหมาะกบั 

ผู้ที่ก�าลังออกแบบเว็บใหม่ และต้องการทดสอบเว็บไซต์

นั้น ๆ เป็นอย่างมาก 

สรุป

การน�าเว็บเมทริกซ์เข้ามาใช้กับเว็บไซต์ ท�าให้

เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าใจลูกค้าของตนเองได้อย่าง

แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มจ�านวนผู้ใช้ในแต่ 

ละเว็บเพจ การสมัครสมาชิก การท�าให้ลูกค้ายึดติดกับ

เว็บไซต์ การเพิ่มระยะเวลาให้ผู้ใช้เข้ามาใช้เว็บไซต์มากขึ้น 

การเพิ่มยอดขายออนไลน์ การลดต้นทุนในการหาลูกค้า  

การเพิ่มอัตราในการรักษาลูกค้า รวมถึงการเพิ่มขนาดการ

สั่งซื้อสินค้าเฉลี่ยได้อีกด้วย

ในส่วนของข้อมูลบางอย่างที่น�ามาใช้ในการ

วิเคราะห์จะจัดเก็บรวบรวมไว้ภายในล็อกไฟล์ของเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ เพื่อน�ามาผ่านกระบวนการทางเว็บเมทริกซ์

และผลิตออกมาเป็นสารสนเทศตามที่เจ้าของเว็บไซต์ 
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ต้องการอย่างแท้จริงได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์

เว็บไซต์ (Settapong Malisuwan, 2011) สามารถสรุปได้ 

ดังต่อไปน้ี 

1) สามารถตรวจสอบพฤตกิรรมการเข้าชมเวบ็ไซต์  

(web behavior) ในหน้าต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย

2) สามารถวเิคราะห์จติวทิยาในการเข้าชมเวบ็ไซต์  

(web psychology) ในส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการน�าเสนอได้

3) สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มทาง 

การตลาด (marketing forecast & trending) ในการปรบัปรงุ

ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์เพื่อให้มี ผู้เข้าชมให้มากที่สุด 

4) สามารถวเิคราะห์และดแูนวโน้มการขายสนิค้า  

(sales forecast) ว่าสินค้าใดในเว็บไซต์ที่ขายดีที่สุด 

5) สามารถช่วยวิเคราะห์ได้ว่าส่ือใดในเว็บไซต์

ที่ท�าการประชาสัมพันธ์ (public relation) ออกไปแล้ว  

ที่ผู้สนใจคลิกอ่านหรือดาวน์โหลดไปมากที่สุด

6) สามารถเจาะลกึข้อมลูของผู้เข้าชมหรอืลกูค้าได้ 

ในแต่ละประเทศ แต่ละภาษา (global location & language)  

ว่าสนใจในสิง่ใด เพือ่น�าเสนอได้ตรงกบัเป้าหมายมากทีส่ดุ

7) สามารถช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนในการ

ลงทุน (Return on Investment--ROI) และการวางแผน

การเงิน (financial budget) ในสื่อออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่า 

และมีประสิทธิภาพ

8) สามารถช่วยวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 

(Key Performance Indicator--KPI) เพื่อน�าไปปรับปรุง 

หน้าเว็บไซต์ (refine & optimize) ให้เกิดประโยชน์และ 

มีประสิทธิภาพสูงสุด

9) ช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงโฆษณา 

ในสือ่ต่าง ๆ  ได้ (Return On Advertising Spending-- ROAS)

10) ช่วยเกบ็สถติิการเยีย่มชมเวบ็ไซต์ต่าง ๆ  ในหน้า 

และต�าแหน่งต่าง ๆ ไว้ (web statistic)ได้อย่างแม่นย�า

ส�าหรับการเสนอขายพื้นที่ลงโฆษณาได้

11) สามารถน�าข้อมูลสถิติมาปรับปรุงข้อมูลใน

เวบ็ไซต์เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่ ี(Customer Relationship  

Management--CRM) และสร้างประสบการณ์ทีด่ ี(Customer  

Experience Management--CEM) ให้กับลูกค้า

ทั้งนี้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์

ส�าหรับผู้บริหารเว็บไซต์ หากมีการสร้างและการควบคุม

เว็บไซต์โดยการประยุกต์ใช้และติดตามเมทริกซ์ที่ได้สร้าง

ขึ้นมาอย่างเหมาะสม ประกอบกับหากเป็นเมทริกซ์ที่ตรง 

ความต้องการของเวบ็ไซต์นัน้ ๆ  อย่างแท้จรงิแล้ว นัน่สะท้อน 

ให้เห็นว่าหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจนั้น ๆ  มีกลยุทธ์และ

เครื่องมือที่ช่วยในการด�าเนินงานของตนเองได้แข่งแกร่ง

และเหนือกว่าคู่แข่งขัน ช่วยให้สามารถพัฒนาช่องการ

ตดิต่อสือ่สาร และสามารถสร้างผลตอบแทนในการลงทนุ 

มุ่งไปสู่ความส�าเร็จอย่างก้าวกระโดดและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน
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บทคัดย่อ

บทความนี ้น�าเสนอหลกัการของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการพฒันาอตุสาหกรรมสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว ซึง่ประกอบด้วย 

วอเตอร์ฟตุพริน้ท์ คาร์บอนฟุตพริน้ท์ เทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาด การบรหิารจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานสเีขยีว และ

เทคโนโลยีไอทีสีเขียว โดยแต่ละเครื่องมือได้แสดงตัวอย่างงานวิจัยและผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม  

และสุดท้ายเป็นการน�าเสนอแผนภาพแนวคิดของระบบอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และ 

การเชือ่มโยงเครือ่งมอืกบัระบบการผลติเพ่ือเป็นแนวทางการศกึษา การพฒันาอตุสาหกรรมไทย และการรกัษาสิง่แวดล้อม

ค�ำส�ำคัญ: อุตสาหกรรมสีเขียว, วอเตอร์ฟุตพริ้นท์, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

Abstract

This article presents some conceptual tools for industrial development toward green industry, which consist of 

Water Footprint, Carbon Footprint, Cleaner Technology, Green Logistics and Supply Chain Management and Green 

IT, each tool has a preview of significant research and results from various in industrial sectors. Finally, conceptual  

diagrams, the green industry system that showed relationships and links of tools with production systems is proposed 

to guide the study and development of Thailand industry and environmental protection.

Keywords: green industry, water footprint, carbon footprint, cleaner technology

ระบบอุตสำหกรรมสีเขียว

Green Industry System

จิตลดา หมายมั่น, บัณฑิต รัตนไตร และสมบัติ ทีฆทรัพย์

Chitlada Maimun, Bundith Rattanatai and Sombat Teekasap

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Engineering, Eastern Asia University

บทน�ำ

จากบทความเร่ือง industry 4.0 อนาคตของ

อุตสาหกรรมไทย ผู้เขียนได้น�าเสนอแนวคิดและมุมมอง

ของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 

4.0 ในอนาคตว่าประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่ 6 ด้าน คอื 

smart production system, smart workers, smart machines, 

ICT, new materials และ environment (จิตลดา หมายมั่น  

และสมบัติ ทีฆทรัพย์, 2559) โดยด้านสิ่งแวดล้อมเป็น

ด้านทีผู่เ้ขยีนมมีมุมองว่ามคีวามส�าคญัและถอืว่าเป็นความ 

รบัผดิชอบของผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมทกุประเภท

ทีต้่องค�านงึถงึว่า โรงงานอตุสาหกรรมของตนส่งผลกระทบ 

กบัสิง่แวดล้อมมากน้อยเพยีงใด และจะมวีธีิการอะไรทีเ่ป็น

เครื่องมือช่วยให้ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

จงึเป็นทีม่าของบทความต่อเนือ่งทีช่ือ่ว่า อตุสาหกรรม 4.0: 

ตอนที่ 1 – ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้น�าเสนอ 
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เครือ่งมอืส�าหรบัการจดัการสิง่แวดล้อมไว้จ�านวน 5 เครือ่งมอื  

ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมสีเขียว 2. ผลิตภัณฑ์สีเขียว  

3. การตลาดสีเขียว 4. การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว และ 5. 

การประเมิน วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (จิตลดา หมายมั่น  

และสมบตั ิทฆีทรพัย์, 2559) ทัง้นี ้ยงัมเีครือ่งมอืการจดัการ

สิง่แวดล้อมทีผู่เ้ขยีนมมีมุมองว่าเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

เพื่อสอดรับกับอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต 

ดังนั้น บทความฉบับนี้ ผู ้เขียนจึงขอน�าเสนอ

หลักการพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติจากงานวิจัยที่น�าไป

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแล้วได้ผลจริงอีก 5 เครื่องมือ  

ซึ่งประกอบด้วย 

1. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)

2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

3. เทคโนโลยกีารผลิตทีส่ะอาด (Clean Technology)

4. การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานสเีขยีว  

(Green Logistics and Supply Chain Management)

5. เทคโนโลยีไอทีสีเขียว (Green IT)

โดยแต่ละเครื่องมือมีรายละเอียดของหลักการ/

แนวคิด และการน�าไปประยุกต์ใช้ ดังนี้

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)

จากมาตรการเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรมในการ 

รับมือกับวิกฤตภัยแล้ง ที่สภาอุตสาหกรรมก�าหนดไว้ 

มีหลายประการ แนวทางหนึ่งที่น�าเสนอ คือ การส่งเสริม 

ให้โรงงานอุตสาหกรรมท�าวอเตอร์ฟุต พริ้นท์เพื่อประเมิน

ปรมิาณการใช้น�า้ของโรงงานอุตสาหกรรม และหาแนวทาง 

การประหยัดน�้าอย่างได้ผล (สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย, 2559) 

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงปริมาณ

การใช้น�้าทิ้งทางตรง และทางอ้อมของสินค้าและบริการ 

ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซ่ึงการค�านวณวอเตอร ์

ฟุตพริ้นท์จะพิจารณาทั้งปริมาณน�้าที่ใช้จากแหล่งน�้า  

และความแตกต่างของกระบวนการผลิตในแต่ละผู้ผลิต 

แหล่งผลติสนิค้าและบริการว่าอยู่ในประเทศทีข่าดแคลนน�า้ 

หรอืไม่ และยงัพจิารณาถงึปริมาณน�า้ทีใ่ช้และ/หรือปรมิาณ 

น�้าเสียที่ถูกปล่อยออกมาด้วย (พิชญาภา ราชธรรมมา, 

2555) โดยวอเตอร์ฟุตพริ้นท์สามารถแยกเป็นปริมาณน�้า

ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่มาจากแหล่งน�้า

ธรรมชาติทั้งน�้าผิวดินและน�้าใต้ดินจะเรียกว่า บลูวอเตอร์ 

ฟตุพริน้ท์ (Blue Water Footprint) ส่วนปรมิาณน�า้จากน�า้ฝน 

ที่อยู ่ในรูปของความชื้นในดินที่ถูกน�าไปใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์และบริการซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณน�้าที่ถูก

ใช้ไปเพื่อการเจริญเติบโตของพืช จะเรียกว่า กรีนวอเตอร์

ฟุตพริ้น (Green Water Footprint) และปริมาณน�้าที่ใช้

ส�าหรับเจือจางน�้าเสียที่เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปล่อยทิ้ง

สู่ธรรมชาติได้ จะเรียกว่า เกรย์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Gray  

Water Footprint) (วาริท เจาะจิตต์, 2556)

ประเภทของวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ มี 3 ประเภท  

(พรเทพ แก้วเชื้อ, 2556) คือ 

1. วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ หมายถึง 

ปรมิาณการใช้น�้าในกระบวนการผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์  

ทั้งการใช้น�้าทางตรงและทางอ้อม

2. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของธุรกิจ หมายถึง ปริมาณ

การใช้น�า้ในการด�าเนนิธุรกจิขององค์กรโดยรวม ทัง้การใช้น�า้ 

ทางตรงและทางอ้อมในการด�าเนินธุรกิจ

3. วอเตอร์ฟตุพริน้ท์ของประเทศ หมายถงึ ปรมิาณ

น�้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ตามความต้องการ 

ของแต่ละประเทศ

ปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ทีท่�าการศกึษาวอเตอร์ฟตุพริน้ท์ เพือ่ค�านวณหาปรมิาณน�า้ 

ทีใ่ช้ในการผลติ เช่น อตุสาหกรรมแป้งข้าว โดยกระบวนการ

ผลิตแป้งข้าวของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือมีค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของแป้งข้าวเท่ากับ 4.5 

ลูกบาศก์เมตรต่อข้าว 1 ตัน (รมณี วังเมือง และปุณณมี  

สัจจกมล, 2554) การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส�าหรับ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ มีค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ 1,132 ลูกบาศก ์

เมตร/ ตัน (ทิพย์ปภา สุขุมาลชาติ และคณะ, 2556) 

ผลจากการศึกษา ท�าให้ผู้ผลิตทราบตัวเลขของน�้า 

ทีใ่ช้ในการผลติ อนัจะน�าไปสูก่ารหาแนวทางการลดปรมิาณ

น�้าที่ใช้ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และลดการใช้ 

ทรัพยากรน�้าของประเทศได้
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นอกจากภาคอุตสาหกรรมจะใช้ปริมาณน�้าใน

กระบวนการผลิตสูงแล้ว ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมยังมีปริมาณสูงด้วย โดยกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในปี พ.ศ. 

2554 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทการผลิตปูนซีเมนต์ 

35.8 MtCO
2
e หรือคิดเป็นร้อยละ 56.7 ของการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกท้ังหมด รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลติ 

ปิโตรเคมี และคาร์บอนแบล็ค 9.1 MtCO
2
e การแปรรูป

อาหารและเครื่องดื่ม 5.1 MtCO2e การผลิตปูนขาว 4.4 

MtCO
2
e และการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 3.7 MtCO

2
e 

โดยวธิกีารค�านวณอ้างอิงจากคูม่อืการจดัท�าบญัชกีารปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยการเปล่ียน แปลงสภาพภูมิประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 

2006 และเป็นการรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก 2  

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม

และการใช้ผลิตภัณฑ์ และภาคพลงังาน โดยพิจารณาเฉพาะ 

ในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงเท่านั้น 

(วรุณ รักสกุลกานต์, 2554)

เครื่องมือส�าคัญที่ช ่วยให ้ภาคอุตสาหกรรม 

ทุกประเภท ทราบถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ตนเอง 

เป็นผูป้ล่อย คอื การประเมนิคาร์บอนฟุตพริน้ท์ เพราะเป็น

วิธีการประเมินที่เป็นรูปธรรม (เชิงตัวเลข) อย่างชัดเจน 

ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

คำร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ เป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

ปล่อยออกมาจากผลติภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวฏัจกัรชวีติ 

ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง การ

ประกอบชิน้ส่วน การใช้งาน และการจดัการซากผลติภณัฑ์

หลังใช้งาน โดยค�านวณในรูปของคาร์บอนไดออกไซด ์

เทียบเท่า (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2555) 

ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นข้อมูลที่มีนัยส�าคัญ

และมีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ และ 

ผู้บริโภค ที่แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจาก

แต่ละขัน้ตอนและจากภาพรวมทกุขัน้ตอน ตลอดช่วงชวีติ 

ของสินค้าหรือบริการ ท�าให้สามารถรู้ได้ว่าขั้นตอนใด

เป็นขั้นตอนที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกมากที่สุด เพื่อที่ผู้ผลิตน�าไปก�าหนดแนวทาง 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ตรงจุด และสามารถ

ตัดสินใจได้ว่าควรเลือกกระบวนการผลิตใด ประเภทหรือ

ชนิดวัตถุดิบที่เหมาะสมควรเป็นแบบใด การออกแบบ

และพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ควรมีลักษณะอย่างไร  

ซ่ึงประเด็นนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือก

ในการซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

มากขึ้น โดยผู้บริโภคจะทราบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท ์

ได้จากฉลากที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งบ่งบอกว่าตลอดช่วง

ชีวิตของผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ออกเป็นปริมาณเท่าใด (พรทิพย์ วงศ์สุโชโต, 2555)

จากการทีก๊่าซเรอืนกระจกเป็นสาเหตใุห้เกดิภาวะ 

โลกร้อน ท�าให้มกีารน�าแนวคดิคาร์บอนฟตุ พริน้ท์ไปค�านวณ 

หาปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจากกระบวนการ

ผลิตอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น ผลิตภาชนะพลาสติก

ประเภทโพลีโพรพิลีน สีขาว ขนาด 22 ออนซ์ แบบพิมพ์

ลวดลาย มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 0.34402 kgCO
2
e/

หน่วยผลิตภัณฑ์ และผลิตฝาน�้าดื่ม มีปริมาณคาร์บอน 

ฟตุพริน้ท์ 8.46 gCO
2
e/ฝา (สวุสัส์ แพ่งธีระสขุมยั และคณะ,  

2556 และ สบุนิ พฒันสกลุลอย และ เรอืงศกัดิ ์แก้วธรรมชยั,  

2557) อุตสาหกรรมอาหารประเภทไก่เนื้อ 1 กิโลกรัม ณ 

หน้าฟาร์มที่เลี้ยงในระบบปิดขนาดเล็ก มีปริมาณปริมาณ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1.18 kgCO
2
e (เนตรนภา ดวงพิม และ

จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, 2558) และเนื่องจากพลังงาน

เป็นปัจจยัหลกัส�าหรบัของประเทศ ทางกระทรวงพลงังาน 

มีเป้าหมายที่จะใช้หญ้าเนเปียร์ ซึ่งเป็นพืชโตเร็วมาใช้เป็น

เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จึงท�าการประเมินคาร์บอน 

ฟุตพริ้นท์ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จ�านวน 105 ไร่  

ที่จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงมีปริมาณเท่ากับ 38.23 kgCO
2
e/ตัน

ผลผลิต (ประพิธาริ์ ธนารักษ์ และคณะ, 2558) อีกหน่ึง

ตัวอย่างของการผลิตพลังงานโดยใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจาก

กระบวนการไพโรไลซิสขยะพลาสติก ก่อให้เกิดปริมาณ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์เทียบเท่าน�้ามันดีเซล 30.984 KgCO
2
e/

ลติร ซึง่ขยะพลาสติกทีน่�ามาค�านวณมาจากกองขยะแบบตืน้ 

ผสมกบัขยะทีม่าจากชมุชน (ศริวิรรณ บญุวบิลูวฒัน์, 2556) 

จากตัวอย่างปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิด ขึ้น 

ในกระบวนการผลติ เป็นตวัเลขทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึปรมิาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อมจนกลายเป็นภาวะ 
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โลกร้อน แต่อย่างไรก็ตามวธิกีารประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 

กเ็ป็นวธิกีารส�าคญัทีจ่ะท�าให้ผู้เกีย่วข้องทราบถงึผลกระทบ

จากการผลติได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะน�าไปสู่การพยายาม

คดิหาวธิกีารลดปรมิาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ซ่ึงแนวทางหนึง่ 

ที่ควรน�าไปใช้คือ “เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด”

เทคโนโลยีกำรผลิตที่สะอำด (Clean Technology)

เทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาด หรอืเทคโนโลยสีะอาด  

เป็นเทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการลด 

มลพษิ ลดของเสยีจากกระบวนการผลติ ลดการใช้ทรพัยากร 

ลดการใช้พลังงาน และลดอันตรายจากมลพิษที่ส่งผล

ต่อสุขภาพและความปลอดภัย ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยน

ผลิตภณัฑ์ การปรบัเปลีย่นวตัถดุบิ การปรบัปรงุเทคโนโลยี  

การปรับปรุงการด�าเนินการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพ เพิ่ม

ผลผลิต ตลอดจนวิธีการน�ากลับมาใช้ซ�้า และการน�ากลับ

มาใช้ใหม่ เพื่อให้มีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือไม่มี 

ของเสียเกิดข้ึน (จิตลดา หมายมั่น, 2555)

หลักการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สามารถ 

น�าไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้หลากหลาย

และช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นได้จริง  

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก

ของประเทศ ทีต้่องน�าวตัถดุบิจากการเกษตรจากธรรมชาติ

มาผ่านกระบวนการแปรรูปทั้งแบบความร้อน การแช่ 

เยือกแข็ง หรือการท�าแห้ง จึงจ�าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 

น�้ามัน และพลังงานรูปแบบอ่ืนในการผลิตสูง และยังมี

ของเสีย เช่น ขยะจากเศษอาหาร น�้าล้าง น�้าทิ้ง ที่ส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปนเปื้อนไปกับอาหารที่ผลิต 

ตัวอย่างการน�าเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใช้ 

เช่น เครื่องดื่มผงชงดื่มชาเขียวบรรจุซองชา ใช้ชงดื่มแทน

การบรรจุขวดพร้อมดื่ม เพื่อลดจ�านวนบรรจุภัณฑ์ ใช้วัสดุ

บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือสามารถน�ากลับมาใช้

ใหม่ได้ เช่น กระดาษ วัสดุจากธรรมชาติ รวมทั้งยกเลิก 

หีบห่อที่ไม่จ�าเป็น การปรับต�าแหน่งการวางอุปกรณ์ หรือ

ระบบท่อไอน�้าเข้าสู่เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เพื่อ

เพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้พลังงานและการสูญเสีย การใช้

อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตอาหาร เพื่อ

ลดพลังงานในการขนส่งและขนถ่ายอาหาร การปรับปรุง 

กระบวนการผลิต เพ่ือลดปริมาณน�้าล้าง น�้าทิ้ง เป็นต้น 

(ศนูย์เครอืข่ายข้อมลูอาหารครบวงจร, 2555) อตุสาหกรรม

อาหารสดประเภทไก่เนือ้ ทีไ่ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น หลงัจาก

ใช้เทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาดในการจดัการการเลีย้งไก่เนือ้

ด้วยการศึกษาการลดการสูญเสียอาหารไก่และลดการใช้ 

ไฟฟ้าในระบบ ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลง

จาก 1.18 kgCO
2
e เป็น 1.14 kgCO

2
e (เนตรนภา ดวงพิม 

และจักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, 2558) อุตสาหกรรมอาหาร 

ทะเลแช่เยือกแข็งท่ีต้องใช้พลังงานแสงสว่าง พลังงานจาก

ระบบท�าความเย็น จากกระบวนการผลิต และจากเครื่อง

ปรับอากาศส�านักงานปริมาณสูง หลังจากใช้เทคโนโลยี

การผลิตที่สะอาดมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน

ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟ fluorescent T8 36 วัตต์ เป็น

ฟลูออเรสเซนท์ T5 28 วัตต์ และ LED 15 วัตต์ ส่งผลให้ 

ประหยัดพลังงาน 45,291 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ประกอบ

กับท�าการออกแบบต้นแบบการน�าน�้าล้างและละลาย 

น�า้แขง็ในห้องแช่แขง็มาระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ 

ท�าให้ค่าสมัประสทิธิส์มรรถนะการท�าความเยน็ของระบบ

ปรับอากาศเพิ่มขึ้น 0.62 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 56,975 

กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟที่ประหยัดได้ 221,633  

บาทต่อปี (พงศธร ปียวรรณ และวิทยา ยงเจริญ, 2556) 

อตุสาหกรรมประเภทเครือ่งดืม่อย่างโรงงานผลติน�า้อดัลม 

ได้น�าเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาใช้เพื่อเพิ่มอัตรา 

การใช้น�้าตาลที่เสียไปในการผลิตได้ร้อยละ 0.18 และลด

การใช้น�้าในการผลิตลง 0.24 ลิตรน�้า/ลิตรผลิตภัณฑ์ (เถกิง 

กาญจนะ และคณะ, 2555) ส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

พลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีนสีขาว ขนาด 22 ออนซ์ 

แบบพิมพ์ลวดลายที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าก่อให้เกิด 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หลังจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

การผลิตที่สะอาดด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิต ด้วย

การใช้ฉนวนหุ้มความร้อนเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าของเคร่ืองเทอร์โมฟอร์มมิ่ง ส่งผลให้ปริมาณผลรวม

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของการผลติลดลงจาก 0.34402 

kgCO
2
e เป็น 0.31314 kgCO

2
e/หน่วยผลิตภัณฑ์ (สุวัสส์ 

แพ่งธีระสุขมัย และคณะ, 2556 และ สุบิน พัฒนสกุลลอย  

และ เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย, 2557) 

ผลจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่

สะอาด ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายด้าน เช่น ช่วยลด

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน 
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ลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องท�าการบ�าบัดของเสีย ลดต้นทุน

การผลิต ท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์ สูงสุด ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ผลิต 

สร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเข้าสู ่มาตรฐาน  

การจดัการสิง่แวดล้อม และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 

ของประเทศได้

นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ยังเป็น

แนวทางหนึ่งของการผลิตที่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ทีเ่ป็นส่วนส�าคญัของการน�าไปสู่ห่วงโซ่อปุทานทีเ่ป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อมของทุกโรงงานอุตสาหกรรม

กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว 

(Green Logistics and Supply Chain Management)

ปัจจบุนั ส�านกัโลจสิตกิส์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน 

และการเหมืองแร่ ได้จัดท�า “โครงการจัดท�าแนวทาง

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) เพื่อ green supply chain 

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก” โดยใช้หลัก

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อม (Green Logistics and Supply Chain Management:  

G-LSCM) ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหาร

จดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานร่วมกบัการบรหิารจดัการ

สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

ควบคุม จัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพ ตั้งแต่การ

จัดการวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 

กระบวนการขนส่งทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และการ

จัดการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยค�านึงถึงผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมตลอดโซ่อุปทาน และลด

ความสูญเปล่าที่ไม่จ�าเป็น ทั้งด้านทรัพยากรและแรงงาน 

รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในโซ่อุปทาน 

และในขณะเดียวกัน ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ส�าคัญในการ 

เพิม่ประสทิธภิาพทกุกระบวนการตลอดโซ่อปุทาน การลด 

ต้นทุนโลจิสติกส์ และความสามารถในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา มีคุณภาพ 

และเชื่อถือได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (ส�านักโลจิสติกส์, 2558) โดยแนวคิด

การบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่เห็นเป็นรูปธรรม  

จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งเต็มคัน การขับรถที ่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย  

การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้ใช้พลังงานน้อยลง (พิชัย  

เหลี่ยวเรืองรัตน์, 2558) 

โซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบ

ด้วย 6 มิติ (สุบิน พัฒนสกุลลอย และเรืองศักดิ์ แก้วธรรม

ชัย, 2557 และส�านักโลจิสติกส์, 2558) คือ 

1. Green Supply/ Green Procurement เป็นมิติ

ด้านการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และการเลือกใช้การผลิต  

วัตถุดิบ วัสดุทดแทน และทรัพยากรการผลิตด้วยวิธีการ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. Green Production/ Green Manufacturing  

เป็นมติิด้านการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมก่อให้เกดิการ

ของเสียให้เหลือน้อยที่สุด เน้นการใช้ทรัพยากรการผลิต 

ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดเพื่อลดความสูญเสียจาก

กระบวนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

ในระบบการผลิต

3. Green Design/ Green Packaging เป็นมิติด้าน

การออกแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึง

การบรรจุภัณฑ์ที่พิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ตลอดช่วงอายขุองผลติภณัฑ์และพยายามให้เหลอืเศษซาก 

น้อยที่สุด 

4. Green Logistics/ Green Distribution เป็นมิติ 

ด้านโลจิสติกส์และการจัดหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ โดยเน้น 

การขนส่ง จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ วัสดุ และสินค้า/

ผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบที่ประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่าย  

มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

5. Green Consumption เป็นมิติด้านการบริโภค

สนิค้า/ผลติภณัฑ์และการบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  

โดยเน้นการใช้อย่างถกูวธิ ีใช้อย่างคุม้ค่า และใช้เท่าทีจ่�าเป็น 

เพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต

6. Green Reverse Logistics/Green Recycle  

เป็นมิติด้านการส่งคืนวัสดุสินค้า การน�ากลับมาใช้ใหม่ 

การจดัการซากผลติภณัฑ์ และของเสยีทีเ่กดิขึน้จากห่วงโซ่ 

อุปทานด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ได้น�าไปใช้ในอตุสาหกรรมหลาย

ประเภท เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน 
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อเิล็กทรอนกิส์ อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุง่ห่ม ธรุกจิ 

บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก อุตสาหกรรม

ยาง และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ประยุกต์ใช้หลักการนี้ 

แสดงดังตาราง 1 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทการผลิต

ยางล้อรถบรรทุก (ส�านักโลจิสติกส์, 2558) และการผลิต 

ฝาน�า้ดืม่ (สบุนิ พฒันสกลุลอย และ เรอืงศกัดิ ์แก้วธรรมชัย,  

2557) 

ตำรำง 1 

รำยละเอียดกำรประยุกต์ใช้หลักกำร G-LSCM ในกำรผลิตยำงล้อรถบรรทุกและฝำน�้ำดื่ม

G-LSCM ผลิตภัณฑ์ยำงล้อรถบรรทุก ผลิตภัณฑ์ฝำน�้ำดื่ม

Green Supply/

Green 

Procurement 

- พิจารณาซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ใกล้โรงงานก่อน เพื่อลด

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากการขนส่ง

- ในการสั่งซื้อและการจัดส่งยางแท่ง ควรพิจารณาการจัดรถ

ขนส่งให้เหมาะสม ใช้รถใหญ่ที่มีการบรรทุกเต็มคันรถ  

แทนการขนส่งด้วยรถเล็กหลายเที่ยว

- คัดเลือกผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบที่ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม

- วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมส�าหรับการผลิต และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้จัดจ�าหน่าย เพื่อให้ได้วัตถุดิบใน

ปริมาณและช่วงเวลาที่ต้องการ ไม่เกิดต้นทุนในการดูแล

รักษาวัตถุดิบ

- จัดซื้อจัดหาจากผู้ส่งมอบสีเขียว

- วิธีการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

- การซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

Green 

Production/ 

Green 

Manufacturing 

- วางผังโรงงานให้มีการไหลของวัสดุอย่างต่อเนื่องไปใน

ทิศทางเดียว เพื่อลดการเคลื่อนย้ายภายในโรงงาน

- วางแผนการผลิตโดยค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า และ

ก�าหนดแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้อง เพื่อให้สามารถ

เดินเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่อง และมีการใช้พลังงานอย่าง 

คุ้มค่า

- มีแผนการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน เพื่อน�าไปสู่การ

ประหยัดพลังงาน

- พัฒนากระบวนการผลิตโดยพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่

ค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน

- น�าพลังงานที่เหลือจากการผลิต เช่น ไอน�้า มาใช้เป็นพลังงาน

ความร้อนในกระบวนการอื่น

- ปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ใช้รถ 

Folk Lift ในการเคลื่อนย้ายเพื่อ

ลดก๊าซเรือนกระจก จาก LPG 

- ทดลองลด Cycle Time เพื่อให้มี

การใช้ไฟฟ้าลดลง

- ติดตั้งระบบรีไซเคิลชิ้นงานเสีย

ที่เครื่องจักร

Green Design/ 

Green 

Packaging 

- ลดการใช้บรรจุภัณฑ์

- ใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน (Reuse Packaging)

- หาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติ

ใกล้เคียง HDPE คือ PP ซึ่งมีค่า 

EF น้อยกว่าท�าให้ค่าการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลดลง
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Green 

Logistics/ 

Green 

Distribution 

- วางแผนการจัดส่งให้สอดคล้องกับแผนการผลิต เพื่อให้มีการ

ขนส่งและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าให้เร็วที่สุด ช่วยลดต้นทุน

ในการจัดเก็บสินค้า

- จัดส่งสินค้าโดยรวบรวมลูกค้าที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน เพื่อลด

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

- จัดเรียงสินค้าในรถขนส่งโดยค�านึงถึงการใช้พื้นที่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และจัดการขนส่งแบบเต็มคันรถ

- เปลีย่นซพัพลายเออร์บรรจภุณัฑ์

ที่มีโรงงานตั้งอยู่ระยะทาง

ไม่เกิน 5 กิโลเมตร

- ใช้รถขนส่งของโรงงานวิ่งรับ

บรรจุภัณฑ์และวัสดุช่วยผลิต

- ศึกษาเส้นทางที่มีลูกค้าอยู่ใน

เส้นทางการส่งมอบเดียวกับ

ซัพพลายเออร์เพื่อท�า Back 

Hauling ร่วมกัน

- เปลี่ยนจ�านวนบรรจุให้มากขึ้น

Green Reverse 

Logistics/ 

Green Recycle

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน�ายางที่หมดอายุการใช้งาน

กลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอืน หรือการน�ากลับมาผลิต

เป็นสินค้าใหม่ เพื่อลดภาระทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ 

น�าไปเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมที่ใช้อุณหภูมิสูงมาก เช่น 

ซีเมนต์

- การน�าซากผลิตภัณฑ์กลับมา

รีไซเคิล

หลกัการบริหารจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานที่

เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม นอกจากจะเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยลด

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนและ

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นห่วงโซ่อุปทาน จึงเป็นการสร้าง 

ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการเพ่ิมยอดขายและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและการขยายตลาดในเวที

การค้าระดับโลกได้อีกทางหนึ่ง (ส�านักโลจิสติกส์, 2558) 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมยัง

ประสบปัญหาและอุปสรรคของการปรับตัวสู่กรีนโลจิสติ

กส์ โดยผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล 

จ�านวน 72 องค์กร ได้แสดงความคิดเห็นต่อการปรับตัว 

ดังกล่าวว่า การให้บริการแบบ กรีนโลจิสติกส์มีต้นทุนที่

สงูกว่า จงึส่งผลกระทบกบับริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็ 

ในเรื่องเทคโนโลยีและบุคลากรที่ต้องด�าเนินการ ส่วน

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มี

ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีข้อจ�ากัด

เรื่องค่าใช้จ่ายในการน�าบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น

ส�าหรับองค์กรขนาดเล็ก และข้อจ�ากัดด้านการกระจาย

สินค้า เนื่องจากแหล่งที่สามารถสนับสนุนด้านเชื้อเพลิง 

ประเภทก๊าซธรรมชาติ มีจ�ากัดเฉพาะอยู่บางพื้นที่ ทั้งนี้ยัง

แสดงความคิดเห็นว่า รัฐบาลควรให้งบประมาณสนบัสนนุ 

องค์กรที่มีการน�าระบบกรีนโลจิสติกส์มาใช้ โดยอาจอยู่

ในรูปของกองทุนหรือรูปแบบการลดภาษีที่จัดเก็บ เพื่อ

เพิ่มแรงจูงใจ ผนวกกับการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้และ

ความเข้าใจ ซึ่งรัฐบาลควรมอบหมายนโยบายให้กระทรวง  

ศึกษาธิการ ก�าหนดหรือเปิดสอนวิชาด้านกรีนโลจิสติกส์

โดยเฉพาะ (วรีวฒัน์ มณสีวุรรณ และ ธนญัญา วสศุร,ี 2557) 

เครื่องมือสุดท้ายที่ขอน�าเสนอในบทความนี้ 

คือ เทคโนโลยีไอทีสีเขียว ที่มีบทบาทกับทุกส่วนงานใน

อุตสาหกรรม โดยจากเดิมภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มี

การใช้งานด้านไอทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก 

ในการตดิต่อประสานงานระหว่างผูเ้กีย่วข้องอยูแ่ล้ว แต่การ

เพิ่มค�าว่าสีเขียวที่ส่ือความถึงการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

เป็นเรือ่งทีค่วรพจิารณาเพือ่ให้การเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว

ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคตมีความสมบูรณ์และลด 

ผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้ไอทีได้

เทคโนโลยีไอทีสีเขียว (Green IT)

Green IT หรือเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม คือ 

แนวคิดในการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้

พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ  
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รวมถงึการน�าขยะอิเล็กทรอนกิส์มารีไซเคลิใหม่ (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) โดยมุมมอง 

ด้านเทคโนโลยีไอทีสีเขียวรวมถึงแนวทางการน�าไปใช้ 

ในองค์กร จะมีความเหมือนและแตกต่างกันไปตามบริบท

และความพร้อมในการด�าเนินการของแต่ละองค์กร 

จากการศึกษาแนวทางปฏิบัติต ่อเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดต้นทุน 

ในการบริหารจัดการในส�านักงาน (เอนก นามขันธ์ และ

คณะ, 2557) พบว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ทีใ่ช้ก�าลงัไฟ  

350 วัตต์ จะปล่อยก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ 76.67 ปอนด์

ต่อชั่วโมง คิดเป็น 613.36 ปอนด์ต่อวัน (8 ชั่วโมง) หากใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี จะมีก๊าซ

คาร์บอนได ออกไซด์ปล่อยออกมา 15,947,360 ปอนด์ต่อปี  

ส่งผลให้มีก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยออกมาปริมาณมาก

และเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน ในงานวิจัยนี ้

ได้น�าเสนอการใช้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมอืน 

เนื่องจากคอมพิวเตอร์แบบเสมือน 1 เคร่ือง ใช้ก�าลังไฟ 

20 วัตต์ เปิดใช้งาน 8 ชั่วโมง ปล่อยก๊าซประมาณ 59.62 

ปอนด์ต่อวัน ถ้าใช้พร้อมกัน 100 เครื่อง จะปล่อยก๊าซรวม 

5,962.47 ปอนด์ต่อวัน หากใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ

เสมือน 100 เครือ่งใน 1 ปี จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

1,550,243.16 ปอนด์ต่อปี ซึ่งสามารถลดปริมาณก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 90.28 เมื่อเทียบกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจากเทคโนโลยีระบบ

คอมพิวเตอร์แบบเสมือน ยังมีแนวทางอ่ืนของการมุ่งสู่

เทคโนโลยีไอทีสีเขียว เช่น บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล  

อนิเตอร์เนต็ จ�ากดั (2559) เป็นองค์กรเอกชนทีใ่ห้บรกิารด้าน

อินเทอร์เน็ตและบิซิเนสโซลูชั่นส�าหรับองค์กรครบวงจร  

ได้ใช้เทคโนโลยี cloud computing ในองค์กรและส่งผลให้

ลดพลังงาน ลดปริมาณการใช้ rack server ลดจ�านวนของ 

cable ส�าหรับ server (power+LAN) ได้ร้อยละ 50 และ

ลดจ�านวนของ physical server ได้ร้อยละ 60 และลดการ

ลงทุนในการซื้อ Server แต่ละปีลงได้ ส่วนหน่วยงานทาง

ราชการอย่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (2553) ได้เสนอ 

มุมมองด้านน้ีไว้ 5 แนวทาง ดังนี้ 

1. Green Computer ลดการใช้พลงังาน และลดการ

สิ้นเปลืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลดการใช้พลังงาน

กับเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก 

และข้อมูลส่วนกลาง เปลี่ยนมาใช้จอภาพ LCD แทนแบบ 

CRT ทีใ่ช้อยู ่และใช้ฟีเจอร์ power-management ส�าหรบัปิด

การท�างานของฮาร์ดดิสก์ และหน้าจอมอนิเตอร์ เมื่อไม่ได้ 

ใช้เครื่องนานหลายนาที และในปัจจุบัน มีผู้คิดประดิษฐ์

อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติ คือ 

ไม้ไผ่ ที่น�ามาท�าคีย์บอร์ด หน้าจอมอนิเตอร์ เมาส์ หรือ

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งถือว่าช่วยลดซากเครื่องใช้

ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า WEEE  

ลงได้อย่างมาก 

2. Green Data Center ศูนย์กลางข้อมูลสีเขียว  

ที่ออกแบบการใช้งานด้านการจัดการ การจัดเก็บ การแพร่

กระจายของข้อมูลในเคร่ืองจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ

คอมพิวเตอร์แบบที่ให้พลังงานสูงสุด แต่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

3. Website Carbon Footprinting Application  

ที่สามารถค�านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละเว็บไซต์ได้ 

4. Energy Star เป็นมาตรฐานด้านพลังงานของ

ผลิตภัณฑ์ไอทีที่เริ่มตั้งแต่เวอร์ชัน 1.0 จนถึงเวอร์ชัน 7.0  

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

5. TCO’05: Ergonomics, Ecology and Energy 

เป็นมาตรฐานของเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีม่ข้ีอก�าหนดพืน้ฐาน 

ด้านความสะดวกและปลอดภัย (ergonomics) ว่าจะต้องมี

ช่อง USB อยู่ข้างหน้าของเคร่ืองอย่างน้อย 1 ช่อง และมีค่า

การแผ่รังสีที่เกิดจากการใช้งานไม่เกินค่าที่ก�าหนดไว้ ด้าน

ระบบนิเวศวิทยา (ecology) มีข้อก�าหนดว่า ส่วนประกอบ 

ของชิ้นส่วนในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัตถุดิบในการผลิต 

ชิน้ส่วนแบตเตอรี ่วสัดเุคลอืบผวิ จะต้องไม่มสีารแคดเมยีม 

ปรอท ตะกั่ว เฮกซาวาเลน โครเมียม และโพลีโบรมิเนต

ไดเฟนิลอีเทอร์ เป็นต้น ส่วนด้านการใช้พลังงานอย่าง 

คุ ้มค่า (energy) มีข้อก�าหนดว่า การใช้พลังงานสูงสุด 

เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องไม่เกิน 5 วัตต์ ส�าหรับ sleep 

mode และไม่เกิน 2 วัตต์ ส�าหรับ standby mode 

กระทรวงไอซีที เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญ

ในการขบัเคลือ่นเทคโนโลยไีอทสีเีขยีว ได้จดัท�าเวบ็ไซต์กรนี 

ไอซีที ทะเบียนผลิตภัณฑ์ไอซีทีที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ที่ช่วยลดความยุ ่งยากในการจัดซื้อ การตรวจรับ และ

ผลิตภัณฑ์ไอซีทีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านการทดสอบ 
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ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกรายการ โดยภายใน

เว็บไซต์จะแสดงข้อมูล ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ ผู้ขาย 

และผูร้บัรอง โดยผูซ้ื้อต้องลงทะเบยีนเพ่ือจดัท�าข้อก�าหนด

ส�าหรับการจัดซื้อโดยใช้เว็บไซต์ทะเบียนผลิตภัณฑ์ไอซีที 

ในการช่วยเลอืกกลุม่ผลติภณัฑ์ ตรวจสอบรายการทีพ่ร้อม 

จ�าหน่าย และจัดท�าคุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ ส�าหรับ 

ผูข้าย ซึง่ได้แก่ ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ไอซีทตีามโครงการ 

ของกระทรวงฯ ต้องลงทะเบียนและยื่นขอขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ไอซีทีบนเว็บไซต์กรีนไอซีที จึงจะสามารถ

น�าเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู ้ซื้อหน่วยงานราชการและผู้ซื้อ 

ทั่วประเทศได้ ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวได้ครอบคลุม

ผลิตภณัฑ์กลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล คอมพิวเตอร์พกพา 

เครื่องพิมพ์ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

และสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ต ส่วนผู้รับรอง ทางกระทรวงฯ 

ได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองหน่วยตรวจสอบรบัรองไว้ว่าต้อง

ได้รับการรับรองระบบการท�างานที่เกี่ยวข้อง เช่น มอก.

17025 ส�าหรับหน่วยทดสอบ หรือ มอก. 17065 ส�าหรับ 

หน่วยรบัรอง และเป็นหน่วยงานสงักดัหน่วยราชการ หรอื

เป็นหน่วยงานที่แยกจากหน่วยงานราชการ (กระทรวง 

ไอซีที, 2556) 

สรุป

หวัใจส�าคญัของอตุสาหกรรมสเีขยีว คอื การสร้าง

ระบบอตุสาหกรรมสเีขยีวให้แขง็แกร่งด้วยการวางรากฐาน 

ของเครื่องมือที่ได้เสนอไว้ในบทความนี้กับบทความที่ 

ผ่านมา อันได้แก่อุตสาหกรรมสีเขียว ผลิตภัณฑ์สีเขียว  

การตลาดสีเขียว การเพิ่มผลิตภาพสีเขียว การประเมิน

วฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ์ วอเตอร์ฟตุ พริน้ท์ คาร์บอนฟตุพริน้ท์  

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การบริหารจัดการโลจิสติกส์  

และโซ่อุปทานสีเขียว และเทคโนโลยีไอทีสีเขียว เข้ากับ 

ระบบการผลิตดังแสดงในภาพ 1 ให้ชัดเจนและปฏิบัติ 

อย ่างจริงจัง พร ้อมกับการพัฒนาระบบและคิดค ้น 

เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอุตสาหกรรม

สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและประเทศ

ต่อไป 

ภำพ 1 Green Industry System 

(proposed by Chitlada Maimun, Bundith Rattanatai and Sombat Teekasap, september: 2016)
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บทคัดย่อ

ความต้องการใช้พลังงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง จึงเป็นภาระแก่

ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานในการผลิต 

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังไม่บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน (พพ.) ได้ท�าการตรา“พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550” จากข้อก�าหนด

ตามกฎกระทรวงและมาตรฐานการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ก�าหนดให้โรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม การจัดการพลังงาน อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการด�าเนินการที่ดีและเหมาะสม

กบัองค์กร การด�าเนนิการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขัน้ตอนซึง่มหีลายส่วนสอดคล้องกบั องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย 

การมาตรฐาน (International Organization for Standardization--ISO) มาตรฐานการจัดท�าระบบการจัดการพลังงาน 

ISO 50001 ในปี 2554 

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการพลังงาน, มาตรฐาน ISO, โรงงานและอาคารควบคุม

Abstract

Energy demand for economy activities have increased at higher rate which effect to country investment 

on energy procuring to solve the energy demand. Energy conversation for production energy performance as well 

as energy saving machine and equipment in country cannot proceed for target. Department of Alternative Energy  

Development and Energy Conservation proposed legislation of “The Energy Conservation Promotion Act (No. 2) 

B.E. 2550 (2007)” and requirement of ministry of energy for designated building 2009 was required the designated 

building to operate energy management and good condition planning for organization to complete energy management 

by energy management system 8 steps. International Organization for Standardization (ISO) was requirement  

energy management system ISO 50001 standard in 2014. The part of energy management system 8 steps similar and 

development to ISO 50001 standard.

Keywords: energy management, International Organization for Standardization (ISO), designated building

กำรจัดกำรพลังงำน 8 ขั้นตอนสู่มำตรฐำน ISO 50001

Energy Management System 8 Steps to ISO 50001

ธีรพงศ์ บริรักษ์

 Theerapong Borirak

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Engineering, Eastern Asia University
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บทน�ำ

มนุษย์น�าเอาพลังงานมาใช้เพื่อด�าเนินกิจกรรมทั้ง

ด�ารงชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในยุคแรกๆ  

มนษุย์ใช้พลังงานส่วนใหญ่เพียงเพ่ือการด�ารงชพี นบัต้ังแต่

ปลายทศวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ระบบสังคมและเศรษฐกิจ

มีการเปล่ียนฐานจากการกสิกรรม เป็นฐานอุตสาหกรรม

และการบริการ การน�าพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภท

ฟอสซิล เช่น น�้ามัน ถ่าน และก๊าซธรรมชาติ มีมาใช้เพื่อ

อุตสาหกรรมอย่างมากมายและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดังข้อมูลปริมาณการผลิตและการส�ารองน�้ามันดิบและ 

ก๊าซธรรมชาติของกลุ่มประเทศ OPEC ระหว่าง ปี ค.ศ. 

1990 - 2030 แสดงในภาพ 1 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ยกเว้น 

ในบางช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์พลังงาน อันเป็นผลสืบเนื่อง 

จากสงคราม การเมืองระหว่างประเทศ และภาวะทาง

เศรษฐกิจ 

ภำพ 1 ปรมิาณการผลติและปรมิาณส�ารองน�า้มนัดบิและก๊าซธรรมชาตขิองกลุม่ประเทศ OPEC ในช่วงปี ค.ศ. 1990 - 2030

ที่มา. จาก The outlook for energy: A view to 2040, โดย ExxonMobil, 2012, ค้นจากhttp://corporate.exxonmobil.com/

en/energy/energy- outlook

การขยายตวัทางเศรษฐกจิ การใช้พลงังานฟอสซลิ 

และปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบ 

ซึ่งกันและกัน เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นได้ว่า

สถานการณ์พลังงานของโลก จะขึ้นอยู่กับ (1) จ�านวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น (2) ปริมาณความต้องการใช้พลังงาน

ในอนาคต (3) ปริมาณส�ารองของแหล่งพลังงานเหล่านี้ 

ที่มีเหลืออยู่ และ (4) ปริมาณของเสียที่จะส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และปริมาณการ

เติบโตด้านการใช้พลังงานท�าให้เกิดพระราชบัญญัติการ 

ส่งเสรมิการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ.  

2550) และกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และ

วธีิการจัดการพลงังานในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ 

พ.ศ. 2552 รวมถึงกฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติ หน้าที่  

และจ�านวนของผู ้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552  

เพื่อให้เกิดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บุญญารัตน์ แสงปิยะ และคณะ (2011) ได้ท�าการ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าในอาคารควบคมุ พบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารควบคุมคือ คุณสมบัติ

ของผู้รับผิดชอบพลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ในกระบวนการผลิต ความสนใจของผู้บริหารและความ 
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ร่วมมือของพนักงาน เงินลงทุนในการด�าเนินมาตรการ

อนุรักษ์พลังงานและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

เป็นธดิา มณโีชต ิและคณะ (2011) ได้ท�าการวเิคราะห์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม เพื่อ

อธิบายพฤติกรรมการใช้พลังงานท�าให้เพิ่มความสามารถ

ในการตรวจติดตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอดีต 

ที่ผ่านมาท�าให้เกิดแนวทางในการก�าหนดเป้าหมายการใช้

พลังงานของโรงงานต่อไป

ประภสัสร์ วงัศกาญจน์ และมนต์ชยั พฤกษ์วไิลเลศิ  

(2014) ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงาน

ส�าหรบัอาคารควบคมุภาครัฐและรัฐวสิาหกจิทีอ่ยู่ในเกณฑ์

ของอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานหากน�าระบบจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนมาใช้

กับอาคารควบคุมภาครัฐสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 

ปีละ 896 ล้านบาท

สิทธิกุล ฉายาภู่ศร และจิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์  

(2012) ได้ท�าการเปรียบเทียบระบบการจัดการพลังงาน

ส�าหรับโรงงานผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปรียบเทียบ 

เนือ้หา ข้อก�าหนด หลักเกณฑ์และข้ันตอนของระบบจดัการ

พลังงานได้แก่ มาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 

มาตรฐานการจัดการพลังงานยุโรป และระบบการจัดการ

พลังงาน ANSI/MSE 2000:2008 โดยยึดเอาองค์ประกอบ 

ของระบบการจัดการพลังงานในประเทศไทย 8 ขั้นตอน

เป็นหลักจากการเปรียบเทียบพบว่าหลักการด�าเนินการ

คล้ายคลึงกันเพียงแต่แตกต่างในรายละเอียดบางประการ

พเิชฐ ปะเสนะ และสมพงษ์ พทุธวิสิทุธศิกัดิ ์(2014)  

ได้น�าเสนอผลการวิจยัเพ่ือพัฒนาระบบการจดัการพลงังาน

ตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 (แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ไปสู่มาตรฐาน ISO 50001 กรณีศึกษา  

บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จากการศึกษาวิจัยพบว่า 

การจัดการพลังงานส�าหรับโรงงานควบคุมที่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย หากสามารถจัดท�าข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนหลัก

ของ พ.ร.บ สามารถพัฒนาไปสู่ระบบการจัดการพลังงาน  

ISO 50001 ได้

จากการศึกษาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

พบว่าอาคารและโรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)  

ต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบัและข้อก�าหนด รวมถงึ 

มาตรการ 8 ขัน้ตอน ใน พ.ร.บ ฯ อย่างเคร่งครดัหากมกีารศกึษา 

มาตรฐาน ISO 50001 โดยละเอยีดแล้วจะพบว่ามหีลายส่วน

ทีม่คีวามสอดคล้องกนัหากมรีะบบการจดัการภายในองค์กร

ที่มีระบบและการจัดการเอกสารที่ดีแล้วสามารถต่อยอด 

ให้อาคารและโรงงานควบคุมสามารถได้รับมาตรฐาน ISO 

50001 ได้ในอนาคต

โรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง 

โรงงานหรืออาคารที่ต้องด�าเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.

2535 โรงงานหรืออาคารที่เข้าข่าย จะต้องมีลักษณะการใช ้

พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. เป็นโรงงานหรืออาคารติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์  

หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ

2. เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้า ความร้อน

จากไอน�า้และ พลงังานสิน้เปลอืงอืน่จากผูจ้�าหน่ายพลงังาน

หรือของตนเองรวมกันเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ 20 

ล้านเมกะจูลขึ้นไป ภายในรอบ 1 ปี (วันที่ 1 มกราคมถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม)

ตัวอย่างของโรงงานและอาคารควบคุม เช่น  

สถานศกึษา หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า  

หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ

พลังงานความร้อนและพลังงานสิ้นเปลืองต่าง ๆ ตามที่

กล่าวไว้ข้างต้น

กำรจัดกำรพลังงำน

การจดัการพลงังานหมายถงึ ระบบการด�าเนนิงาน

ภายในองค์กรซึง่ประกอบด้วย บคุลากรทรพัยากร นโยบาย 

และขั้นตอนการด�าเนินการ โดยมีการท�างานประสานกัน

อย่างมีระเบียบและแบบแผน เพื่อปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้  

หรอืเพือ่ให้บรรล ุหรอืรกัษาเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ตวัอย่าง

ของโรงงานหรืออาคารควบคุมของประเทศไทยที่ได้รับ

รางวัล Thailand Energy Award ซ่ึงจัดการประกวดโดย

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวง

พลังงาน เช่น ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 29

สุวรรณภูมิ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน), บริษัท  

ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน), ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ 

และบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

ขั้นตอนกำรจัดกำรพลังงำน

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน

ในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ พ.ศ. 2552 ก�าหนดให้ 

โรงงานและอาคารควบคมุ จ�าเป็นต้องเร่ิมให้มีวธิกีารจัดการ

พลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยวิธีการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติอย่างเป็น 

ขั้นตอน ให้เหมาะกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

ของการจดัการพลงังาน การด�าเนนิการสามารถแบ่งออกได้ 

เป็น 8 ข้ันตอนดังนี้

1. การแต่งตัง้คณะท�างานด้านการจดัการพลงังาน

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

เบื้องต้น

3. การก�าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

5. การก�าหนดเป้าหมายและแผนอนรุกัษ์พลงังาน 

แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ 

พลังงาน

6. การด�าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและ

การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแผนฝึกอบรมและ 

แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ

พลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 

ของการจัดการพลังงาน

รายละเอียดของการด�าเนินการใน ขั้นตอนในข้อ 

(4) - (8) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด

ในประกาศกระทรวงพลังงานเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ด�าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร 

ควบคุม พ.ศ. 2552 รายละเอียดตามภาพ 2

ภำพ 2 ข้ันตอนการจัดการพลังงาน 

ที่มา. จาก หลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน(ผชพ.) ระดับสำมัญ: กฎหมำยและควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรอนุรักษ์

พลังงำน, โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2550, กรุงเทพ ฯ.
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มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรพลังงำน ISO 50001

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 

(International Organization for Standardization--ISO)  

ได้ก�าหนดมาตรฐานการจัดท�าระบบการจัดการพลังงาน 

ISO 50001 ในปี 2554 โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กร

สามารถใช้ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อมและต้นทนุด้านพลงังาน โดยสามารถประยกุต์ใช้ 

ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด ความส�าเร็จในการ 

น�าไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับ

และทุกหน้าที่ภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร

สูงสุด

โดยในมาตรฐาน ISO 50001 ได้ระบุข้อก�าหนด

ของระบบการจดัการพลงังานส�าหรบัองค์กรในการก�าหนด

นโยบายพลังงาน และการน�าไปปฏิบัติ รวมถึง การก�าหนด

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ ซึ่งค�านึงถึง 

ข้อก�าหนดด้านกฎหมาย ลักษณะการใช้พลังงานที่ส�าคัญ 

ระบบการจัดการพลังงานช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุง

สมรรถนะด้านพลังงาน ให้เหมาะสมกับความต้องการ

เฉพาะขององค์กรรวมถึงความซับซ้อนของระบบ และ

ทรัพยากร

มาตรฐาน ISO 50001 ใช้หลักการการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การวางแผน – การปฏิบัติ–  

การตรวจ– การแก้ไขและปรับปรุง (Plan – Do – Check –  

Act; PDCA) เข้าไปในกจิกรรมประจ�าในการจัดการพลงังาน

ขององค์กรรายละเอียดดังภาพ 3 

ภำพ 3 ระบบจัดการพลังงาน

ที่มา. จาก ก�ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมระบบกำรจัดกำรพลังงำน–ข้อก�ำหนดและข้อแนะน�ำในกำรใช้, 

2555, ราชกิจจานุเบกษา.

จากภาพ 3 สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

1. การวางแผน (plan) หมายถึงการด�าเนินการ

ทบทวนด้านพลังงานและจัดท�าข้อมูลฐานด้านพลังงาน 

ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

และแผนปฏิบัติการที่จ�าเป็นเพื่อให้ได้ผลที่จะปรับปรุง 

สมรรถนะด้านพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายพลังงาน

ขององค์กร

2. การปฏบิติั (do) หมายถงึ การน�าแผนการจดัการ 

พลังงานไปปฏิบัติ
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3. การตรวจ (check) หมายถึง เฝ้าระวังและ

วัดกระบวนการและลักษณะของการด�าเนินงานที่มีต่อ

สมรรถนะด้านพลังงานเทียบกับนโยบายพลังงานและ 

วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน

4. การแก้ไขและปรับปรุง (act) หมายถึง ด�าเนนิการ 

เพือ่ปรบัปรงุสมรรถนะด้านพลงังานและระบบการจดัการ

พลังงานอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน ISO 50001 ใช้ส�าหรับการรับรอง  

การจดทะเบียน และการรับรองตนเองขององค์กร ไม่ได้

ระบขุ้อก�าหนดส�าหรับสมรรถนะด้านพลังงานทีน่อกเหนอื

จากความมุ่งมั่นตามนโยบายพลังงานขององค์กร และ 

ข้อบงัคบัขององค์กรในการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ดังนั้น องค์กรที่มีการด�าเนินงานเหมือนกัน แม้ว่าจะมี

สมรรถนะด้านพลงังานทีแ่ตกต่างกนักส็ามารถปฏบิติัตาม 

ข้อก�าหนดของมาตรฐานนี้ได้

โดยมาตรฐาน ISO 50001 มีข้อก�าหนดพื้นฐาน 

ที่ส�าคัญเช่นเดียวกับมาตรฐานระบบบริหารจัดการของ 

ISO ซึ่งสอดคล้องกับ ISO 9001 และ ISO 14001

กรอบความคิด PDCA น�าไปสู่แนวคิดสมรรถนะ 

ด้านพลังงาน ดังภาพ 4 

ภำพ 4 แนวคิดของสมรรถนะด้านพลังงาน

ที่มา. จาก ก�ำนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ระบบ

กำรจัดกำรพลังงำน – ข้อก�ำหนดและข้อแนะน�ำในกำรใช้, 

2555, ราชกิจจานุเบกษา.

กำรขอกำรรับรองมำตรฐำน ISO 50001

การขอการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน 

ISO50001 มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรฐานการจัดการ

อื่น ๆ โดยหน่วยงานที่ให้การรับรองระบบได้เราเรียกว่า 

หน่วยรับรอง (certification body) หรือเรียกโดยย่อว่า CB 

ซึง่ในประเทศไทยกม็อียูห่ลายหน่วยงานทีใ่ห้การรบัรองได้  

เช่น BV, URS, TUV nord เป็นต้น โดยสถานประกอบการ 

ต้องคัดเลือกและว่าจ้างหน่วยรับรอง (CB) ที่ต้องการขอ

การรบัรอง (certification) และก�าหนดแผนงานในการตรวจ 

รบัรอง โดยการตรวจรบัรองจะแบ่งออกเป็น 2 ครัง้ ครัง้แรก 

เป็นการตรวจประเมินความพร้อมเรียกว่า The first stage 

audit โดยผลสรุปจากการตรวจคือ ready หรือ not ready  

ถ้า Ready ก็สามารถตรวจในขั้นที่ 2 ได้ซึ่งเรียกว่า The 

second stage audit หรือ Certification audit ถ้าตรวจผ่าน

ก็จะได้รับการรับรอง ถ้าไม่ผ่านต้องแก้ไขข้อบกพร่องน้ัน

ภายใน 90 วัน จึงจะได้รับการรับรองฯ หลังจากนั้นจะต้อง 

มกีารตรวจรายปี (surveillance audit) โดยรอบของการตรวจ 

เพือ่การขอการรบัรองใหม่ (recertification audit) จะเกดิขึน้

ทุก ๆ  3 ปี ก่อนเอกสารแสดงการรับรองระบบ (certificate)  

หมดอายุ กระบวนการในการตรวจรับรองแสดงในภาพ

ภำพ 5 แสดงแผนผังกระบวนการตรวจเพื่อขอการรับรอง 

ISO 50001

ที่มา. จาก ควำมเข้ำใจเบื้องต้น ISO 50001, โดย โครงการ

พัฒนาต่อยอดการด�าเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ประเทศไทยไปสู่การจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 

50001), 2553, ค้นจาก http://iso50001.eqs.co.th.
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กำรบูรณำกำรสู่มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรพลังงำน (ISO 

50001)

ขั้นตอนการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 8  

ขั้นตอน สามารถที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับข้อก�าหนด

ของระบบ ISO 50001 ได้ทุกขั้นตอน แต่เนื้อหาของ ISO 

50001 จะมีมากกว่าซึ่งสามารถดูได้เพิ่มเติมจาก ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัที ่4413 พ.ศ. 2555 และเนือ้หา 

เพิม่เตมิของระบบการจดัการพลังงานตามกฎหมายดไูด้จาก  

ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552

ด้วยความจ�าเป็นที่ต้องมีการจัดการพลังงานที่มี

ประสิทธิผลผนวกกับความส�าเร็จในการเจริญเติบโตของ

มาตรฐานระบบการจัดการที่อยู ่บนพื้นฐานของความ 

เห็นพ้องในระดับสากล 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 

(ISO) ได้บ่งชี้ว่าการจัดการพลังงานเป็นประเด็นส�าคัญที่

สมควรได้รบัการพัฒนาและส่งเสรมิในเรือ่งของมาตรฐาน 

สากล โดยผู ้ที่จะใช้มาตรฐานคือภาคอุตสาหกรรม จึง

คาดหวังว่าจะเข้าถึงกลุ ่มอุตสาหกรรม สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (energy efficiency) ของ

สาธารณปูโภคในภาคส่วนอุตสาหกรรมได้อย่างน้อยร้อยละ  

20 ในระยะยาว

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานISO 50001 

เน้นจุดมุ่งหมายส�าคัญทั้งสิ้น 8 ประการ ได้แก่ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านพลังงานของ

องค์กร โดยต้องเข้ากับระบบการจัดการมาตรฐาน ISO  

14001 ที่องค์กรนั้น ๆ ด�าเนินการอยู่ 

2. องค์กรต้องมีการด�าเนินการด้านการจัดการ

พลังงานที่เป็นรูปธรรม สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงและ 

ก่อให้เกิดการปรับปรุงด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

3. องค์กรต้องปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้าน

พลังงานให้คุ้มค่ากับการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการผลิต 

4. สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

ในด้านประสิทธิภาพพลังงาน 

5. องค์กรต้องควบคุมผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องตลอด

ห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

6. ใช้มาตรฐานนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับ 

เกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ (benchmarking) การ

ทดสอบ การวัด การจัดท�าระบบเอกสารและ 

การรายงานผลการปรับปรุงด้านพลังงานและการจัดการ

ในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ที่ปลดปล่อยออกไป 

7. ส�าหรับองค์กรที่มีสาขาอยู่มากกว่า 1 ประเทศ 

ควรมแีนวทางการด�าเนนิงานด้านการจดัการพลงังานทีเ่ป็น 

รูปแบบเดียวกันทุกสาขา 

8. จัดการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน

เกิดพฤติกรรมที่ดีและมีส่วนร่วมในการด�าเนินการจัดการ 

ด้านพลังงาน 
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ตำรำง 1 

องค์ประกอบหลักของ ISO 50001 และกำรบูรณำกำรจำกระบบกำรจัดกำรพลังงำน

ISO50001 การบูรณาการจากระบบการจัดการพลังงาน

documentation

Scope ทั้งหมด

Energy baseline ทั้งหมด (น�ามาจากขั้นตอนที่ 2, 4)

Energy key performance indicator ทั้งหมด (น�ามาจากขั้นตอนที่ 4)

Energy policy ทั้งหมด (น�ามาจากขั้นตอนที่ 3)

Energy goals and targets ทั้งหมด (น�ามาจากขั้นตอนที่ 3)

Energy manual บางส่วน (น�ามาจากขั้นตอนที่ 4)

Document control system บางส่วน (น�ามาจากขั้นตอนที่ 1-8)

 record control system บางส่วน (น�ามาจากขั้นตอนที่1-8)

management

Energy management representative ไม่มี

Energy management  team ทั้งหมด (น�ามาจากขั้นตอนที่ 1)

Management planning

Energy data management  ทั้งหมด (น�ามาจากขั้นตอนที่ 4)

Energy impact profile ไม่มี

Regals  & other requirements ไม่มี

Energy goals, targets and planning ทั้งหมด (น�ามาจากขั้นตอนที่ 5)

Document control system บางส่วน (น�ามาจากขั้นตอนที่ 1-8)

 Record control system บางส่วน (น�ามาจากขั้นตอนที่1-8)

operations

Energy  purchasing ไม่มี

ISO50001 การบูรณาการจากระบบการจัดการพลังงาน

Systems design & selection ไม่มี

 Systems & process control บางส่วน (น�ามาจากขั้นตอนที่ 4)

Project implementation บางส่วน(น�ามาจากขั้นตอนที่ 5, 6)

Communication ,training ,awareness ทั้งหมด(น�ามาจากขั้นตอนที่ 5, 6)

Evaluations & review

Monitoring ทั้งหมด(น�ามาจากขั้นตอนที่ 4, 6, 7)

Internal audits ทั้งหมด(น�ามาจากขั้นตอนที่ 7)

Corrective &prevention action ทั้งหมด(น�ามาจากขั้นตอนที่ 4-7)

Management review ทั้งหมด(น�ามาจากขั้นตอนที่ 8)
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บทสรุป

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานส�าหรับ

โรงงานและอาคารควบคุมที่มีการจัดท�าระบบการจัดการ

พลังงานตามกฎหมายจะต้องจัดท�าข้อมูลในส่วนหลัก ๆ 

เพิม่เตมิเพือ่ขอรบัการรับรองระบบการจดัการพลังงาน ISO 

50001:2011 คอื (1) การก�าหนดลกัษณะและปรมิาณการใช้ 

พลังงานอย่างมีนยัส�าคญั (2) มกีารออกแบบทีเ่กีย่วข้องกบั

การใช้พลงังานอย่างมีนยัส�าคญัเพ่ือการปรับปรุงสมรรถนะ

การท�างาน (3) การจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลงังาน

ทีม่ปีระสทิธภิาพ (4) มกีารจดัการระบบเอกสารสิง่ทีไ่ด้รบั

จากการจัดท�าระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 โดย

โรงงานมีการจัดการพลังงานที่เป็นระบบตามหลักการ  

PDCA ท�าให้การจัดการพลังงานเป็นระบบสากลที่ทั่วโลก

ยอมรับ โดยผลส�าเร็จสุดท้ายต้องอาศัยผู้บริหารเห็นความ

ส�าคัญของการจัดการพลังงานและพนักงานมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น ที่ส�าคัญองค์กรต้อง

มีการก�าหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจน 

เป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ ท�าให้ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการด�าเนนิการ 

ตามมาตรการอนรุกัษ์พลงังานเป็นตวัเลขทีช่ดัเจน สามารถ

ขอรับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 

2011 ได้ข้อมลูจากส�านกัมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

(สมอ.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก�ากับดูแลการรับรองระบบการ

จัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 พบว่า ในปี 2557  

มีองค์กรที่จัดท�าได้รับมาตรฐาน ISO 50001: 2011 จ�านวน 

38 ราย และในปี 2558 จ�านวน 74 ราย โดยตัวอย่างของ

อาคารและโรงงานควบคุมที่ได้รับรองมาตรฐานระบบ

การจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 เช่นโรงพยาบาล

เวชธานี โรงพยาบาล นนทเวช บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์  

(ประเทศไทย) จ�ากัดบริษัทน�้าตาลมิตรผล จ�ากัด เป็นต้น
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บทคัดย่อ

เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพใช้ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยและใช้คัดแยก แบ่งกลุ่มผู้เจ็บป่วย และ

พยากรณ์อตัราการอยูร่อดและส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้กบัสุขภาพของผูป่้วยในอนาคต เครือ่งมอืวดัคณุภาพชวีติทางสขุภาพสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพแบบทั่วไป และเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพ

แบบเฉพาะโรค ปัจจุบันมีเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพจ�านวนมาก ทั้งที่สร้างขึ้นใหม่หรือเครื่องมือที่แปลจาก 

ต้นฉบับจากต่างประเทศให้เราเลือกใช้ บทความน้ีได้รวบรวมเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพบางส่วนที่นิยมใช้

ประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป โรคไต โรคหัวใจและมะเร็ง ซ่ึงบุคคลที่ต้องการจะใช้เคร่ืองมือวัดนี้ควรขออนุญาต 

ใช้เครื่องมือและหาคุณสมบัติเชิงจิตวิทยา (psychometric properties) ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนั้น ๆ

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิตทางสุขภาพ, เครื่องมือวัด, การวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือ

Abstract

The Health-Related Quality of Life (HRQoL) was measured patients’ health, moreover using to discrimination, 

prediction and evaluation. The measurement of HRQoL had divided two types which generic HRQoL measurement  

and disease-specific HRQoL measurement. The measurement will be created or translated from original questionnaire. 

This article was reviewed and cluster the measurement of HRQoL to disease-specific measurement for kidney 

disease, heart disease and cancer. Before using the original questionnaire that need to get permission and need to  

adapt psychometric properties to difference sample of the research.

Keywords: health-related quality of life, measurement, psychometric properties

เครื่องมือวัดคุณภำพชีวิตทำงสุขภำพ
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บทน�ำ

บคุคลทีท่�างานเกีย่วกบัสขุภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล 

เภสัชกร เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข มักจะใช้และคุ้นเคยกับ 

“คุณภาพชีวิตทางสุขภาพ” หรือ Health-Related Quality  

of Life (HRQoL) โดยองค์การอนามัยโลก (1994) ได้ให้ 

ความหมายว่า “the level of total well-being and satisfaction 

associated with an individual’s life and how this is  

affected by disease and treatment” (WHO, 1994) หมายถงึ  

“ระดับของการเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจของแต่ละ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 37

บุคคลที่ส่งผลโรคและการรักษา” ดังนั้นคุณภาพชีวิตทาง

สุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ใช้ในการประเมิน ตรวจสอบสุขภาพ 

ของบุคคล การท�างานของทีมสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วย 

รวมทั้งนโยบายและสวัสดิการของรัฐที่ให้แก่ประชาชน 

โดยทั่วไปคุณภาพชีวิตทางสุขภาพประกอบด้วย

หลายมติทิีเ่กีย่วข้องกับร่างกาย จติใจ อารมณ์และโครงสร้าง

ทางสังคม ซึ่งสามารถประเมินจากภาวะสุขภาพ ความ 

คาดหวังของชีวิตและสาเหตุการตายที่ส่งผลกระทบต่อ

ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตทางสุขภาพ 

การมสีขุภาพด ี(well-being) สามารถประเมินจากการมชีวีติ 

ที่ดีเช่น การมองโลกในแง่ดี การพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่  

เป็นต้น บุคลากรทางการแพทย์จะใช้คุณภาพชีวิตทาง

สุขภาพประเมินการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยพิการ

ระยะสั้นและผู ้ป่วยที่มีความพิการถาวร ดังนั้นการวัด

คุณภาพชวีติทางสุขภาพควรมอีงค์ประกอบต่าง ๆ  เหล่านัน้

กว่าทศวรรษทีผ่่านมาเครือ่งมอืวดัคณุภาพชวีติทาง

สุขภาพได้ถูกพัฒนาระเบียบวิธีการและสร้างเครื่องมือวัด 

ตลอดเวลาจนได้รับการยอมรับ เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต

ทางสุขภาพ ควรมีองค์ประกอบที่จะวัดและประเมินดังนี้ 

(1) วัดจากตัวผู้ป่วย (patient outcomes) ประเมินจาก

ค�าถามที่เกี่ยวกับตัวผู ้ป่วยและสุขภาพกาย สุขภาพจิต  

รวมถึงความอ่อนล้า ความเจบ็ อารมณ์ทกุข์ การมส่ีวนร่วม 

กิจกรรมทางสังคม และบทบาทของผู้ป่วยเอง (2) วัดจาก 

การมีสุขภาพดี (well-being measures) ประเมินจากการใช้ 

ชวีติประจ�าวนั เช่นพวกเขารูสึ้กพึงพอใจต่อการมสีขุภาพดี  

มอีารมณ์ด ีมสีมัพันธภาพทีด่ ีมีความยืดหยุ่น และมศีกัยภาพ

ในการท�าสิง่ต่าง ๆ  (3) วดัจากการมส่ีวนร่วม (participation 

measures) การเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เช่น มีส่วนร่วม 

ทางการศกึษา การเมอืง อาชพี รวมถงึกจิกรรมทีผ่่อนคลาย  

โดยประเมินจากข้อจ�ากัดในการท�างาน เช่น การมองเห็น 

การเคล่ือนไหวที่ผิดปกติ ความพิการทางปัญญา สามารถ 

มีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขไปกับคุณภาพชีวิตที่ดี 

(Healthy People, 2020)

ลักษณะเครื่องมือวัดที่ดี

การประเมินคุณภาพชีวิตทางสุขภาพนั้นจะต้อง

สร้างแบบสอบถามหรือเคร่ืองมือเพ่ือวดัระดบัของ HRQoL 

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมามีแบบประเมินที่เกี่ยวกับ HRQOL  

เกดิขึน้มากมาย การพจิารณาน�าเครือ่งมอืมาใช้ควรค�านงึถงึ

สิ่งต่อไปนี้ ซึ่งเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

ที่ดีควรมีส่วนประกอบ (Zhang, 1992) ดังนี้

1. ข้อความสั้น เข้าใจง่ายและน�าไปใช้สะดวก

2. กว้างและครอบคลุมองค์ประกอบของชีวิต

แต่ละด้าน

3. เนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มประชากรที่ศึกษา

4. ควรเป็นปริมาณ ให้คะแนนเป็นตัวเลข

5. สามารถใช้ในหลายสถานการณ์โดยมีข้อจ�ากัด

น้อยที่สุดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านอายุ เพศ อาชีพและ  

ชนิดโรคเรื้อรัง

6. ได้ตรวจสอบความเชื่อมั่นก่อนน�ามาใช้

7. เป็นที่ยอมรับในการวัด โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ

ทางคลินิก

8. มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อภาวะสุขภาพ

ของผู้ถูกประเมิน

9. แสดงให้เหน็ความแตกต่างอย่างเด่นชดั ในกลุม่

ผู้ถูกประเมินที่มีคุณภาพชีวิตที่แตกต่าง

10. มีเหตุผลดี

ประโยชน์ของกำรวัดคุณภำพชีวิตทำงสุขภำพ

คุณภาพชีวิตทางสุขภาพ (HRQoL) เป็นผลลัพธ์

ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากผลทางคลินิกหรือการตรวจ 

ทางห้อง ปฏบิตักิารแต่ผลการประเมนิคณุภาพชวีติทีเ่กีย่วกบั 

สุขภาพ มีความส�าคัญในการท�าความเข้าใจว่าโรคและการ 

รักษามีผลอย่างไรต่อชีวิตของผู้ป่วยจากมุมมองของผู้ป่วย

ประเมินผลการรักษาและการดูแลของบุคลากรทางการ

แพทย์รวมถึงการติดตามดูแลผู้ป่วยทางคลินิกซึ่งในทาง

ปฏิบัตินั้น นอกจากนี้การประเมิน HRQoL จะถูกน�ามาใช ้

เพื่อติดตามผลทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผลการ

ด�าเนนิงานของสถานพยาบาล โรงพยาบาล และบอกสขุภาวะ 

ของประชากร เช่นเดียวกับ Guyatt และทีม (1993) แสดง

ให้เห็นว่า HRQoL มีจุดประสงค์หลัก ๆ 3 ประการได้แก่

1. การคัดแยก (discrimination)

การวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพจะช่วยคัดแยก 
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ผู้มีปัญหาสุขภาพ ช่วยแบ่งกลุ่มผู้ป่วย เช่นจากผลการ

ประเมิน HRQoL ผู้วิจัยสามารถแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกลุ่ม ๆ   

คือ กลุ่มผู้ที่มีคุณภาพชีวิตทางสุขภาพระดับมาก ระดับ

ปานกลาง และระดับน้อย

2. การพยากรณ์ (prediction)

ผลจากวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพจะเป็น 

การช่วยตรวจสอบและจัดให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งช่วยในการ

อ้างอิง และพยากรณ์ส่ิงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในอนาคต 

เช่น จะเกิดโรคแทรกซ้อนภายใน 3 ปีข้างหน้า หรือร้อยละ 

ของการมีชีวิตรอด เป็นต้น

3. การประเมิน (evaluation)

การใช้ HRQoL ประเมินจะแสดงให้เห็น 

จุดเปล่ียนที่ส�าคัญของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม

นอกจากนี้ HRQoL เป็นดัชนีชี้วัดอัตราการตาย 

(mortality) และภาวะการเกิดโรค (mobility) มีผลต่อการ 

มีชีวิตรอด (survival) ในงานวิจัยต่าง ๆ มักจะใช้ผลลัพธ์

ของ HRQoL เป็นตัวอธิบายปรากฏการณ์ ตัวอย่างเช่น 

คะแนนทีไ่ด้จากการประเมนิ HRQoL สามารถท�านายอตัรา

การรอดชีพของผู้ป่วย เช่น พบว่าผู้ป่วยล้างไตที่มีคะแนน

คุณภาพชีวิตด้านกายต�่ากว่าศูนย์ (Physical Health Score,  

PHS <0) มีอตัรารอดชพีต�า่โดยความน่าจะเป็นในการรอดชพี 

ในปีที่ 1 เท่ากับ0.6250 ส�าหรับกลุ่ม PHS <0 และเท่ากับ 

0.8975 ส�าหรบักลุม่ทีม่คีะแนนคณุภาพชวีติด้านกายตัง้แต่

ศูนย์ข้ึนไป (PHS >0) ส่วนความน่าจะเป็นในการรอดชีพ 

ปีที่ 2 เท่ากับ 0.6250 และ 0.7362 ตามล�าดับเป็นต้น  

(อารีวรรณ และดรุณี, 2555) จากตัวอย่างคะแนนของ 

HRQoL สามารถท�านายส่ิงจะเกดิขึน้กบัผู้ป่วยในอนาคตได้  

ท�าให้นกัวจิยัทางสขุภาพนยิมใช้ HRQoL บอกผลลพัธ์และ

วางแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในอนาคต

เครื่องมือวัดคุณภำพชีวิตทำงสุขภำพ (Measurement of  

HRQoL)

คุณภาพชีวิตทางสุขภาพ จะเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้

หลัก 2 ด้านคือ (1) ด้านวัตถุวิสัย (objective indicators)  

เป ็นการบอกพฤติกรรม เหตุการณ์ของบุคคล เช ่น  

รายได้ อาชีพ การศึกษา หน้าที่ด้านร่างกาย (2) ด้านจิตวิสัย  

(subjective indicators) เป็นการวัดค้นหาความรู้สึกของ

แต่ละคน เช่น ความพึงพอใจ ความสุข ทัศนคติ ความ

ต้องการ เป็นต้น ปัจจุบันมีเครื่องมือวัด HRQOL สามารถ 

แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ  ได้แก่ (1) แบบวัดคุณภาพชีวิต

ที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบทั่วไป (2) แบบวัดคุณภาพชีวิตที ่

เกี่ยวกับสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจง ในที่นี้จะขอน�ากล่าว

เฉพาะเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพ

ที่นิยมใช้ในประเทศไทย มีทั้งเครื่องมือวัดที่แปลมาจาก

ต้นฉบับภาษาต่างประเทศและน�ามาปรับหรือทดสอบ 

ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง บริบท วัฒนธรรมไทย และ

เครื่องมือวัดที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ที่นิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลาย

1. เครือ่งมอืวดัคณุภำพชวีติทำงสขุภำพแบบทัว่ไป  

(Generic HRQOL measurement)

เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพแบบทั่วไป 

ใช้ประเมินสุขภาพโดยรวมว่ามีสุขภาพเป็นอย่างไร ใช้ได้ 

ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโรคเครื่องมือวัดที่รู ้จักกันอย่าง 

แพร่หลายทั่วโลกและใช้ในประเทศไทยคือ 

1.1 Short Form Health Survey (SF-36)  

เป็นแบบประเมิน ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับสุขภาพ  

35 ข้อ และค�าถามอิสระ 1 ข้อ ส�าหรับค�าถามเกี่ยวกับ

สุขภาพแบ่งเป็น 8 มิติ คือ มิติที่ (1) ด้านร่างกาย (physical 

function) มีจ�านวน 10 ข้อ เช่นที่ผ่านมา 1 เดือนสุขภาพ

ของท่านโดยทั่วไปเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบช่วง 1 ปีที่

ผ่านมากับปัจจุบันสุขภาพของท่านเหมือนเดิม ดีขึ้น หรือ 

แย่ลง มิติที่ (2) ด้านข้อจ�ากัดทางร่างกาย (role limited by 

physical problems) มีจ�านวน 4 ข้อ เช่น ท่านท�างานหรือ

กิจกรรมอื่น ๆ ได้น้อยลงเพราะปัญหาสุขภาพทางด้าน

กายภาพหรือไม่ท�างานได้น้อยกว่าที่ต้ังใจไว้หรือไม่ มิติ 

ที่ (3) ด้านความเจ็บปวด (bodily pain) มีจ�านวน 2 ข้อ เช่น  

ท่านมีอาการเจ็บปวดในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ และ

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีอาการปวดรบกวนการท�างาน 

ตามปกติของท่านหรือไม่ มิติที่ (4) ด้านสุขภาพทั่วไป  

(general health) มจี�านวน 6 ข้อเช่น ท่านรูส้กึว่าท่านเจ็บป่วย 

ได้ง่ายกว่าผูอ้ืน่หรอืไม่ มติิที ่(5) คอืด้านการอยูร่อด (vitality)  

มีจ�านวน 4 ข้อ เช่น ท่านรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่มิติที่ (6)  

ด้านสงัคม (social-functioning) มจี�านวน 2 ข้อ เช่น สขุภาพ

ทางด้านร่างกายและจิตใจมีผลต่อการท�ากิจกรรมทางด้าน

สังคมของท่านหรือไม่มิติที่ (7) ด้านอารมณ์ (role limited  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 39

by emotional problems) มีจ�านวน 3 ข้อ เช่น ท่านท�างาน

หรอืกิจกรรมอืน่ ๆ  ได้น้อยลงเพราะปัญหาสุขภาพทางด้าน

จิตใจและ มิติที่ (8) คือด้านจิตใจ (mental health) มีจ�านวน  

5 ข้อเช่น ท่านรู้สึกท้อแท้เศร้าหรือมีพลังมาก หรือสงบ

และเป็นสุขบ่อย ๆ  มากน้อยเพียงใด เป็นต้น โดยแต่ละข้อ

จะมีตัวเลือกให้เป็นแบบมาตราวัด Likert-type scale คือ  

เรยีงขนาดของค�าตอบจากน้อยไปมากอยูร่ะหว่าง 0 ถงึ 100  

ได้คะแนนสูงหมายถึงคุณภาพชีวิตดี (วัชรี และปารณีย์, 

2548)

1.2 WHOQOL-BREF เป็นเครือ่งมอืทีอ่งค์การ

อนามยัโลกสร้างขึน้ ใช้หาคะแนนพ้ืนฐาน (baseline scores) 

ในพื้นที่ ๆ ต้องการและสามารถใช้วัดการเปลี่ยนแปลง

ระดับคุณภาพชีวิตเมื่อสิ้นสุดระยะ เวลาที่ใช้มาตรการ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ปัจจุบันแบบประเมินนี้ได้ถูกแปลเป็น

ภาษาต่าง ๆ มากกว่า 15 ประเทศรวมทั้งภาษาไทย คือ 

WHOQOL-BREF –THAI และปรบัปรงุภาษาในเครือ่งมอื  

WHOQOL-BREF โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาแล้วน�าไป

ทดสอบความเข้าใจภาษากับคนที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกัน  

น�ามาปรับปรุงข้อที่เป็นปัญหาแล้วทดสอบซ�้า ท�าเช่นนี้ 

อยู่ 3 รอบ มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยมีค่าความ

เชื่อม่ัน Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.8406  

ค่าความเทีย่งตรง เท่ากบั 0.6515 (โครงการจดัท�าโปรแกรม 

ส�าเร็จรูปในการส�ารวจสุขภาพจิตในพ้ืนที่, 2545) แบบ

ประเมินนี้ประกอบด้วยค�าถาม2 ชนิดคือแบบภาวะวิสัย 

(perceived objective) และอัตวิสัย (self-report subjective) 

ประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้านได้แก่  

(1) ด้านร่างกาย (physical domain) คอื การรบัรูส้ภาพทางด้าน 

ร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ�าวัน (2) ด้านจิตใจ 

(psychological domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของ 

ตนเอง (3) ด้านความสมพนัธ์ทางสงัคม (social relationships)  

คือ การรับรู้เรื่องความสมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น 

สังคม (4) ด้านส่ิงแวดล้อม (environment) คือการรับรู้ 

เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิต ค�าถาม

รวมทั้งหมด 26 ข้อโดยค�าถามมีทั้งค�าถามด้านบวก 

และด้านลบผู้ที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีคุณภาพชีวิตสูง  

แบบประเมินนี้สามารถดาวน์โลดได้ที่ http://www.dmh.

go.th/test/download/files/whoqol.pdf

1.3 แบบประเมิน 9-THAI (9-item Thai Health  

status Assessment Instrument) เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพ

ชีวิตของไทย ที่ได้มาจากการประเมินสถานะสุขภาพของ 

แบบส�ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 2546 ของส�านกังาน

สถติแิห่งชาต ิ(อารวีรรณ เชีย่วชาญวฒันา และคณะ, 2549) 

เป็นแบบประเมินที่สั้น ครอบคลุมเนื้อหาส�าคัญที่เกี่ยวกับ

สขุภาพ แบบสอบถามประกอบด้วยค�าถามประเมนิคณุภาพ

ชีวิตหรือสถานะสุขภาพใน 7 มิติ ประกอบด้วย ด้านกาย  

4 มิติและด้านจิตใจ 3 มิติ และค�าถามประเมินภาพรวม  

2 ค�าถาม โดยค�าถามประเมินคุณภาพชีวิต 7 มิติ เป็นค�าถาม 

ทีใ่ห้ผูต้อบประเมนิว่ามปัีญหาในด้านการเคลือ่นไหวร่างกาย  

(mobility), การดแูลตนเอง (self-care), กจิกรรมปกต ิ(usual 

activities), รูส้กึเจบ็ป่วยไม่สบาย (illness/ discomfort), วติก

กังวลหดหู่ (anxiety /depressed), สมาธิจดจ�า (cognition) 

และกิจกรรมทางสังคม (social functions) โดยมีตัวเลือก

ค�าตอบ ได้แก่ มีปัญหารุนแรงมาก (1) มีปัญหารุนแรง (2) 

มีปัญหาปานกลาง (3) มีปัญหาเล็กน้อย (4)ไม่มีปัญหาเลย  

(5) โดยการก�าหนดคะแนนให้เป็น1 ถงึ 5 ซึง่คะแนนมากบ่งชี ้

ถงึสถานะสขุภาพทีด่กีว่าคะแนนน้อยส่วนค�าถามประเมนิ

ภาพรวมให้ผู ้ตอบประเมินสุขภาพตนเองเปรียบเทียบ 

กบัปีทีผ่่านมา (compare last year) กบัเปรยีบเทยีบกบัคนอืน่ 

ทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิสงัคมเช่นเดยีวกนั (compare others)  

โดยตวัเลอืกค�าตอบเป็น 5 ระดบัดงันี ้แย่กว่ามาก (1), แย่กว่า 

เล็กน้อย (2), เหมือน ๆ กัน (3), ดีกว่าเล็กน้อย (4) และ 

ดีกว่ามาก (5)

2. เครือ่งมอืวดัคณุภำพชีวติทีเ่กีย่วกบัสขุภำพแบบ

เฉพำะโรค (Disease-Specific measurement) 

เครือ่งมอืวดัคณุภาพชวีติทางสขุภาพแบบเฉพาะโรค  

ได้ถกูพฒันาขึน้เพือ่ประโยชน์ในการประเมนิคณุภาพผูป่้วย 

เฉพาะกลุม่เช่นผูป่้วยโรคหวัใจ ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยโรคไต  

ผู้ป่วยมะเร็งซึ่งแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้งอาการ 

พยาธิสภาพ การด�าเนินของโรคความแตกต่างนี้ท�าให้มี

การพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตให้

ถูกต้องและแม่นย�ายิ่งขึ้น เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่ใช้ 

ในประเทศไทยมทีัง้นกัวจัิยพฒันาขึน้เอง และเครือ่งมอืทีย่มื 

มาจากต่างประเทศแล้วน�ามาแปลและแปลกลับ (back 

translation) ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต

ที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบเฉพาะโรคที่แปลเป็นภาษาไทย 

ดังต่อไปนี้
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2.1 Kidney Disease Quality of Life-SF36 

(KDQOL- SF 36) เป็นแบบประเมินคุณภาพชีวิตส�าหรับ

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังฉบับย่อ แปลมาจากแบบประเมินของ

ต่างประเทศมีการแปลและใช้ภาษาอื่นมากกว่า 20 ภาษา

ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพชีวิตทั่วไป 12 ข้อ (SF 

-12) ประเมินเก่ียวกับโรคไต 12 ข้อ ภาวะแทรกซ้อนจาก

โรคไต (effects of kidney disease) 8 ข้อและ ผลร้ายจาก 

โรคไต (burden of kidney disease) 4 ข้อ จะประเมนิเกีย่วกบั 

อาการและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ผลของสภาพโรคไต

ต่อผู้ป่วย ความยากล�าบากจากสภาวะโรคไต สถานะภาพ

ในการท�างาน สมรรถภาพในการรับรู้ คุณภาพในการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สมรรถภาพทางเพศ การนอนหลับ  

การได้รับการสนับสนุนทางสังคม การให้ก�าลังใจจาก 

เจ้าหน้าที ่ความพงึพอใจของผู้ป่วยเอง และสุขภาพโดยรวม 

ของผู้ป่วย (วงศ์ทิพารัตน์ มัณยานนท์ และคณะ, 2553) 

นอกจากนี้นักวิชาการได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 

KDQOL- SF vision 1.3 ประเมินคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะ

โรคไตวายเรือ้รงัระยะสุดท้ายประกอบด้วยข้อค�าถาม 80 ข้อ  

ค�าถามแต่ละข้อของแบบสอบถามสร้างมาจากอาการ

แสดงของโรค ผลกระทบจากการรักษา รวมทั้งกิจกรรม

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วย ค�าถาม 36 

ข้อแรกเป็นส่วนของ SF-36 และอีก 43 ข้อเป็นแบบวัด

เฉพาะโรคที่เฉพาะเจาะจงกับโรคไตและอีก 1 ข้อเป็นการ

ให้คะแนนสุขภาพโดยรวมตัวเลือกตอบเป็นแบบ Likert 

scale มีจ�านวนตัวเลือกตั้งแต่ 4-7 ตัวเลือก ช่วงคะแนน 

ทีเ่ป็นไปได้ของแบบสอบถามอยูร่ะหว่าง 0 ถงึ 100 คะแนน

สูงหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดี (ขนิษฐา หอมจีน และพรรณ

ทิพา ศักดิ์ทอ, 2553)

2.2 CHOICE Health Experience Questionnaire 

(CHEQ) เป็นแบบประเมินคณุภาพชวีติส�าหรับผู้ป่วยโรคไต 

เรือ้รงัเช่นกันแต่เหมาะส�าหรับผู้ป่วยทีรั่บการรักษาโดยการ 

ล้างไตทดแทนมีค�าถาม 83 ค�าถาม ประกอบด้วยค�าถาม

ทั่วไปจากแบบประเมินคุณภาพชีวิตฉบับย่อ ค�าถาม

ส�าหรับผู้ป่วยไตเรื้อรัง และค�าถามส�าหรับผู้ป่วยฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง โดยเน้นที่การ

ประเมินเปรียบเทียบ ผลกระทบของวิธีการและความถี่ 

ระยะเวลาของการล้างไตทีแ่ตกต่างกนัแบบประเมนินีแ้ปล

มาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดย นิภา อัยสานนท์  

และคณะ (2552) โดยใช้หลักทดสอบความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถามได้ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct 

validity) ระหว่างต�่าและสูงน้อยกว่า 0.001 และค่าความ 

เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์  ครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s 

alphas) ของแบบสอบถามทั้งชุดที่ 0.98 และทุกข้อของ

แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์ครอนบาค 

อัลฟามากกว่า 0.7 (นิภา อัยสานนท์ และคณะ, 2552, หน้า 

1159) แบบประเมิน CHEQ ประกอบด้วยการประเมิน

คุณภาพชีวิตทั่วไป (SF-36)ใน 8 มิติหลัก (รายละเอียด 

อยู่ในหัวข้อ 1.1) จ�านวน 12 ข้อและการประเมินเฉพาะ

การล้างไตทดแทนจ�านวน 16 ข้อ

2.3 Functional Assessment of Cancer Therapy 

-Breast (FACT-B) เป็นแบบประเมินคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับ

ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมส�าหรับคนไทยที่พัฒนาขึ้นจาก

ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี แบบประเมิน 

จะวดั 4 ด้านคอื (1) ด้านความผาสกุทางร่างกายจ�านวน 7 ข้อ  

(2) ด้านความผาสุกทางครอบครัวและสังคมจ�านวน 7 ข้อ  

(3) ด้านความผาสุกทางอารมณ์และจิตใจจ�านวน 6 ข้อ 

(4) ด้านความผาสุกทางการปฏิบัติกิจกรรมจ�านวน 7 ข้อ 

และค�าถามเฉพาะมะเร็งเต้านม จ�านวน 10 ข้อ ลักษณะ

การประเมินค่าลิเกิร์ท (Likert’s scale) 5 ระดับคือ 0 ถึง 4  

ซึ่งค ่าคะแนนรวมที่ได ้สูงแสดงว่ามีคุณภาพชีวิตสูง  

ค่าคะแนนรวมต�า่แสดงว่ามคีณุภาพชวีติต�า่ แบบประเมนินี้ 

สามารถเข้าไปขออนญุาตได้ที ่The Functional Assessment 

of Chronic Illness Therapy (FACIT) measurement; www.

facit.org นอกจากนี้ FACT ยังมีแบบประเมินผู้ป่วยมะเร็ง

อื่น ๆ เช่น แบบประเมิน FACT-BL จะประเมินผู้ป่วย 

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (FACT-BL) โดยประเมิน 4 ด้าน

คล้าย ๆ  กนั ยกเว้นค�าถามเฉพาะ จะประเมนิลกัษณะเฉพาะ 

ที่พบได้ในมะเร็งที่อวัยวะนั้น ๆ

2.4 Diabetes-39 (D-39) เป็นแบบประเมิน

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานฉบับภาษาไทยพัฒนา 

ขึ้นโดย จอร์จ โบเยอร์ และคณะ (Gregory Boyer, et al.) 

เครือ่งมอืจะประกอบด้วยการประเมนิ 6 ด้านประกอบด้วย 

ข้อค�าถาม 39 ข้อ ได้แก่ ด ้านการควบคุมเบาหวาน 

(diabetes control) ด้านความวิตกกังวล (anxiety and 

worry) ด้านภาระทางสังคม (social burden) ด้านเพศ

สัมพันธ์ (sexual functioning) และด้านความมีเรี่ยวแรง 
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และความกระปรีก้ระเปร่า (energy and mobility) และด้าน 

ปัญหาสขุภาพอ่ืน ๆ  และโรคแทรกซ้อน (กรรณกิาร์ ส่งรกัษา  

และสงวน ลือเกียรติบัณฑิต, 2552) ลักษณะข้อค�าถาม

เป็นมาตราส่วนประมาณค่าเชิงเส้นตรงมีตัวเลขก�ากับค่า

คะแนนบนเส้นตรง อยู่ในช่วง 0 -100 คะแนน คะแนนสูง

หมายถึงคุณภาพชีวิตไม่ดี หรือโรคเบาหวานมีผลกระทบ 

ต่อคุณภาพชีวิตมาก คะแนนต�่าหมายถึงคุณภาพชีวิตดี  

หรือโรคเบาหวานมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตน้อย

2.5 Quality of life index-cardiac version IV 

(QLI-Cardiac version – IV) เป็นแบบประเมนิคณุภาพชวีติ 

ผูป่้วยทีมี่ปัญหาโรคหวัใจเป็นของเฟอร์แรนและเพาเวอร์ส  

(Ferrans & Powers, 1992) เวอร์ชัน่ 4 ซึง่ต้นฉบบัของเครือ่งมอื 

นี้สามารถขออนุญาตใช้ที่ http://www.mission4health.

com/documents/Heart-Center/Quality-of-Life-Index.pdf  

แบบประเมินนีถ้กูแปลกลบัเป็นภาษาไทย (back-translation)  

โดย เอมอร แสงศิริ แบบประเมินนี้ได้ประเมินครอบคลุม 

4 ด้านคือ (1) ด้านสุขภาพและการท�าหน้าที่ของร่างกาย 

(2) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (3) ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ

จ�านวน และ (4) ด้านครอบครวั มคี�าถามทัง้หมดรวม 70 ข้อ  

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นข้อค�าถามที่ใช้

เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเหตุการณ์ในชีวิตของผู ้ป่วย  

เป็นมาตรวัดประมาณค่าลิเกิร์ทไทค (Likert’s type scale) 

6 ระดับได้แก่ไม่พึงพอใจมาก (0) ถึง พึงพอใจมากที่สุด (5) 

มีข้อค�าถาม 35 ข้อ ส่วนที่สองเป็นข้อค�าถามที่ใช้เกี่ยวกับ

ความส�าคัญต่อเหตุการณ์ในชีวิตของผู้ป่วย แบบวัดเป็น

มาตรวดัประมาณค่าลิเกิร์ทไทค (Likert’s type scale) 6 ระดบั  

ได้แก่ไม่ส�าคัญมาก (0) ถึงส�าคัญมากที่สุด (5) มีข้อค�าถาม 

35 ข้อ แบบประเมินนี้สามารถติดต่อขออนุญาตใช้ได้ที่

เอมอร แสงศิริ จากอีเมล์aemorn.trc@gmail.com

2.6 Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire (MLHFQ) เป็นเคร่ืองมือวดัคณุภาพชีวติของ 

ผูป่้วยโรคหวัใจล้มเหลว (heart failure) พัฒนาโดย เรคเตอร์  

โทมัส (RectorThomus) และคณะประกอบด้วยค�าถาม 

21 ข้อ แต่ละข้อมี 6 ตัวเลือก ตั้งแต่ระดับ 0 (ไม่เลย) ถึง 5  

(มาก) ตามมาตรวดัอัตราส่วนแบบลิเกิร์ท (Likert) การแสดง 

ผลคะแนน ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื ด้านกายภาพ (physical 

dimension) มี 8 ข้อ ด้านอารมณ์ (emotional dimension) 

มี 5 ข้อและด้านอื่น ๆ (others dimension) คะแนนรวม 

ตั้งแต่ 0 - 105 โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงแสดงถึงการมีคุณภาพ

ชีวิตสูงถ้าได้คะแนนต�่าแสดงมีคุณภาพชีวิตต�่า คู่มือการใช ้

แบบสอบถามนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากhttp://

178.23.156.107:8085/ Instruments_files/USERS/mlhf.pdf  

ปัจจุบันวิวัฒน์ ตั้งสถิตเกียรติ์ และพรรณทิพา ศักดิ์ทอง 

(2009) ได้แปลแบบสอบถามเป็นฉบับภาษาไทยและ

ปรับปรุงเนื้อหาของแบบสอบถามนี้ด้วยโดยการแปลไป 

ข้างหน้า (forward translation) และการแปลกลบั (backward  

translation) หลงัจากนัน้น�าแบบสอบถามไปทดสอบในกลุม่ 

ผู ้ป่วยโรคหัวใจจ�านวน 25 รายปรับปรุงจนใช้กันอย่าง

แพร่หลาย

2.7 Asthma Quality of Life Questionnaire 

(AQLQ) เป็นแบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่มีปัญหา

โรคหอบหืด เป็นเครื่องมือจากต่างประเทศ แปลเป็นไทย

โดย วัชรี เลอมานกุล (2548) แบบประเมินนี้ผู้ป่วยสามารถ

ตอบเอง (self-administered) ประกอบด้วย 32 ค�าถาม  

เกี่ยวกับโรคหอบหืดที่เกิดใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา การให้

คะแนนจะมี 7 ช่วงระดับคะแนนตั้งแต่1 ถึง 7 โดย 1 คือ

มีข้อจ�ากัดรุนแรงหรือเกิดขึ้นตลอดเวลา และ 7 คือไม่มี 

ข้อจ�ากัด หรือไม่เกิดขึ้นเลย AQLQ ประกอบด้วย 4 มิติคือ 

(1) อาการ ประกอบด้วยค�าถาม 12 ข้อ สอบถามอาการหอบ 

ทีเ่กดิใน 2 สปัดาห์ทีผ่่านมา (2) ข้อจ�ากดัต่อการท�ากจิกรรม  

ประกอบด้วยค�าถาม 11 ข้อ เป็นการสอบถามถงึความสามารถ 

ของผูป่้วยในการปฏบิติักจิกรรมตามปกติในชีวติประจ�าวนั 

(3) อารมณ์ประกอบด้วยค�าถาม 5 ข้อเป็นการสอบถามถึง

ความรูส้กึของผูป่้วยในเรือ่งความวติกกงัวลเกีย่วกบัโรคหดื

และยาที่ใช้ ความรู้สึกหงุดหงิดเนื่องจากโรคนี้ ความกลัว 

ทีจ่ะไม่มยีาใช้และความกลวัเมือ่เกดิอาการหายใจไม่ทนัและ 

(4) สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยค�าถาม 4 ข้อ เป็นการถาม 

ถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาการ 

กำรวัดเชิงจิตวิทยำของเครื่องมือ (Psychometric  

Properties)

เครื่องมือที่น�ามาใช้วัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพ

ควรมีหลักฐานเพียงพอในการสนับสนุน เช่น ความเป็น

ไปได้ในการใช้เครื่องมือระดับความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

ความตรงของเครื่องมือและความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
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ของเครื่องมือ บางคร้ังจะรวมเรียกว่า คุณสมบัติการวัด 

เชิงจิตวิทยา หรือ “psychometric properties”

1. ความเป็นไปได้ (feasibility หรือ practicality)  

มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง สามารถวัดได้หลาย 

แง่มุม ความเป็นไปได้ของการใช้เครื่องมือ เช่น เวลาที่ใช้

ในการตอบค�าถามการให้คะแนนความยากง่ายของค�าถาม 

ตอบจ�านวนร้อยละของผู้ทีใ่ห้ข้อมลูไม่ครบทกุข้อ (missing  

data) หรือจ�านวนร้อยละของผู้ที่ท�าแบบสอบถามไม่เสร็จ 

(incomplete rate) หรือที่ไม่ยอมตอบ (non-response) 

เป็นต้น

2. ความเชื่อมั่น (reliability) มีค่าอยู่ ระหว่าง 0 – 1  

เป็นความสามารถของเครื่องมือที่จะให้ค่าเดิมส�าหรับ 

การประเมนิในคนเดมิแต่ในวาระทีต่่างกัน เช่น การประเมนิ

คุณภาพชีวิตที่เวลาห่างกัน 1 - 2 สัปดาห์ แต่ต้องไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพ เรียกความเชื่อมั่นนี้ว่า 

test-retest reliability มักหาโดยการใช้ค่าความสัมพันธ์ คือ  

correlation coefficients หรือค่าความสอดคล้อง (agreement)  

โดยหาจากค่า Intraclass Correlation Coefficients (ICCs) 

ถ้าค่า ICCs น้อยกว่า 0.4 จะถือมีความสอดคล้องระดับต�่า  

ถ้าค่าอยูร่ะหว่าง 0.4 ถึง 0.75 ถือมีความสอดคล้องปานกลาง 

ถึงดี แต่ถ้า ICCs เท่ากับหรือมากกว่า 0.75 ถือมีความ

สอดคล้องระดับสูง (Rosner, 2000 อ้างใน พรรณทิพา  

ศกัดิท์อง, 2007 ) นอกจากนัน้ ความเชือ่มัน่ภายในเครือ่งมอื 

(internal consistency reliability) แสดงความสัมพันธ์ของ

ข้อค�าถามแต่ละค�าถามกบัค�าถาม ทัง้หมดในแบบสอบถาม

เดยีวกันหาจากค่าสัมประสิทธิข์องครอนบาช (Cronbach’s  

alpha coefficient) ค่า alpha ที่ยอมรับได้ส�าหรับการ 

เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่คอื 0.7 และส�าหรบัการเปรยีบเทยีบ 

ระหว่างบคุคล คอื 0.9 อย่างไรกต็ามค่านีข้ึน้กบัจ�านวนของ 

ข้อค�าถามด้วยหากจ�านวนข้อค�าถามมากค่านี้ก็จะสูง 

ตามไปด้วย (พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, 2007)

3. ความตรง (validity) เป็นความสามารถของ

เครือ่งมอืทีจ่ะประเมินส่ิงทีเ่คร่ืองมือนัน้ต้องการจะประเมนิ

ความตรงสามารถแบ่งได้เป็นความตรงที่เปรียบเทียบกับ 

มาตรฐานความตรงทางเนือ้หาและความตรงทางโครงสร้าง

3.1 ความตรงทางเนื้อหา (content validity) 

ความตรงประเภทนี้พิจารณาว่าข้อค�าถามในเครื่องมือนั้น

มีความเหมาะสม (appropriateness) และความครอบคลุม  

(comprehensiveness) 

3.2 ความตรงทางโครงสร้าง (construct validity)  

ประเมินได้โดยการทดสอบความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดหรือ

เครื่องมืออื่นทางด้านสุขภาพ ความตรงทางโครงสร้าง

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความตรงทางด้าน

ความเหมือน (convergent validity) และความตรงทางด้าน 

ความแตกต่าง (discriminate validity) โดยที่ความตรง

ทางด้านความเหมือนจะเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นที่มี

แนวคดิทางด้านสขุภาพทีค่ล้ายกนัขณะทีค่วามตรงทางด้าน 

ความแตกต่าง คือ ความสามารถที่จะแยกแยะกลุ่มบุคคล

ที่ภาวะทางสุขภาพที่แตกต่างกัน เช่น กลุ ่มที่มีโรคกับ 

ไม่มีโรค หรือเปรียบเทียบภายในกลุ่มที่มีโรคแต่มีความ

รุนแรงของโรคที่แตกต่างกัน

4. ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (responsiveness)  

เป ็นความสามารถของเครื่องมือที่จะประเมินความ

เปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยค่าความไวต่อการ

เปลี่ยนแปลงจะสัมพันธ์กับค่าความเที่ยง ถ้าความเที่ยง 

มีค่ามากค่าความไวก็จะมีค่ามากตามไปด้วย 

บทสรุป

เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพจัดเป็น

แบบสอบถามที่ใช้ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในโรค 

ต่าง ๆ  และบคุคลทัว่ไปการประเมนิจะครอบคลมุมติร่ิางกาย  

จิตใจ สังคมและความเจ็บป่วยของโรค ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อบุคคลนั้นโดยตรง จึงมีความจ�าเป็นต้องประเมินด้วย 

เครื่องมือที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับโรคนั้น ๆ ปัจจุบันมี 

เครื่องวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพมากมายให้เลือกใช้ โดย

ไม่ต้องสร้างแบบวัดใหม่ นักวิจัยที่ต้องการใช้เคร่ืองมือวัด 

สามารถขออนุญาตยืมเครื่องมือจากผู้พัฒนาเครื่องมือซึ่ง

ส่วนมากเป็นภาษาองักฤษ น�ามาแปลและปรบัให้เหมาะสม 

กับกลุ่มตัวอย่าง บริบท และวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ  หรือ

การวดัเชงิจติวทิยาของเครือ่งมอื (psychometric properties)  

ตรวจสอบความตรง (validity) และทดสอบความเชื่อมั่น  

(reliability) ของแบบสอบถาม การวัดความเที่ยงซึ่ง

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาช ค่าความเที่ยง

ที่ถือว่าเพียงพอต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวทางการน�าเอาการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามกรอบแนวทาง

ของ COSO มาปฏิบัติใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญรวมไปถึงประโยชน์ในการน�าเอาการบริหาร

ความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคนิคต่างๆที่ถูก

น�ามาใช้ในการบริหารการผลิตและเป็นที่นิยมมากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบการบริหารงานแบบลีนซิกซ์ซิก

มา การจัดการคุณภาพโดยรวม เป็นต้น แต่เทคนิคเหล่านี้ก็จะมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเป็นหลัก ซึ่งจะ

แตกต่างจากการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่มีการบูรณาการเข้ากับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

ท�างานของทุกฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานทุกระดับ ไม่เพียงแต่ฝ่ายผลิตเท่านั้น เพื่อผลักดันให้องค์กรบรรลุ

วิสัยทัศน์ที่ต้องการได้

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร, ความเสี่ยง, โรงงานอุตสาหกรรม

Abstract

The purpose of this article is to provide the framework of Enterprise Risk Management (ERM) implementa-

tion for industry, to follow COSO framework and to describe the implications of the benefits of adopting ERM as a 

management tool. Although there are several well-known techniques in manufacturing such as Lean manufacturing, 

Six Sigma, Total Quality Management (TQM) but these techniques mostly focus on production processes. On the 

other hand, ERM is integrated into company’s strategic planning and emphasize cooperation, and not only for the 

production department, but also for all departments and at all levels of employees. When all departments achieve 

their targets, the company will achieve the vision as well.

Keywords: enterprise risk management, risk, industrial factory
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บทน�ำ

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ท�าให้ 

การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น การบริหาร 

ธุรกิจยุคใหม่ต้องสามารถบริหารจัดการในเชิงรุกได้ แม้ว่า

ความเสียหายนั้นจะยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็ต้องมีแผนการไว ้

รอรับมืออยู ่แล้ว ไม่เพียงแต่ฝ่ายผลิตเท่านั้นที่มีหน้าที่ 

ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจกับ 

คู่แข่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องท�า 

ร่วมกนั เพือ่ผลักดนัให้องค์กรไปสูค่วามเป็นเลศิในทางธุรกจิ 

ทีค่าดหวงัไว้ได้ ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมานัน้คือการบริหารความเสีย่ง 

ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management--ERM) ก่อนนี้ 

หากพูดถึงเรื่องความเส่ียง คนส่วนมากมักคิดว่าเป็น

เรื่องของลงทุนด้านการเงินเท่านั้น แต่ปัจจุบันเรื่องของ 

ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารในทุกระดับจะต้องให้ความ

สนใจ เพราะความเสี่ยงนั้นแฝงอยู่ในงานทุกอย่างภายใน

องค์กร แม้แต่ในการวางแผนกลยุทธ์ก็ต้องน�าเอาหลักของ 

การบริหารความเสี่ยงมาใช้การด�าเนินงานทุกอย่างจะต้อง

เผชญิกบัความไม่แน่นอนทีอ่าจจะเกดิขึน้แล้วส่งผลกระทบ

ต่อการบรรลุวตัถปุระสงค์ทีต้่องการ การบรหิารความเสีย่ง

ระดับองค์กรจะช่วยให้ทุกหน่วยงานในองค์กรมีแผนการ

รบัมอืความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดข้ึน ลดโอกาสและความรนุแรง 

ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่า

จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ERM คืออะไร

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร หมายถึง 

กระบวนการทีบ่คุลากรทัว่ทัง้องค์กรได้มส่ีวนร่วมในการคดิ  

วเิคราะห์ และคาดการณ์ถงึเหตกุารณ์หรอืความเสีย่งทีอ่าจ

จะเกิดข้ึน รวมทัง้การระบแุนวทางในการจดัการความเสีย่ง 

ดงักล่าว ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมหรอืยอมรบัได้ เพือ่ช่วย 

ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ทีต้่องการ ตามกรอบวสิยัทศัน์

และพนัธกจิขององค์กร กรอบการบรหิารความเสีย่งระดบั

องค์กรน้ันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหาร

จัดการ และการก�ากับดูแลกิจการ โดยหากองค์กรมีการ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สามารถ

บรรลวุตัถปุระสงค์ทัง้ในเชงิประสิทธภิาพและประสทิธิผล 

ของงาน (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tread Way Commission, 2015) จากค�านิยามดังกล่าว  

การบริหารความเสี่ยงขององค์การในยุคสมัยใหม่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการเพ่ือ

การสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่กจิการซึง่มาจากการมองในมมุสงู 

หรือแบบ Bird-eyeview ของผู้บริหารระดบัสูงขององค์กร

นั่นเอง (ธนวรรณ แฉ่งข�าโฉม, 2553)

ควำมหมำยและประเภทของ “ควำมเสี่ยง”

มีนักวิชาการและหน่วยงานให้ความหมายของ

ความเสี่ยงไว้หลายท่าน เช่น ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550)  

ให้ความหมายไว้ว่า “โอกาสที่บางส่ิงบางอย่างอาจเกิดขึ้น  

ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ของส่ิงที่เป็นอันตรายหรือคุกคามที่ส่ง 

ผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการต่าง ๆ  ทั้งน้ี

ความเสี่ยงเกิดขึ้นเนื่องมาจากความไม่แน่นอน ซึ่งสามารถ

วัดได้จากความน่าจะเป็นของส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือผลลัพธ์ของ

สิ่งที่เกิดขึ้น (ถ้าได้เกิดขึ้นจริง) นิรมัย จันทร์สวัสดิ์ (2551)  

ให้ความหมายไว้ว่า “ความสูญเสียหรือความเสียหายที่มี

ผลกระทบทั้งในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินต่อธุรกิจหรือ

องค์กร เช่น รายได้ รายจ่าย ทรพัย์สนิ เวลา ความแปรปรวน

และก�าไร ที่คาดว่าจะเกิดแก่องค์กรในอนาคต โดยที่เรา

จะไม่กล่าวถึงส่ิงที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต แต่เป็นการมอง 

คาดการณ์ไปข้างหน้า หรือมองหาเหตุที่คาดว่าจะเกิดใน

อนาคต จากจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” ในขณะที่ COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, 2015) ให้ค�านิยามไว้ว่า “โอกาส

ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

ซึ่งมีผลกระทบทางด้านลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์” 

โดยสรุป ความหมายของความเสี่ยงคือ โอกาส 

ที่จะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น ภายใต้ความไม่แน่นอนแล้ว

ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย 

ความเสี่ยงสามารถจ�าแนกออกเป็นได้ 4 ประเภท คือ

• Strategic Risk คือ ความเสี่ยงในกลยุทธ์การ 

บริหารงาน เช่น การบริหารงานและนโยบายของผู้บริหาร

แต่ละคนไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายบริหารมีอิทธิพลครอบง�า 

การปฏิบัติงาน เป็นต้น

• Operational Risk คือ ความเสี่ยงด้านการ 

ปฏิบัติงาน ระบบการท�างาน และสิ่งสนับสนุนการท�างาน

ไม่ดี เป็นต้น
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• Financial Risk คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน  

การลงทุน อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมในเรื่องการเงิน

ต่าง ๆ

• Compliance Risk คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

ควำมส�ำคัญของ ERM

มีการน�าเอา ERM ไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารงาน 

ในองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้บริหารได้

ตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการบริหาร 

ความเสีย่ง มีงานวจิยัหลายเรือ่งทีก่ล่าวถงึการรบัเอาแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์การที่หลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็นองค์กรของรัฐและเอกชน อุตสาหกรรมการผลิต 

และบริการ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงงานวิจัยเหล่านั้น

Miller, Dobbins, Pritchett, Boehlje & Ehmke 

(2004) ได้น�าเสนอการบริหารความเส่ียงในภาคเกษตรกรรม 

โดยชี้ให้เห็นถึงที่มาของความเสี่ยงของเกษตรกรรม โดย

จ�าแนกความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติงาน และ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ รวมถึงน�าเสนอ 

แผนการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

Bayer (2012) การจดัท�าแผนการบริหารความเสีย่ง

ของบริษัท Coca-Cola Enterprise Sweden โดยด�าเนินการ

ตาม 3 ข้ันตอนหลัก คือ การค้นหาระบุความเสี่ยงการท�า 

แผนจัดการความเสี่ยง และการลงมือปฏิบัติตามแผน  

ซึ่งผลที่ได้คือแผนจัดการความเสี่ยงที่ดีเป็นแบบอย่าง 

ในการปฏิบัติต่อไป

Svatá & Fleischmann (2011) กล่าวถึงการบริหาร

ความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารและ

สถาบันการเงิน น�าเสนอมาตรฐานการบิริหารความเสี่ยง

ที่หลายหลาย เช่น COSO ERM, AS/NZS4360, ISO31000 

อธิบายรายละเอียดของแต่ละแบบ เพ่ือเป็นแนวทาง 

ให้ผู ้อ่านในการเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมไปปฏิบัติใช้ 

ให้เหมาะกับองค์กรของตนเอง

Miller (2013) กรอบแนวทางบรูณาการการบรหิาร

ความเสีย่งในองค์ธุรกิจ ได้ให้แนวคดิในการจ�าแนกและระบ ุ

ความเสี่ยงออกเป็นประเภทต่าง ๆ จากนั้นจึงประเมิน 

ความเสี่ยงรวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

Frigo & Anderson (2011) กล่าวถึงวิวัฒนาการ 

ของการบริหารความเสี่ยง จนกลายมาเป ็น ERM  

ตามมาตรฐานของ COSO ที่ให ้ความส�าคัญกับการ 

เช่ือมโยง ERM เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงจะเป็น 

เครื่องมือบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ 

กระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบการท�า ERM อย่างต่อเนื่อง 

ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว ก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมาย 

การด�าเนินงานให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

Kline (2014) น�าเสนอประโยชน์ในการน�า ERM 

มาใช้ในหน่วยงาน เช่น ช่วยเป็นข้อมูลการตัดสินใจของ 

ผู ้บริหาร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสารใน 

หน่วยงาน และการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน เป็นต้น

จรสวรรณ โกยวานิช (2550) ศึกษาการพัฒนา

ระบบการบริหารความเสี่ยงในศูนย์บ�าบัดสุขภาพน�้าแร่  

โรงพยาบาลระนอง เป็นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้

กับอุตสาหกรรมบริการ โดยยึดกรอบแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (AS/NZS4360)  

ผลทีไ่ด้คอืสามารถพฒันาปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการ

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีแผนการ 

จัดการความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติใช้

สนุทรย์ี วพิฒัครฑุ, ปรชีา หงษ์ไกรเลศิและไชยนนัท์  

ปัญญาศิริ (2558) ศึกษาระดับการด�าเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย และ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารความเส่ียง พบว่า 

ระดับการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าได้ 

เลง็เหน็ความส�าคญัของการน�าระบบการบรหิารความเสีย่ง

มาปฏบิติัใช้ ส่วนปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ม ี4 ข้อ คอื (1) ปัจจยั 

ด้านนโยบายและกลยทุธ์ในการบรหิารความเสีย่ง (2) ปัจจยั

ด้านวัฒนธรรมองค์กร (3) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า (4) ปัจจัย

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ธารชุดา อมรเพชรกุล (2546) การพัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยงในส่วนการพัสดุส�านักบริหารแผน

และการคลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งภายในสายงานทะเบยีนและ 

ตรวจสอบพัสดุโดยจะเริ่มจากการก�าหนดวัตถุประสงค์

ของสายงานแล้วจึงท�าการค้นหาความเส่ียงต่าง ๆ  อันเป็น 

อุปสรรคขัดขวางไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้นั้น 
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จากนั้นจึงประเมินความเสี่ยงผ่านแบบสอบถามโดยใช้

เทคนิคการวเิคราะห์สาเหตขุองข้อบกพร่องและผลกระทบ  

(FMEA) เพื่อเรียงล�าดับความจ�าเป็นเร่งด่วนในการจัดการ

ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งได้

อาศัยหลักของการวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (FTA)  

ในการวเิคราะห์หาสาเหตขุองความเส่ียงเพ่ือวางแผนจัดการ

เสร็จแล้วจึงท�าการสร้างระบบส�าหรับติดตามสอบทาน 

เป็นข้ันตอนสุดท้าย

ERM กับโรงงำนอุตสำหกรรม

จากสภาพการณ์ในปัจจบุนัทีก่ารแข่งขนัทางธรุกจิ 

มีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ อันเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการพัฒนา

อตุสาหกรรมการผลิตไปอย่างต่อเนือ่งไม่เคยหยุดนิง่ หากจะ 

มองย้อนไปในอดีตนับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ในยุโรปเป็นต้นมา รูปแบบการผลิตเปลี่ยนไปจากการใช้

แรงงานคนเป็นหลัก เริ่มมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยให้

ผลติสนิค้าให้ได้จ�านวนมากขึน้ ท�าให้ต้นทนุต่อหน่วยสนิค้า

ลดลง จากน้ันเมื่อการแข่งขันในเรื่องการผลิตจนปริมาณ

สินค้าล้นตลาดแล้ว ก็เปลี่ยนมาแข่งขันกันในด้านคุณภาพ 

เพื่อเป็นจุดขายให้กับลูกค้า รูปแบบการผลิตเปลี่ยนไปจาก

เน้นปริมาณมามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพมากขึ้น จึงได้มีแนวคิด

เรื่องเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ เช่น TQM, 6 sigma  

เข้ามาใช้ ในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตและความ 

สูญเสียก็ยังเป็นหัวใจส�าคัญ โดยมีระบบการผลิตแบบลีน 

เป็นระบบบรหิารงานทีไ่ด้รับความนยิมอย่างมาก ในการลด 

ความสูญเปล่าที่ไม่จ�าเป็นออกไปจากกระบวนการผลิต

จิตรลดา ซิ้มเจริญ และนิศากร สมสุข (2554)  

ได้น�าเสนอวิธีการจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

ในการท�างานภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นในการค้นหา 

ระบุความเสี่ยง การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง 

และจัดท�าแผนงานบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทางให้

โรงงานไปประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันและจัดการความเสี่ยง

ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการท�างาน อันน�ามาซึ่งความ

สูญเสียด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเวลา และด้านมูลค่า 

ทรพัย์สนิ ซึง่ในทางปฏบิตัแิล้ว ก็จะเน้นไปทางด้านฝ่ายผลติ 

ที่มีพนักงานในระดับปฏิบัติงานอยู่เป็นส่วนใหญ่ และเป็น

ส่วนงานที่มีการท�างานกับอุปกรณ์เคร่ืองจักร เครื่องมือ 

ต่าง ๆ มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานได้ง่าย

กว่าส่วนงานอื่นๆ

แต่ส�าหรับ ERM จะเป็นเคร่ืองมือที่ท�าให้ทุก 

ส่วนงานมส่ีวนร่วมมอืปฏบิติัร่วมกนั ไม่ใช่แต่เพยีงฝ่ายผลติ 

เท่านั้น ERM จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท�างานของทุกฝ่าย 

ในโรงงาน เพื่อให้แต่ละฝ่ายบรรลุเป้าหมายของตนเอง 

แล้วผลกัดนัให้องค์กรเดนิหน้าบรรลวุสิยัทศัน์และพนัธกจิ 

ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะท�าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทาง

ธุรกิจอย่างแน่นอน

องค์ประกอบของ ERM 

บทความนี้น�าเสนอการบริหารความเสี่ยง ตาม

กรอบแนวทางของ COSO (2015) ซึ่งได้รับการยอมรับ

และน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย COSO เป็นคณะท�างานที ่

ก่อต้ังขึ้นโดยคณะกรรมาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที่ชื่อว่า Treadway commission ในปี 1985 โดยจัดตั้งขึ้น 

เพือ่ศกึษาและพฒันาแนวทางการบรหิารความเสีย่ง รปูแบบ 

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและป้องกันการทุจริต

ของรายงานทางการเงิน

ภำพ 1 องค์ประกอบของ ERM

ที่มา. จาก กรอบแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง, โดยเมธา  

สุวรรณสาร, ค้นจาก http://www.itgthailand.com.

องค์ประกอบของ ERM แสดงในรูปลูกเต๋า  

ด้านบนของลกูเต๋าแสดงถงึการบรรลวุตัถปุระสงค์ทีอ่งค์กร 
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ก�าหนดข้ึนในบริบทของวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดย ERM 

จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็น 

4 ประเภท คือ

1. ด้านกลยุทธ์ (strategic) เป้าหมายระดับสูงที ่

สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร

2. ด้านการปฏบิตักิาร (operations) เป้าหมายการใช้ 

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพคุ้มค่า

3. ด้านการรายงาน (reporting) เป้าหมายเพ่ือความ 

น่าเชื่อถือได้ของรายงานทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะรายงาน

ทางการเงิน

4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance)  

เป้าหมายที่มุ ่งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับองค์กร

ด้านแนวนอนแสดงถึงองค์ประกอบการบริหาร 

ความเสี่ยงมี 8 ประการ

1. สภาพแวดล้อมภายใน (internal environment) 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

ในการก�าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของ

ผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการ 

ท�างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อม

ภายในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐานส�าคัญในการก�าหนด 

ทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2. การตั้งเป้าประสงค์ขององค์กร (objective 

setting) องค์กรต้องพิจารณาก�าหนดวัตถุประสงค์ในการ

บริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และ 

ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการ

บริหารความเสีย่งขององค์กรได้อย่างชดัเจน และเหมาะสม

3. การระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยง (event identification) 

เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 

ทั้งในส่วนของปัจจัยเส่ียงที่เกิดจากภายในและภายนอก 

องค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน  

การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี  

ภาษีอากร ท้ังน้ีเพ่ือท�าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และ

สถานการณ์น้ัน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก�าหนด

แนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะ 

เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

4. การประเมินความเส่ียง (risk assessment)  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ�าแนกและพิจารณา 

จดัล�าดบัความส�าคญัของความเสีย่งทีม่อียู ่โดยการประเมนิ

จากโอกาสที่จะเกิด (likelihood) และผลกระทบ (impact) 

โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยง 

ภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (risk response) 

เป็นการด�าเนนิการหลงัจากทีอ่งค์กรสามารถบ่งช้ีความเสีย่ง 

ขององค์กร และประเมินความส�าคัญของความเสี่ยงแล้ว 

โดยจะต้องน�าความเสีย่งไปด�าเนนิการตอบสนองด้วยวธิกีาร 

ที่ เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิด 

ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

6. กิจกรรมที่ใช้ในการควบคุม (control activities)  

การก�าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ  ที่กระท�าเพื่อลด

ความเสีย่ง และท�าให้การด�าเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์

และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก�าหนดกระบวนการ 

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับ

บุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า 

จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและ

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (information and 

communication) องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและ 

การตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะเป็นพืน้ฐานส�าคญั 

ที่จะน�าไปพิจารณาด�าเนินการบริหารความเส่ียงให้เป็นไป

ตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก�าหนด

8. การสอดส่องดูแล (monitoring) องค์กรจะต้อง 

มีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการด�าเนินการว่า 

มีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่าง

มีประสิทธิภาพหรือไม่ (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission, 2015)

ด้านแกนมติทิี ่3 จะแสดงถงึหน่วยงานระดบัต่าง ๆ   

ในองค์กร

1. ระดับองค์กร (entity level)

2. ระดับฝ่าย (division)

3. ระดับหน่วยงาน (business unit)
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4. ระดับบริษัทในเครือ (subsidiary)

โดยภาพนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้งสามด้าน  

กล่าวคือ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบการบริหาร 

ความเสีย่งขององค์กรมคีวามสัมพันธ์กนัโดยตรง เนือ่งจาก

วตัถปุระสงค์คอืสิง่ทีอ่งค์กรมุง่มัน่จะท�าให้บรรลผุลส�าเรจ็ 

และองค์ประกอบทั้ง 8 คือสิ่งที่จะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง4 ประเภท และจะต้องร่วมมือกัน 

ลงมือท�าทุกหน่วยงานทั้ง 4 ระดับในองค์กร

กระบวนกำรของ ERM 

ภำพ 2 กระบวนการของ ERM

ที่มา. จาก คู่มือบริหำรควำมเสี่ยงองค์กำรของกองทุนเพื่อ

กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน (2012), ค้นจาก http://

www.enconfund.go.th.

กระบวนการของ ERM เป็นกระบวนการแบบ 

ต่อเนื่อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากองค์ประกอบ 8 อย่าง  

โดยกระบวนการเริ่มต้นจากการก�าหนดวัตถุประสงค์

ขององค์กรหรือหน่วยงานที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร แล้ว

ด�าเนินกระบวนการด้วยกลไกการบริหารความเส่ียงที่

ก�าหนดขึ้น ร่วมกับวิธีการตรวจสอบและควบคุม และ

น�าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มี 

ประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป ทั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 5 

ข้ันตอน ดังแสดงในรูปที่ 2

ข้ันตอนที่ 1 การก�าหนดวัตถุประสงค์ (objective  

setting) เป็นการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการท�างานของ

องค์กร ขั้นตอนนี้ผู้บริหารจะก�าหนดเป้าหมายการท�างาน

ของหน่วยงานทุกระดับ เริ่มจากวัตถุประสงค์หลักของ

องค์กรที่อยู ่ในรูปของวิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ  

(mission) ซ่ึงจะเป็นตัวก�าหนดทิศทางการด�าเนินไปของ

องค์กร โดยจะสอดคล้องกบัการวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร 

เครือ่งมอืทีน่ยิมน�ามาใช้วางแผนกลยทุธ์คอื Balance Score 

Card เพื่อช่วยให้วางแผนได้ครอบคลุมรอบด้านกับทุก 

มุมมอง แล้วแปลผลลงไปสู่หน่วยงานในระดับรองลงมา  

จากระดับหน่วยงานก็จะแปลผลไปสู่เป้าหมายการท�างาน 

รายบคุคล เราจะเหน็ได้ว่าการท�างานในโรงงานอตุสาหกรรม 

ที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานหลายแผนก เช่น แผนกจัดซื้อ  

แผนกการผลิต แผนกบุคคล เป็นต้น แต่ละแผนกก็จะม ี

เป้าหมายและตัวชี้วัดการท�างาน หรือที่เรียกว่า KPI (Key 

Performance Indicator) เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ

ท�างานของแต่ละแผนก แม้แต่ระดับพนักงานเองก็จะต้อง 

มี KPI วัดผลการท�างานรายบุคคลด้วยเช่นกัน การก�าหนด

วัตถุประสงค์ที่ดีและสอดคล้องกันของทุกระดับในการ

บริหารงาน จะเป็นตัวผลักดันองค์กรจากระดับล่างสู ่ 

ระดับบน คือจากพนักงานไปสู่หน่วยงานแต่ละระดับ  

จนไปสู่ระดับองค์กรจนบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ได้

ขัน้ตอนที ่2 การระบคุวามเสีย่ง (risk identification)  

เป็นการค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดย

พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่ง 

ผลกระทบในด้านลบต่อเป้าหมายขององค์กร หน่วยงาน 

หรอืระดบับคุคล อาจใช้วธิกีารระดมความคดิของพนักงาน

ในแต่ละหน่วยงานย่อย ช่วยกนัค้นหาเหตุการณ์ความเสีย่ง

ที่ไม่พึงประสงค์ต่อเป้าหมายการท�างาน การจัดประเภท 

ของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (The Committee  

of Sponsoring Organizations of the Tread way  

Commission, 2015) คือ

1. Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์การไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่ 

เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง

2. Operation Risk (ความเสีย่งด้านการปฏบิติังาน)  

ความเสี่ยงอันเกิดจากการดาเนินงานภายในองค์กรซ่ึงเป็น

ผลมาจากบุคลากรกระบวนการทางานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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รวมถึงการทุจริตภายในองค์การ

3. Financial Risk (ความเส่ียงด้านการเงิน)  

ความเสีย่งทีก่่อให้เกดิผลกระทบทางด้านการเงินต่อองค์กร

4. Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ) ความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบข้อบังคับโดยครอบคลุมถึงกฎระเบียบของ 

ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่กากับดูแลองค์กร

ความเสี่ยงที่ค้นหาได้นี้จะเรียกว่า KRI (Key Risk 

Indicator) โดยอาจศึกษาได้จากข้อมูลสถิติที่เคยเกิดขึ้น  

การส�ารวจในปัจจุบัน หรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้ เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง 

จะเป็นการรวบรวมข้อมลูทัง้แบบ Top-down คอืการระดม 

ความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือระบุความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือการระดม

ความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อระบุความเสี่ยงด้านการ 

ปฏิบัติงานความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้าน 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบจากนั้นน�าข้อมูลที่ได้ทั้งจาก 

ผู ้บริหารและบุคลากรรวบรวมเป็นรายการความเสี่ยง

องค์กรและประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป

ข้ันตอนที่  3 การประเมินความเส่ียง (Risk  

Assessment) ขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 

1. การประเมินความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์ระดับ

ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรงของ 

ความเส่ียงนั้น โดยการให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดและ

ความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น สามารถแบ่งระดับการ 

ให้คะแนนออกเป็นช่วงคะแนนทีเ่หมาะสมคอื 1-5 คะแนน 

เพื่อให้ผู ้ประเมินสามารถให้คะแนนอย่างละเอียดแต่ 

ไม่เกดิความสบัสน อกีทัง้การให้คะแนนต้องมคีวามชดัเจน

ไม่คลุมเครือ และเป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันทุกหน่วยงาน

ในองค์กรตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงและ

โอกาสเกิดของความเสี่ยงแสดงในตารางที่ 1 และตาราง 

ที่ 2 ตามล�าดับ

ตำรำง 1

ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรให้คะแนนควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง

ระดับคะแนน ควำมรุนแรง ควำมหมำย

1 น้อยมาก
สูญเสียทางการเงินน้อย แทบจะไม่มีผลกระทบกับผู้บริหาร, ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ, ไม่มี

ผลกระทบต่อการผลิต

2 น้อย
สูญเสียทางการปานกลาง(น้อยกว่า 50,000 บาท) ส่งผลต่อความปลอดภัยของลูกค้า

และพนกังานถงึขัน้ได้รบัการปฐมพยาบาล,มผีลกระทบต่อกระบวนการถดัไปเลก็น้อย

3 ปานกลาง

สูญเสียทางการเงินค่อนข้างมาก(น้อยกว่า 200,000 บาท) ,ส่งผลกระทบต่อความ

ปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานถึงขั้นได้รับบาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาล, Capability 

การผลิตลดลง

4 มาก

สูญเสียทางการเงินมาก(200,000-500,000 บาท), ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ

ลูกค้าและพนักงาน ถึงขั้นท�าให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส,กระบวนการถัดไปไม่สามารถ

ท�างานได้

5 มากที่สุด

สูญเสียทางการเงินมหาศาล (มากกว่า 500,000-1,000,000 บาท), ส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยต่อชวีติของลกูค้าและพนกังาน หรอืไม่สอดคล้องกบักฎระเบยีบของรฐั,

ถึงขั้นหยุดการผลิต

ที่มำ. ผู้เขียน
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ตำรำง 2 

ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง

ระดับ

คะแนน

ควำม

รุนแรง
ควำมหมำย

1 น้อยมาก
เกิดขึ้นได้เฉพาะสถานการณ์

ผิดปรกติ : ทุก 10 ปี

2 น้อย
สามารถเกิดขึ้นได้แต่น้อย 

: ทุก 5 ปี

3
ปาน

กลาง

สามารถเกิดขึ้นได้บ้าง บางโอกาส

: ทุกปี

4 มาก
เกิดขึ้นได้เป็นปรกติมักเกิดซ�้า

บ่อย ๆ : ทุกเดือน

5 มากทีสุ่ด
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มีโอกาส

เกิดสูงมาก : ทุกวัน

ที่มำ. ผู้เขียน

หลังจากน้ันจะค�านวณหาค่าคะแนนความเสี่ยงจากสูตร

ค่าคะแนนความเสี่ยง = โอกาสเกิด x ความรุนแรง

โดยค่าคะแนนความเสี่ยงนี้จะท�าให้เราทราบว่าแต่ละ KRI 

มคีวามรนุแรงมากน้อยเพียงใด ตวัอย่างการค�านวณคะแนน 

ความเสี่ยงแสดงในตารางที่ 3

ตำรำง 3 

ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณค่ำคะแนนควำมเสี่ยง

KRI โอกำสเกิด ควำมรุนแรง
คะแนน

ควำมเสี่ยง

KRI 01 4 5 20

KRI 02 4 4 16

KRI 03 3 4 12

KRI 04 2 3 6

ที่มำ. ผู้เขียน

2. การจัดล�าดับความเสี่ยง คือ การรวมค่าคะแนน

ความเสี่ยงของแต่ละ KRI แล้วจัดล�าดับคะแนนจากมาก

ไปน้อย เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าปัจจัยความเสี่ยงใดต้อง 

จัดการก่อนโดนน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญใน Risk matrix 

ดังตารางที่ 4

ตำรำง 4 

กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของควำมเสี่ยง

ระดับความส�าคัญ: E = มากที่สุด, H = มาก, 

M =ปานกลาง, L = ต�่า

ที่มำ. ผู้เขียน

โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเร่งด่วน 

ในการจัดการปัจจัยเสี่ยง เป็นหลักเกณฑ์ที่ผู ้เกี่ยวข้อง 

ต้องตัดสินใจร่วมกันเพื่อก�าหนดขึ้นมา ตัวอย่างเกณฑ์การ

พิจารณาล�าดับความส�าคัญแสดงในตารางที่ 5

ตำรำง 5 

กำรจัดล�ำดับควำมเสี่ยงตำมควำมส�ำคัญ 4 ล�ำดับ

ระดับ

ควำมเสี่ยง

คะแนน

ควำมเสี่ยง
รำยละเอียด

E 16-25

ความเสี่ยงที่ต้องก�ากับดูแล

อย่างใกล้ชิดซึ่งจะต้อง

บริหารความเสี่ยงทันที

H 10-15

ความเสี่ยงที่ต้องก�ากับ

ดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจะต้อง

บริหารความเสี่ยงทันที

M 4-9

ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยง

โดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง

L 1-3
ความเส่ียงทีใ่ช้วธีิควบคมุปกติ

ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ที่มำ. ผู้เขียน
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ต่อมาคือการจัดท�าแผนภูมิความเสี่ยง (risk map) 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพรวมว่าความเส่ียงมีการ 

กระจายตัวอย่างไร แสดงในตารางที่ 6

ตำรำง 6

แผนภูมิควำมเสี่ยง 

ที่มำ. ผู้เขียน

ขั้นตอนที่ 4 การจัดการความเสี่ยง (risk response) 

คือ การด�าเนินการเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง 

ที่ประเมินไว้ รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายและความคุ ้มค่า

ในการจัดการด้วย กลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียงตาม

แนวทาง 4T คือ

Terminate (การหลกีเลีย่งความเส่ียง) เช่นการหยดุ 

ด�าเนนิกจิการ/ระงบั/ยกเลกิหรอืการไม่ด�าเนนิการกจิกรรม

นั้น ๆ เลย

Transfer (การถ่ายโอนความเสี่ยง) เช่นการท�า

ประกันภัยและการจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถ 

หรอืความช�านาญการในเรือ่งต่าง ๆ  เหล่านัน้ด�าเนนิการแทน

Take (การยอมรับความเส่ียง) เป็นการยอมรับ

ให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยง 

ท่ีสามารถยอมรับได้โดยไม่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใด ๆ  

ในการควบคมุซึง่อาจเนือ่งมาจากความเส่ียงนัน้อยู่ในระดบั 

ความเสี่ยงต�่ามากหรือไม่มีวิธีการใด ๆ ในปัจจุบันที่จะ

ควบคุมหรือวิธีการที่จะนามาใช้มีต้นทุนสูงเม่ือเทียบกับ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นไม่คุ ้มค่า 

ต่อการด�าเนินการ

Treat (การลด/ควบคุมความเสี่ยง) เป็นการ 

ด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือ

ขนาดของผลกระทบจากความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีก่�าหนด

ซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้

ในบางปัจจัยเสี่ยงนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ยังสามารถ

วิเคราะห์หาสาเหตุลึก ๆ ลงไปถึงเหตุการณ์ย่อย ๆ ได้อีก  

กล่าวคือปัจจัยเส่ียงนั้นยังไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของความ

เสียหาย จ�าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง 

เสียก่อน เพื่อจะได้หาแนวทางจัดการได้อย่างถูกต้อง โดย

เทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง  

คอื การวเิคราะห์แขนงความบกพร่อง (Fault Tree Analysis-

-FTA) แผนผังก้างปลา (fish bond diagram), Why-Why  

analysis เป็นต้น (Ahmed, Kayis & Amornsawadwatana, 

2007)

ส่วนสุดท้ายของขั้นตอนนี้ คือ การจัดท�าแผน 

การบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยมีองค์ประกอบ 

ในลกัษณะเดยีวกบัแผนปฏบิติัการ (action plan) คอืวธิกีาร 

ด�าเนนิงาน (ขัน้ตอน, กระบวนการ) ระยะเวลาผูร้บัผดิชอบ 

ค่าใช้จ ่ายและผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการรวบรวม 

รายละเอียดของแผนงานเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้

และความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน เปรียบเทียบ

กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละกิจกรรมด้วย

หากกิจกรรมใดมีต้นทุนสูงไม่คุ ้มค่าในการด�าเนินงาน  

ควรกลับไปพิจารณาทบทวนขั้นตอนการหามาตรการ

จัดการความเสี่ยงใหม่อีกรอบ

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล (monitoring) 

เมือ่มกีารด�าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่งแล้วจะต้อง

มีการติดตามผลและการรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด 

ความมั่นใจว่าได้มีการด�าเนินงานไปอย่างถูกต้องและ 

เหมาะสมโดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือเป็นการ

ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มี

การด�าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

การบริหารความเสี่ยงหรือไม่โดยต้องมีการสอบทานดูว่า 

วธีิการจัดการความเสีย่งใดทีม่ปีระสทิธิภาพควรด�าเนนิการ

ต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน 

และน�าผลการติดตามดังกล่าวมาจัดทารายงาน
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บทสรุป

ERM ได้รับความนิยมในการน�ามาใช้บริหารงาน 

ในองค์กรหลายหลายประเภท เช่น ด้านการเงิน ด้าน

การบริการ แม้แต่ในโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิต 

ก็สามารถน�ากรอบแนวทางของ ERM มาใช้ในการบริหาร

งานได้ เพราะหลักการของ ERM คือการค้นหาและจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจจะกระทบวัตถุประสงค์ในการท�างาน  

แล้วควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปัจจัยที่จะท�าให้การน�า ERM ไปใช้ให้ประสบ 

ผลส�าเร็จน้ัน จ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบอย่าง 

ต่อเนือ่ง มีการตดิตามประเมนิผล ปรบัปรงุแผนการจดัการ

ความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา โดยเมื่อประสบผลส�าเร็จจากการ 

จัดการความเส่ียงในระยะเวลาหนึ่งแล้ว อาจจะปรับ 

เป้าหมายการท�างานให้มีความท้าทายมากข้ึน หรือปรับ

ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ให้เข้มงวดมากขึน้ เพือ่น�าไปสู่ 

วิธีการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นไปนอกจากนี้แล้วอีกแนวทางหนึ่ง

ในการพัฒนาระบบ ERM ในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เขียน

เสนอแนะให้ใช้เทคนิคของ ซิกส์ ซิกมา (6 sixma) เข้ามา

ร่วมด้วยเนือ่งจากซกิส์ ซกิมาเป็นเทคนคิทีมุ่ง่เน้นลดความ

ผิดพลาดในการท�างาน ลดความสูญเสียในกระบวนการ  

ซึง่เหมาะกบัการน�ามาใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม เครือ่งมอื

ต่าง ๆ  ซิกส์ ซิกมา สามารถน�ามาใช้ในขั้นตอนการบริหาร

ความเสี่ยงได้ เช่น แผนผังก้างปลา (fish bond diagram)  

ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเส่ียง หรือการ

วิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ใช้ในการ

วิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น อีกทั้ง 

ERM และ ซิกส์ ซิกมาต่างก็มีเป้าหมายที่คล้ายกัน คือ 

การสร้างคุณค่าให้กับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ข้อจ�ากัดของ ERM คือ การจัดการความเสี่ยง

เป็นการเตรียมการส�าหรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิด 

ในอนาคต แม้ว่าจะมกีารเตรยีมมาตรการจดัการความเสีย่ง 

ไว้รองรับอย่างดีแล้ว แต่ก็อาจมีความเสี่ยงที่องค์กรคาด

ไม่ถึงเกิดขึ้นได้ ซึ่งในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและ

พยายามคิด ทบทวนให้รอบด้านมากที่สุดเมื่อท�าการระบุ

ความเส่ียงและการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง  

การช่วยกนัระดมความคดิจากผูท้ีท่�างานทกุคนจะสามารถ

ช่วยบรรเทาข้อจ�ากัดนี้ได้



54 Vol. 10 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

References

Ahmed, A., Kayis, B., & Amornsawadwatana, S. (2007). A review of techniques for risk management in projects.  

 International Journal, 14(1), 22-36.

Amornpetchakul, T. (2003). Risk management system development in supplies division, office of planning and  

 finance, Chulalongkorn University. Master of Industrial Engineering Thesis, Chulalongkorn University.  

 (in Thai)

Bayer, E., & Bustad, G. O. (2012). Introducing risk management process to a manufacturing industry. Retrieved  

 from http://www.divaportal.se/smash/get/diva2:606971/FULLTEXT01.pdf

Chansawat, N. (2008). Risk management. Bangkok: Sootpaisarn. (in Thai)

Frigo, M. L., & Anderson, R. J. (2011). Strategic risk management: A foundation for improving enterprise risk  

 management and governance. The Journal of Corporate Accounting & Finance, 22(3), 81-88.

Kangkhamchom, T. (2010). Value-based enterprise risk management (ERM). Journal of Thonburi University, 4(8),  

 63-72. (in Thai)

Kline, M. M. (2014). The benefits of implementing an enterprise risk management approach into an organization.  

 Master of Science in Economic Crime Management Thesis, Utica College.

Koywanich, J. (2007). Development the risk management guideline for service industry: A case study of medical  

 spa center. Master of Industrial Engineering Thesis, Chulalongkorn University. (in Thai)

Limcharoen, J., & Somsuk, N. (2011). Industrial risk management. EAU Heritage Journal Science and Technology,  

 5(1), 8-16. (in Thai)

Miller, A. Dobbins, C., Pritchett, J., Boehlje, M., & Ehmke, C. (2004). Risk management for farmers. Indiana:  

 Purdue University.

Miller, K. D. (1992). A framework for integrated risk management in international business. Journal of International  

 Business Studies, 23(2), 311-331.

Promsri, C. (2007). Risk management. Bangkok: Expernet. (in Thai)

Suwannasarn, M. (2016). Risk management framework. Retrieved from http://www.coso.org (in Thai)

Svatá, V., & Fleischmann, M. (2011). IS/IT risk management in banking industry. Retrieved from 

 https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=aop&pdf=334.pdf

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2015). Enterprise risk management.  

 Retrieved from http://www.coso.org

Wiphatkrut, S., Hongkrailers, P., & Panyasiri, C. (2015). Critical success factors affecting the risk management of  

 Rajabhat University in Thailand. Rajabhat MahaSarakham University Journal Humanities and Social  

 Sciences, 9(2), 167-178. (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 55

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทาง

การพฒันาแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มอืถอืส�าหรบัผูส้งูอาย ุเพราะอตัราความสนใจการใช้งานโทรศพัท์มอืถอืของผูส้งูอาย ุ

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีอัตราการดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้งานน้อยเพราะผู้สูงอายุมีข้อจ�ากัดในเรื่องการใช้งาน 

อปุกรณ์เทคโนโลยีเพราะการเปล่ียนทางด้านร่างกายท�าให้มข้ีอจ�ากดัมากขึน้ ทัง้ปัญหาทางการมองเหน็ การได้ยนิ การควบคมุ 

กล้ามเนื้อ ประกอบกับแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการยังไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน และพฤติกรรมการเลือกใช้งาน 

แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุที่จะใช้งานตามกันในกลุ่มเพื่อน ต่างจากคนในกลุ่มอายุอื่นที่เลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นตาม

กระแสความนิยมของสังคม

ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ, สมาร์ทโฟน, การพัฒนาแอพพลิเคชั่น

Abstract

This paper presents the problem of mobile phone application usage, and the guideline for mobile phone 

application development for the older adult. This present time, the number of the use of mobile phones by older  

adult is increasing, but the number of applications downloading is less. Because the limited their technology using, 

the change in the body which make it more restrictions. Moreover, the impaired vision, hearing, muscle control. The 

function of mobile phone application that does not meet the requirements. And behavior to mobile phone application  

adoption of the elderly to use, according to the group. Unlike people in other age group to use an application based 

on the popularity of the society.

Keywords: elderly, smartphone, mobile phone application development
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บทน�ำ

แอพพลิเคชั่นส�าหรับโทรศัพท์มือถือ (mobile  

application) หมายถึง ซอฟแวร์หรือชุดค�าสั่งคอมพิวเตอร์

ทีพ่ฒันาขึน้ส�าหรบัการใช้งานกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่นที่ 

รวมถึงสมาร์ทโฟนและเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 

เช่น Tablet เป็นต้น แอพพลิเคชั่นส�าหรับโทรศัพท์มือ

ถือมักถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ การใช้

ประโยชน์ในการสื่อสารผ่านเครื่องมือถือที่แตกต่างกันไป 

ของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันอุปกรณ์โทรศัพท ์

มือถือมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดหน้าจอ 1-2 นิ้ว ที่สามารถ

สื่อสารได้ในระบบ 2G ผู้ใช้นิยมไว้ใช้โทรออก รับสายเข้า 

และส่งข้อความในแบบตัวอักษร ส่วนสมาร์ทโฟนเป็น

อุปกรณ์โทรศัพท์แบบพกพาอีกประเภทที่มีความสามารถ

ใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ภายในเครื่อง 

ในส่วนประกอบเหมอืนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มโีปรแกรม

ระบบปฏิบัติงาน และมีโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับท�างาน

ตามความต้องการของผู้ใช้งานที่เรียกกันว่าแอพพลิเคชั่น 

นั่นเอง

แอพพลิเคชั่นส�าหรับโทรศัพท์มือถือแบ่งเป็น 2  

ประเภท ดังนี้ (วิรัส ศรเลิศล้าวนิช, 2553) 

1. แอพพลเิคชัน่ระบบเป็นส่วนโปรแกรมระบบที่

รองรับการใช้งานของแอพพลิเคชั่นต่าง ได้ ปัจจุบันระบบ

ปฏิบัติการที่นิยมมาจากค่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น  

iOS, Androids, Windows Phone เป็นต้น

2. แอพพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการใช้แอพพลิเคชั่น 

แตกต่างกันจึงมีผู ้ผลิตและพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ  

ขึ้นมาเป็นจ�านวนมาก 

แอพพลิเคชั่นที่ใช้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ  

ตามลกัษณะการใช้งานดงันี ้(Appling & Pappalardo, 2014)

ตำรำง 1 

ลักษณะกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่น

Categories Description

Games แอพพลิเคชั่นประเภทเกม ซึ่งมีหลายประเภท เช่น เกมaction เกมarcade เกมpuzzle เกมcard 

เกมcasual เป็นต้น 

Lifestyle and 

Healthcare

แอพพลิเคชั่นส�าหรับการดูแลสุขภาพ เช่น แอพพลิเคชั่นจ�านวนคลอเลสเตอรอล (calorie trackers) 

และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับวิถีการด�าเนินชีวิต (lifestyle) เช่น แอพพลิเคชั่นหาจุดต�าแหน่งที่อยู่ 

(location-based search) แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวทั้งการค้นหาที่พักและ

การแนะเส้นทางการเดินทาง เป็นต้น 

Educations and 

Reference

แอพพลิเคชั่นส�าหรับการศึกษาและการอ้างอิง เช่น แอพพลิเคชั่น e-book ของส�าหรับพิมพ์หรือ

หน่วยงานต่าง ๆ แอพพลิเคชั่นฝึกการคิดเลข แอพพลิเคชั่นพจนานุกรมภาษาอังกฤษ เป็นต้น

Multimedia and 

Entertainment

แอพพลิเคชั่นส�าหรับให้ความบันเทิง เช่น แอพพลิเคชั่นส�าหรับการดูคลิป ดูหนัง ฟังเพลง 

แอพพลิเคชั่นส�าหรับตกแต่งภาพ เป็นต้น

Finance and 

Productivity

แอพพลิเคชั่นส�าหรับใช้เกี่ยวกับการเงิน เช่น แอพพลิเคชั่นส�าหรับการค�านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ในสกุลต่าง ๆ แอพพลิเคชั่นส�าหรับการคิดภาษี แอพพลิเคชั่นการท�าบัญชีรายวัน เป็นต้น

Social 

Networking

แอพพลิเคชั่นส�าหรับเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Twitter Instagram เป็นต้น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 57

จ�านวนผู ้สูงอายุที่ ใช ้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น 

อาจเป็นเพราะคนในกลุม่อายุ 60 ปีขึน้ไปในปัจจบุนั มคีวาม 

คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์โทรศพัท์มือถือ และคอมพิวเตอร์

มาตั้งแต่วัยท�างานเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ท�าให้

คนในกลุ่มนี้สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนที่เป็นทั้งโทรศัพท์

เคล่ือนที่ (mobile phone) และเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(handheld computer) ได้สะดวกและเข้าถึงฟังค์ชั่นต่าง ๆ  

ที่มีในอุปกรณ์ได้ง ่ายกว่าคนในช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป  

นอกจากนี้หน่วยงานราชการที่จัดบริการทางสังคม และ

สถาบันการศึกษาได้จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนให้กับกลุ ่มผู ้สูงอายุ

เป็นประจ�า ทั้งนี้เนื่องจากโทรศัพท์ มือถือเป็นอุปกรณ์

สือ่สารทีผู่ใ้ช้งานสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการติดต่อ

สื่อสาร เพราะแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นส�าหรับการใช้งาน

กับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพะอย่างยิ่งอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

มีจ�านวนมากและมีความหลากหลาย บริษัท Apple เปิดให้

บริการ App Store เมื่อปี ค.ศ.2008 พร้อมกับการเปิดตัว  

iPhone 3G จ�านวนแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการมี 500  

แอพพลเิคชัน่ มจี�านวนดาว์นโหลดถงึ 100 ล้านครัง้ ในเวลา

เพียง 3 เดือน ส่วน Google ได้เร่ิมเปิดตลาดของ โปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ Android ในปี ค.ศ.2008 โดยมีเฉพาะ 

แอพพลเิคชัน่ทีช่่วยการท�างานพืน้ฐานเท่านัน้ ในเวลาเพยีง

หนึง่ปี Google Play มแีอพพลเิคชัน่เพิม่ 2300 แอพพลเิคช่ัน  

และเพิม่เป็น 80,000 แอพพลเิคชัน่ในปี ค.ศ.2010 มจี�านวน

การดาวน์โหลด10 ล้านล้านครั้ง (Gary Sims, 2015)

ภำพ 1 แสดงจ�านวนแอพพลิเคชั่นส�าหรับระบบปฏิบัติต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือในปี ค.ศ.2015

ในประเทศไทยจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

ในปี พ.ศ.2554 พบว่ามูลค่าการตลาดของแอพพลิเคชั่น

ส�าหรับโทรศัพท์มือถือมีสูงกว่า 9,800 ล้านบาท เพิ่มจากปี 

พ.ศ.2553 ทีม่มีลูค่า 3,500 ล้านบาท ถึงร้อยละ 55 เมือ่จ�าแนก 

ตามกลุม่ของแอพพลิเคชัน่พบว่าส่วนมากเป็นแอพพลเิคช่ัน

ในกลุ่มธรุกิจ (business application) เช่น แอพพลเิคชัน่การท�า 

บญัชค่ีาใช้จ่าย แอพพลเิคชัน่ส�าหรบัการวเิคราะห์การซือ้ขาย 

หลักทรัพย์ เป็นต้น มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 70.5 รอง

ลงมาเป็นแอพพลิเคชั่นในกลุ่มบันเทิง (entertainment  

application) เช่น แอพพลิเคชั่นส�าหรับการดูหนัง ฟังเพลง 

มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 29.5 ส่วนจ�านวนผู้ใช้โทรศพัท์

มือถือในประเทศไทยจากการส�ารวจของส�านักงานสถิติ 

แห่งชาตพิบว่าพบว่าในปี พ.ศ.2555 ประชากรกลุม่อาย ุ60 ปี 

ขึน้ไป ใช้งานโทรศพัท์มอืถอื 3,618,234 คน ในปี พ.ศ.2558 

มีจ�านวน 5,816,966 คน และในช่วงปีเดียวกันประชากร 

กลุม่อาย ุ60 ปีขึน้ไป ทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็ มจี�านวน 403,057 คน  

เพิม่จากปี พ.ศ.2555 ถงึเท่าตัว ในขณะทีจ่�านวนผูใ้ช้ในกลุม่ 

อายุนี้มีจ�านวนการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลดลงจากจ�านวน 

405,296 คน ในปี พ.ศ.2557 เป็นจ�านวน 344,400 คน  

ในปี พ.ศ.2558 จึงเป็นข้อสังเกตได้ว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

ในกลุ่มอายุนี้ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ประเภทอื่น 

ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของ 

ผู้เคยใช้โซเชียลมีเดียระหว่างกลุ่มอายุต่าง ๆ  พบว่า ในกลุ่ม

ผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป) และกลุ่มอายุ 50-59 ปี มีสัดส่วน 
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ต�่ากว่าช่วงอายุอื่น ๆ  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีความคุ้นเคย

กับเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม่ม ี

แรงจูงใจที่จะเข้ามาใช้บริการ โดยผู้ตอบแบบส�ารวจกลุ่ม

อายุ 60 ปีข้ึนไป และกลุ่มอายุ 50-59 ปี เคยใช้ ร้อยละ 70.9 

และ 84.9 ตามล�าดับ ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุอื่น เคยใช้ 

มากกว่าร้อยละ 90.0

ส่วนแอพพลเิคชัน่กลุม่ทีพั่ฒนาขึน้เพ่ือให้ผู้สงูอายุ 

ใช้ประโยชน์ King, Abby C. (2016) ศกึษาพบว่าแอพพลเิคชัน่ 

ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมีให้เลือกใช้มากขึ้นแต่ยังม ี

จ�านวนน้อยที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมอย่างเป็น

ระบบหรอือย่างชดัเจน และไม่มีการประเมิน ความสามารถ

ในการรับรู ้ในระยะเวลาสั้น หรือการศึกษาพฤติกรรม 

ทางสุขภาพที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาต่าง ๆ  กัน ของผู้สูงอายุ

ที่ความนิยมใช้ แอพพลิเคชั่นในกลุ่มผู้สูงอายุ

ดงันัน้การพฒันาแอพพลเิคชัน่ในโทรศพัท์ มอืถอื

โดยเฉพาะอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

ทีม่ข้ีอจ�ากดัในการใช้งานทัง้ความคุน้เคยกบัการใช้งานและ

ความสามารถทางสมรรถภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลง

ไป ถึงแม้จะมีนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นจากหน่วยงานที่ให้

บริการทางสังคมพยายามสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นที่มี

เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุออกมาเป็นจ�านวนมาก  

แต ่ถ ้าผู ้พัฒนาไม ่คิดในเ ร่ืองเ ก่ียวกับการออกแบบ 

แอพพลิเคชั่นให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน แอพพลิเคชั่นนั้น 

ก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างใด

ปัญหำกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นบนสมำร์ทโฟนของ

ผู้สูงอำยุ

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ท

โฟนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ

คนในกลุ่มอายุต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มสูงอายุด้วย เมื่อ 10 ปีที่

ผ่านมาปัญหาของการใช้งานแอพพลเิคชัน่บนสมาร์ทโฟน 

ของผู้สูงอายุคือความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์หรือ

ความคุน้เคยในการใช้งานแอพพลเิคชัน่ การท�าความเข้าใจ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่น แต่ปัจจุบัน 

ปัญหาน้ีลดลงมาก 

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นควรพิจารณาความต้องการ

ของผู ้สูงอายุในการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

ในการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ช้งาน เพื่อให้ผู้สงูอายุ 

สามารถใช้งานเทคโนโลยนีัน้ได้ด้วยตนเองดกีว่าจะปฏเิสธ

การใช้งาน เพราะปัญหาประการหนึ่งคือเมื่ออายุมากขึ้น 

ท�าให้ความสามารถในการได้ยนิลดลง เริม่มคีวามบกพร่อง

ทางสายตา ความจ�าสั้นลง ซึ่งท�าให้ตอบสนองการใช้งาน 

ฟังค์ชัน่ต่าง ๆ  ในโทรศพัท์มอืถอืช้าลงด้วย การเปลีย่นแปลง

ทางกายภาพจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้สูงอายุใช้โทรศัพท์

มือถือน้อยลงเมื่อเทียบกับคนอายุน้อยกว่า Kurmiaman, 

Mahumad & Nugraho (2006) ศกึษาเกีย่วกบัการใช้โทรศพัท์

มือถือในผู้สูงอายุพบว่าหนึ่งในปัจจัยที่ท�าให้ผู้สูงอายุใช้ 

โทรศัพท์มือถือน้อยลงคือความไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน 

วัตถุประสงค์การใช้โทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุคือการ

โทรไปหาคนในครอบครัวหรือมีเหตุฉุกเฉิน อย่างก็ตาม 

ผูส้งูอายยุงัใช้งานเฉพาะฟังค์ชัน่พืน้ฐานของโทรศพัท์ และ

จากการใช้ผู้สูงอายุยังไม่ชอบที่โทรศัพท์มือถือมีตัวอักษร 

ขนาดเลก็มองเหน็ยาก ปุม่กดมขีนาดเลก็ยากต่อการกดเลอืก 

ใช้งานและความซับซ้อนเข้าถึงยากของรายการเมนูต่าง ๆ   

ค�าแนะน�าการใช้งานไม่ชัดเจนท�าให้เกดิความเข้าใจผดิพลาด 

ในการใช้งาน Kurmiaman (2008) ยังให้ความ เห็นเพิ่มเติม

ว่าถึงแม้ผู้สูงอายุยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานสมาร์ทโฟน  

แต่กค็งต้องใช้เพราะแนวโน้มการติดต่อ ส่ือสารในอนาคตนัน้  

จะผ่านสมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาความคุน้เคยในการ 

ใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุจะลดลงเนื่องจากผู้สูงอายุ

ในวยั 60 ปีขึน้ไป จะเริม่มปีระสบการณ์ในการใช้สมาร์ทโฟน 

ตั้งแต่ในช่วงวัย 40 ปี และยังคงใช้ต่อเนื่องมาตลอด 

Kurmiaman, Mahumad & Nugraho (2006) ได้ศกึษา 

ปัญหาการใช้งานโทรศพัท์มอืถอืของผูส้งูอายพุบว่า ผูส้งูอายุ 

ส่วนมากนิยมใช้การโทรศัพท์มือถือเพื่อเมื่อมีเร่ืองฉุกเฉิน

มากกว่าการโทรเพือ่พดูคยุเรือ่งทัว่ไป และนยิมเลอืกวธิกีาร

โทรทีร่าคาถกูทีส่ดุ ส่วนกลุม่คนทีผู่ส้งูอายใุช้โทรศพัท์มอืถอื 

โทรหาสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิท แต่ผู้สูงอายุ

ไม่ชอบการส่งข้อความสั้น (SMS) เพราะมีความเช่ือว่า

ข้อความพวกนัน้ไม่เหมาะสมในการใช้งาน แต่อย่างไรกต็าม 

ผู้สูงอายุกลับมาความเข้าใจในข้อความส้ัน ๆ ที่หลาน ๆ  
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& Nugraho (2006) ยังระบุปัญหาการใช้งานโทรศัพท์มือ

ถือของผู้สูงอายุมีดังนี้

1. ปุ ่มกดบนเคร่ืองโทรศัพท์มือถือเป็นยางมี 

ขนาดเล็ก ผู้สูงอายุต้องการปุ่มที่เป็นโลหะมากกว่า

2. เมนูของบนเคร่ืองโทรศัพท์มือถือมีทางเลือก 

การใช้งานมากเกินไป ซึ่งไม่จะเป็นส�าหรับการใช้งาน

3. ไม่เข้าใจฟังค์ชั่นการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ 

ผู้สูงอายุรู้สึกว่าฟังค์ชั่นต่าง ๆ ซับซ้อนมากและเป็นไป 

ไม่ได้ที่จะกลับไปใช้งานได้อีกครั้ง

4. อปุกรณ์พกพาบางประเภทมีขนาดเล็กไม่สะดวก 

ในการถอื และหน้าจอมีขนาดเลก็เกนิไปท�าให้อ่านข้อความ

ต่าง ๆ ยาก 

Jones & Marsden (2006) ได้ศึกษาความแตกต่าง 

ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นของประชากรในประเทศ

แอฟริกา พบว่าการออกแบบเครื่องโทรศัพท์ มือถือที่

สามารถใช้งานได้หลายภาษาท�าให้ผู ้ใช้สามารถเข้าถึง 

การท�างานของเคร่ืองได้มากข้ึน และพบว่าการออกแบบเมน ู

การท�างานของแอพพลิเคชั่นแบบการเรียงตามล�าดับช้ัน

การท�างาน (hierarchical menu) ผู้ใช้ไม่เข้าใจการใช้งาน

ทั้งนี้เพราะความคิดของบุคคลในวัฒนธรรมที่ต่างกัน  

แต่การน�าไอคอน (icon) มาใช้กลับสามารถสื่อสารกับ 

ผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดีกว่า

Siek (2008) ทดสอบความสามารถในการใช้งาน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุสามารถ

ใช้กล้ามเน้ือเพื่อควบคุมการท�างานของอุปกรณ์ต่างได้ช้า 

ผู้สูงอายุชอบใช้ปากกา (light-pen) มากกว่าเมาส์ (mouse) 

และยังมีปัญหากับการดับเบิลคลิกเมาส์ด้วย ผู ้สูงอายุ 

ชอบการกดเลือกแล้วลากไปวางในต�าแหน่งต่าง ๆ  แต่ก็ท�า 

ได้ช้า ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการควบคุมกล้ามเนื้อเมื่ออายุ

มากข้ึน แต่ทั้งนี้ทักษะเหล่านี้สามารถพัฒนาขึ้นได้เมื่อให้

เวลาผู้สูงอายุได้มีประสบการณ์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ดงันัน้จงึท�าให้เหน็ว่าปัญหาในการใช้แอพพลเิคชัน่ 

ในโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุปัจจุบัน จึงสามารถจ�าแนก

ได้ 3ลักษณะ คือ

1. ปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกายของ 

ผู้สูงอายุ โดยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพ

ทางร่างกายของผูส้งูอาย ุจะมปัีญหาเกีย่วกบัสายตา การมอง 

ตัวอักษรที่แสดงบนโทรศัพท์มือถือ บางคร้ังตัวอักษร 

มีขนาดใหญ่ท่ีพื้นหลังของแอพพลิเคช่ันมีสีท่ีสว่างมากไป 

จะเป็นปัญหาในการอ่านตัวอักษรได้นอกจากนี้ผู้สูงอายุ 

ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อท�าให้ไม่สามารถ

ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ต้องท�างานในลักษณะคลิกและลาก

ไปวางอีกต�าแหน่งหนึ่ง 

2. ปัญหาเกีย่วกบัลกัษณะทางกายภาพของอปุกรณ์

โทรศพัท์มอืถอื ลกัษณะอปุกรณ์โทรศพัท์มอืถอืมใีห้เลือกใช้ 

หลายขนาด แต่ขนาดทีเ่หมาะกบัผูส้งูอายคุวรใช้ขนาด 5.5 นิว้ 

ขึ้นไป เพราะเมื่อแอพพลิเคชั่นแสดงในหน้าจอจะอยู่ใน

ขนาดที่เหมาะสม ส่วนแทปเล็ตที่มีขนาดใหญ่เหมาะกับ

การใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ แต่ไม่เหมาะกับการใช้

เป็นเครื่องโทรศัพท์ อาจต้องหาอุปกรณ์เพิ่มส�าหรับการ

ใช้งานโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเก่ียวกับสีของ 

เครื่องโทรศัพท์มือถือพบว่าผู ้สูงอายุชอบตัวเครื่องที่มี 

สีสว่าง เพราะผู้สูงอายุมองเห็นเคร่ืองได้ชัดเจนเวลาวางไว้

บนโต๊ะ หรือใส่ไว้ในกระเป๋า

3. ปัญหาเกีย่วกบัการใช้งานฟังค์ชัน่ในแอพพลเิคชัน่ 

ต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 

นิยมเก็บซ่อนเมนู การตั้งค่าการใช้งานของแอพพลิเคชั่น  

ไว้ในเมนูย่อย ๆ ผู ้สูงอายุที่ยังไม่คุ ้นเคยกับการใช้งาน

โทรศัพท์มือถือจะไม่เข้าใจการท�างาน และไม่สามารถ

เข้าถึงการท�างานของแอพพลิเคชั่นได้รูปสัญลักษณ์ของ

ไอคอนที่ใช้งานในแอพพลิเคชั่นที่สื่อความเข้าใจได้ด ี

ในกลุ่มวัยรุ่น อาจเป็นปัญหาส�าหรับผู้สูงอายุได้เนื่องจาก

ช่วงวยัทีเ่ติบโตมาในสิง่แวดล้อมสงัคมทีต่่างกนั ความเข้าใจ 

ในสัญลักษณ์จึงไม่เหมือนกัน
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กำรยอมรับกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ 

ผู้สูงอำยุ

จากแนวคิดเกี่ยวกับแบบจ�าลองการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ The Technology Acceptance  

Model--TAM (Holden and Karsh, 2010) ที่อธิบาย 

การยอมรับการใช้งานและพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ 

ได้แสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันใน 2 ประเด็นในการ

ใช้งานเทคโนโลยีสารเทศซ่ึงสามารถน�ามาเป็นแนวทาง

ก�าหนดรูปแบบในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท ์

มือถือส�าหรับผู้สูงอายุได้ ดังนี้ 

1. การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (perceived usefulness) 

ผู้สูงอายุในปัจจุบันรับรู้ว่าการใช้โทรศัพท์ มือถือ และ

คอมพิวเตอร์ในรูปแบบอุปกรณ์พกพามีประโยชน์ทั้ง 

การติดต่อสื่อสารพ้ืนฐาน เช่น โทรศัพท์ติดต่อ การส่ง

ข้อความในรูปแบบตัวอักษร เป็นต้น และนอกจากนี้ 

ผู้สูงอายุยังเห็นประโยชน์ในการใช้อื่น ๆ นอกเหนือจาก

ใช้งานติดต่อสื่อสารทั่วไป คือ

1.1 เพื่อช่วยควบคุมการดูแลสุขภาพตนเอง 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มของแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับ

การดแูลสขุภาพเป็นแอพพลิเคชัน่ทีผู้่สูงอายุมีความต้องการ

ให้มใีนโทรศพัท์มอืถือมากทีสุ่ด (TsheringYangchen, 2013) 

เช่น แอพพลเิคชัน่ควบคมุการบรโิภคอาหาร แอพพลเิคชัน่ 

ตรวจการเต้นของหวัใจและความดนั แอพพลเิคชัน่แนะน�า

การออกก�าลังกายเป็นต้น

1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน และ

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยการใช้งานแอพพลิเคช่ันใน 

กลุ ่มน้ีจะช่วยแก้ปัญหาสมรรถภาพทางร่างกายของ 

ผู้สูงอายุได้ เช่น แอพพลิเคชั่นแว่นขยายชวยในการอ่าน

หนังสือหรือข้อความขนาดเล็กบนสินค้า แอพพลิเคช่ัน

ช่วยการค�านวณแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมแอพพลิเคช่ัน

ตรวจสภาพอากาศแอพพลิเคชัน่แผนทีบ่อกเส้นทางส�าหรบั 

ช่วยการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เป็นต้น

1.3 เพื่อช่วยการเข้าสังคม ผู ้สูงอายุบางคน 

ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก แต่สามารถใช้แอพพลิเคชั่น

สังคมแบบออนไลน์ (social networking) ช่วยการติดต่อ

สื่อสารระหว่างเพื่อนในช่วงวัยเดียวกัน หรือระหว่างคน 

ในครอบครัว การใช้งานแอพพลิเคชั่นในกลุ่มนี้นอกจาก

จะช่วยการสื่อสารแล้ว ยังสามารถน�ามาประยุกต์ใช ้

ในการดูแลผู ้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องให ้

ผู้สูงอายุอยู่เพียงล�าพังได้

2. การรูว่้าง่ายต่อการใช้งาน (perceived ease of use)  

สิง่นีเ้ป็นตัวแปรทีส่�าคญัของแบบจ�าลองการยอมรบัการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในผูส้งูอาย ุถงึแม้ว่าผูส้งูอายจุะเหน็ถงึ 

ประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ   

ในโทรศพัท์มอืถอื แต่การท�าให้ผูส้งูอายรุบัรูว่้าแอพพลเิคชัน่ 

ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อนจะท�าให้แอพพลิเคช่ันนั้น

ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น การออกแบบ 

แอพพลเิคชัน่ทีเ่ข้าใจปัญหาสมรรถภาพทางร่างกายทีล่ดลง 

ของผู้สูงอายุ และเข้าใจวิธีการใช้งานอุปกรณ์โทรศัพท์มือ

ถอืของผูส้งูอาย ุช่วยให้ผูส้งูอายมุคีวามสะดวกในการใช้งาน 

โทรศัพท์มือถือมากขึ้น

ภำพที่ 2 Duolingo แอพพลิเคช่ันเกมส์ที่ออกแบบมา

ส�าหรับผู้สูงอายุ

กำรออกแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส�ำหรับ

ผู้สูงอำยุ

แอพพลิ เคช่ันบนโทรศัพท์มือถือที่ผู ้พัฒนา 

แอพพลิเคช่ันพัฒนาขึ้นส่วนมากเป็นจะเน้นตามลักษณะ

การใช้ แบ่งตามกลุ่มของแอพพลิเคชั่น เช่น แอพพลิเคชั่น 

ส�าหรับความบันเทิง แอพพลิเคชั่นส�าหรับการเงิน แอพ 

พลเิคชัน่ทางการแพทย์และสขุภาพ เป็นต้น แต่การออกแบบ 

แอพพลเิคช่ันบนโทรศพัท์มอืถอืส่วนมากจะเน้นการออกมา 
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เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ในคนทกุกลุม่อาย ุหากจะมเีฉพาะ 

กจ็ะเป็นแอพพลเิคชัน่ส�าหรับเดก็ เช่น แอพพลิเคชัน่ส�าหรบั

ฝึกการนับเลข แอพพลิเคชั่นส�าหรับฝึกการอ่าน เป็นต้น  

แต่แอพพลเิคชัน่ส�าหรับผู้สูงอายุยังมีจ�านวนไม่มาก ตวัอย่าง

ในภาพที่ 2 เป็นเกมส์แอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ แอพพลิเคชั่นมีลักษณะการใช้งานที่เข้าใจง่าย  

โดยจัดวางเมนูการท�างานต่าง ๆ ของแอพพลิเคช่ันไว้ใน

หน้าจอเดยีวกัน เมนทูีใ่ห้เลอืกมจี�านวนไม่มาก รปูภาพทีใ่ช้ 

มีขนาดใหญ่ สีของรูปภาพ ตัวอักษรและสีของพื้นหลัง

เป็นสีอ่อน ซึ่งไม่ใช่สีขาว เพราะสีขาวจะสว่างมากท�าให้ 

ความสามารถในการอ่านข้อความลดลง 

Kurmiaman, Mahumad & Nugraho (2006)  

ได้เสนอแนวทางการออกแบบโทรศัพท์มือถือส�าหรับ 

ผูส้งูอาย ุรปูร่างของตวัเครือ่งควรเป็นแบบฝาพบัและมเีสา  

ตัวเครื่องมีสีเงิน (silver) เพราะผู้สูงอายุจะรู้สึกสะดวก 

ในการหยิบมาจากกระเป๋าที่มีของอยู่จ�านวนมาก ขนาด 

ไม่เลก็มากเกนิไปเพือ่ความสะดวกในการถอืไว้เวลาใช้งาน  

การแสดงผลหน้าจอควรใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ แต่ไม่

ต้องการหน้าจอขนาดใหญ่ ปุ่มกดบนเคร่ืองเป็นรูปทรง

สี่เหล่ียม ท�าด้วยเรซินหรือโลหะ และผู้สูงอายุยังชอบการ

ใช้งาน voice call เพราะรู้สึกสะดวกในการใช้งานและ 

ป้องกันการโทรผิด

จากการศึกษางานวจิยัเก่ียวกับการใช้แอพพลเิคชัน่ 

ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ พบว่าการออกแบบ

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส�าหรับผู้สูงอายุ มีสิ่งที่ 

ต้องพิจารณาดังนี้

1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพท์ถือถือของผู้สูงอายุ จากการส�ารวจการใช้งาน 

แอพพลเิคชัน่กลุม่สังคมออนไลน์ของคนไทยในปี พ.ศ.2558  

พบว่าคนไทยใช้เวลามากกว่า 12 ชัว่โมงต่อวนั แต่พฤตกิรรม

การใช้งานแอพพลเิคชัน่ในผูสู้งอายมุลีกัษณะทีแ่ตกต่างไป 

เนื่องจากผู้สูงอายุมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท�าเป็นประจ�า หรือ

เนือ่งจากคนกลุม่นีไ้ม่มีความเสพย์ตดิเทคโนโลยีมากเท่ากบั

คนในกลุ่มอายุอ่ืน ๆ ดังนั้นการออกแบบแอพพลิเคช่ัน 

ส�าหรบัผูส้งูอายจุงึควรเป็นแอพพลิเคชัน่ทีส่ามารถช่วยเพิม่ 

ประสิทธิภาพให้กับการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ 

และแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ควรใช้งานง่าย เข้าถึงง่าย

2. ศกึษาความต้องการในการใช้งานแอพพลเิคชัน่ 

บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ การใช้งานแอพพลิเคชั่น 

ของผู้สูงอายุจะมีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้ในวัยรุ่น 

หรือวัยท�างาน เพราะกลุ ่มผู ้สูงอายุไม่นิยมการเข้าไป 

ดาว์นโหลดแอพพลเิคชัน่จาก Google Play Store หรอื App 

Store เพราะผูส้งูอายจุะเลอืกใช้แอพพลเิคชัน่ตามทีเ่พือ่น ๆ   

ในกลุ่มเดียวกัน เพราะเมื่อใช้แอพพลิเคช่ันเดียวกันจะมี 

ผูใ้ห้ค�าแนะน�าการใช้งาน ดงันัน้การออกแบบแอพพลิเคช่ัน 

ส�าหรับผู้สูงอายุจึงควรศึกษาความต้องการแอพพลิเคช่ัน 

ที่แท้จริงของคนกลุ ่มนี้  มีหน่วยงานที่ให้บริการทาง 

สาธารณสุขหลายหน่วยงานพัฒนาแอพพลิเคช่ันส�าหรับ

การดูแลสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ แต่แอพพลิเคช่ันไม่ได้รับ 

ความสนใจในการใช้งาน ทั้งนี้เพราะไม่มีผู้น�าในการใช้

แอพพลิเคชั่นในกลุ่มผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุไม่เป็นความ

จ�าเป็นและประโยชน์ของการใช้งาน และยังไม่แน่ใจใน

ประสิทธิภาพการท�างานของแอพพลิเคชั่น

3. ศกึษาข้อจ�ากดัสมรรถภาพทางร่างกายของผูส้งู

อายุ ความสามารถในการมองเห็นทางลดลงของผู้สูงอายุ 

เป็นปัญหาส�าคญัอย่างหนึง่ของการใช้งานแอพพลเิคชัน่บน

โทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ นอกกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง 

การได้ยิน การควบคุมกล้ามเนื้อ ดังนั้นการออกแบบ 

แอพพลิเคชั่นส�าหรับผู้สูงอายุจึงควรตัวอักษรขนาดใหญ่ 

ใช้สีที่ไม่สดสว่าง หลีกเลี่ยงการท�างานของแอพพลิเคชั่น 

ที่ต้องให้ผู้ใช้คลิกแล้วลากไปวางในต�าแหน่งอื่น หรืออาจ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้เสียงในการสั่งงานก็จะ

สะดวกส�าหรับผู้สงอายุ

บทสรุป

สังคมไทยก�าลังเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจาก

จ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ�านวนเกินร้อยละ 10 

ของประชากรทั้งประเทศ เนื่องจากความก้าวหน้าทาง 

การแพทย์และสาธารณสขุท�าให้ผูส้งูอายไุด้รบัการดแูลทาง

สาธารณสุขที่ดี ประกอบกับอัตราการเกิดของประชากร

ลดลง ผู้สูงอายุบางส่วนยังสามารถท�างานได้และสามารถ

ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ได้ตามปรกต ิการพฒันาแอพพลิเคช่ัน 

บนโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ

ของผู้สูงอายุ จะท�าให้ผู้สูงอายุใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็น



62 Vol. 10 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

References

Appling, G., & Pappalardo, G. (2014). The rise of mobile application stores gateways to the world of apps. Los  

 Angeles: Booz & Company.

Holden, R.J., & Karsh, Ben-T. (2010). The technology acceptance model: its past and its future in health care. Journal  

 of Biomedical Informatics, 43(1), 159-172.

Jones, M., & Marsden, G. (2006). Mobile interaction design. England: John Wiley & Sons.

Kurniawan, S. (2008). Older people and mobile phones: A multi-method investigation. InInternational Journal of  

 Human-Computer Studies, 66(1), 889-901.

Kurniawan, S., Mahmud, M. & Nugroho, Y. (2006). A study of the use of mobile phones by older persons. New  

 York: ACM Press.

Siek, K. A. (2008). Mobile design for older adults. San Diego: Springle.

Sim, G. (2015). Google Play Store vs the Apple App Store. Received from http://www.androidauthority.com/google- 

 play-store-vs-the-apple-app-store-601836/

Sonlerdlarwanech, V. (2010). Mobile application development strategy for Thailand’s needs and niche. Received  

 from URL://http://virach.tacllab.org/sites/default/files/paper/TMA-virach-TMA2010a.pdf (in Thai)

Yangchen, T. (2013). Deign guidelines for mobile phone applications for the middle-aged adults. Bangkok: Department  

 of Information Technology, University of Technology North Bangkok. (in Thai)

อุปกรณ์ช่วยการด�าเนินชีวิตและการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  

ส่วนกลุ ่มผู ้สูงอายุท่ีไม่สามารถเคล่ือนไหวได้สะดวก 

การพฒันาแอพพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วกบัการส่ือสารให้กลุม่สงัคม

จะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว อีกทั้งยังท�าให้ผู้สูงอายุ 

ยังมีความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ส่วนกลุ่มของ 

แอพพลิเคชั่นที่ผู้สูงอายุต้องการควรมีการศึกษาวิจัยก่อน

พัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้การศึกษาผู้ใช้ และที่ส�าคัญ

นอกจากรปูแบบของแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มอืถอืแล้ว  

เนือ้หาทีอ่ยูใ่นแอพพลเิคชัน่ ต้องเป็นเนือ้หาทีถ่กูต้อง กลุม่

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกลุ่มผู้สูงอายุก�าลังเป็นกลุ่มที่มีจ�านวน

ผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น และกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้จะมีความยึดติดกับ 

แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานต่างจากกลุ่มผู ้ใช้ในกลุ่มอายุอื่น  

ที่จะเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นไปตามกระแสความนิยมของ

สังคม
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บทคัดย่อ

โรคไตวายเฉียบพลันกับการตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กันอย่างมากโดยเฉพาะในสตรีที่มีโรคไตวายอยู่ก่อน 

การตั้งครรภ์ และการตั้งครรภ์มีผลท�าให้โรคไตวายที่เกิดขึ้นมีอาการเลวลงเรื่อย ๆ  ฉะนั้นพยาบาลจึงต้องแสดง 3 บทบาท

ส�าคัญ คือ (1) บทบาทการประเมินและเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเฉียบพลัน โดยการซักประวัติ  

ตรวจร่างกาย ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวังการก�าเริบของโรคไตวายเฉียบพลันในระหว่างการตั้งครรภ์ 

การดูแลที่ส�าคัญในระยะนี้ คือ ดูแลให้รับประทานอาหารที่มีเกลือต�่า ดูแลให้นอนตะแคงซ้ายพักบนเตียงตลอดเวลา 

ประเมินความดันโลหิต น�้าหนักตัว ปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ อาการบวม เก็บเลือดตรวจเพื่อประเมินการท�างานของไต 

จ�ากัดน�้า ให้ยาลดความดันโลหิตและให้ยาขับปัสสาวะ (2) บทบาทในการป้องกันและร่วมรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ 

ไตวายเฉียบพลัน ท�าได้โดยการป้องกันความรุนแรงของโรคไม่ให้เพิ่มขึ้น ด้วยการก�าจัดสาเหตุที่จะท�าให้ไตถูกท�าลาย

มากยิ่งข้ึน การดูแลที่ส�าคัญในระยะนี้ คือ การท�าการฟอกเลือดให้กับหญิงตั้งครรภ์ตามแผนการรักษาและจัดยา อาหาร

ที่จ�าเพาะเพื่อควบคุมภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ฟังเสียงการเต้นของหัวใจทารกอย่างน้อย 4 ครั้ง/วัน ประเมิน

ลูกดิ้นตามปกติ นอนพักบนเตียงให้มาก จ�ากัดน�้า จ�ากัดเกลือในอาหารและเพิ่มโปรตีนให้เพียงพอกับความต้องการของ

ร่างกาย จ�ากัดระดับโปแตสเซียม เฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตต�่าที่จะน�ามาสู่เลือดไปเลี้ยงทารกไม่เพียงพอและป้องกัน 

การคลอดก่อนก�าหนด (3) บทบาทในการดูหญิงตั้งครรภ์ในระยะต่อเนื่อง เป็นบทบาทที่ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน

และส่งเสริมการตั้งครรภ์ให้ส�าเร็จและปลอดภัยในระยะคลอดและหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อได้

เน่ืองจากพยาธิสภาพของโรคมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น พยาบาลต้องแสดงบทบาทในการประเมินเพื่อช่วยแพทย์ในการ 

ยุติการตั้งครรภ์ และให้การดูแลครอบครัวต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ค�ำส�ำคัญ: บทบาทพยาบาล, การตั้งครรภ์ในภาวะไตวายเฉียบพลัน, การฟอกไตในหญิงตั้งครรภ์

Abstract

Acute kidney injury is related to pregnancy, especially in women with renal disease before pregnancy. 

Because during pregnancy, renal function will increase, so that symptoms of kidney disease may appear. Acute kidney 

injury has the effect of increasing the mortality rate. When the pregnancy results in kidney failure, the reoccurring 

symptoms worsen over time. Nurses have three important roles. First, assessing and monitoring of complications  

บทบำทพยำบำลกับกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภำวะไตวำยเฉียบพลัน

Nurses’ Role in Caring for Patients with Acute Kidney Disease during Pregnancy
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บทน�ำ

หญิงตัง้ครรภ์ในภาวะไตวายเฉยีบพลนัเป็นสาเหตุ

การตายปรกิ�าเนิดทีค่่อนข้างสูง (Kumar, et al., 2006; Najar, 

et al., 2008; Goplani, et al., 2008) ส่วนมากพบในหญิง

ตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่า 35 ปี และเป็นโรคทางอายุรกรรม

ก่อนการตั้งครรภ์ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือ 

ระหว่างการตั้งครรภ์มีการคลื่นไส้อาเจียนมากกว่าปกติ

ท�าให้ปริมาณเลือดไหลไปเลี้ยงไตลดลง หรือมีการติดเชื้อ 

ทีท่่อหน่วยไตในระหว่างการตัง้ครรภ์และในไตรมาสสดุท้าย 

ของหญิงตัง้ครรภ์ทีม่คีวามดนัโลหติสูงถงึขัน้เมด็เลอืดแดง 

แตกท�าให้เกิดไตวายเฉียบพลันตามมา (Munib and Khan, 

2008; Ansari, Laghari & Solangi, 2008; อินทรีย์ กาญจนกลู,  

2559) 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและการท�าหน้าที ่

ของไตขณะตั้งครรภ์ (สุพร แก้วศิริวรรณ, 2556; งามนิตย์  

รัตนานุกูล, 2555; ชัชวาล วงค์สารี, 2559) มีปัจจัยที่

เก่ียวข้องดังน้ี

1. ปัจจัยด้านฮอร์โมน ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมน 

เอสโตรเจนจะกระตุน้ให้ดดูกลับเกลือโซเดยีมทีท่่อหน่วยไต 

และฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน กระตุ้นให้เพิ่มการหลั่ง 

ฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนมากขึ้น เพื่อดูดน�้ากลับบริเวณท่อ

หน่วยไตมากขึน้ ผลท�าให้เกดิน�า้เลอืดเพิม่ขึน้ร้อยละ 30-50 

2. ปัจจัยด้านโครงสร้างของกรวยไตและท่อไต  

พบว่าไตจะขยายใหญ่ขึน้ ผลจากกรวยไตขยายโดยข้างขวาจะ

พบมากกว่าข้างซ้ายเพราะถกูกดเบยีดจากมดลกูการบบีตวั 

จึงลดลงท�าให้ปัสสาวะคั่งในกรวยไตและท่อไต

3. ปัจจัยเกี่ยวกับการท�าหน้าที่ของไต พบว่าอัตรา

การกรองของไตเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 50 เกิดจากมีปริมาณ

เลือดไหลผ่านไตเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาส 

ที่สองและจะลดลงเป็นปกติในไตรมาสที่สาม 

4. ปัจจยัเกีย่วกบัการท�างานของกระเพาะปัสสาวะ 

พบว่ากระเพาะปัสสาวะมีความหนาและมีความจุเพิ่มขึ้น

โดยรองรับปัสสาวะได้สูงถึง 1,500 มิลลิลิตร กล้ามเนื้อ

กระเพาะปัสสาวะตงึตวัลดลงท�าให้ปัสสาวะคัง่ค้าง เกดิการ 

อักเสบติดเชื้อได้ง่าย

from acute kidney injury, taking the patient’s medical history, giving a physical examination, monitoring laboratory 

surveillance and relapse of kidney disease during pregnancy. Critical care at this stage is to keep a low salt diet and 

nursing the patient rests in bed all the time. Checking pulse rate, blood pressure, weight, albuminuria, swelling, and 

blood test to estimate kidney function and limited drug use to reduce blood pressure and diuretics. Second, the role 

of treatment of pregnant patient with acute kidney injury is to prevent the severity of the disease which could cause  

even more damage. In critical care, dialysis is a threat to pregnancy and drug treatment. Specific foods should be 

eaten to control various complications that may arise. Nurses must listen to the fetal heart at least 4 times / day, assess 

the normal fetal movement, bed rest, and get rid of the salt in the water and add protein to meet the body’s needs, 

control potassium intake. Monitoring blood pressure so that low blood pressure will not lead to insufficient blood 

supply to the baby and prevention preterm labour. Third, for the role of continuing care in pregnancy, nurses must 

monitor complications and promote a successful pregnancy and safe childbirth through to the postpartum period.  

The pregnancy cannot conceive due to the pathology of the disease need more nursing. Humanized health care role 

in the consulted evaluation to help doctors to terminate the pregnancy and family continuously under the concept 

of humanized health care. 

Keywords: nurses’ role, acute kidney injury during pregnancy, dialysis during pregnancy
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ภำพ 1 การเปลี่ยนแปลงของไตขณะตั้งครรภ์
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Symptoms & Treatments, โดย momjunction (2016), ค้นจาก  

http://www.momjunction.com/articles/hydronephrosis-

during-pregnancy_00342575

ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการท�า

หน้าทีข่องไตขณะตัง้ครรภ์ ล้วนมส่ีวนส่งเสริมให้เกดิภาวะ

ไตวายเฉียบพลันในหญิงตั้งครรภ์ได้ กล่าวโดยสรุปสาเหต ุ

ส่วนใหญ่ของภาวะไตวายเฉียบพลันในหญิงตั้งครรภ์ 

พบเช่นเดียวกันกับผู ้ป่วยทั่วไป เช่น ภาวะช็อก ภาวะ 

ท่อหน่วยไตตดิเชือ้ ภาวะความดนัโลหิตสูงทีรุ่นแรง เป็นต้น 

และในหญิงที่มีการอักเสบของไตก่อนการตั้งครรภ์จะก่อ

ให้เกิดอาการได้รวดเร็วและเฉียบพลันขึ้นได้จากการที่ไต

มีการกรองเพิ่มขึ้น โดยหญิงตั้งครรภ์จะแสดงอาการทาง

คลินิกทีส่�าคัญ (อนิทรีย์ กาญจนกลู, 2559; ชชัวาล วงค์สาร,ี  

2559; มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2554) ดังนี้ (1) ปัสสาวะลดลง 

อย่างรวดเร็วร่วมกับพบภาวะบวมและความดันโลหิตสูง 

(2) ปัสสาวะเป็นเลือดและมีอาการปวดบั้นเอว (3) มีระดับ

ของเสีย เช่น BUN, Cr และ Uric acid ในเลือดสูงขึ้นและ

ภาพทางรังสีพบว่าไตฝ่อหรือพบหินปูนเกาะในเนื้อไตที ่

บ่งชี้ว่ามีการตายของเนื้อไตเกิดขึ้น

อุบัติการณ์การเกิดภาวะไตวายในหญิงตั้งครรภ์

พบในอัตราส่วน 1 ต่อ 20,000 ของหญิงตั้งครรภ์ (Susana 

Machado, 2012) ถึงแม้อุบัติการณ์ที่เกิดจะพบน้อย แต่เมื่อ

มีภาวะไตวายเฉยีบพลนัเกดิขึน้แล้วจะมผีลต่อการตัง้ครรภ์ 

ที่รุนแรง (อินทรีย์ กาญจนกูล, 2559) ดังนี้ ผลต่อมารดา 

จะท�าให้เกิดภาวะ pre-eclampsia เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20-40 

โรคไตวายเฉียบพลันในระหว่างการตั้งครรภ์แบ่งความ

รนุแรงออกเป็น 3 ระดบัคอื (1) กลุม่ระดบัความรุนแรงน้อย  

(ระดับครีเอตินิน มากกว่าหรือเท่ากับ 1.4 มก./ดล.) ในราย

ที่มีความดันโลหิตปกติในระยะแรกจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ

การเกิด pre-eclampsia และความดันโลหิตสูงในไตรมาส 

สุดท้ายของการต้ังครรภ์ (2) กลุ ่มระดับความรุนแรง 

ปานกลาง (ระดับครีเอตินิน มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5-3 

มก./ดล.) มีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงรุนแรงหลังช่วง 

ไตรมาสสองและการท�างานของไตเลวลงได้ สามารถ 

ตั้งครรภ์ต่อได้ส�าเร็จ แต่อุบัติการณ์ในการเจริญเติบโตของ

ทารกในครรภ์ช้าและคลอดก่อนก�าหนดมากกว่าร้อยละ 50 

ประมาณมากกว่า 1 ใน 3 ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีการท�างาน

ของไตเลวลงและ/หรอืเกดิความดนัโลหติสงูหลงัช่วงกลาง 

ของการต้ังครรภ์ ไม่แนะน�าให้มกีารต้ังครรภ์ต่อ 3) กลุม่ระดบั 

ความรุนแรงมาก (ระดับครีเอตินิน มากกว่าหรือเท่ากับ 

3 มก./ดล.) กลุ่มนี้หากมารดาเป็นโรคไตอยู่ก่อนจะไม่มี

การตั้งครรภ์เพราะจะไม่มีการตกไข่ แต่ถ้าเกิดขึ้นหลัง

การต้ังครรภ์แล้วแนะน�าให้ท�าแท้งเพื่อการรักษา เพราะ

ไม่สามารถป้องกันภาวะ HELLP ที่จะเกิดขึ้นจนน�ามาสู่ 

ภาวะเลือดออกอย่างรุนแรง (DIC) ในมารดาได้

ภาวะไตวายเฉียบพลันมีผลต่อทารกในครรภ์คือ 

ทารกมีโอกาสเกิดการเจริญเติบโตช้าและเพิ่มการเสียชีวิต

ในครรภ์ในหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีการท�างานของไตน้อยกว่า 70 

มล./นาท ี(eGFR < 70 ) ในรายทีม่คีวามดนัโลหติสงูรนุแรง 

และมโีปรตีนรัว่ในปัสสาวะมากจะท�าให้เพิม่โอกาสในการ 

คลอดก่อนก�าหนด (อินทรีย์ กาญจนกูล, 2559) ถึงแม้ 

การตั้งครรภ์ในภาวะไตวายเฉียบพลันจะพบน้อยแต่เมื่อ

เกิดขึ้นแล้ว ภาวะครรภ์เป็นพิษที่รุนแรงจะเป็นสาเหตุ 

การเสียชีวิตที่ส�าคัญของมารดาทั่วโลกอยู ่ที่ประมาณ 

ร้อยละ14 ของการตายของมารดาทั้งหมดต่อปี (50,000 - 

75,000 คน) (Bethesda, 2005) ในประเทศไทยพบอตัราตาย 

ที่เกิด จากครรภ์เป็นพิษเท่ากับ 1 ราย ต่อการเกิดมีชีพ 

100,000 ราย (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุข, 2553)

นอกจากการเสียชีวิตแล้วหญิงต้ังครรภ์ที่ไตวาย

เฉียบพลันและมีภาวะครรภ์เป็นพิษ เสี่ยงที่จะเกิดภาวะ

แทรกซ้อนทีร่นุแรง เช่น รกลอกตวัก่อนก�าหนด การแขง็ตวั 

ของเลือดผิดปกติ เลือดออกในสมอง ตับวายและไตวาย 

นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุ ที่ท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ในทารก เช่น ภาวะสมองขาดเลือด ทารกเจริญเติบโตช้า 
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ในครรภ์และผลต่าง ๆ  ทีต่ามมาจากการคลอดกอ่นก�าหนด  

การตายคลอด การบาดเจบ็และเสียชวีติแรกคลอด เม่ือผูป่้วย 

เกิดไตวายฉับพลันร่างกาย เกิดภาวะน�้าค่ัง โปแตสเซียม 

ในเลือดสูง เลือดเป็นกรด และไนโตรเจนคั่ง ท�าให้มีอาการ

บวมตามแขนขา หอบเหนื่อยจากน�้าท่วมปอด หัวใจเต้น 

ผิดจังหวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรงและการหายใจล้มเหลว  

(งามนิตย์ รตันานุกลู, 2555; รมณ พงศ์ภัทรพร, 2558) ถงึแม้ 

ภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์จากหญิงตั้งครรภ์ที่มี

ภาวะไตวายเฉียบพลันจะมีความรุนแรงแต่ในกลุ่มระดับ

ความรนุแรงน้อยสามารถตัง้ครรภ์ต่อได้จนส�าเรจ็ พยาบาล

จึงต้องแสดง 3 บทบาทส�าคัญ ในการดูแลหญิงตั้งครรภ ์

กลุ่มดังกล่าว ดังนี้

1. บทบำทกำรประเมินและเฝ้ำระวังกำรเกิดภำวะ

แทรกซ้อนจำกไตวำยเฉียบพลัน 

ภาวะไตวายเฉียบพลัน หมายถึง การที่ไตมีการ

เปล่ียนแปลงทั้งโครงสร้างหรือหน้าที่แบบเฉียบพลัน 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในคนที่ไตปกติหรือไตที่วายเร้ือรัง 

อยู ่แล้ว การเกิดขึ้นจะเป็นแบบกะทันหันและมีอาการ 

ผิดปกติทางไตอื่นร่วมด้วย แต่ไม่เกิน 90 วัน หลังจากได้รับ 

การรักษา (ชัชวาล วงค์สารี, 2559) ซึ่งพยาบาลที่ท�างาน

ในแผนกรับฝากครรภ์ต้องมีความแม่นย�าทั้งความรู้และ

ทักษะในการประเมินทางคลินิก (ชัชวาล วงค์สารี, 2559;  

มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2554) เช่น 

1.1 การซกัประวตัอิย่างละเอยีดตัง้แต่ฝากครรภ์ 

คร้ังแรก โดยต้องถามถึงประวัติการเป็นโรคไต ประวัติ

ปัสสาวะที่ผิดปกติ ประวัติครรภ์เป็นพิษในคร้ังก่อน 

ประวัติการรับประทานอาหารรสเค็มจัด ประวัติการ

คลืน่ไส้อาเจยีนทีม่ากกว่าปกตใินระหว่างการตัง้ครรภ์และ 

ประวัติการดิ้นของทารกในครรภ์ เป็นต้น

1.2 การตรวจร่างกายของมารดา เช่น การวัด

ความดันโลหิตเพื่อประเมินความดันโลหิตสูงที่จะมีผลต่อ

การท�าลายหน่วยไตที่เพิ่มมากขึ้น การตรวจหาอาการบวม  

และอาการคันผิวหนังแห้งที่เป็นผลมาจากภาวะของเสีย

คั่งจากภาวะไตวายที่รุนแรงมากขึ้น

1.3 การประเมินและการทดสอบสุขภาพทารก

ในครรภ์ กลุ่มระดับความรุนแรงน้อย (ระดับครีเอตินิน 

มากกว่าหรอืเท่ากบั 1.4 มก./ดล.) ในรายทีม่คีวามดนัโลหติ 

ปกตใินระยะแรกจะเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิ pre-eclapmsia  

และความดันโลหิตสูงในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ 

ควรนัดหญิงตั้งครรภ์มาตรวจประเมินความเสี่ยงทุก 1-2 

สัปดาห์หรือให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อพบว่า

ระดับของโรคมีความก้าวหน้ามากขึ้น เพราะการที่โรค

ไตวายเฉียบพลันรุนแรงจะแปรผันตรงกับระดับความดัน

โลหิตซ่ึงจะท�าให้เกิดครรภ์เป็นพิษที่รุนแรง ชัก รกลอกตัว 

ก่อนก�าหนดซึง่จะเป็นสาเหตใุห้ทารกเสยีชวีติเฉยีบพลนัได้ 

ในรายทีม่คีวามรนุแรงระดบัน้อยหากผลการตรวจ 

พบว่าโรคไม่มีความรุนแรกมากขึ้นให้นัดหญิงต้ังครรภ์ 

มาประเมินทารกในครรภ์ด้วยวิธีนอนสเตรสเทส (Non 

Stress Test) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนในรายที่โรค

มีความก้าวหน้าควรให้นอนโรงพยาบาลเพื่อการรักษา

ทันที โดยในระหว่างการนอนโรงพยาบาลควรฟังเสียง

หัวใจทารกในครรภ์อย่างน้อยทุกเช้า-เย็น จดบันทึกลูกดิ้น  

วัดและบันทึกสัญญาณชีพอย่างน้อยทุก 1 - 2 ชั่วโมง 

1.4 การเก็บและติดตามผลการตรวจทาง 

ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง เช่น ผลการตรวจปัสสาวะ  

ผลการตรวจปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ผลการตรวจเลือด

เพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่า BUN, 

Creatinine และ Uric acid ที่เป็นค่าที่บ่งบอกระดับ 

การท�างานของไตและบ่งชี้ระดับการเปลี่ยนแปลงของ 

โรคไตวายเฉียบพลันที่เกิดขึ้น

1.5 การส่งหญิงต้ังครรภ์ตรวจอัลตร้าซาวน์ดู

โครงสร้างการท�างานของไตตามแผนการรกัษา เพือ่ประเมนิ 

ความก้าวหน้าของโรคไตวายเฉียบพลัน เป็นต้น

2. บทบำทในกำรป้องกันและร่วมรักษำหญิงตั้ง

ครรภ์ที่มีภำวะไตวำยเฉียบพลัน 

เป ็นบทบาทที่ อิสระและก่ึงอิสระที่พยาบาล

สามารถปฏบิติัได้ตามความเหมาะสมตามอาการทางคลนิกิ 

ของหญิงตั้งครรภ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (อินทรีย์ กาญจนกูล,  

2559; ชัชวาล วงค์สารี, 2559; มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2554) 

ดังนี้

2.1 การป้องกันความรุนแรงของโรคไม่ให้ 

เพิ่มขึ้น ท�าได้โดยการก�าจัดสาเหตุที่จะท�าให้ไตถูกท�าลาย

มากยิง่ขึน้ เช่น การรกัษาภาวะชอ็คอย่างเร่งด่วน การรกัษา

ภาวะติดเช้ือทีไ่ตหรอืท่อหน่วยไตอย่างทนัท่วงท ีส่วนในราย 
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ที่มีภาวะ pre-eclampsia ควรรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล

เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตสูงให้ได้ก่อนที่ไตจะถูก 

ท�าลายและเพิ่มระดับความรุนแรงของโรคมากกว่าเดิม

ควรรับหญิงตั้งครรภ์ไว้ในโรงพยาบาลเมื่อระดับ

ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 160/110 มิลลิเมตรปรอท 

วัดห่างกัน 6 ชั่วโมง พบโปรตีนในปัสสาวะต้ังแต่ +2  

จนกระทัง้ +4 ปวดศีรษะอย่างรุนแรงจนตาพร่ามัว ปวดแสบ

ยอดอก กล้ามเนื้อกระตุกและเกร็ง (ศรีนวล โอสถเสถียร, 

2554) เพราะในระยะนีร้ะดบัของความดนัโลหิตจะท�าลายไต 

มากขึ้นระดับความรุนแรงของโรคไตวายเฉียบพลันจะ

แปรผนัตามอย่างรวดเรว็ การดแูลทีส่�าคญัในระยะนี ้คอื ดแูล

ให้รับประทานอาหารที่มีเกลือต�่า ดูแลให้นอนตะแคงซ้าย 

พักบนเตียงตลอดเวลา ประเมินความดันโลหิต น�้าหนักตัว  

ปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ อาการบวม เก็บเลือดตรวจเพื่อ

ประเมินการท�างานของไต จ�ากดัน�า้ ให้ยาลดความดนัโลหติ 

และให้ยาขับปัสสาวะตามแผนการรักษา

2.2 ให้การพยาบาลโดยการฟอกเลือดตามแผน 

การรักษา หากรักษาแล้วไม่มีการตอบสนองต่อการรักษา

หรอือาการทางไตของหญงิตัง้ครรภ์เลวลงเร่ือย ๆ  ต้องได้รบั 

การรักษาด้วยการฟอกเลือดเมื่อมีข ้อบ่งชี้  (อินทรีย ์  

กาญจนกลู, 2559; ชชัวาล วงค์สาร,ี 2559) ดงันี ้(1) มอีาการ 

ของ uremia เช่น คลื่นไส้ ทานอาหารไม่ได้ อาเจียน ซึม

สบัสน คนัตามตวั โลหติจาง (2) มภีาวะน�า้เกนิอย่างรนุแรง

ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการให้ยาขับปัสสาวะ หญิงตั้งครรภ์ที่

เหน่ือยหอบจากน�า้ท่วมปอด (3) เลอืดเป็นกรดอย่างรนุแรง

ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา (4) พบภาวะโปแตสเซียม 

ในเลือดสงูมากกว่า 6.0 mEq/L (5) ควบคมุระดบัของ BUN 

ในเลือดไม่ให้เกิน 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ซึ่งเงื่อนไขในการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือด 

ในหญงิตัง้ครรภ์เหมือนกับการรักษาไตวายเฉยีบพลนัทัว่ไป 

คือ การค้นหาสาเหตุและรีบแก้ไขในกรณีที่พบข้อบ่งชี ้

ข้อใดข้อหนึ่ง ในหญิงตั้งครรภ์ควรรักษาตั้งแต่ระยะแรก 

ที่พบอาการตามข้อบ่งชี้เนื่องจากการคั่งของของเสียจาก  

ยเูรยี ครตีนินิและสารอืน่ ๆ  สามารถผ่านรกและเป็นอนัตราย 

ต่อทารกในครรภ์ได้ ซึ่งวิธีการฟอกเลือดทางหน้าท้องเป็น

วิธีที่เหมาะสมเพราะมีข้อดีส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น

โรคไตวายระยะเฉียบพลัน คือ มีการเปลี่ยนแปลงสมดุล

น�้าและเกลือแร่อย่างช้า ๆ แต่การฟอกเลือดด้วยเครื่องไต 

เทียมก็สามารถท�าได้แต่ต้องก�าหนดการดึงน�้าออกครั้งละ

น้อย ๆ  ท�าสัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง จะช่วยลดการเกิดความดัน

โลหิตต�่า อีกทั้งรกจะไม่ขาดเลือดไปเลี้ยงจึงลดการเกิดการ 

คลอดก่อนก�าหนดการพยากรณ์โรคจะดี ส่วนในรายที่

ต้องรักษาด้วยการฟอกเลือดในระยะยาว การพยากรณ์โรค 

จะไม่ดี มีโอกาสแท้งหรือเสียชีวิตก่อนคลอดสูง

การดแูลทีส่�าคญัในระยะนี ้คอื การท�าการฟอกเลอืด 

ให้กับหญิงตั้งครรภ์ตามแผนการรักษาและจัดยา อาหารที่

จ�าเพาะเพื่อควบคุมภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

ฟังเสียงการเต้นของหัวใจทารกอย่างน้อย 4 ครั้ง/วัน 

ประเมินลูกดิ้นตามปกติ นอนพักบนเตียงให้มาก จ�ากัดน�้า 

จ�ากัดเกลือในอาหารและเพิ่มโปรตีนให้เพียงพอกับความ

ต้องการของร่างกาย จ�ากัดระดับโปแตสเซียม เฝ้าระวัง 

ภาวะความดันโลหิตต�่าที่จะน�ามาสู่เลือดไปเลี้ยงทารกไม่

เพียงพอและการคลอดก่อนก�าหนด 

3. บทบำทในกำรดูหญิงตั้งครรภ์ในระยะต่อเนื่อง 

ในการดูแลต่อเนื่องเป็นบทบาทที่ต้องเฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมการต้ังครรภ์ให้ส�าเร็จและ

ปลอดภยัในระยะคลอดและหลงัคลอด (อนิทรย์ี กาญจนกลู,  

2559; มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2554) ดังนี้ 

3.1 เฝ้าระวงัการแท้งและการคลอดก่อนก�าหนด

และการเจรญิเติบโตล่าช้าของทารกในครรภ์ โดยการตดิตาม

ระดับการสูญเสียโปรตีนทางปัสสาวะมากกว่า 3 กรัม/วัน  

ร่วมกับการที่มีอัลบูมินในเลือดต�่ากว่า 3.5 มิลลิกรัม/

เดซิลิตร ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะดังกล่าว

3.2 ประเมินการต้ังครรภ์ที่มีผลต่อโรคไตเดิม 

ดังนี้

(1) ระดับการท�างานของไตปกติหรือ ต้องการ 

ระดับครีเอตินินในเลือดน้อยกว่า 1.5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

พบการท�างานของไตเพิม่ขึน้ร้อยละ 50 เหมอืนการตัง้ครรภ์ 

ปกติ มีผลท�าให้โปรตีนร่ัวในปัสสาวะเพิ่มขึ้นมากกว่า 

3 กรัม/วันได้ อย่างไรก็ตามการต้ังครรภ์ไม่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงต่อการด�าเนินของโรคไต การท�างานของไต 

อาจลดลงได้ช่ัวคราวในไตรมาสที่สามและกลับเป็นปกติ

หลังคลอด

(2) ระดบัการท�างานของไตลดลงระดบัปานกลาง 

หรือระดับครีเอทินินในเลือด1.5-3.0 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  
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พบการท�างานของไตจะเพ่ิมขึน้ในช่วงแรกของการตัง้ครรภ์ 

น้อยกว่าคนปกติที่ตั้งครรภ์ต่อมาการท�างานของไตลดลง

และความดันโลหิตเพ่ิมขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีการท�างานของไตน้อยกว่า 40 

มิลลิลิตร/นาที และโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 1 กรัม/วัน  

พบร้อยละ 10 ของผู้ป่วยที่ก�าลังเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้าย 

โดยเฉพาะรายที่มีระดับ ครีเอทินินในเลือด 1.5-3.0 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร

(3) ระดับการท�างานของไตลดลงระดับมาก

หรือระดับครีเอทินินในเลือดมากกว่า 3.0 มิลลิกรัม/

เดซิลิตร มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ยากเนื่องจากไม่มีการตกไข ่

และมโีอกาสเสีย่งสงูต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อนของมารดา  

การเปลี่ยนแปลงของพยาธิสรีระวิทยาในสตรีตั้งครรภ์

กลุ่มนี้ไม่พบเลือดมาเลี้ยงไตและการท�างานของไตเพิ่มขึ้น 

ระหว่างการตั้งครรภ์ กลับพบว่าการท�างานของไตลดลง

ร่วมกับความดันโลหิตสูงและโปรตีนในปัสสาวะเพิ่มขึ้น 

หลังการคลอดบุตรแล้วการเปลี่ยนแปลงของไตในกลุ่มนี้ 

อาจอยู่ถาวร

ในกลุม่ระดบัการท�างานของไตปกตหิรือรนุแรง

น้อยและรุนแรงปานกลาง หญิงตั้งครรภ์สามารถตั้งครรภ์

ส�าเร็จภายใต้การรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงระยะ

คลอด

3.3 การดูแลระหว่างการคลอด ให้การดูแลดังนี้ 

(1) จัดท่านอนตะแคงซ้ายให้ออกซิเจน

(2) วัดสัญญาณชีพทุก 30 นาทีเป็นอย่างน้อย 

บันทึกน�้าเข้าทุกชั่วโมงและกระตุ้นให้ถ่ายปัสสาวะทุก  

2 ชั่วโมง

(3) ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษาของแพทย์ 

ในระยะคลอด

(4) ช่วยแพทย์ท�าคลอดด้วยคีมหรือเครื่องดูด

สูญญากาศตามความเหมาะสม

(5) ในรายที่ต้องฟอกเลือดในระหว่างตั้งครรภ์ 

ดูแลให้ฟอกเลือดใน 24 ชั่วโมงก่อนการคลอด และรักษา 

ต่อเน่ืองหลังการคลอดจนกว่าค่าของไตจะกลบัมาเป็นปกติ

(6) ในกลุ่มระดับการท�างานของไตลดลงระดับ

มากควรได้รบัการรกัษาโรคไตหลงัการคลอดอย่างต่อเนือ่ง

3.4 การดูแลหลังคลอด ควรได้รับการดูแล

เหมือนหญิงหลังคลอดทั่วไป แต่ควรเฝ้าระวังอาการ 

ผิดปกติ เช่น การตกเลือดหลังคลอดอย่างใกล้ชิด ความดัน

โลหิตที่อาจจะสูงขึ้น วัดปริมาณน�้าเข้า-ออก อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในช่วง 48 ชั่วโมงแรกหลังคลอดและดูแลให้ได้

รับการฟอกไตต่อเนื่องตามแผนการรักษา

3.5 ดูแลให้ยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบ่งชี้ในกรณี

ไตวายเฉียบพลนัจากการต้ังครรภ์ในภาวะความดนัโลหติสงู 

ถึงขั้น pre-eclampsia (อินทรีย์ กาญจนกูล, 2559) ดังนี้

(1) ข้อบ่งช้ีด้านมารดา ได้แก่ อายุครรภ์มากกว่า 

37 สัปดาห์ เกร็ดเลือดน้อยกว่า 100,000 เซลล์/ลูกบาศก์ 

เซนติเมตร การท�างานของตับเลวลง การท�างานของไต

เลวลง คือ ปัสสาวะออกน้อยและระดับครีเอตินินในเลือด

มากกว่า 2 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เกิดภาวะรกลอกตัวก่อน

ก�าหนด มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและตาพร่ามัว  

มีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่อย่างรุนแรง คลื่นไส้อาเจียน 

ตาพร่ามัว

(2) ข้อบ่งชีด้้านทารก ได้แก่ ทารกในครรภ์เจรญิ

เติบโตช้า การตรวจประเมินทารกในครรภ์ที่พบว่าเกิด 

ความผิดปกติ ตรวจพบปริมาณน�้าคร�่าน้อย เป็นต้น

พ ย า บ า ล ต ้ อ ง อ า ศั ย บ ท บ า ท พื้ น ฐ า น ท า ง

สติูศาสตร์ร่วมกบัความรูแ้ละทกัษะเฉพาะทีแ่ม่นย�าในการ 

ดแูลหญงิตัง้ครรภ์กลุม่โรคไตวายเฉยีบพลนัทัง้การประเมิน

สภาพ การตรวจร่างกาย การช่วยแพทย์ในการรักษาและ

การดูแลระยะต่อเนื่องทั้งระยะคลอด การดูแลหลังคลอด 

และบทบาทในการประเมินเพื่อช่วยแพทย์ในการยุติ 

การตั้งครรภ์

บทสรุป

โรคไตวายเฉียบพลันกับการต้ังครรภ์มีความ

สัมพันธ์กันอย่างมากโดยเฉพาะในสตรีที่มีโรคไตวายอยู่

ก่อนการต้ังครรภ์เพราะในระยะต้ังครรภ์การท�างานของไต 

จะเพิม่มากขึน้ อาการของโรคไตอาจเกดิขึน้ได้อกี โรคไตวาย 

เฉียบพลันมีผลต่อการเพิ่มอัตราการตายของมารดาและ

ทารก ในทางกลับกันการต้ังครรภ์มีผลท�าให้โรคไตวายที่

เกิดขึ้นมีอาการเลวลงเร่ือย ๆ  ฉะนั้นพยาบาลจึงต้องแสดง 

3 บทบาทส�าคัญ คือ (1) บทบาทการประเมินและเฝ้าระวัง 
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การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเฉียบพลัน โดยการ 

ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏบิตักิารเฝ้าระวงั

การก�าเรบิของโรคไตวายเฉยีบพลนัในระหว่างการต้ังครรภ์ 

การดูแลที่ส�าคัญในระยะนี้ คือ ดูแลให้รับประทานอาหาร

ที่มีเกลือต�่า ดูแลให้นอนตะแคงซ้ายพักบนเตียงตลอดเวลา  

ประเมินความดันโลหิต น�้าหนักตัว ปริมาณไข่ขาวใน

ปัสสาวะ อาการบวม เก็บเลือดตรวจเพ่ือประเมินการท�างาน 

ของไต จ�ากัดน�้า ให้ยาลดความดันโลหิตและให้ยาขับ

ปัสสาวะตามแผนการรักษา (2) บทบาทในการป้องกัน

และร่วมรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน  

เป็นบทบาททีอ่สิระและกึง่อสิระทีพ่ยาบาลสามารถปฏบิติั

ได้ตามความเหมาะสมตามอาการทางคลินิก ท�าได้โดยการ

ป้องกันความรุนแรงของโรคไม่ให้เพิ่มขึ้น ด้วยการก�าจัด

สาเหตุที่จะท�าให้ไตถูกท�าลายมากยิ่งขึ้น การดูแลที่ส�าคัญ

ในระยะนี้ คือ การท�าการฟอกเลือดให้กับหญิงต้ังครรภ์

ตามแผนการรักษาและจัดยา อาหารที่จ�าเพาะเพื่อควบคุม 

ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ฟังเสยีงการเต้นของ

หัวใจทารกอย่างน้อย 4 ครั้ง/วัน ประเมินลูกดิ้นตามปกติ  

นอนพักบนเตียงให้มาก จ�ากัดน�้า จ�ากัดเกลือในอาหาร

และเพิ่มโปรตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 

จ�ากัดระดับโปแตสเซียม เฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตต�่า

ที่จะน�ามาสู่เลือดไปเลี้ยงทารกไม่เพียงพอและการคลอด

ก่อนก�าหนด (3) บทบาทในการดูหญิงตั้งครรภ์ในระยะ

ต่อเนื่อง ในการดูแลต่อเนื่องเป็นบทบาทที่ต้องเฝ้าระวัง 

ภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมการต้ังครรภ์ให้ส�าเร็จและ

ปลอดภัยในระยะคลอดและหลังคลอด ในหญิงตั้งครรภ์

ที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อได้เพราะพยาธิสภาพของโรค 

มคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้พยาบาลต้องแสดงบทบาทในการ

ประเมินเพื่อช่วยแพทย์ในการยุติการตั้งครรภ์ และให้การ

ดแูลครอบครวัต่อเนือ่ง ภายใต้แนวคดิการพยาบาลด้วยหวัใจ 

ความเป็นมนุษย์
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงท�านาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายพฤติกรรม การบริการ 

โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ 

ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลชมุชนเขตภาคใต้ จ�านวนทัง้สิน้ 98 คน ค�านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power 

สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไป (2) พฤติกรรม

การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (3) ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม โดยผ่านการ

ตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และได้ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ระหว่าง .806 - .927  

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบทีละขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรม 

การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (การส่งเสริมการดูแลตนเองและการเสริมสร้างพลังอ�านาจ การยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล และการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย) ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (  =4.22, S.D.= 0.37) ส�าหรับการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการแบบองค์รวม 

และการดูแลอย่างเอื้ออาทร สามารถท�านายพฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ ได้ร้อยละ 54.40 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังนั้น เขตบริการสุขภาพที่ 11  

และ 12 ควรร่วมมือกันจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างการให้บริการแบบองค์รวมและการดูแลอย่างเอื้ออาทรให้แก่พยาบาล

วิชาชีพในเขตภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม, พยาบาลวิชาชีพ, โรงพยาบาลชุมชน

Abstract

This predictive correlational research is aimed to study factors predicting service behaviors with a concern for  

patient participation among nurses in community hospitals in Southern Thailand. The sample size was 98 registered 

nurses working in Southern Thai hospitals. The sample size was calculated using G* power program. Multistage 

sampling was applied. Research instrument was a questionnaire including three parts: (1) general information, (2) 

service behaviors with a concern for patient participation, and (3) factors predicting the service behaviors with a  
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บทน�ำ

การส่งเสรมิให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ดูแลสุขภาพ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการ

ปฏิบัติการพยาบาลทั้งในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ  

การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลตลอดจนการฟ้ืนฟสูภาพ

เจ็บป่วย ทั้งน้ีพยาบาลต้องเชื่อว่า คนหรือบุคคลสามารถ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ พยาบาลก็จะส่งเสริมให้บุคคล

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลหรือบ�าบัดรักษา 

ความเจบ็ป่วย (นงพมิล นมิติรอานนัท์ และวนดิา ดรุงค์ฤทธิชัย,  

2553) การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการจึงเป็นการก�าหนด

กจิกรรมร่วมกนัระหว่างผู้รับบริการกับบคุลากรทางวชิาชพี 

โดยการสนทนาและร่วมกันเพื่อตัดสินใจ (Thompson, 

2007) โดยค�านึงถึงความแตกต่างของบุคคลเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจในสภาพการด�ารงชวีติ บรบิท เงือ่นไข ศักยภาพ  

ความสามารถที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับบริการ ทั้งนี้ 

ผู้ให้บริการสามารถกลั่นกรอง คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสม

และเสนอเป็นทางเลือก และไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

ภายใต้การร่วมรับรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ (สถาบัน

พระบรมราชชนก, 2556)

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู ้รับบริการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองตามสิทธิและหน้าที่ของผู้รับ

บริการ พยาบาลจึงต้องคุ ้นเคยและเรียนรู ้กับสิทธิของ 

ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน เช่น สิทธิของหญิง 

ต้ังครรภ์ สิทธิของผูป่้วยชาวอินเดยีแดง สิทธิของการพยาบาล 

ที่บ้าน โดยพยาบาลต้องแสดงบทบาทการพิทักษ์สิทธิ 

ได้แก่ เคารพและสนับสนุนให้ผู้ป่วยตัดสินใจตามสิทธิ  

เพิม่สมัพนัธภาพระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วยเพือ่ให้เกดิความ

ไว้วางใจจากผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน ให้ความส�าคัญกับ

ความเป็นปัจเจกบุคคล เรียกร้องความอิสระของผู้ป่วย  

และรับผิดชอบการกระท�าที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย (Taylor, 

Lillis, LeMone, & Lynn, 2011) ในขณะเดยีวกนัผูป่้วยกต้็อง

มีบุคลิกลักษณะเช่ือฟัง อดทน สุภาพ มีความกระตือรือร้น

ให้ความร่วมมือรักษาพยาบาล ดูแลรักษาความสะอาด 

ทางกายภาพ เปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิต (Campbell, 

Scott, Skovdal, Madanhire, Nyamukapa, & Gregson, 

2015) แต่ส�าหรับในประเทศไทยเร่ิมมีการประกาศใช้ 

ข้อพงึปฏบิตัขิองผูป่้วย (patients rights and responsibilities)  

เมือ่วนัที ่12 สงิหาคม 2558 (สภาการพยาบาล, 2558) จงึจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะพยาบาลต้อง

ท�าความเข้าใจและแสดงบทบาทการกระตุ้น ส่งเสริมให้

ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองตาม 

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ

โรงพยาบาลชุมชนซ่ึงเป็นโรงพยาบาลประจ�า

อ�าเภอมหีน้าทีส่�าคญัในการส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกนัและ

ควบคุมปัญหาที่คุกคามต่อสุขภาพเป็นหลัก ควบคู่ไปกับ 

การให้การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ การให้บริการ

แบบองค์รวม ต่อเนื่อง และผสมผสานกัน เน้นการเสริม

สร้างสุขภาพเชิงรุก ด้วยการเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ 

concern for patient participation. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of three experts. 

Its reliability was examined using Cronbach’s alpha coefficient yielding a value between 0.806 - 0.927. Data were 

analyzed using descriptive statistics, and multiple regression (stepwise). The results showed that overall mean score 

of the service behaviors with a concern of patient participation of the nurses (self-care promotion and empowerment,  

acceptance of individual differences and patient advocacy) was at a high level (  =4.22, S.D.= 0.37). The multiple 

regression analysis found that a quality of holistic care and caring predicted 54.40% variance in the service behaviors 

with a concern for patient participation with a statistical significance at a level of .001. The findings from this study 

suggested that the health services region 11th and 12th should cooperate to provide training in order to promote  

holistic care and caring among nurses in the Southern Thailand.

Keywords: service behaviors, patient participation, registered nurse, community hospital
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ระดบัปฐมภมูแิละตตยิภูมิอย่างมีระบบและมีประสทิธิภาพ 

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจึงจ�าเป็นต้องแสดง 

พฤตกิรรมการส่งเสรมิสุขภาพและการควบคมุโรคโดยการ 

ช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูร้บับรกิารเม่ือผูร้บับรกิารมคีวามพร่องในการดแูลตนเอง

หรือดูแลบุคคลอ่ืนที่อยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบ ทั้งนี้

เป้าประสงค์หลกัของการปฏบิตักิารพยาบาลคอืเพือ่ช่วยให้ 

บคุคล ครอบครวั และชมุชน สามารถดแูลตนเองให้ถงึระดบั

ที่เพียงพอ ต่อเนื่อง และช่วยเพ่ิมความสามารถการดูแล 

ตนเองให้ฟ้ืนจากการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย ตลอดจนสามาร 

ถเผชิญกับผลที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมจิต 

หนุเจริญกุล, 2544) ส่งผลต่อการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ

ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของระบบสุขภาพ ซึ่งสอดคล้อง 

กบัสภาการพยาบาล (2553) ได้ประกาศมาตรฐานการบรกิาร 

พยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ โดยพยาบาล

ต ้องแสดงบทบาทการเป ิดโอกาสและจัดให ้บุคคล 

ครอบครัว และชุมชนท่ีรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบการจัดบริการสุขภาพ การให้ข้อมูลที่เหมาะสม  

ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการวางแผนและ

การดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

ทั้งน้ีองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้รับ

บริการเข้ามามีส่วนร่วมและส่งผลต่อความส�าเร็จในการ

ดแูลและฟ้ืนฟสูภาพผู้ป่วย ได้แก่ ความละเอยีดอ่อน การต้ัง

เป้าหมาย ความสามารถและความจ�าเป็นของผู้ป่วยแต่ละ 

บคุคล รวมไปถงึการได้รับการช่วยเหลอืและสนบัสนนุจาก

บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเทคนิค วิธีการ ที่หลากหลาย 

(Lindberg, Kreuter, Taft, & Person, 2013) นอกจากนี้

คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพที่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้

ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่  

(1) การให้บรกิารทีต่รงกบัปัญหาและความต้องการของผูร้บั

บริการ (2) การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล  

ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ

ของตนเองและครอบครัว (3) ผู้ให้บริการท�าหน้าที่เป็น 

ผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้

ปัญหาแก่ผูร้บับริการ แต่มใิช่เป็นผู้ก�าหนดวธิกีารแก้ปัญหา 

ของผู้รับบริการ และ (4) กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบริการ 

มีการพฒันาศกัยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง

และครอบครัวเพ่ือน�าไปสู่การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้  

(สถาบันพระบรมราชชนก, 2556)

การสนับสนุนให้ผู ้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดูแลสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน 

และชุมชน จึงเป็นสิ่งที่ท้าท้ายของพยาบาลวิชาชีพที ่

ปฏบิติังานในโรงพยาบาลชุมชนโดยเฉพาะในบรบิทภาคใต้ 

ของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

จากสภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ 

ค้นหาว่าปัจจยัใดบ้างสามารถท�านายพฤตกิรรมการบรกิาร

โดยให้ผู ้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพใน 

โรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ อันจะเกิดประโยชน์ส�าหรับ

ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่  

11 และ12 ตลอดจนวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับ

บริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชุมชนเขตภาคใต้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพของ 

ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายพฤติกรรมการบริการ

โดยให้ผู ้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพใน 

โรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพ

การบริการแบบองค์รวม ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านการดูแลอย่าง 

เอื้ออาทร และด้านสมรรถนะทางวัฒนธรรม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม

ที่เป็นตัวแปรที่สามารถน�ามาปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา 

พฤตกิรรมการบรกิารโดยให้ผูร้บับรกิารมส่ีวนร่วมได้ ดงัน้ี

1. ด้านคณุภาพการบรกิารแบบองค์รวม ใช้แนวคดิ

คุณภาพการให้บริการ SERVQUAL ของ Parasuraman, 

Berry & Zeithaml (1991) ประกอบด้วย 5 มิติหลัก  

ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) ความ

เช่ือถือไว้วางใจได้ (reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า 

(responsiveness) การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูค้า (assurance) 

และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) 
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2. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้

แนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติการ

พยาบาลของ Fry, Sarah & Johnstone (2008) ประกอบด้วย  

4 ประการได้แก่ (1) การท�าหน้าที่แทนผู้ป่วย (2) ความ 

รับผิดชอบ (3) ความร่วมมือ และ (4) ความเอื้ออาทร 

นอกจากนี้ใช้แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ฉบับปี  

พ.ศ. 2546 เน้นการประกอบวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบ 

มีความเมตตากรุณา เคารพในคุณค่า มีปฏิสัมพันธ์ทาง

วิชาชีพ มีความยุติธรรม เสมอภาค และมุ่งมั่น พึงป้องกัน

อันตราย สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพ มีความ 

รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

3. ด้านคณุลักษณะเชงิวชิาชพี ใช้แนวคิดสมรรถนะ

ตามพระราชบญัญัตวิชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 

ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ 

และกฎหมาย (2) ด้านการปฏิบัติการพยาบาล (3) ด้าน

คุณลักษณะ เชิงวิชาชีพ (4) ด้านภาวะผู้น�า การจัดการและ 

การพัฒนาคุณภาพ (5) ด้านวิชาการและการวิจัย (6) ด้าน

การส่ือสารและสัมพันธภาพ (7) ด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และ (8) ด้านสังคม (สภาการพยาบาล, 2553)

4. ด้านการดูแลอย่างเอื้ออาทร (caring) โดย 

Watson (2012) สาระส�าคัญของทฤษฎีนี้ คือการดูแล 

ในลกัษณะของการกระท�าทีม่นษุย์พงึให้ต่อมนษุย์ โดยการ

เกดิสมัพนัธภาพการดแูลทีถ่่ายทอดจากบคุคลหนึง่ไปยงัอกี

บุคคลหนึ่ง โดยใช้ศิลปศาสตร์ และมีอุดมคติทางศีลธรรม 

ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมนุษย์ และปฏิบัติ 

ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ เพื่อปกป้องรักษาความเป็นมนุษย์

ของบคุคล เพือ่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในภาวะสขุภาพทีด่ี 

5. ด้านสมรรถนะทางวัฒนธรรม ใช้แนวคิด

แคมพินฮา-บาโคท (Campinha-Bacote, 2002) ได้เสนอ

สมรรถนะด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  

(1) การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม (cultural awareness)  

(2) ความรู้ทางวัฒนธรรม (cultural knowledge) (3) ทักษะ 

ทางวัฒนธรรม (cultural skill) (4) ปฏิสัมพันธ์ทาง

วัฒนธรรม (cultural encounters) และ (5) ความปรารถนา

มีวัฒนธรรม (cultural desire)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย ห า ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ เ ชิ ง ท� า น า ย 

(correlational predict design)

ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ได้ขึ้นทะเบียน

ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพทุกแผนก ในโรงพยาบาล

ชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ จ�านวนทั้งสิ้น 7,338 คน  

(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ กระทรวง 

สาธารณสุข, 2558)

กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย ได้จากการสุม่ตัวอย่าง

แบบหลายขั้นตอน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ได้ขึ้นทะเบียน

ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที ่

ในต�าแหน่งพยาบาลวชิาชีพทกุแผนก ในโรงพยาบาลชุมชน

ในเขตภาคใต้ จ�านวน 98 คน ค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 

โปรแกรม G* Power ใช้ test family เลือก F-test, statistical 

test เลือก Linear multiple regression: fix model, R2  
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deviation from zero ก�าหนดค่าอิทธิพลขนาดกลาง 

(Effect size) =0.15 ค่าความคลาดเคลื่อน (Alpha) = .05 

และค่า Power = .80 ตัวแปรอิสระ (Number of predictors) 

5 ตัวแปร ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 92 คน ทั้งนี้เนื่องจาก 

ผู้วิจัยใช้วิธีก�าหนดสัดส่วนคงที่ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

โรงพยาบาล ผูว้จิยัจงึก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโรงพยาบาล

ละ 7 คน จากโรงพยาบาลชุมชน 14 แห่ง รวมกลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งหมด 98 คน

การสุม่ตวัอย่าง (random sampling) การได้มาของ

กลุม่ตวัอย่างโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage  

random sampling) ตามขั้นตอนดังนี้

1. สุม่จงัหวดัจ�านวนร้อยละ 50 ของจงัหวัดในเขต

ภาคใต้ คือ 7 จังหวัด จาก 14 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี  

ระนอง นครศรธีรรมราช ตรัง พัทลงุ สงขลา และ นราธิวาส 

โดยใช้วิธีหยิบฉลากแบบไม่คืน

2. สุ่มโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 2 แห่ง โดยใช ้

วิธีหยิบฉลากแบบไม่คืน ได้ 14 แห่ง

3. สุม่ตัวอย่างโดยก�าหนดสัดส่วนคงที ่โรงพยาบาล

แห่งละ 7 คน โดยใช้วิธีหยิบฉลากแบบไม่คืน ได้กลุ่ม 

ตัวอย่างทั้งหมด 98 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยพัฒนาจาก

แบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ด้านจิตบริการ

และด้านการมีส่วนร่วมของผู ้รับบริการของนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ของ กิตติพร  

เนาว์สุวรรณ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และวิทวัส ดิษยะศิริน  

สัตยารักษ์ (2558) และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ

สมรรถนะด้านวัฒนธรรมของ ศิริพันธุ ์  และปราณีต  

ส่งวัฒนา (2557) ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งประกอบด้วย การนับถือศาสนา อายุ และจ�านวนเวลา 

ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ รวม 3 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการบริการ

โดยให้ผูร้บับรกิารมีส่วนร่วม ประกอบด้วยด้านการส่งเสรมิ 

การดูแลตนเองและการเสริมสร้างพลังอ�านาจ 11 ข้อ 

ด้านการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล จ�านวน  

9 ข้อ ด้านการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย จ�านวน 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น  

24 ข ้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป ็นข ้อค�าถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) โดยให ้

ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาให้คะแนน ซึ่งแต่ละคะแนน

มีช่วงคะแนนที่เท่ากันจากคะแนนเต็ม 5 ถึงคะแนน 

น้อยที่สุด 1 คะแนน 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามปัจจยัท�านายพฤติกรรม

การบริการโดยให้ผู ้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ ได้แก่ ปัจจัยด้าน 

คุณภาพการบริการแบบองค์รวม 9 ข้อ ด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ข้อ ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 

4 ข้อ ด้านการดูแลอย่างเอื้ออาทร 3 ข้อ ด้านสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรม 7 ข้อ รวมทั้งสิ้น 28 ข้อ ลักษณะของ 

แบบสอบถามเป็นข้อค�าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ (rating scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณา

ให้คะแนนซึ่ง แต่ละคะแนนมีช ่วงคะแนนที่ เท ่ากัน 

จากคะแนนเต็ม 5 ถึงคะแนนน้อยที่สุด 1 คะแนน

กำรหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหา 

(content validity) จากผู้เช่ียวชาญ 3 คน ได้แก่ อาจารย์จาก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

1 คน และจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 1 คน  

และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน 1 คน 

มาทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 

กลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น  

(reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้านพฤติกรรมการบริการ

โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมเท่ากับ .927 ด้านคุณภาพ 

การบริการแบบองค์รวม เท่ากับ .921 ด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ เท่ากบั .841 ด้านคณุลกัษณะเชิงวชิาชพี  

เท่ากับ .820 ด้านการดูแลอย่างเอื้ออาทร เท่ากับ .806 และ

ด้านสมรรถนะทางวัฒนธรรม เท่ากับ .915 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูโดยผูว้จิยัท�าหนงัสอืถงึ

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมชน จาก จังหวัด สุราษฎร์ธานี  
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ระนอง นครศรธีรรมราช ตรัง พัทลงุ สงขลา และ นราธิวาส 

ที่ได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง จังหวัดละ 2 แห่ง เพื่อขอ 

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัย โดย

ประสานกับผู้ช่วยนักวิจัยในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  

1- 28 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ภายหลังกลุ่มตัวอย่างส่งแบบ 

สอบถามคืน ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด จ�านวน 98 ฉบับ คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าต�่าสดุ และค่าสงูสดุ

2. วิเคราะห์ระดับปัจจัยคุณภาพการบริการแบบ

องค์รวม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะ 

เชิงวิชาชีพ การดูแลอย่างเอื้ออาทร สมรรถนะทาง

วัฒนธรรม และพฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการ

มีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขต

ภาคใต้ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับพฤติกรรมของ ชูศรี วงศ์รัตนะ 

(2553) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรม

อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรม

อยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรม

อยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรม

อยู่ในระดับมาก

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรม

อยู่ในระดับมากที่สุด

2.1 วเิคราะห์ปัจจยัท�านายพฤติกรรมการบรกิาร

โดยให้ผู ้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพใน 

โรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ โดยสถติิการวเิคราะห์ถดถอย

เชิงพหุ (multiple regression analysis) แบบทีละขั้นตอน 

(stepwise) ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยผู้วิจัยท�าการทดสอบข้อตกลงเบื้องการใช้สถิติ พบว่า  

ข้อมลูลกัษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกต ิ(normality) ตวัแปร 

อิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้น (linearity) 

ไม่มี Outliers ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์

พหุร่วมเชิงเส้นสูง (multi-collinearity) และไม่เกิดปัญหา 

ความคลาดเคลือ่นจากการมคีวามสมัพนัธ์ (autocorrelation) 

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 93.9 มีเพียงร้อยละ 6.1 จบการศึกษา

ระดับปริญญาโท มีอายุเฉลี่ย 40.25 ปี (SD.= 8.77) โดย

มีอายุต�่าสุด 23 ปี อายุสูงสุด 55 ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

เฉลี่ย 17.68 ปี (SD.= 9.26) โดยระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ต�่าสุด 1 ปี สูงสุด 32 ปี

2. พฤติกรรมการบริการโดยให้ผู ้รับบริการม ี

ส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขต 

ภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.22, SD.= 0.37) 

โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุคอื ด้านการยอมรบัความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล  =4.55, SD.= 0.43) รองลงมาคือ ด้าน

การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย (  =4.10, SD.= 0.54) และด้านที่มี 

ค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ การส่งเสริมการดูแลตนเองและการ 

เสริมสร้างพลังอ�านาจ (  =4.00, SD.= 0.45) (ตาราง 1)
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ตำรำง 1

พฤติกรรมกำรบริกำรโดยให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลชุมชนเขตภำคใต้โดยภำพรวม

และจ�ำแนกรำยด้ำน

พฤติกรรม

กำรบริกำรโดยให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วม
ค่ำต�่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน
ระดับ

การส่งเสริมการดูแลตนเองและการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจ
2.55 5.00 4.00 0.45 มาก

ด้านการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.56 5.00 4.55 0.43 มากที่สุด

ด้านการพทิกัษ์สทิธผิูป่้วย 1.75 5.00 4.10 0.54 มาก

โดยภำพรวม 3.00 5.00 4.22 0.37 มำก

3. ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับ

บริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 

ชุมชนเขตภาคใต้

3.1 ระดับปัจจัยท�านาย ได้แก่ คุณภาพการ

บริการแบบองค์รวม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ การดูแลอย่างเอื้ออาทร สมรรถนะ

ทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมการบริการโดยให้ผู ้รับ

บรกิารมส่ีวนร่วมของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลชุมชน 

เขตภาคใต้ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด (  =4.65, SD.= 0.43) รองลงมาคือปัจจัยด้าน 

การดูแลอย่างเอื้ออาทรอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.59, 

SD.= 0.44) และปัจจยัสมรรถนะทางวฒันธรรมอยูใ่นระดบั

มากเแต่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (  =4.27, SD.= 0.47) (ตาราง 2)

ตำรำง 2 

คุณภำพกำรบริกำรแบบองค์รวม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ คุณลักษณะเชิงวิชำชีพ กำรดูแลอย่ำงเอื้ออำทร 

สมรรถนะทำงวัฒนธรรม ของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลชุมชนเขตภำคใต้

ปัจจัยท�ำนำย ค่ำต�่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับ

คุณภาพการบริการแบบองค์รวม 3.00 5.00 4.29 0.45 มาก

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.60 5.00 4.65 0.43 มากที่สุด

คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 3.25 5.00 4.36 0.47 มาก

การดูแลอย่างเอื้ออาทร 3.67 5.00 4.59 0.44 มากที่สุด

สมรรถนะทางวัฒนธรรม 3.00 5.00 4.27 0.47 มาก

3.2 ปัจจัยที่สามารถท�านายพฤติกรรมการ

บรกิารโดยให้ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวชิาชีพใน 

โรงพยาบาลชมุชนเขตภาคใต้ หรือเป็นตวัแปรท่ีเข้าสูส่มการ 

ท�านายได้แก่ ปัจจัยคุณภาพการบริการแบบองค์รวม และ

การดูแลอย่างเอื้ออาทร โดยปัจจัยคุณภาพการบริการแบบ

องค์รวม เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการบรกิารโดยให้

ผู้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชุมชนเขตภาคใต้ มากที่สุด (Beta = .538) และรองลงมา 

ได้แก่ ปัจจัยการดูแลอย่างเอื้ออาทร (Beta = .297) โดยทั้ง 

2 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 

การบริการโดยให้ผู ้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ได้ร้อยละ 54.40 

(adj.R2 = .544, p=.000) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท�านาย 

.2530 ดังแสดงในตาราง 3 โดยสามารถเขียนเป็นสมการ 

ท�านายได้ดังนี้
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คะแนนดิบ

พฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม

= 1.165 + .443 (คุณภาพการบริการแบบองค์รวม) + .251 (การดูแลอย่างเอื้ออาทร)

คะแนนมำตรฐำน

Z (พฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม) 

= .538 (Z
คุณภาพการบริการแบบองค์รวม

) + .297 (Z
การดูแลอย่างเอื้ออาทร

)

ตำรำง 3

ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมกำรบริกำรโดยให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมของพยำบำลวิชำชีพ

ในโรงพยำบำลชุมชนเขตภำคใต้

ปัจจัยท�ำนำย B SE Beta t p-value

ค่าคงที่ 1.165 .259 3.997 .000

คุณภาพการบริการแบบองค์รวม .443 .068 .538 6.557 .000

การดูแลอย่างเอื้ออาทร .251 .069 .297 3.622 .000

R = .744    R2 = .553   adj.R2 = .544   df = 2, 95   F = 58.779***   SE.
est   

= .2530  p - value = .000

*** p < .001

กำรอภิปรำยผล

1. การศึกษาปัจจัยท�านายพฤติกรรมการบริการ

โดยให้ผู ้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพใน 

โรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ผลการศึกษาครั้งนี้แสดง 

ให้เหน็ว่าปัจจยัคุณภาพการบรกิารแบบองค์รวม และปัจจยั

การดูแลอย่างเอ้ืออาทร สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของพฤตกิรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมของ 

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคใต้ได้ถึง 

ร้อยละ 54.40 (adj.R2 = .544, p=.000) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001 ซ่ึงปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ

แบบองค์รวม เป็นปัจจยัทีม่อี�านาจในการท�านายพฤตกิรรม 

การบริการโดยให้ผู ้รับบริการมีส่วนร่วมสูงสุด ทั้งนี้

สอดคล้องกับแนวคดิการพยาบาลแบบองค์รวมของวัตสนั  

(Watson, 2012) ได้กล่าวว่า การพยาบาลแบบองค์รวม

เป็นการดูแลทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ โดยเน้น

การให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม การเป็นกัลยาณมิตร 

ให้การพยาบาลด้วยความเอือ้อาทร ด้วยความรักและเมตตา

กบัผูร้บับรกิาร พยาบาลจงึต้องมคีณุลกัษณะทีส่�าคญัได้แก่  

มคีวามไวเชงิวฒันธรรมและเพศภาวะค�านงึถงึความแตกต่าง 

ของบุคคล มีความสามารถในการส่ือสารโดยเฉพาะทักษะ

การฟังแบบลึกซึ้งโดยฟังอย่างตั้งใจ ไม่ด่วนตัดสิน เคารพ

ผู้พูด ให้เกียรติและรับฟังอย่างต้ังใจ เป็นต้น นอกจากนี้ 

สอดคล้องกบัแนวคดิคณุภาพการบรกิารของ พาราซรุามาน, 

เบอร์รี ่และซแีทมล์ (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1991) 

อธิบายว่าคุณภาพการบริการส่วนหนึ่งมาจากการบริการ

และการท�าความเข้าใจกับความต้องการของผู้รับบริการ 

โดยปัจจัยที่ก�าหนดคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม  

ประกอบ ด้วย 5 มิติหลัก ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของ

บริการ (tangibility) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) 

การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) การให้ความ

เชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  

(empathy) ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นบุคลากรทาง 

การแพทย์ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู ้รับบริการตลอดเวลา  

จึงจ�าเป็นต้องมีทักษะหรือมีความสามารถในการส่งเสริม

ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางการพยาบาลเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการได้ตรงตามปัญหา

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดในกิจกรรมการพยาบาล 

สอดคล้องกับการศึกษาของแน่งน้อย ประสิทธิ์ และสุลี 

ทองวิเชียร (2558) พบว่าการรับรู้การพัฒนาคุณภาพของ 
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พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการ

ที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับสูง (  = 3.50, SD.= 0.58) และ 

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการม ี

ส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพ

ของโรงพยาบาลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

เช่นเดียวกับการศึกษาของคาล์ก และคณะ (Clark, et 

al., 2015) พบว่าการใช้โปรแกรมการศึกษา การส่งเสริม 

การปฏิบัติตัวตามแนวปฏิบัติ การมีความรู้ความเข้าใจ 

ในภาษาและวัฒนธรรม จะช่วยให้ผู ้ป่วยโรคหัวใจของ

ชนเผ่าอะบอริจิ้น มีความรู้สามารถดูแลตนเอง และความ 

พึงพอใจต่อผู้ให้บริการสูงขึ้น ทั้งนี้การส่งเสริมให้ผู้รับ

บรกิารมีส่วนร่วมช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถงึข้อมลูได้มากขึน้ 

มคีวามสมคัรใจและมีความม่ันใจในการดแูลสุขภาพตนเอง

นอกจากนียั้งพบว่าการดแูลอย่างเอ้ืออาทรสามารถ 

ท�านายพฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม

ได้เช่นกนัทัง้นีส้อดคล้องกบัแนวคดิการดแูลอย่างเอือ้อาทร  

(caring) ของวัตสัน (Watson, 2012) กล่าวว่าการดูแล 

อย่างเอ้ืออาทรเป็นอุดมคติทางศีลธรรมในการพยาบาล

ประกอบด้วย ลักษณะของการกระท�าที่มนุษย์พึงให้

ต่อมนุษย์ การปกป้องรักษาความเป็นมนุษย์ของบุคคล  

ความซื่อสัตย์ไว้วางใจ โดยการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ

เจบ็ป่วยสามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้ด้วยองค์ความรูข้องตนเอง 

การควบคมุตนเอง และการเอ้ืออาทรตนเอง ปัจจบุนัแนวคดิ

การดูแลอย่างเอื้ออาทร สามารถน�าไปใช้ในการพยาบาล 

ได ้จริงเป ็นรูปธรรม เกิดคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้ (knowing) การได้อยู่ 

เคียงข้าง (being with) การให้การดูแล (doing for) การเพิ่ม 

ความสามารถของผู้รับบริการ (enabling) และการคงไว้ซ่ึง

ความเชือ่ (maintain belief) โดยสาระส�าคญัเน้นการเข้าใจใน

อารมณ์ความรูส้กึ การได้อยู่เคียงข้างบคุคลอ่ืน การช่วยเหลอื 

เมื่ออยู ่ในภาวะที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือเผชิญกับ

เหตุการณ์วิกฤติ การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ในความ

สามารถของบุคคลอื่น (Swanson, 1991; cited in Potter, 

Perry, Stocker & Hall, 2011) การปฏิบัติการพยาบาล

ด้วยความเอ้ืออาทรจึงเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้

พยาบาลต้องแสดงบทบาทให้ผู้รับบริการมส่ีวนร่วมในการ 

ดูแลตนเองสอดคล้องกับการศึกษาของเยาวเรศ ก้านมะลิ, 

อรัญ ซุยกระเดื่อง และชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ (2557) พบว่า 

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 

(1) ความเมตตา กรุณา (2) การเข้าใจ เห็นคุณค่าและ

เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (3) การมีสัมพันธภาพที่ 

เอื้ออาทรเชิงวิชาชีพ (4) การมีความสามารถเชิงวิชาชีพ  

(5) การมีจริยธรรมเชิงวิชาชีพ และ (6) การดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวม โดยใช้แผนการจดัการเรยีนรู ้เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรม และสื่อวีดีทัศน์ เป็นกลวิธีการพัฒนาพฤติกรรม

ด้านเอ้ืออาทร ทั้งนี้เป้าหมายส�าคัญของการดูแลอย่าง 

เอื้ออาทร คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยการช่วยเหลือ

ตามความต้องการ เหน็อกเหน็ใจ รบัรูถ้งึอารมณ์ความรูส้กึ  

เปิดใจรบัฟังเรือ่งราว เพือ่ให้ผูร้บับรกิารรูส้กึอบอุน่ไว้วางใจ  

เชื่อมั่นในการรักษาพยาบาล มีพลังใจ ให้ความร่วมมือ 

และปรับตัวที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่ก�าลังเผชิญอยู ่  

ซ่ึงส่งผลดีต่อผู ้รับบริการและผู ้ให้บริการ (จินดามาศ 

โกศลช่ืนวิจิตร, 2556; Srisupak, R., Klangkarn, S., & 

Sanseeha, L., 2016)

ส�าหรับปัจจัยที่ไม่สามารถท�านายพฤติกรรม

การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมได้ ได้แก่ ปัจจัย

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และปัจจัยด้าน

คณุลกัษณะเชงิวชิาชพี ทัง้นี ้จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

และคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ เป็นหลักการพื้นฐานทาง

จรยิธรรมโดยอาศยัหลกัปรชัญาและทฤษฎทีางจรยิศาสตร์ 

ประกอบด้วย (1) การเคารพเอกสิทธิ์หรือความเป็นอิสระ  

(2) การท�าประโยชน์ (3) การไม่ท�าอนัตราย (4) ความยตุธิรรม  

(5) การบอกความจรงิ (6) ความซือ่สตัย์ ทัง้นีห้ลกัจรยิธรรม

ทั้ง 6 ประการ แพทยสมาคมโลกและองค์กรอนามัยโลก

ได้น�ามาเป็นหลักจริยธรรมสากลพื้นฐานของการบริการ

สุขภาพ ซึ่งป็นพื้นฐานส�าคัญต่อการน�ามาปรับใช้ในการ 

ปฏบิติัการพยาบาล (Christensen & Kockrow, 2011) ดงันัน้

จะเห็นว่าจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณลักษณะ

เชิงวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของพยาบาล

วชิาชพีอย่างสม�า่เสมออยูแ่ล้ว จงึท�าให้กลุม่ตวัอย่างไม่เหน็ 

ความจ�าเป็นที่จะต้องแสดงพฤติกรรมการบริการโดยให้

ผู้รับบริการมีส่วนร่วมออกมา

นอกจากนี้ ด ้ านสมรรถนะทางวัฒนธรรม  

ไม่สามารถท�านายพฤตกิรรมการบรกิารโดยให้ผูร้บับรกิาร

มีส่วนร่วมได้เช่นกันทั้งนี้ขัดแย้งกับการศึกษาของกิตติพร  

เนาว์สวุรณ, ประไพพศิ สงิหเสม และสนินีาฏ เนาว์สวุรรณ  
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(2559) พบว่าสมรรถนะทางวัฒนธรรมสามารถท�านาย

พฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชมุชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ อาจเนือ่งมาจากสมรรถนะ 

ทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของ แคมพินฮา- บาโฮท 

(Campinha Bacote’s, 2002) ประกอบด้วยกระบวนการที่

เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู้ทาง

วัฒนธรรม ความรู้ทางวัฒนธรรม ทักษะทางวัฒนธรรม 

ปฏสิมัพนัธ์ทางวฒันธรรม และความปรารถนามีวฒันธรรม 

(cultural desire) ทั้งนี้หากมีเพียงด้านใดด้านหนึ่งก็ท�าให้ 

ขาดความสมดุลย์ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ประกอบกับ

ภาคใต้ของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พทุธมีเพยีงจงัหวดัชายแดนภาคใต้เท่านัน้ซึง่ประกอบด้วย 

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อ�าเภอ 

ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย  

ที่ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 นับถือศาสนาอิสลาม

และมวีฒันธรรมทีแ่ตกต่างออกไป (บญุเอ้ือ บญุฤทธิ,์ 2556) 

จึงท�าให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน 

ในเขตภาคใต้หรือภาคอื่น ๆ ใช้สมรรถนะทางวัฒนธรรม

ในการปฏิบัติการน้อยกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

การศึกษาของ สุนีย์ แข็งสาริกิจ และ สุทธิพร มูลศาสตร์ 

(2558) พบว่าสมรรถนะทางวฒันธรรมของพยาบาลวชิาชพี

ในโรงพยาบาลเอกชนด้านการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม 

และด้านทักษะทางวัฒนธรรมอยู ่ในระดับปานกลาง  

(  = 3.46, S.D. = 0.53;  = 3.48, S.D. = 0.56) ตามล�าดับ  

จึงเป ็นเหตุให ้ป ัจจัยด ้านสมรรถนะทางวัฒนธรรม 

ไม่สามารถท�านายพฤตกิรรมการบรกิารโดยให้ผูร้บับรกิาร

มีส่วนร่วมได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ควรร่วมมือกับเขตบริการสุขภาพที่ 11  

และ 12 จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการให้บริการโดย

ค�านึงถึงคุณภาพการบริการแบบองค์รวม และพฤติกรรม

การดแูลอย่างเอือ้อาทร โดยการสอดแทรกในการฝึกอบรม  

มีแผนการจัดการเรียนรู ้ที่ชัดเจน การจัดท�าคู ่มือหรือ

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ตลอดจนการใช้สื่อวีดีทัศน์ 

ที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 สถาบันการศึกษาพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ผลิต

บณัฑติพยาบาล ควรสอดแทรกพฤติกรรมการให้บรกิารโดย

ค�านึงถึงคุณภาพการบริการแบบองค์รวม และพฤติกรรม

การดูแลอย่างเอื้ออาทร และการส่งเสริมให้ผู้รับบริการ 

มีส่วนร่วมทั้งรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรม

เสรมิหลกัสตูร รวมทัง้มกีารประเมนิผลและน�าผลไปพฒันา

อย่างเป็นระบบตลอดหลักสูตร

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป

ควรน�าปัจจัยคุณภาพการบริการแบบองค์รวม 

และปัจจัยการดูแลอย่างเอื้ออาทรมาสร้างเป็นโปรแกรม

และทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมต่อการเสริมสร้าง 

พฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม ของ

พยาบาลวิชาชีพในเขตภาคใต้ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะ

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนจ�านวน 400 ราย จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 ค�าถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

และ Binary logistic regression analysis ผลการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเท่ากับ  

ร้อยละ 52.3 เพศหญิงมีความเสี่ยงมากที่สุด ร้อยละ 51.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเส่ียงในการเกิดภาวะ

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ พบว่า บทบาททางสังคม การรับรู้สภาวะสุขภาพตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ เพศ ระดับการศึกษา  

และอาชพี มีอิทธพิลต่อความเสีย่งในการเกดิภาวะซมึเศร้าของผูส้งูอาย ุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05โดยสามารถ

ร่วมกนัท�านายความเสีย่งต่อการเกดิภาวะซมึเศร้าในผูส้งูอายไุด้ถกูต้องร้อยละ 67.00 โดยพบว่าบทบาททางสงัคม การรบัรู้ 

สภาวะสุขภาพตนเอง และพฤติกรรมสุขภาพ มีอิทธิพลทางลบต่อความเสี่ยง ส�าหรับเพศหญิง การศึกษาประถมศึกษา 

และอาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว มีอิทธิพลทางบวกต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ควรตระหนักถึง

ปัจจัยดังกล่าวมา เพื่อใช้เป็นแนวทางด�าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ, ภาคเหนือตอนบน

Abstract

The purpose of descriptive research was to study factors influencing risk of depression among the elderly 

in upper northern region. The 400 samples were selected by cluster random sampling method. Questionnaires were 

used to collect data. The results showed that the prevalent risk of depression was 52.3. By using the binary logistic 

regression analysis indicated that social roles, health perception, health behavior, gender, level of education and  

entrepreneurship status were significantly influence risk of depression. These factors taken as a whole correctly 

predicted the risk of depression at 67.00 percent. These factors should be recognized by care giver for awareness 

and prevention of depression in the elderly.

Keywords: risk of depression, elderly, upper northern region

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมเสี่ยงในกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุภำคเหนือตอนบน

Factors Influencing Risk of Depression among the Elderly in the Upper Northern Region
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บทน�ำ

ปัจจุบันผู้สูงอายุในหลายประเทศทั่วโลกมีอัตรา

การเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ จากคาดการณ์ของสหประชาชาติ

อัตราผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในปี ค.ศ. 2025 และ

ร้อยละ 22 ในปีค.ศ. 2050 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศที่รายได้ต�่า 

และรายได้ปานกลางโดยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ  

80 (WHO, 2012) และประเทศไทยจัดเป็นประเทศหนึ่งที่

เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรนีเ้ช่นกนั อีก 20 ปี 

ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายรุะดบัสุดยอด คอื มอีายุ 

65 ปีข้ึนไปเกินร้อยละ 20

ประชากรผูส้งูอายไุทยจะเพ่ิมขึน้มากกว่า 2 เท่าตวั 

ในเวลาราว ๆ  20 ปีเท่านั้น (United Nations, 2013) จ�านวน

วัยแรงงานมีอัตราลดลงต่อจ�านวนผู้สูงอายุที่ เพิ่มขึ้น  

(จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และคณะ, 2556) เกือบคร่ึงหนึ่งของ 

ผู้สูงอายุจะมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ และ 2 ใน 3 มีสุขภาพ

อยู่ในระดับปานกลางถึงไม่ดีมาก จ�านวนปีที่คาดหวังที่จะ 

มีชีวิตอยู ่อย่างสุขภาพดีมีอัตราลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น

ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ดังนั้นการที่ผู ้สูงอายุมีชีวิต 

ยืนยาวขึ้นจะเป็นช่วงชีวิตที่มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นด้วย  

จากข้อมูลอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ 

75 ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่โดยสุขภาพไม่ด ี

ถึง 9 ปี (WHO, 2014)

สถานการณ์การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร

ข้างต้น สะท้อนถึงแนวโน้มและขนาดของปัญหาต่าง ๆ  

ในผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้สูงอาย ุ

มีระบาดวิทยาของโรค ลักษณะทางคลินิก ระยะเวลา 

การเจ็บป่วย ตลอดจนวิธีการดูแลรักษาแตกต่างไปจาก

กลุ่มวัยอื่น จัดได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง

ทางสุขภาพสูง นอกจากปัญหาความเส่ือมด้านร่างกาย 

ได้ง่ายกว่าวัยอื่น ๆ  ยังรวมไปถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วย  

ข้อมูลการส�ารวจสขุภาพจติผูส้งูอายพุบปัญหาสมองเสือ่ม 

ซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (อัมพร เบญจพลพิทักษ์ และคณะ, 

2555) 

ปัญหาสุขภาพจิตในผู ้สูงอายุคือภาวะซึมเศร้า 

มากทีส่ดุ ร้อยละ 87 สาเหตจุากวยัผู้สูงอายเุป็นวยัทีป่ระสบ

วิกฤตในชวีติทัง้ด้านสุขภาพ สถานภาพ บทบาททางสงัคม  

จึงเป็นวัยที่มีความเปราะบางทางจิตใจสูงเส่ียงต่อการเกิด

ภาวะซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย จนถึงปัจจุบันนี้ปัญหาภาวะ

ซมึเศร้ายงัคงเป็นปัญหาอนัดบัต้น ๆ  ของปัญหาสขุภาพจติ  

ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นความผิดปกติทางอารมณ์

อย่างหนึง่ โดยมอีาการหลกัคอื ความซมึเศร้าซึง่แสดงออก

มาได้ทั้งในรูปแบบของอารมณ์เศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง  

เกิดความรู ้ สึกผิดและให้คุณค ่าตนเองต�่ าและไร ้ค ่า  

การนอนหลับและรับประทานอาหารที่ผิดปกติ มีอาการ

อ่อนเพลีย สมาธิน้อยลง สาเหตุเกิดจากการเสียสมดุลของ

สารส่ือประสาทในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และ

หากมีภาวะซึมเศร้าที่นานเกินจะส่งผลกระทบต่อกิจวัตร 

ประจ�าวันและการเข้าสังคม 

องค์การอนามยัโลกได้จดัอนัดบัของภาวะซมึเศร้า 

รุนแรงอยู ่ ในระดับความทุพพลภาพที่รุนแรงที่สุด  

ผลแทรกซ้อนที่ส�าคัญคือการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในราย 

ทีม่อีาการรนุแรงมาก (WHO, 2011) เมือ่พจิารณาผลกระทบ

ด้านจ�านวนปีทีส่ญูเสยีเนือ่งจากภาวะบกพร่องทางสขุภาพ 

(Years Lived with Disability--YLD) ปัญหาภาวะซึมเศร้า 

จัดเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 ทั้งในเพศชายและเพศหญิง  

ร้อยละ 8.3 และ 13.4 ตามล�าดับ และเป็นปัญหาอันดับที่ 1  

ในประเทศที่มีรายได้ต�่าถึงปานกลาง และประเทศที่ม ี

รายได้สูง ร้อยละ 10.4 และ 14.6 ตามล�าดับ เมื่อพิจารณา

ผลกระทบด้านการสญูเสยีปีสขุภาวะ (Disability Adjusted 

Life Years--DALYs) ปัญหาภาวะซึมเศร้าจัดเป็นสาเหตุ

อันดับที่ 1 ทั้งในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและประเทศ

ที่มีรายได้สูง ร้อยละ 5.1 และ8.2 ตามล�าดับ (WHO, 2008) 

ส�าหรับในประเทศไทยเช่นเดียวกันปัญหาภาวะ

ซมึเศร้ายงัคงเป็นภาระโรคส�าคญั เปรยีบเทยีบความสญูเสยี 

จากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ 135 ประเภทพบว่า

ปัญหาภาวะซึมเศร้าก่อความ สูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs)  

เป็นอันดับ 4 ในเพศหญิงและเป็นอันดับ 9 ในเพศชาย  

เมือ่เปรยีบเทยีบเฉพาะกลุม่โรคทางจิตเวชพบว่าปัญหาภาวะ

ซึมเศร้าเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) 

สงูทีส่ดุเป็นอนัดบั 1 และจ�านวนปีทีส่ญูเสยีเนือ่งจากภาวะ

บกพร่องทางสุขภาพ (YLD) พบว่าปัญหาภาวะซึมเศร้า 

เป็นสาเหตุสูญเสียอันดับที่ 1 ในเพศหญิงและอันดับที่ 2  

ในเพศชาย ในผู้สูงอายุไทย พบว่าภาวะซึมเศร้าเป็นภาระ

โรคอันดับที่ 10 ในเพศชาย และอันดับที่ 5 ในเพศหญิง  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 85

(สุดา วงศ์สวัสดิ์, 2557) ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาภาวะ

ซึมเศร้าจะมีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเป็นระยะ

เวลา นานกว่าโรคอื่น ๆ  จากการส�ารวจความชุกของภาวะ

ซึมเศร้าในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบความชุก 

ของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุมากที่สุดโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.6 

ผูส้งูอายเุพศหญงิมอีตัราความชกุเป็นสองเท่าของผูส้งูอายุ

เพศชาย (วิชัย เอกพลากร, 2551) ผู้สูงอายุไทยมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า และอัตราความชุกภาวะซึมเศร้า

จะเพิ่มสูงข้ึนตามอายุที่มากขึ้น อัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จ 

มีโอกาสเพิ่มจ�านวนขึ้นไปพร้อมกับอายุที่มากขึ้นด้วย  

กล่าวคืออัตราความชกุแสดงถงึความเส่ียงต่อปัญหาการฆ่า 

ตัวตายตามมา ผู้ที่คิดฆ่าตัวตายประมาณร้อยละ 75 เป็นผู้ที่ 

มภีาวะซมึเศร้าและร้อยละ 15 พยายามฆ่าตวัตาย ทัง้นีพ้บว่า 

ร้อยละ 60 – 90 ของผู้ที่ฆ่าตัวตายมีภาวะซึมเศร้าอยู่ก่อน 

(กรมสุขภาพจิต, 2553) 

หลายการศึกษาพบว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาที่

พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ประสบ

ปัญหาโรคเรื้อรังและมีข้อจ�ากัดในการพึ่งพาตนเองก่อ 

ให้เกิดภาวะซึมเศร้าร้อยละ 9.3 ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข

สามารถน�าไปสู่การฆ่าตวัตายได้ ผู้สูงอายุทีอ่าศัยในเขตเมอืง 

มีค่าความชุกของภาวะซึมเศร้าอยู่ในช่วงร้อยละ 19.9-80.3 

ในเขตชนบทพบค่าความชุกอยู่ในช่วงร้อยละ 17.0-84.8 

ข้อมูลการฆ่าตวัตายของคนไทย ตัง้แต่ปี 2540 - 2553 อตัรา

การฆ่าตวัตายสูงสุดในเพศชายคอื กลุ่มอายุ 80-84 ปี คดิเป็น  

10.73 ต่อแสนประชากร รองลงมาเป็นกลุ่ม 75-79 ปี และ

กลุ่ม 70-74 ปี ตามล�าดบั ในช่วงเดอืนตลุาคม ถงึพฤษภาคม 

พ.ศ. 2552 พบอัตราฆ่าตัวตายส�าเร็จมากที่สุดในผู้สูงอายุ

คิดเป็นร้อยละ 16.29 รองลงมา 30-34 ปีร้อยละ 12.25  

(กรมสุขภาพจิต, 2553) 

เป็นการยากทีจ่ะวนิจิฉยัการป่วยด้วยภาวะซมึเศร้า

ในผูส้งูอาย ุเน่ืองจากผู้สูงอายมุกัพูดถงึเกีย่วกบัการเจบ็ป่วย

ทางกายมากกว่าที่จะบ่งบอกถึงอารมณ์เศร้าโดยตรง หรือ

อาการคล้ายโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นในผู้สูงอายุจ�านวนมาก 

บ่อยครัง้ทีภ่าวะซึมเศร้าในผู้สูงอายถุกูมองว่าเป็นเรือ่งปกติ 

จนท�าให้กลายเป็นภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังเกิดโรคแทรกซ้อน

ยาวนานตลอดชวีติ ในชมุชนพบผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 5 ทีถ่กู 

วนิจิฉยัความเจบ็ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้ารนุแรง

สามารถก่อให้เกิดความพิการได้เท่า ๆ  กับการเจ็บป่วยด้วย 

โรคหัวใจล้มเหลว และเป็นผลท�าให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเร้ือรัง

มีอาการหนักมากขึ้น 

ภาวะซึมเศร้าก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุ

ทัง้ชวีติความเป็นอยูแ่ละสขุภาพโดยรวมส่งผลให้ศกัยภาพ 

ในการด�าเนินชีวิตลดลง สุขภาพแย่ลง เสียเงินในการ 

รักษามาก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า

จะ ต้องการความช่วย เหลอืมากกว่าในการใช้ชวีติประจ�าวนั 

ใช้ระยะเวลาฟื้นตัวจากโรคเร้ือรังช้ามากกว่า และยังจ�ากัด

ความสามารถและศกัยภาพของผูส้งูอายไุม่ให้เกดิความสขุ 

ในชีวิต การพยากรณ์โรคของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอาย ุ

มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี โดยเมื่อติดตามที่ 24 เดือนพบว่า

มีผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเพียงร้อยละ 33 เท่านั้น 

ทีม่อีาการดขีึน้แต่ยงัคงมภีาวะซมึเศร้า และในขณะทีร้่อยละ  

21 มีการเสียชีวิต (เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ และคณะ, 2554) 

จากข้อมูลกรมสุขภาพจิตในช่วงปีพ.ศ. 2551 

ถึงพ.ศ. 2558 พบผู ้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทุกปี  

เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มปัญหาภาวะ 

ซึมเศร้าสูงขึ้นเช่นกัน เรียงล�าดับจังหวัดที่มีอัตราความชุก

ของภาวะซึมเศร้าสูงที่สุดถึงต�่าสุด ได้แก่ จังหวัดล�าพูน 

จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัด

แพร่ จังหวัดล�าปาง จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่  

มีอัตราความชุกของภาวะซึมเศร้าต่อประชากรแสนคน

เท่ากับ 952.46, 758.92, 452.65, 430.99, 370.12, 330.79, 

246.91 และ110.57 ตามล�าดับ (กรมสุขภาพจิต, 2559) 

วัยสูงอายุมีบริบทและความต่างทางด้านความ

ต้องการและการเปลีย่นแปลงทีม่คีณุลกัษณะเฉพาะแตกต่าง 

จากกลุ่มวัยอื่น มีความไวต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าจาก 

หลากหลายปัจจัยได้แก่ ด้านชีวภาพ ด้านกายภาพ ด้านสงัคม

สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตวิทยา ถือว่าเป็น

ปัจจัยส�าคัญก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า 

ความเสี่ยงเกิดจากการสัมผัสหลายทางปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สิ่งคุกคาม การได้รับสัมผัส และ ความอ่อนแอ  

สิ่งคุกคามแต่ละชนิดมีปฏิกิริยาต่อกัน อาจเสริมฤทธ์ิหรือ

ต้านฤทธ์ิซ่ึงกันและกัน ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อความเสีย่งในการเกดิภาวะซมึเศร้าของผูส้งูอายุ

จึงเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็น จากสาเหตุดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยเห็นถึง

ความส�าคญัเกีย่วกบัการเกดิภาวะซมึเศร้าในผูส้งูอาย ุจงึได้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ 
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ความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าของประชากรผู้สูงอายุ 

60 ปีข้ึนไป ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษา

คร้ังน้ีจะสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหา 

ภาวะซึมเศร้าลดอุบัติการณ์ภาวะซึมเศร้าได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการ

เกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะซึมเศร้าได้แก่ 

1. คุณลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ 

เป็นความแตกต่างถึงบทบาทหน้าที่ อายุในแต่ละช่วง 

มีความชุกของภาวะซึมเศร้าจะเพ่ิมสูงตามอายุที่มากขึ้น 

อาชพีจากปัญหาการว่างงาน ส่งผลให้ขาดรายได้ไม่เพยีงพอ 

ต่อการเล้ียงชีพ ระดับการศึกษาช่วยในการพัฒนาความรู้

ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีในการด�าเนินชีวิต และปฏิบัติได้

อย่างเหมาะสมในการเผชิญความเศร้า สถานภาพสมรส

เป็นการสนับสนุนด้านครอบครัว ช่วยเสริมแรงให้การ 

ด�าเนินชีวิต 

2. ปัจจยัทางจติวทิยา ประกอบด้วย การรบัรูค้ณุค่า 

ในตนเอง เป็นความรูส้กึทีเ่ป็นบวกหรอืเป็นลบทีบ่คุคลมีต่อ

ตนเอง การรบัรูส้ภาวะสขุภาพตนเอง ในการยอมรบัสภาพ

เสือ่มถอย ยอมรบัความสามารถทีจ่�ากดัตามวยั และปรบัตวั 

ให้เหมาะสม และการยอมรับต่อการสูญเสียด้านร่างกาย 

คนใกล้ชดิ และสิง่อนัเป็นทีร่กั ไม่ว่าจะเป็นวตัถหุรอืบคุคล 

สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดภาวะซึมเศร้าได้ 

3. ปัจจยัทางสงัคม เชือ่ว่าสภาพแวดล้อมทางสงัคม

มีผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคลกบัสิง่แวดล้อม ได้แก่ การได้รบัสนบัสนนุทางสงัคม 

บทบาททางสังคม ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อนฝูง

และชุมชน การขาดการสนับสนุนทางสังคม หรือไม่ด ี

และในระดับต�่าจะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น 

4. พฤตกิรรมสขุภาพ เป็นการปฏบิตักิจิกรรมให้มี

สขุภาพด ีซึง่จะน�าไปสูส่ขุภาวะของบคุคลนัน้ ได้แก่ การรบั 

ประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การออกก�าลังกาย  

การท�าสมาธิ การงดบุหรี่สุรา การท�างานอดิเรก กรอบ

แนวคิดประยุกต์จากแนวคิดปัจจัยก�าหนดสถานะสุขภาพ

เป็นการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ จากหลายมิติที่มีอิทธิพล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพและน�าไปสู ่การมี

สุขภาพดีหรือเจ็บป่วย 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง ณ ช่วง

เวลาหนึ่ง ประชากรคือ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน การสุ่มเลือก 

กลุม่ตัวอย่างเพือ่เป็นตัวแทนประชากรใช้วธีิการสุ่มแบบกลุม่  

(cluster random sampling) โดยแบ่งกลุ่มเป็นจังหวัดที่มี

อตัราความชกุของภาวะซมึเศร้าอยูใ่นระดบัสงู ระดบักลาง 

และระดบัต�า่ สุม่อย่างง่ายโดยการจับฉลาก ได้จังหวดัพะเยา  
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จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่านเป็นพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้  

ขั้นตอนที่สอง สุ ่มเลือกหมู ่บ้าน ก�าหนดตามสัดส่วน 

ในอตัรา 100:1 ของจ�านวนหมู่บ้านแต่ละจงัหวดัสุ่มอย่างง่าย  

ได้จ�านวนหมู่บ้านพร้อมรายชื่อหมู่บ้านของแต่ละจังหวัด 

ขั้นตอนที่สาม สุ่มรายชื่อผู้สูงอายุ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

เนือ่งจากประชากรผู้สูงอายุมีจ�านวนมากและผู้วจิยัไม่ทราบ 

จ�านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

จากสูตรประมาณค่าสัดส่วนประชากรที่ไม่ทราบจ�านวน  

ผู้วิจัยได้ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% ค่าสัดส่วนความชุกโรคซึมเศร้าในประชากรสูงอายุ 

ร้อยละ 5.9 (เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ, 2554) และยอมให้มีความ 

คลาดเคล่ือนได้ไม่เกนิ 0.025 ในการวจิยัคร้ังนีจ้�าเป็นต้องใช้ 

กลุม่ตวัอย่างขนาดใหญ่ ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างขึน้อยูก่บั 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ต้องมีขนาดอย่างน้อย 10 - 30 เท่าของจ�านวนตัวแปร 

ทีศึ่กษา เพือ่ให้สถิติวเิคราะห์ มคีวามน่าเชือ่ถอื และสะดวก

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เพ่ิมขนาดตัวอย่าง เป็น 

400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชงิเนือ้หา เท่ากบั 0.87 และตรวจสอบความเทีย่ง 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ เท่ากับ 0.94 แบบ

สัมภาษณ์ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ คุณลักษณะทาง

ประชากร ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทาง

พฤตกิรรมสขุภาพและแบบคดักรองภาวะซึมเศร้า 2 ค�าถาม 

กรมสุขภาพจิต มีค่า sensitivity ร้อยละ 73 specificity  

ร้อยละ 90 เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

ซึมเศร้าจากคนปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยบุคลากร

สาธารณสขุทีผ่่านการชีแ้จงหลกัการและทดลองสัมภาษณ์

ระหว่างกลุ่ม ข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิตเชิงพรรณนา  

ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อในการเกิด 

ภาวะซึมเศร้า ใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค โดยวิธีการ  

enter พิจารณาความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลกำรวิจัย

กลุ่มตัวอย่างผู ้สูงอายุในการศึกษานี้ส่วนมาก

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.8 มีอายุเฉลี่ย 69.0±6.9 ปี ระดับ 

การสนับสนุนปัจจัยทางสังคมอยู ่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ย 4.7±13.6 ระดับการสนับสนุนปัจจัยทางจิตวิทยา

อยู ่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 91.5±10.0 ระดับการ

สนับสนุนปัจจัยทางพฤติกรรมสุขภาพอยู ่ในระดับสูง  

ค่าเฉลี่ย 41.0±5.5 มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า

ร้อยละ 52.3 เพศหญิงมีความเสี่ยงมากที่สุดร้อยละ 51.1

ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ พบว่า มีตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปรที่มี

อิทธิพลกับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรสามารถ

ร่วมกันท�านายความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าใน 

ผู้สูงอายุได้ถูกต้องร้อยละ 67.00 ประกอบด้วย (1) บทบาท

ทางสังคม มีอิทธิพลทางลบ กล่าวคือ ความเสี่ยงต่อการ

เกิดภาวะซึมเศร้าในผู ้สูงอายุมีโอกาสลดลง 0.89 เท่า  

เมือ่ได้รบัการสนบัสนนุบทบาททางสงัคมเพิม่ขึน้หนึง่หน่วย  

(OR=0.893, 95% CI=0.84-0.96, P-value = 0.002) (2) 

การรับรู้สภาวะสุขภาพตนเอง มีอิทธิพลทางลบ กล่าวคือ 

ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุมีโอกาส 

ลดลง 0.86เท่า เมื่อมีการรับรู้สภาวะสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น 

หนึ่งหน่วย (OR=0.885, 95% CI=0.83-0.95, P-value< 

0.001) (3) พฤติกรรมสุขภาพ มีอิทธิพลทางลบ กล่าวคือ 

ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุมีโอกาส 

ลดลง 0.93 เท่า เมื่อมีพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย 

(OR=0.929, 95% CI=0.86-1.00, P-value=0.050) (4) 

เพศหญิง มีอิทธิพลทางบวก กล่าวคือ เพศหญิงมีโอกาส

เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเป็น 

1.7 เท่าของเพศชาย (OR=1.689, 95% CI=1.02-2.80,  

P-value=0.041) 5) การศกึษาระดบัประถมศกึษา มอีทิธพิล

ทางบวก กล่าวคอื ผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัประถมมโีอกาสเพิม่

ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเป็น 2.3 เท่า 

ของระดับการศึกษาที่สูงกว่า (OR=2.271, 95% CI=1.14-

4.52, P-value=0.019) และ 6) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

มีอิทธิพลทางบวก กล่าวคือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า 2.5 เท่า 

ของผู้ไม่ประกอบอาชีพ (OR=2.537, 95% CI=1.03-6.26, 

P-value=0.043) ทั้งนี้ยังพบว่า การสนับสนุนทางสังคม 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนฝูงและชุมชน การรับรู ้

คุณค่าในตนเอง การยอมรับต่อการสูญเสียด้านร่างกาย  
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คนใกล้ชิด และสิ่งอันเป็นที่รัก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

รายได้ ไม่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้า

ในผู้สูงอายุ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตำรำง 1 

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุ

ตัวแปร Sig. Adjusted OR 95% CI 

ปัจจัยทำงสังคม
         การสนับสนุนทางสังคม 0.897 1.005 0.936-1.079

         บทบาททางสังคม    0.001* 0.893 0.834-0.956

         ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อนฝูงและชุมชน 0.185 1.054 0.975-1.140

ปัจจัยทำงจิตวิทยำ
         การรับรู้คุณค่าในตนเอง  0.078 0.934 0.866-1.008

         การรับรู้สภาวะสุขภาพตนเอง      0.000** 0.882 0.825-0.942

         การยอมรับต่อการสูญเสียด้านร่างกาย คนใกล้ชิด
         และสิ่งอันเป็นที่รัก

0.208 0.936 0.844-1.038

ปัจจัยทำงพฤติกรรมสุขภำพ
         พฤติกรรมสุขภาพ  0.048* 0.929 0.863-0.999

คุณลักษณะทำงประชำกร
เพศ
         ชาย
         หญิง   0.041* 1.689 1.021-2.795

อายุ 0.364 1.017 0.981-1.055

สถำนภำพสมรส
         คู่
         โสด/หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 0.125 1.542 0.317-0.926

ระดับกำรศึกษำ
         มัธยมศึกษาขึ้นไป 0.064

         ประถมศึกษา   0.019* 2.271 1.141-4.519

         ไม่ได้เรียน 0.157 2.357 0.720-7.722

อำชีพ
         ไม่ได้ประกอบอาชีพ 0.100

         เกษตรกรรม 0.375 0.770 0.433-1.372

         รับจ้าง 0.725 1.150 0.527-2.513

         ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   0.043* 2.537 1.028-6.257

รำยได้พอเพียงพอ
         เพียงพอ

         ไม่เพียงพอ 0.590 0.875 0.539-1.421

*p < 0.05 **p < 0.001
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กำรอภิปรำยผล 

ผู้สูงอายุที่มีบทบาททางสังคม มีโอกาสในการ

เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น มีโอกาสเป็น 

ทีป่รกึษาและให้ค�าแนะน�า ได้รับการยอมรับ และปฏบิตัติน

เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม สามารถป้องกันความเส่ียงต่อ

การเกิดภาวะซึมเศร้าได้ สุทธานันท์ ชุนแจ่ม (2554) พบว่า  

การให้ค�าแนะน�ากับบุคคลอื่น การมีส่วนร่วมในสังคม  

มคีวามสมัพนัธ์ด้านลบกบัภาวะซึมเศร้า สมใจ โชตธินพนัธุ์  

(2550) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมซ่ึงประกอบด้วย 

ด้านความใกล้ชิดและรักใคร่ผูกพัน การมีส่วนร่วมหรือ

เป็นส่วนหน่ึงของสังคม การมโีอกาสเอ้ือประโยชน์ต่อผูอ้ืน่  

ความมั่นคงในความมีคุณค่าแห่งตน การได้รับความ 

ช่วย เหลือและค�าแนะน�า มีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะ

ซมึเศร้า กล่าวคอื หากบคุคลได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคม 

และเครอืข่ายทางสังคมทีเ่พียงพอจะท�าให้เกิดความเข้มแขง็

ทางจิตใจ ช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ 

ผู ้สูงอายุที่ มีการรับรู ้สภาวะสุขภาพตนเอง  

มคีวามคดิ ความรูส้กึหรอืความพอใจเกีย่วกบัสภาวะสขุภาพ

ของตนเอง มั่นใจในความสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง

ได้เป็นอย่างดี สามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

ซมึเศร้าได้ หากผูส้งูอายยุอมรับการเปลีย่นแปลงตามสภาพ

เสื่อมถอยที่เกิดขึ้น ยอมรับความสามารถที่จ�า กัดตามวัย 

ผูสู้งอาย ุและปรบัตวัให้เหมาะสมกบัสภาวะสขุภาพ จะส่งผล 

ต่ออัตมโนทัศน์ที่ดีต่อตนเอง สุทธานันท์ ชุนแจ่ม (2554) 

พบว่า อัตมโนทัศน์เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบ

กับภาวะซึมเศร้า กาญจนา กิริยางาม (2553) พบว่า ความ

สามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั ได้แก่ การช่วยเหลอื

ตนเองได้หรือต้องพึ่งพาผู้อื่นในระดับน้อย การรับรู้ความ

รุนแรงของความเจ็บป่วย มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ

ซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บุษราคัม  

จิตอารีย์ (2555) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความรุนแรง

ของความเจบ็ป่วยในระดบัสูงจะมีภาวะซึมเศร้าในระดบัสงู 

ทั้งน้ีการรับรู้สภาวะสุขภาพตนเองมีความแตกต่างกันไป 

พฤติกรรมสุขภาพ มีอิทธิพลกับความเสี่ยงต่อ 

การเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพระดับดี มีการ

นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอและเป็นเวลา ออกก�าลังกายท่ี

เหมาะสมตามสภาพร่างกายอย่างน้อย ครั้งละ 15-30 นาที 

อย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 ครัง้ ท�างานอดเิรกเวลาว่าง สามารถ

ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ 

ทศพร บริบูรณ์ (2553) พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้ออก

ก�าลงักายสม�า่เสมอ มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัภาวะซมึเศร้า  

นภา พวงรอด (2558) พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม

ออกก�าลงักายมภีาวะซมึเศร้ามากกว่าผูส้งูอายทุีเ่ป็นสมาชิก

กลุม่ออกก�าลงักายร้อยละ 17.3 ยวุล ีสหายแก่น (2551) พบว่า  

การหางานอดเิรกท�าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างหนึง่ 

ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้ การท�างานอดิเรกมีผลต่อ

การปริมาณสารสื่อประสาทรวมไปถึงความรู้สึกมีคุณค่า

และภาคภูมิใจในตนเอง 

เพศหญิงมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า 

ในผู้สูงอายุจ�านวนมากที่สุดร้อยละ 51.1 สอดคล้องกับ

การศึกษา นภา พวงรอด (2558) พบว่า เพศหญิงมีภาวะ

ซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย Kelsoe (2005) กล่าวว่า เพศหญิง

ถือได้ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงมากกว่าเพศชาย จากการถ่ายทอด

จากแม่สู่ลูกทางโครโมโซมเพศหญิงที่มีลักษณะของภาวะ 

ซมึเศร้าอยู ่จากการทีร่ะดบัภาวะเศร้ามคีวามแตกต่างกนัไป 

ในแต่ละงานวิจัยเนื่องจากลักษณะกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่

แตกต่างกันทางบริบทพื้นที่ ช่วงเวลาที่ศึกษา และการใช้

เกณฑ์ในการวัดและแปรผล

ผู ้สูงอายุที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

มโีอกาสเสีย่งต่อการเกดิภาวะซมึเศร้า องิใจ จันทมลู (2552) 

พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่ามีภาวะซึมเศร้า 

สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า การที่ผู้สูงอายุ 

ขาดการรบัรูข่้าวสาร ขาดความสนใจต่อสิง่แวดล้อมสามารถ 

ท�าให้ผู้สูงอายุไม่เข้าใจสถานการณ์และการปฏิบัติตนได้

อย่างเหมาะสม มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าได้

ผูส้งูอายทุีป่ระกอบอาชีพค้าขายหรอืธุรกจิส่วนตวั  

มโีอกาสเสีย่งต่อการเกดิภาวะซมึเศร้า เตอืนใจ โคตรสมบัติ 

(2544) พบว่าการประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 

มีอัตราการซึมเศร้าสูงกว่าอาชีพอื่น ๆ  เนื่องจากรายได้เป็น

ปัจจัยหลักในการด�ารงชีวิต ภาวะซึมเศร้าอาจเกิดขึ้นได ้

จากการบริหารดูแลเงินที่ได้มาให้เกิดก�าไรเพิ่มขึ้นไป  

การดิ้นรนแสวงมาซึ่งก�าไรอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยสภาพ 

ทางร่างกายที่เสื่อมถอยในหลาย ๆ ด้าน ก่อให้เกิดการ 
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พักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ความวิตกกังวลจากการท�าธุรกิจ  

อาจส่งผลให้เกดิภาวะซึมเศร้าได้ เทพฤทธิ ์วงศ์ภูม ิและคณะ  

(2554) พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกจิ ได้แก่ การประกอบอาชพี  

รายได้ ความเพียงพอของรายได้ สถานะการเงิน มีความ

สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสภานภาพ

ทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยหลักในการด�ารงชีพและใช้สอย

ในครอบครัว 

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร เช่น 

สขุภาพ และการดแูลสขุภาพในผูส้งูอาย ุเนือ่งจากเป็นปัจจยั 

จากความเสื่อมถอยของร่างกายตามอายุขัย เป็นสิ่งที่เลี่ยง 

ไม่ได้ เพือ่สามารถน�าผลการวจิยัเคราะห์ไปใช้ในการส่งเสรมิ 

สุขภาพ ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้น
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บทคัดย่อ

ย่า-ยายของทารกแรกเกดิเป็นกลุม่การสนบัสนนุทางสงัคมทีเ่ข้มแขง็ของหญงิหลงัคลอดและทารก แต่มพียาบาล

ไม่มากนักที่จะตระหนักถึงการรับรู้ของ ย่า-ยาย ต่อการสนับสนุนทางสังคมจากหอผู้ป่วยในระหว่างที่หญิงหลังคลอด

เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของย่า-ยายที่มาเยี่ยมหญิงหลังคลอด 

ต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรม ของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ในระหว่าง

เดือนกันยายน 2555- มกราคม 2556 กลุ่มตัวอย่าง คือ ย่า-ยายที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย และเป็นผู้ดูแลหลักของหญิง

หลังคลอดอย่างน้อย 6 สัปดาห์หลังคลอด จ�านวน186 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก 

การทบทวนวรรณกรรม ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน และน�าไปทดลองใช้กับย่า-ยายที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรมอยู่ใน 

ระดับมาก (M = 36.0, SD = 0.45) และด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นด้านที่มีคะแนนสูงสุด (M = 3.67, SD = 0.57) 

ส่วนด้านสิ่งของ เงินทองและแรงงาน เป็นด้านที่มีคะแนนน้อยสุด (M = 3.52, SD = 0.55) และพบว่าย่า-ยายที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลแตกต่างกัน [F(4,181) = 3.35, p = .011] ส่วนอายุ 

สถานภาพสมรส และฐานะทางเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อการรับรู้การได้รับการสนับสนุนทางสังคม ดังนั้นในการเตรียม 

ย่า-ยายเพื่อเป็นผู้ดูแลหลักของหญิงหลังคลอดและทารก พยาบาลควรให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ย่า-ยายที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันโดยใช้เทคนิควิธีที่แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: ย่า-ยาย, การสนับสนุนจากพยาบาล, หญิงหลังคลอด, การสนับสนุนทางสังคม

Abstract

Grandmothers of newborn babies provide strong social support but little is known concerning their perception 

on social support from nurses during a hospital admission. The objective of this descriptive study was to explore 

grandmothers’ perception of social support received from nurses in postpartum units of Maharat Nakhon Ratchasima  
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บทน�ำ

ในวัฒนธรรมเอเชีย เช่น เวียดนาม (Lundberg & 

Trieu, 2011) จีน (Gao, Chan, You, & Li, 2010) และไทย  

มารดาของหญิงหลังคลอดและมารดาของสามีหญิง 

หลังคลอดเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญในการดูแลหญิง 

หลังคลอดและบตุรแรกเกดิเมือ่กลบัไปอยูบ้่าน (Kaewsarn, 

Moyle, & Creedy, 2003; Liamputtong, 2004) เมื่อผู้หญิง

ในครอบครัวคลอดบุตร บุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงโดยมาก 

จะเป็นมารดาหญิงหลังคลอดหรือมารดาของสามีหญิง

หลงัคลอดจะท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ดแูลหลัก (a primary caregiver) 

ผูด้แูลหลกันีม้หีน้าท่ีช่วยเหลือหญิงหลังคลอดในการปฏบิติั

กจิวตัรประจ�าวนั ดแูลทารกแรกเกดิ เตรยีมอาหารหลงัคลอด 

ตามความเชื่อทางวัฒนธรรม ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัว

ต่าง ๆ  และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของหญิงหลังคลอด 

ว่าจะดูแลสุขภาพตนเองหลังคลอดอย่างไร ผู้ดูแลหลัก 

จึงมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพและการปรับตัวของหญิง

หลังคลอดตลอดจนความส�าเร็จในการเล้ียงบุตรด้วยนม

มารดา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าครอบครัว เช่น 

ย่า-ยายหรือสามีเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ส�าคัญ 

หญิงหลังคลอดทีไ่ด้รับการสนบัสนนุทางสังคมไม่เพยีงพอ  

อาศัยอยู่ในครอบครัวเดี่ยว หรือมีสัมพันธภาพแบบขาด

ความรกัและความไว้วางใจต่อแม่ของตวัเองจะมคีวามเสีย่ง 

ต่อการความผิดปกติด้านสุขภาพจิต (Fisher, et al., 2012) 

ขณะที่การให้การสนับสนุนทางสังคมแก่หญิงหลังคลอด

อย่างเพียงพอจะช่วยส่งเสริมความส�าเร็จในการเลี้ยงลูก 

ด้วยนมแม่ การดูแลทารกแรกเกิด และการปรับตัวของ

มารดา เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และลดระดับ

ความเครียดและภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ (Ni & Lin, 

2011) 

การสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลจะเน้นไปที ่

การเตรียมการเป็นมารดาของผู้หญิงในระยะฝากครรภ์ 

ระยะคลอดและระยะหลงัคลอดเป็นหลกั โดยให้ความสนใจ 

กลุม่ย่า-ยายน้อยกว่า จากการสงัเกตของคณะผูว้จิยัขณะสอน 

ภาคปฏิบัตินักศึกษาที่ตึกหลังคลอด พบว่าในระยะคลอด

ย่า-ยายจะมีโอกาสเรียนรู ้เรื่องการดูแลหญิงหลังคลอด 

น้อยมาก ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากห้องคลอดของโรงพยาบาล

รฐับาลส่วนมากไม่อนญุาตให้ญาตเิข้าไปดแูลหญงิรอคลอด 

ในห้องคลอด ดังนั้นโอกาสที่ ย่า-ยายจะได้เรียนรู้และมี

ส่วนร่วมในการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดมากขึ้น

คือเมื่อมารดาย้ายมาที่ตึกหลังคลอด เพราะเป็นระยะที่ ย่า-

ยายมีเวลาอยู่กับหญิงหลังคลอดนานที่สุด ดังนั้นพยาบาล

ควรช่วยสนับสนุนย่า-ยายให้แสดงบทบาทปัจจุบันอย่าง 

เหมาะสม พร้อมทัง้ช่วยเหลอืในการปรบัตวัเข้าสูบ่ทบาทใหม่  

โดยการสอนวิธีในการดูแลครอบครัว เช่น การเลี้ยงบุตร 

Hospital. The researchers collected data between September 2012 and January 2013. Volunteer participants were 186 

female visitors who identified themselves as grandmothers of the newborn and who would be the primary caregivers 

during the six-week postpartum period. The researchers developed a questionnaire with a five-point Likert scale  

from previous studies conducted in this area. It was validated by three experts in nursing science and tried out with 

30 female visitors in the units (overall Cronbach’s alpha coefficient = .91). Data were analyzed by using descriptive 

statistics and Analysis of Variance. Results revealed that grandmothers perceived “somewhat true” (M = 3.60, SD = 

0.45) for the overall social supports given by nurses. They rated informational support with the highest mean score 

(M = 3.67, SD = 0.57) and tangible support with the lowest mean score (M = 3.52, SD = 0.55). Analysis of variance 

showed that grandmothers with different educational levels perceived social support from nurses differently, unlike 

grandmothers with different ages, marital statuses, and socioeconomic statuses. Therefore, in order to prepare  

grandmothers for being a primary caregiver of postpartum mothers and newborn babies, nurse should support 

grandmothers who have different educational levels by using various supportive techniques.

Keywords: grandmother, nursing support, postpartum mothers, social support
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ด้วยนมแม่ การดแูลทารกแรกเกดิ การจดัท่านอนทีเ่หมาะสม 

ส�าหรบัทารก และการเร่ิมให้ทารกรบัประทานอาหารเสรมิ 

เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่ากลุ่มย่า-ยายจะเป็นก�าลังหลัก 

ในการดแูลหญิงหลงัคลอดทีบ้่าน จงึควรได้รบัการสนบัสนนุ 

ด้านข้อมูลความรู้ต่าง ๆ แต่ยังไม่ทราบว่าย่า-ยายเหล่านี้

ได้รับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาล

อย่างไร และการรับรู้ของย่า-ยายต่อการสนบัสนนุทางสงัคม 

จากพยาบาลมคีวามสัมพันธ์กับอายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของย่า-ยายต่อการได้รับการ 

สนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรม

2. เพือ่เปรยีบเทยีบการรบัรูก้ารได้รบัการสนบัสนนุ

ทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรมของย่า-ยายที่มีอายุ  

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ

แตกต่างกัน

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

ผู ้วิจัยใช้แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ  

แคแปลน และคณะ (Kaplan, et.al., 1977) ที่กล่าวถึง 

ความจ�าเป็นพื้นฐานทางสังคมที่คนเราจะได้รับจากกลุ่ม

สังคม ได้แก่ ความมั่นคง ปลอดภัย ความผูกพันทางด้าน

อารมณ์และความคิด ความใกล้ชิด การได้เลี้ยงดูช่วยเหลือ  

เห็นคุณค่า รวมทั้งแนวคิดของเฮาส์ (House, quoted in 

Cronenwett, 1983) ทีแ่บ่งชนดิของการสนบัสนนุออกเป็น 

4 ชนิด ซึ่งพิศมัย เพิ่มกระโทก (2530) ได้น�ามาปรับปรุง

และเรียบเรียง โดยได้จัดกลุ่มของการสนับสนุนทางสังคม

ไว้ตามลักษณะของความจ�าเป็นพื้นฐานทางสังคม ได้เป็น 

2 ชนิด คือ (1) ความจ�าเป็นทางด้านอารมณ์และสังคม 

ประกอบด้วย การได้รับการตอบสนองความต้องการด้าน

อารมณ์ การได้รับการยอมรับและเป็นผู้เห็นคุณค่า การมี

ส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (2) ความช่วยเหลือ 

ทางด้านข่าวสารหรือของใช้ ประกอบด้วย การได้รับความ

ช่วยเหลือด้านสิง่ของ การเงนิ หรอืแรงงาน การได้รบัความ

ช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร

อีกทั้งสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่ให้ความ

ส�าคัญกับระบบเครือญาติ ให้ความเคารพเชื่อฟังค�าแนะน�า 

ของญาติผู้ใหญ่ในเรื่องต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากการศึกษา

ของ ชญาภา ชัยสุวรรณและคณะ (2555) ที่พบว่า ในระยะ 

หลงัคลอดบตุรย่า-ยายจะมบีทบาทในการให้ความช่วยเหลอื 

ในการเลี้ยงดูบุตรหลานและแบ่งเบาภาระงานต่าง ๆ  

ภายในบ้าน ย่า-ยายจงึนบัเป็นก�าลงัส�าคญัในการสนบัสนนุ

ด้านทรัพยากรให้แก่มารดา สอดคล้องกับการศึกษาของ 

สมพร ศรีสวัสดิ์และคณะ (2556) ที่พบว่า มารดามีความ

พึงพอใจโปรแกรมส่งเสริมบทบาทของย่ายายในการ

สนบัสนนุการเลีย้งลกูด้วยนมแม่เป็นไปในลกัษณะเชงิบวก  

และมารดาทุกคนมีความเห็นด้วยว่าโปรแกรมนี้ช่วยท�าให้

ย่า-ยายมีความรู ้และทักษะการช่วยเหลือมารดาในการ 

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้มาก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิจัย เชิงปริมาณเพื่อ 

เปรียบเทียบการรับรู้การได้รับการสนับสนุนทางสังคม

จากพยาบาลในตึกสูติกรรมของย่า-ยายที่มีอายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศกึษาและฐานะทางเศรษฐกจิแตกต่างกนั

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ มารดาของหญิงหลังคลอด (ยาย)  

และ มารดาของสาม ี(ย่า) ของหญงิหลงัคลอดทีม่าเยีย่มหญิง

หลงัคลอดทีต่กึสตูกิรรม โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา 

กลุ ่มตัวอย่าง คือ ย่า หรือยาย ที่มาเยี่ยมหญิง 

หลงัคลอดทีต่กึสตูกิรรม โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา 

ในระหว่างเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556  

การก�าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่าง ท�าโดยใช้ การประมาณ

จากจ�านวนประชากร ศึกษาข้อมูลย้อนหลังสถิติของหญิง

หลังคลอดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3 เดือน 

(เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 ) พบว่าเฉลี่ยแล้วมีหญิง

หลังคลอด ประมาณ 726 คนต่อเดือน ดังนั้น คิดจ�านวน 

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 25 จากประชากร (เรณา พงษ์เรือง

พนัธ์ และประสทิธิ ์พงษ์เรอืงพนัธ์, 2549) ได้ทัง้สิน้ 181 ราย  

และควรเก็บข้อมูลเผื่อไว้อย่างน้อยร้อยละ10 ดังน้ัน 

คณะผู้วิจัยจึงก�าหนดเก็บตัวอย่างทั้งส้ินจ�านวน 199 ราย 

เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม สามารถ 

น�ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งสิ้น จ�านวน 186 ราย
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี ้

เป็นแบบสอบถามโดยใช้การสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผล

ต่อความต้องการการสนับสนุนทางสังคม 

ส ่วนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรู ้การได ้ รับ 

สนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลของย่า-ยาย จ�านวน 30 

ข้อ แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน คือ 

1. การสนบัสนนุทางสังคมด้านอารมณ์ (emotional  

support)

2. การสนับสนุนทางสังคมด้านการยอมรับและ 

เห็นคุณค่า (esteem or appraisal support)

3. การสนบัสนนุทางสังคมด้านการมีส่วนร่วมและ 

การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (companionship support)

4. การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร 

(informational support)

5. การสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของ เงินทอง 

และแรงงาน (tangible support)

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

การวัดความตรง (validity) ของแบบสอบถาม 

พัฒนาจากแบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมของ

มารดาที่บุตรป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ของพิศมัย อุบลศรีและ 

นุชมาศ แก้วกุลฑล (2546) เพ่ือให้เหมาะกับประชากร 

เป้าหมายในการศกึษาคร้ังนี ้ผู้วจิยัน�าแบบสอบถามการรบัรู้ 

การได้รับสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลของย่า-ยาย 

จ�านวน 30 ข้อ ไปตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

และความเหมาะสมของภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

ประกอบด้วย พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรม 1 ท่าน 

อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลสูติศาสตร์ 1 ท่าน และ

อาจารย์พยาบาลทีเ่ชีย่วชาญในการวจิยัและพัฒนาเครือ่งมอื  

1 ท่าน หลังจากนั้นผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามดังกล่าวไป

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ค�านวณค่าดชันคีวามเทีย่งตรงตามเนือ้หาของแบบสอบถาม 

(Content validity index--CVI) ตามสูตรของ Polit & Beck 

(2012) ได้ค่าดชันคีวามเทีย่งตรงรายข้อ (I-CVIs) อยู่ระหว่าง  

0.67-1.00 และดัชนีความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

แบบเฉลี่ย (S-CVI/Ave) = .989 

การวัดค่าความเชื่อมั่น (Reliability) การวัดค่า

ความเชื่อมั่นท�าโดยน�าแบบสัมภาษณ์การรับรู้การได้รับ

การสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรม  

ไปทดลองสัมภาษณ์ย่ายายที่มาเยี่ยมมารดาหลังคลอดที่

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จ�านวน 30 คน แล้วหา

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยใช้วิธีการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น (Cronbach’s alpha  

coefficient) เท่ากบั .91 โดยแยกวเิคราะห์รายด้านได้ค่าดงันี้

1. การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ 0.80

2. การสนับสนุนทางสังคมด้านการยอมรับและ 

เห็นคุณค่า 0.73

3. การสนับสนุนทางสังคมด้านการมีส่วนร่วม 

และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 0.74

4. การสนบัสนนุทางสงัคมด้านข้อมลูข่าวสาร 0.82

5. การสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของ เงินทอง 

และแรงงาน 0.72

เกณฑ์การแปลผลคะแนนของแบบสอบถามการ

รับรู้การได้รับสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลของย่ายาย

คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการรับรู้ 

ของย่ายายต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก

พยาบาลในตึกสูติกรรม ในระดับน้อยที่สุด

คะแนนระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการรับรู้ 

ของย่ายายต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก

พยาบาลในตึกสูติกรรม ในระดับน้อย

คะแนนระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการรับ

รู ้ของย่ายายต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก

พยาบาลในตึกสูติกรรม ในระดับปานกลาง

คะแนนระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการรับรู้ 

ของย่ายายต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก

พยาบาลในตึกสูติกรรม ในระดับมาก

คะแนนระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการรับรู้ 

ของย่ายายต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก

พยาบาลในตึกสูติกรรม ในระดับมากที่สุด
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กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

โดยการน�าโครงร่างวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการ

จรยิธรรมของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา  

เมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  

คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความยินยอมในการ 

เข้าร่วมวิจัยจากกลุ ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ 

ประโยชน์ของการวิจัย และวิธีการเก็บข้อมูล แล้วให้กลุ่ม

ตัวอย่างลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย เน้นให้ทราบว่า 

สามารถถอนตัวจากการวิจัย หรือปฏิเสธการเข้าร่วมการ

วิจัยได้ พร้อมทั้งชี้แจงว่าค�าตอบของกลุ่มตัวอย่างจะไม่มี

ผลกระทบใด ๆ  ต่อการรักษาพยาบาลของหญิงหลังคลอด 

ที่ได้รับจากโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ข้อมูลที่ได ้

จากการตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ระบุ 

ชื่อหรือที่อยู ่ การเผยแพร่ผลการวิจัยจะท�าในภาพรวม

เท่าน้ัน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยที่บูรณาการร่วมกับ

การบริการวิชาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 55 ในโครงการให้ความรู้แก่ญาติผู้คลอด  

ทีต่กึสตูกิรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะผูว้จัิย 

และนักศึกษาจะเก็บข้อมูลร่วมกันโดยมีขั้นตอนด�าเนิน

การวิจัยดังต่อไปนี้

1. คณะผูว้จิยัประสานงานกบัหวัหน้าตกึสตูกิรรม

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขออนุญาตและขอ 

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ประชุมนักศึกษาเพ่ือท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมูล เช่น การคดัเลอืกย่ายายทีมี่คณุสมบติั 

ในการเป็นตัวอย่างในงานวิจัย การชี้แจงวัตถุประสงค ์

การวิจัย การบอกสิทธิในการเข้าร่วมวิจัยหรือการบอกเลิก 

การเข้าร่วมวจิยัตามความสมคัรใจ การท�าความเข้าใจแต่ละ

ข้อค�าถาม เป็นต้น

3. คณะผู้วิจัยและนักศึกษาด�าเนินการเก็บข้อมูล

ในวนัทีไ่ปให้บรกิารวชิาการ โดยอาจารย์สาธติให้นกัศกึษา

ได้เห็นเทคนิคและวิธกีารแนะน�าตวักับย่า-ยาย การซักถาม 

เพื่อคัดเลือกย่า-ยายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด  

การชี้แจงเกี่ยวกับโครงการวิจัย การเซ็นใบยินยอม และ 

การอธิบายข้อค�าถามต่าง ๆ  เพิ่มเติม เป็นต้น เมื่อนักศึกษา 

เข้าใจดีแล้วให้นักศึกษาด�าเนินการเก็บข้อมูลเองโดยมี

อาจารย์เป็นที่ปรึกษาตลอดเวลา 

4. คณะผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

ในแบบสมัภาษณ์ หากมข้ีอค�าถามทีต่อบไม่ครบให้นกัศกึษา 

น�ากลับไปถามย่า-ยายอีกครั้ง 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ข้อมลูส่วนบคุคล วเิคราะหเ์บือ้งต้นโดยใช้สถติิ

พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. การรบัรูข้องย่า-ยายต่อการได้รบัสนบัสนนุทาง

สังคมจากพยาบาล วิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้สถิติพรรณนา  

ได้แก่ การค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

คะแนนการรับรู ้ต่อการได้รับสนับสนุนทางสังคมจาก

พยาบาลของย่า-ยายที่มี อายุ สถานภาพสมรส ระดับ 

การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน วิเคราะห์

ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variances)

ผลกำรวิจัย

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.5 มอีายรุะหว่าง 

56 - 60 ปี และส่วนน้อย ร้อยละ 0.5 มีอายุระหว่าง 31-35 ปี  

และ 71-75 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.0 มีรายได้ 

อยู่ระหว่าง 5,001 ถึง 10,000 บาท ส่วนน้อย ร้อยละ 10.2 

มีรายได้ อยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 15,000 บาท และ 15,001 

ถึง 20,000 บาท สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.6 

สมรสและอยู่ด้วยกัน มีส่วนน้อย ร้อยละ 3.8 หย่า ระดับ

การศกึษาสงูสดุ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.7 จบการศกึษาระดบั

ประถมศึกษา ส่วนน้อย ร้อยละ 3.8 ไม่ได้เรียนหนังสือ  

ส�าหรับประสบการณ์ในการดูแลมารดาและทารกในช่วง 

6 สัปดาห์หลังคลอด ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง เคยมี 

ประสบการณ์มาแล้ว ร้อยละ 57.0

ผลที่ได้จากการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ

ที่ 1 คือ เพื่อศึกษาการรับรู้ของย่า-ยายต่อการได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรม พบว่า 

การได้รับสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรม 

อยู ่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค ่าเฉลี่ยเท ่ากับ 3.60  
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(SD = 0.45) เม่ือพิจารณาตามรายด้าน พบว่าด้านข้อมูล

ข่าวสารเป็นด้านที่มีคะแนนสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.67 (SD = 0.57) และด้านสิ่งของ เงินทองและแรงงาน  

เป็นด้านที่มีคะแนนน้อยสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  

(SD = 0.55) ดังตารางที่ 1

ตำรำง 1 

แสดงคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรรับรู้ของย่ำ-ยำยต่อกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกพยำบำล

ในตึกสูติกรรม (N = 186)

ปัจจัยกำรสนับสนุนทำงสังคม M SD ระดับ

ด้านอารมณ์ 3.61 .54 ระดับมาก

ด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า 3.57 .51 ระดับมาก

ด้านการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 3.62 .54 ระดับมาก

ด้านข้อมูลข่าวสาร 3.67 .57 ระดับมาก

ด้านสิ่งของ เงินทองและแรงงาน 3.52 .55 ระดับมาก

รวมทุกด้ำน 3.60 .45 ระดับมำก

ผลที่ได้จากการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

คือ เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้การได้รับการสนับสนุนทาง

สังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรมของย่า-ยาย ที่มี อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ

แตกต่างกัน พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ 

การรับรู้การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาล

ในตึกสูติกรรมของย่า-ยายแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ อายุ สถานภาพสมรสและฐานะ

ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการรับรู้การได้รับ

การสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรมของ 

ย่า-ยาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียด

แสดงในตารางที่ 2

ตำรำง 2 

กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของปัจจัยสนับสนุนทำงสังคมในด้ำนต่ำงๆจำกพยำบำลในตึกสูติกรรมที่มี อำยุ สถำนภำพสมรส 

ระดับกำรศึกษำและฐำนะทำงเศรษฐกิจแตกต่ำงกัน (N = 186)

ข้อมูลส่วนบุคคล แหล่งควำมแปรปรวน df ss ms F Sig.

อายุ Between Groups 2 0.853 0.427 2.113 0.124

Within Groups 183 36.947 0.202   

Total 185 37.8    

สถานภาพสมรส Between Groups 3 1.124 0.375 1.86 0.138

Within Groups 182 36.676 0.202

Total 185 37.8

ระดับการศึกษา Between Groups 4 2.605 0.651 3.35 0.011*

Within Groups 181 35.194 0.194   

Total 185 37.8    

รายได้ Between Groups 2 0.189 0.094 0.459 0.633

Within Groups 183 37.611 0.206   

Total 185 37.8    

* p < .05
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยสนับสนุน

ทางสังคมในด้านต่าง ๆ จากพยาบาลในตึกสูติกรรม  

กับระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่าพบว่า ปัจจัย

สนับสนุนทางสังคมด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า และ

ด้านข้อมูลข่าวสาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3

ตำรำง 3 

กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของปัจจัยสนับสนุนทำงสังคมในด้ำนต่ำงๆจำกพยำบำลในตึกสูติกรรมจ�ำแนกตำมระดับ 

กำรศึกษำ (N = 186)

ปัจจัยสนับสนุนทำงสังคม แหล่งควำมแปรปรวน df ss ms F Sig.

ด้านอารมณ์ Between Groups 4 2.548 .637 2.250 .065

Within Groups 181 51.250 .283

Total 185 53.798

ด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า Between Groups 4 5.193 1.298 5.496 .000*

Within Groups 181 42.761 .236

Total 185 47.955

ด้านการมีส่วนร่วม Between Groups 4 2.071 .518 1.816 .128

Within Groups 181 51.608 .285

Total 185 53.679

ด้านข้อมูลข่าวสาร Between Groups 4 3.395 .849 2.625 .036*

Within Groups 181 58.518 .323

Total 185 61.913

ด้านสิ่งของ เงินทองและแรงงาน Between Groups 4 1.999 .500 1.704 .151

Within Groups 181 53.091 .293

Total 185 55.090

* p < .05

เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูร่ะหว่างระดบั

การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัตามด้านการยอมรบัและเหน็คณุค่า 

โดยใช้วิธีของ LSD พบว่า ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ 

อาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของปัจจัย

สนบัสนนุทางสงัคมในด้านการยอมรบัและเหน็คณุค่าจาก

พยาบาลในตึกสูติกรรม แตกต่างกับ ระดับมัธยมศึกษา,  

ประถมศึกษา และไม่ได้เรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยในกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีค่าเฉลี่ยของ

การยอมรับและเห็นคุณค่าจากพยาบาลในตึกสูติกรรม 

มากทีส่ดุ (M = 3.79, SD = .38) ในขณะทีก่ลุม่ระดบัการศกึษา 

อนุปริญญา/อาชีวศึกษามีค่าเฉลี่ยของการยอมรับและเห็น

คุณค่าจากพยาบาลในตึกสูติกรรมน้อยที่สุด (M = 3.22, 

SD = .54) ดังตารางที่ 4
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ตำรำง 4 

กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของปัจจัยสนับสนุนทำงสังคมในด้ำนกำรยอมรับและเห็นคุณค่ำ จำกพยำบำลในตึกสูติกรรม 

ระหว่ำงกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน (N = 186)

วุฒิกำรศึกษำ n M SD แหล่งควำม

แปรปรวน

df ss ms F Sig.

ไม่ได้เรียน 7 3.79 .38 Between Groups 4 5.193 1.298 5.496 .000*

ประถมศึกษา 98 3.67 .49 Within Groups 181 42.761 .236

มัธยมศึกษา 43 3.61 .50 Total 185 47.955

อนุปริญญา/

อาชีวศึกษา

20 3.22 .54

ปริญญาตรี 18 3.31 .41

* p < .05

และเมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่าง

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันตามด้านข้อมูลข่าวสาร

โดยใช้วิธีของ LSD พบว่า ระดับการศึกษาอนุปริญญา/

อาชวีศกึษา มค่ีาเฉล่ียของปัจจยัสนบัสนนุทางสังคมในด้าน 

ข้อมูลข่าวสารจากพยาบาลในตึกสูติกรรม แตกต่างกับ 

ระดับมัธยมศึกษา และ การศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้ง 

มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยสนับสนุนทางสังคมในด้านข้อมูล

ข่าวสารจากพยาบาลในตึกสูติกรรม แตกต่างกับ ระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยในกลุ่มระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยของการ

สนับสนุนทางสังคมในด้านข้อมูลข่าวสาร จากพยาบาล

ในตึกสูติกรรมมากที่สุด (M = 3.77, SD = .50) ในขณะที่ 

กลุ่มปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนทางสังคม 

ในด้านข้อมลูข่าวสาร จากพยาบาลในตึกสติูกรรมน้อยทีส่ดุ  

(M = 3.36, SD = .46) ดังตารางที่ 5 

ตำรำง 5 

กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของปัจจัยสนับสนุนทำงสังคมในด้ำนข้อมูลข่ำวสำร จำกพยำบำลในตึกสูติกรรม ระหว่ำงกลุ่ม

ตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน (N = 186)

วุฒิกำรศึกษำ n M SD แหล่งควำมแปรปรวน df ss ms F Sig.

ไม่ได้เรียน 7 3.64 .60 Between Groups 4 3.395 .849 2.625 .036*

ประถมศึกษา 98 3.73 .63 Within Groups 181 58.518 .323

มัธยมศึกษา 43 3.77 .50 Total 185 61.913

อนุปริญญา/

อาชีวศึกษา

20 3.46 .46

ปริญญาตรี 18 3.36 .46

* p < .05
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กำรอภิปรำยผล

1. กำรรบัรูข้องย่ำ-ยำยต่อกำรได้รบักำรสนบัสนนุ

ทำงสังคมจำกพยำบำลในตึกสูติกรรม 

พบว่า การได้รบัสนบัสนนุทางสงัคมจากพยาบาล

ในตึกสูติกรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านข้อมูล

ข่าวสารเป็นด้านทีมี่คะแนนสูงสุด และด้านส่ิงของ เงนิทอง 

และแรงงาน เป็นด้านที่มีคะแนนน้อยสุด แต่สังเกตได้ว่า 

การได้รับสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลโดยรวมทั้ง  

5 ด้าน มคีะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากขึน้ไปทกุด้าน นบัเป็น 

ระดบัคะแนนทีน่่าพอใจ จงึอาจสรปุได้ว่า ย่า-ยายได้รบัการ

สนับสนุนในด้านอารมณ์ ด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า 

ด้านการมส่ีวนร่วม ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านส่ิงของ เงนิทอง 

และแรงงาน จากพยาบาลที่ตึกสูติกรรมเป็นอย่างดี

เม่ือพิจารณาการรับรู้ต่อการได้รับการสนับสนุน

ด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่าในหัวข้อ พยาบาลแนะน�า

วิธีการดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด เช่น  

การรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย การอาบน�้า

ทารกประจ�าวัน การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เป็นต้น  

เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ

สมพร ศรีสวัสดิ์และคณะ (2556) และชญาภา ชัยสุวรรณ 

และคณะ (2555) ที่พบว่า พยาบาลเป็นผู ้ที่สนับสนุน 

มากทีส่ดุในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ บ่งบอกได้ว่า ค�าแนะน�า

ต่างๆทีม่ารดา หรือ ย่า-ยายได้รับ ส่วนใหญ่มาจากค�าแนะน�า

ของพยาบาลที่ตึกสูติกรรม ดังนั้น พยาบาลจึงเป็นผู้ที่มี

บทบาทส�าคญัต่อการรบัรูข้องย่ายายทีต้่องเป็นหลกัในการ 

ช่วยเล้ียงดูทารกที่บ้านต่อไป

2. กำรรับรู้กำรได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำก

พยำบำลในตึกสูติกรรมของย่ำ-ยำยที่มีอำยุ สถำนภำพ 

สมรส ระดบักำรศกึษำและฐำนะทำงเศรษฐกจิแตกต่ำงกนั

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของย่า-ยาย ได้แก่ อายุ 

สถานภาพสมรส และฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมีความ 

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการรับรู้การได้รับการสนับสนุน 

ทางสงัคมจากพยาบาลในด้านต่าง ๆ  ยกเว้นระดบัการศกึษา  

ทีพ่บว่า มีผลต่อการรบัรูก้ารได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคม

จากพยาบาล อาจมองได้ว่าพยาบาลมกีารให้การพยาบาลใน

ด้านต่าง ๆ  แก่กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เหมือนกันในทุก ๆ  ด้าน  

จึงท�าให้ไม่มีความแตกต่าง แต่ที่แตกต่างซ่ึงมองเห็นได ้

ชัดเจนนั่นคือการเรียนรู ้ของแต่ละบุคคล โดยระดับ 

การศกึษาทีม่คีวามแตกต่างกนั จะส่งผลให้ด้านการยอมรบั

และเห็นคุณค่า และด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นการได้รับ

การสนับสนุนจากพยาบาลแตกต่างกันตามไปด้วย 

อายุ สถานภาพสมรส และฐานะทางเศรษฐกิจ 

ที่มีความแตกต่างกันของย่ายาย ไม่ส่งผลต่อการได้รับ

สนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากพยาบาล ไม่ว ่าจะเป็น  

ด้านอารมณ์ เช่น การเต็มใจรับฟัง การให้ก�าลังใจ ดูแล

เอาใจใส่ เป็นต้น ด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า เช่น  

การให้เกียรติ ชมเชย การยอมรับความคิดเห็น เป็นต้น

ด้านการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เช่น 

การสอบถามทุกข์สุข การอาสาท�ากิจกรรมต่าง ๆ การให้

ความช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งพยาบาล เป็นต้น ด้านข้อมูล

ข่าวสาร เช่น พยาบาลให้ความรู้ในการดูแลมารดาและ

ทารกหลังคลอด การชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์  

การให้ค�าอธิบายและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เป็นต้น และ 

ด้านสิ่งของ เงินทองและแรงงาน เช่น การให้ของใช้ที่

จ�าเป็น อาหาร ยา เงินและความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ 

การให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น

เนือ่งจาก ย่า-ยายส่วนใหญ่อยูใ่นบรบิทใกล้เคยีงกนั  

ส่วนใหญ่มอีาย ุระหว่าง 56 - 60 ปี มรีายได้ ไม่เกนิ 10,000 บาท  

สมรสและอยู่ด้วยกัน อีกทั้งการได้รับการสนับสนุนจาก

พยาบาลเป็นไปในแบบแผนเดยีวกนั จึงไม่เกดิความแตกต่าง  

แต่ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลอาจเป็น

ปัจจยัทีส่่งผลได้ถงึระดบัการเรยีนรู ้ความเข้าใจของย่า-ยาย 

ต่อการน�าความรู้ที่ได้รับจากพยาบาลตึกสูติกรรม ไปปรับ

ประยุกต์ใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอดเมื่อกลับไปบ้านได้ 

และเมือ่พจิารณาผลการศกึษาพบว่า การสนับสนุน

ในด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า และในด้านข้อมูล

ข่าวสารในระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน การรับรู ้จะ 

แตกต่างกันออกไปด้วย โดยพบว่า จากผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสนับสนุนทางสังคมในด้านการยอมรับ

และเห็นคุณค่า และด้านข้อมูลข่าวสารพบว่า ในกลุ่มที ่

ระดับการศึกษาน้อยกว่าจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัย

สนับสนุนทางสังคมมากกว่า กลุ ่มที่มีระดับการศึกษา 

ที่สูงกว่า จึงอาจมองได้ว่า ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่ 

มากกว่าอาจมีการรับรู ้ข ่าวสารเกี่ยวกับการดูแลหญิง 

หลังคลอดและทารก รวมทั้งมีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ 
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ได้มากกว่า จึงรู้สึกได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าจาก

คนภายนอกมากกว่า

เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่อการรับรู ้จาก

พยาบาล ดังน้ัน กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคม แต่ละ

ระดับการศึกษาควรแตกต่างกันโดยอาจเน้นในกลุ่มที่มี 

ระดับการศึกษาน้อยกว่า เพื่อให้เกิดความยอมรับและ

เห็นคุณค่า รวมทั้งด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากพยาบาล  

เพือ่ให้เกิดการเรยีนรูท้ีถ่กูต้องน�าไปใช้เมือ่ต้องกลบัไปดแูล

หญิงหลังคลอดและทารกได้ ในย่า-ยายที่มีระดับการศึกษา

ที่สูงกว่า อาจส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

เมื่อได้รับค�าแนะน�า เช่นเดียวกับผลการประเมินการให้ 

บริการวิชาการแก่ญาติผู้คลอดของภาควิชาการพยาบาล

มารดาและทารก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา ที่พบว่า ย่า-ยายเป็นกลุ ่มที่มาเยี่ยมหญิง

หลังคลอดและให้ความสนใจการให้ความรู้ทางวิชาการ

มากที่สุด คือ ร้อยละ 33.80 (ภาควิชาการพยาบาลมารดา 

และทารก, 2554) 

ข้อเสนอแนะ

1. ย่ายายเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งเพราะ

เป็นเหมือนตัวแทนของพยาบาลที่จะให้การดูแลสุขภาพ

มารดาและทารกหลงัคลอดเมือ่กลบัไปอยูบ้่านอย่างถกูต้อง  

และยังเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ

สุขภาพของสตรีหลังคลอด ผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า

พยาบาลควรเข้ามามีบทบาทในด้านการสนับสนุนทาง

สังคมในด้านต่าง ๆ และในด้านความรู้ควรมีการพัฒนา

กิจกรรมโดยมีรูปแบบที่ชัดเจน ค�านึงถึงความสามารถ 

ในการเรียนรู้และความเข้าใจของย่า-ยายแต่ละคนซ่ึงอาจ 

มองได้จากระดับการศึกษาของย่า-ยาย เพื่อให้สามารถน�า

ความรู้ไปใช้ดูแลสตรีหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการศึกษาใน

หลาย ๆ  พื้นที่ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการศึกษาการรับรู้ 

ของย่ายาย ให้มคีวามครอบคลมุในสตรหีลงัคลอดทีม่คีวาม

หลากหลายทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ

การศึกษาภาคตัดขวาง (cross sectional study) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรค 

ความดันโลหิตสูง และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโรคความดันโลหิตสูง ของประชาชน ต�าบลควนธานี อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 402 คน คัดเลือกโดยวิธีแบ่งชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอย 

โลจิสติก ผลการวิจัย พบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 30.6 ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.50-22.99 กก/ม2 

ร้อยละ 40.0 เพศชายมีค่าเฉลี่ยรอบเอว 88.88 เซนติเมตร (SD=13.77) เพศหญิง 86.06 เซนติเมตร (SD=14.86) ความชุก 

ของโรคเบาหวานร้อยละ 8.0 ไขมันในเลือดสูงร้อยละ 14.2 รับประทานอาหารมันร้อยละ 27.4 รับประทานอาหารเค็ม

ร้อยละ 21.8 ไม่ออกก�าลังกายร้อยละ 52.5 สูบบุหรี่ร้อยละ 15.9 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 28.6 ปัจจัยที่มีผลต่อ

โรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ (p=0.002) ดัชนีมวลกาย (p=0.009) และไขมัน 

ในเลือด (p=0.048)

ค�ำส�ำคัญ: ความชุก, ปัจจัยเสี่ยง, โรคความดันโลหิตสูง, ชนบทภาคใต้

Abstract

The objectives of this study were to determine prevalence and risk factors of hypertension and to identify 

factors affecting hypertension among adult population in Kuanthani Sub-district, Kantang District, Trang Province. A 

total of 402 samples were recruited by using stratified random sampling technique and a questionnaire was employed 

for data collection. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, chi square test and  

multiple logistic regression. The results indicated that prevalence of hypertension was observed at 30.6%. Mean of 

body mass index (BMI) was 23.72 kg/m2 (SD = 4.26) and 40% of the samples had BMI between 18.50-22.99 kg/m2.  

The mean of waist circumference among males was 88.88 cm. (SD = 13.77) while that of females was 86.06 cm. 

(SD = 14.86). The prevalence of diabetes was demonstrated at 8.0% and prevalence of high cholesterol was 14.2%  

ควำมชุก ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อโรคควำมดันโลหิตสูง ของประชำชนเขตชนบทภำคใต้: 

กรณีศึกษำ ต�ำบลควนธำนี อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Prevalence, Risk Factors, and Factors Affecting Hypertension among Population in a 

Rural Southern Thailand: A case Study in Kuantani 

Sub-district, Kantang District, Trang Province

อาจินต์ สงทับ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์

Archin Songthap and Pramote Wongsawat

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Faculty of Public Health, Naresuan University
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บทน�ำ

โรคความดันโลหิตสูง เป ็นโรคที่พบได้บ ่อย 

ในปัจจุบัน การควบคุมความดันโลหิตให้ปกติอย่าง

สม�่าเสมอ สามารถลดโอกาสเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  

โรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด และไตวายได้ ในปัจจุบัน

โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของ

ประชากรโลก การรักษาโรคความดันโลหิตสูงควรเริ่มด้วย 

การปรบัเปล่ียนการด�าเนนิชวีติ และปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

การบรโิภค โรคความดนัโลหติสงูเป็นปัญหาทางสาธารณสขุ

ที่มีการระบาดไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ประมาณ

ไว้ว่าจ�านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกจาก 194 

ประเทศ มีจ�านวนถึง 970 ล้านคน โดย 330 ล้านคนอยู่ใน 

ประเทศพฒันา และ 640 ล้านคนอยูใ่นประเทศก�าลงัพฒันา 

และในปี 2025 คาดว่าจะมผีูป่้วยโรคความดนัโลหติสูงเพิม่ขึน้ 

เป็น 1.56 พันลานคน (World Heath Statistics, 2012) 

นอกจากนี้ยังพบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรค

หลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากความดัน 

โลหิตสูงทั่วโลกเกือบหนึ่งพันล้านคนอยู่ในทวีปเอเชีย 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญของโรคระบบ 

หัวใจและหลอดเลือด โดยร้อยละ 54 ของโรคหลอดเลือด

สมอง และร้อยละ 47 ของโรคหลอดเลือดหัวใจมีสาเหตุ

เก่ียวเน่ืองกับความดันโลหิตสูงและเป็นสาเหตุหลัก 

ของการเสียชีวิตด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  

ปัจจยัเสีย่งท่ีส�าคญัของโรคความดนัโลหิตสูงได้แก่ ขาดการ

ออกก�าลังกาย การดื่มสุรา และการรับประทานอาหารเค็ม

และมัน (Thai Hypertension Society, 2015)

ผลจากการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยอาย ุ15 ปี 

ขึ้นไปครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551–2552 (Aekplakorn, et al., 2009) 

พบความชกุภาวะน�า้หนกัเกนิและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ม2) 

ร้อยละ 24.7 (17.6 ล้านคน) อ้วนลงพุง (รอบเอว ≥ 90 ซม. 

ในชาย และ ≥ 80 ซม. ในหญิง) ร้อยละ 32.1 (16.2 ล้านคน)  

ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9 โรคความดนัโลหติสงู  

21.4 และภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 19.4 เกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง หัวใจหลอดเลือดสมอง เบาหวาน  

ความดันโลหิตสูงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ระหว่าง 

พ.ศ. 2548 – 2551 เพิ่มขึ้น 1.2 – 1.6 เท่า เป็น 505, 684, 845 

และ 1,149 ต่อแสนประชากร ตามล�าดับ (Sub-Committee  

and Committee of Health Statistics, 2014) ดังน้ัน 

หากไม่สามารถควบคุมปัญหาดังกล่าวได้จะท�าให้เกิดการ

เจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อน พิการและเสียชีวิตก่อนวัย 

อันควรจะส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและ 

การสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

สถานการณ์โรคความดนัโลหติสงูของจงัหวดัตรงั 

มีแนวโน้มสูงขึ้น จาก 2,015.93 ต่อแสนประชากรในปี 

2555 เพิ่มขึ้นเป็น 2,347.13 ปี 2557 (Provincial Health 

Office Trang, 2015) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ของจังหวัดตรัง พบว่าอัตราความชุกของ 

ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อายุ 15-19 ปี) ในปี 2554 

ร้อยละ 11.30 และในกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.60  

ซึ่งสูงเป ็นอันดับ 1 ในเขตบริกาสุขภาพที่  12 แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2558-

2560 ได้จัดล�าดับในการแก้ไขปัญหาของโรคความดัน 

โลหิตสูงอยู่ในล�าดับที่ 1 นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาเกือบ 

10 ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง  

ร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงัได้ด�าเนนิโครงการ

เฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนชาวตรัง โดยด�าเนินการ 

ต่อเนื่องกันมาทุกปีเพื่อตรวจสุขภาพพื้นฐานในประชาชน

กลุ่มเส่ียงด้วยการเจาะเลือดตรวจหาน�้าตาล ไขมันในเลือด 

โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เพื่อเฝ้าระวัง

สขุภาพ ของประชาชนและให้ประชาชนดแูลสขุภาพตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคัดกรองผู้มีความเส่ียงจากโรคต่าง ๆ   

เข้ารับการรักษาต่อในสถานพยาบาลต่อไป 

Among our study group, 27.4% of them ate oily food, 21.8% consumed salty food, 52.5% lacked of exercise, 15.9% 

smoked cigarette, and 28.6% drank alcohol. Factors affecting hypertension significantly included genders (p=0.002,  

body mass index (p=0.009), and cholesterol level (0.048).

Keywords: prevalence, risk factors, hypertension, rural Southern Thailand 
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จากการศึกษาข ้อมูลด ้านสุขภาพของต�าบล 

ควนธานี อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรังพบว่า ประชาชนวัย

ท�างานมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเร้ือรังเพ่ิมข้ึน เช่นโรค

ความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน โดยเฉพาะโรคความดนั 

โลหิตสูงพบความชุกร้อยละ 34.5 ของประชาชนอายุ 35 ปี

ขึ้นไปและเป็นปัญหาสุขภาพล�าดับต้น ๆ  ของจังหวัดตรัง  

(Kuanthani Health Promoting Hospital, 2015) นอกจากนี้ 

ยังพบปัญหาการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ ของประชาชน 

เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะพฤตกิรรมเส่ียงของโรคความดนัโลหติสงู 

แต่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลควนธานีและ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังไม่มีข้อมูลในกลุ่ม

ประชาชนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ของกลุ่มเสีย่งและผู้ทีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสูงให้ลดลงได้  

นักวิจัยจึงได้ท�าการศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของ 

โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อโรคความดัน

โลหติสงู ของประชาชนต�าบลควนธาน ีอ�าเภอกันตงั จงัหวดั

ตรงั เพือ่น�าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการจดับริการให้กบั 

ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากโรค

ความดันโลหิตสูงให้เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรค

ความดันโลหิตสูง ของประชาชน ต�าบลควนธานี อ�าเภอ 

กันตัง จังหวัดตรัง

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อโรคความดนัโลหติสงู  

ของประชาชน ต�าบลควนธานี อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

โรคความดนัโลหติสงูหมายถงึ ภาวะทีม่ค่ีาความดนั 

โลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) มากกว่า

หรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท หรือความดันโลหิตขณะ

หวัใจคลายตวั (diastolic blood pressure) จากการวดัสองครัง้ 

มากกว่า 89 มิลลิเมตรปรอท (The Joint National  

Committee on Prevention, 1997)

ดัชนีมวลกายเป็นผลการชั่งน�้าหนักและส่วนสูง 

เอามาค�านวณเป็นดัชนีมวลกาย (Body Mass Index--BMI) 

คือดัชนีมวลกาย = น�้าหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร)2  

การแปลผลโดยใช้เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข (2543) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับแบ่งตามค่า BMI 

ได้แก่ ผอม (<18.50) ปกติ (18.50 - 22.99) ท้วม (23.00 - 

24.99) อ้วน (25.00 - 29.99) และอ้วนมาก (>30.00)

วธิวีดัรอบเอวโดยวดัทีจ่ดุกึง่กลางระหว่างต�าแหน่ง 

กระดูกเชิงกรานและชายโครงซี่สุดท้ายพาดผ่านสะดือ 

ซึ่งสะท้อนปริมาณไขมันในช่องท้อง โดยเพศชายรอบเอว

มากกว่าหรือน้อยกว่า 90 เซนติเมตร (36 นิ้ว) เพศหญิง 

มากกว่าหรอืน้อยกว่า 80 เซนตเิมตร (32 นิว้) ถอืว่ามากกว่า 

ปกติและอยู่ในระดับปกติ (Suwanwalaikorn, et al., 2010) 

ระดับน�้าตาลในเลือด เป็นผลเจาะน�้าตาลหลัง 

อดอาหาร 8 ชัว่โมงหรอืทีเ่รยีกว่า Fasting blood sugar (FBS) 

ค่าระดับปกติ (ไม่เป็นเบาหวาน) น้อยกว่า 126 มิลลิกรัม/

เดซลิติร มากกว่าหรอืเท่ากบั 126 มลิลกิรมั/เดซลิติร ถอืเป็น 

โรคเบาหวาน ส่วนระดบัไขมนัในเลอืด เป็นผลการตรวจวดั

ระดับไขมันในเลือดหลังงดอาหาร ค่าระดับปกติ น้อยกว่า 

200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/ 

เดซิลิตร เป็นค่าผิดปกติ (Teinthaworn, 2013)

การศกึษาครัง้นีเ้กบ็รวบรวมข้อมลูในกลุม่ตัวอย่าง

ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จ�านวน 402 คน เนื่องจากผลการ 

ส�ารวจสถานภาพสขุภาพประชากรไทย (Aekplakorn, 2009) 

พบว่าประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปมีแนวโน้ม 

ของอัตราความชุกจากโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น

ปัจจัยเสีย่งของโรคความดนัโลหติสงูของการศกึษา 

ครั้งนี้ประกอบด้วยเพศ อายุ ดัชนีมวลกาย รอบเอวโรค 

เบาหวาน ไขมันในเลือด การรับประทานอาหารมันและ

อาหารเค็ม พฤติกรรมการออกก�าลังกาย พฤติกรรมการ

สูบบุหรี่และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากกการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต  

พบว่า BMI มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต 

คือยิ่งค่า BMI มากขึ้นระดับความดันโลหิตยิ่งสูงขึ้น 

(Mungreiphy, et al., 2011) นอกจากนี้ยังพบว่า การบริโภค 

อาหารมนัและเคม็ มผีลต่อระดบัความดนัโลหติ (Sangprom,  

2011; Rusmeejam, et al., 2013) ได้สรปุว่า การรบัประทาน

อาหารเค็ม การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

การไม่ออกก�าลังกาย โรคประจ�าตัวเช่น เบาหวาน อายุและ  

BMI เป็นปัจจัยท�านายสภาวะก่อนความดันโลหิตสูง 
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และความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้ 

Sakurai, et al., (2011) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ระดับคอเลสเตอรอลและระดับความดันโลหิต พบว่า

ระดับคอเลสเตอรอลมีความสัมพันธ์กับระดับความดัน

โลหติทัง้ในผูป่้วยและผูท้ีไ่ม่ป่วยด้วยโรคความดนัโลหติสงู  

และ Reckelhoff (2001) ได้ศึกษางานวิจัยมากกว่า 90 เรื่อง

และยนืยนัว่าเพศชายมรีะดบัความดนัโลหติสงูกว่าเพศหญงิ 

อย่างมีนัยส�าคัญ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยเส่ียงของโรคความดันโลหิตสูงของ 

เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน

2. ปัจจัย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

อาชีพ รายได้ ดัชนีมวลกาย เบาหวาน ไขมันในเลือด 

พฤติกรรมการบริโรคอาหาร พฤติกรรมการออกก�าลังกาย  

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ มีผลต่อโรคความดันโลหิตสูง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง (cross 

sectional study) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา 

ครั้งนี้คือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปในต�าบล 

ควนธาน ีอ�าเภอกนัตัง จงัหวดัตรงั เป็นผูท้ีอ่่านออกเขยีนได้  

และอาศัยอยู่ที่ต�าบลควนธานี อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

อย่างน้อย 1 ปี มปีระวติัได้รบัการตรวจร่างกายทีด่�าเนนิการ 

โดยเทศบาลนครตรังในรอบ 1 ปีก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล

และยินดีเข้าร่วมโครงการ ขนาดกลุ่มตัวอย่างค�านวณโดย

ใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และ

ระดับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เท่ากับ 402 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random 

sampling) โดยศึกษาทั้ง 6 หมู่บ้านของต�าบล หลังจากนั้น 

กระจายกลุ ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของแต่ละหมู ่บ้าน  

(proportional to size) และคดัเลอืกกลุม่ตัวอย่างด้วยวธิกีาร 

สุ่มแบบมีระบบ (systematic random sampling) จนครบ

ตามขนาดตัวอย่างแต่ละหมู่บ้าน
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เครื่องมือในกำรท�ำวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย  

2 ชนิดคือ

ก. แบบสอบถาม (questionnaire form) เป็น

แบบสอบถามทีผู่วิ้จยัได้พัฒนาขึน้จากการทบทวนงานวจิยั 

และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความชุกปัจจัยเส่ียง

และปัจจัยที่มีผลต่อโรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถาม

ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 

เพศ อาย ุศาสนา สถานภาพสมรส อาชพี รายได้ เป็นค�าถาม

แบบปลายปิดและปลายเปิด ส่วนที่ 2 คือข้อมูลการตรวจ

สุขภาพเบื้องต้นและประวัติการเจ็บป่วย ได้แก่ น�้าหนัก  

ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิต ประวัติการตรวจร่างกาย 

ประวตักิารเจบ็ป่วย เป็นค�าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด  

ตอนที่ 3 คือพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ พฤติกรรม

การบรโิภคอาหารอาหารมัน และอาหารเคม็ โดยแบ่งการวดั 

เป็น 4 ระดับ ได้แก่ เป็นประจ�า บ่อยคร้ัง นาน ๆ ครั้ง 

และไม่ปฏิบัติ ตอนที่ 4 คือพฤติกรรมการออกก�าลังกาย  

เป็นความถ่ีของพฤติกรรมการออกก�าลังกาย 20-30 นาที

ต่อครั้ง โดยแบ่งการวัดเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เป็นประจ�า  

บ่อยครั้ง นาน ๆ  ครั้ง และไม่ปฏิบัติ ตอนที่ 5 คือพฤติกรรม

การสูบบุหรี่ โดยแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูบ  

ไม่สูบ เคยสูบ ตอนที่ 6 คือพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม 

ที่มีแอลกอฮอล์ โดยแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ด่ืม 

ไม่ดื่ม เคยดื่ม

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการ

ออกก�าลังกายและพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content Validity test) 

จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่า

ความตรง (validity) เท่ากบั 0.88 หลงัจากนัน้ได้น�าเครือ่งมอื 

ไปทดลองเพือ่หาความเทีย่งกบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน 30 คน

และวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเที่ยงด้วย Cronbach’s Alpha 

Coefficient ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.82 

ข. เครื่องมือตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ได้แก่  

เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิด

ดจิติอลทีไ่ด้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเทยีบกบัเครือ่งวดั

ความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ โดยผลการวัดความดันโลหิต 

เป็นมิลลิเมตรปรอท การวัดความดันโลหิตโดยวิธีการวัด

ท่านั่งและให้ผู้ถูกวัดนั่งพักอย่างน้อย 10 นาที ซึ่งแปลค่า 

ตามรายงานการประชุมสมาคมโรคความดันโลหิตสูง 

แห่งชาติครั้งที่ 6 (The Joint National Committee on 

Prevention, 1997) ดังนี้

ตำรำง 1

ระดับค่ำควำมดันโลหิต

ความดันโลหิตซิสโตลิก/ไอแอสโตลิก

(มิลลิเมตรปรอท)

ระดับ ความดันโลหิตซิสโตลิก/ไอแอสโตลิก

(มิลลิเมตรปรอท)

ระดับ

น้อยกว่า 120/80 ปกติ 140-159/90-99 สูงระดับ 1

120-139/80-89 ค่อนข้างสูง ≥160/100 สูงระดับ 2

Note. From Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, by The Joint National Committee on 

Prevention, 1997, Arch Intern Med, 157(21), 2413-46.

เครื่องชั่งน�้าหนักแบบยืน ได้ผ่านการตรวจสอบ

มาตรฐานเทียบกับเครื่องชั่งน�้าหนักชนิดยืนแบบตุ้มเลื่อน 

โดยผลการวัดเป็นกิโลกรัม เครื่องวัดส่วนสูง ใช้ตลับเมตร 

ที่มีความยาว 200 เซนติเมตรได้รับการตรวจสอบความ

แม่นย�าและเที่ยงตรงโดยเปรียบเทียบกันเครื่องวัดส่วนสูง 

ชนิดยืนโดยผลการวัดเป็นเซนติเมตร 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน 

มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558 โดยท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

อย่างแบบชัน้ภมูแิละเป็นระบบตามสดัส่วนจาก 6 หมูบ้่าน

โดยเรียงบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎร์ของแต่ละหมู่บ้าน 

จากนั้นผู้วิจัยได้ท�าหนังสือชี้แจงการท�าวิจัยในครั้งนี้ให้ 
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ผู ้น�าชุมชนทราบและขอความร่วมมือจากอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในการประสานงานกับกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อนัดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและ 

เซ็นใบยินยอมการเข ้าร ่วมวิจัยครั้งนี้โดยนัดหมายที่ 

หอประชุมแต่ละหมู่บ้าน หลังจากกลุ่มตัวอย่างท�าความ

เข้าใจขั้นตอนการวิจัยและเซ็นใบยินยอมแล้ว คณะวิจัย 

ให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถามและท�าการตรวจร่างกาย

เบือ้งต้นจนได้กลุ่มตวัอย่างครบตามขนาดตวัอย่างทีก่�าหนด

ไว้แล้วจึงหยุดเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้านนั้น ๆ  ผู้วิจัย 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม 

เพื่อเตรียมการวิเคราะห์

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ช่วย

วิจัยได้รับการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือแต่ละชนิดให้เป็น 

มาตรฐานเดียวกันก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ใช้ในการอธิบาย

ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ปัจจัยส่วนบุคคล และ

ปัจจยัเสีย่งของความดนัโลหิตสูง ได้แก่ ผลการตรวจร่างกาย  

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออก

ก�าลังกาย การสูบบุหร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

วิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยเส่ียงของโรคความดัน 

โลหิตสูงระหว่างเพศชายและหญิงโดยการทดสอบ 

ไคสแควร ์  และการวิ เคราะห ์การถดถอยโลจิสติก  

ใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อโรคความดันโลหิตสูง

กำรพิทักษ์สิทธ์ิของผู้ให้ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารสุข สิรินธร  

จังหวัดตรัง (IRB: 23/2557) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้อธิบาย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย และ 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดตนความเสี่ยงที่คาดว่าอาจจะ

เกิดขึ้นและเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจาก

การท�ากิจกรรมได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้ 

จากการเก็บรวบรวมคร้ังนี้ถูกเก็บไว้เป็นความลับและ 

น�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม

ผลกำรวิจัย 

จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 402 คน พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.2 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ  

25.6 อายุเฉลี่ย 46.68 ปี อายุต�่าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 84 ปี  

มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 70.6 จบการศึกษาระดับ

ประถมศกึษา ร้อยละ 43.8 มอีาชพีเกษตรกรรมร้อยละ 32.6  

รายได้ต่อเดือนของครอบครัวน้อยกว่า 10,000 บาท  

ร้อยละ 70.1 รายได้เฉลี่ย 8,214.23 บาทต่อเดือน

ควำมชุกของโรคควำมดันโลหิตสูง

ในภาพรวมพบความชุกของโรคความดนัโลหติสงู  

(ระดับ 1 และระดับ 2) ร้อยละ 30.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีความดันโลหิตค่อนข้างสูง ร้อยละ 44.0 ความดันโลหิต

ปกติ ร้อยละ 25.4 ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ร้อยละ 20.6  

และความดันโลหิตสูงระดับ 2 ร้อยละ 10.0 เพศหญิง 

มคีวามดนัโลหติระดบัปกติและค่อนข้างสงูมากกว่าเพศชาย 

(ระดับปกติหญิงร้อยละ 30.4, ชายร้อยละ 17.1 และระดับ

ค่อนข้างสงู หญงิร้อยละ 45.6 และชายร้อย 41.4) ส่วนเพศชาย 

มีความดันโลหิตสูงระดับ 1 และระดับ 2 มากกว่าเพศหญิง 

(ระดับ 1 ชายร้อยละ 26.3, หญิงร้อยละ 15.2 และ ระดับ 2  

ชายร้อยละ 15.2 และหญิงร้อยละ 6.8) (ตาราง 2)
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ตำรำง 2 

ควำมชุกของโรคควำมดันโลหิตสูง (N=402)

กำรแปลค่ำควำมดันโลหิตซิสโตลิก/ไอแอสโตลิก 

(มิลลิเมตรปรอท)

ชำย หญิง รวม

n(%)
P value

n(%) n(%)

0.001*

ปกติ (< 120/80) 26(17.1) 76(30.4) 102(25.4)

ค่อนข้างสูง (120-139/80-89) 63(41.4) 114(45.6) 177(44.0)

สูงระดับ 1 (140-159/90-99) 40(26.3) 43(17.2) 83(20.6)

สูงระดับ 2 (≥160/100) 23(15.2) 17(6.8) 40(10.0)

* p-value<0.05

ปัจจัยเส่ียงของโรคควำมดันโลหิตสูง

ดัชนีมวลกายเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม

เท่ากับ 23.72 kg/m2 (SD=4.26) ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง 

มดีชันมีวลกายอยูใ่นเกณฑ์ปกตริะหว่าง 18.50-22.99 kg/m2  

ร้อยละ 40.0 เพศชายร้อยละ 40.1 และเพศหญงิ ร้อยละ 40.0 

ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน ผู้ชายมีค่าเฉล่ียรอบเอวเท่ากับ 

88.88 เซนติเมตร (SD=13.77) เพศหญิง 86.06 เซนติเมตร 

(SD=14.86) เพศชายมีรอบเอว อยู่ระหว่าง <80.00-89.99 

เซนติเมตร ร้อยละ 60.2 เพศหญิงตั้งแต่ 80.00 เซนติเมตร 

ขึ้นไป ร้อยละ 65.2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p=0.009) ความชุกโรคเบาหวานร้อยละ 8.0  

เพศชายร้อยละ 7.9 และเพศหญิงร้อยละ 8.0 ซึ่งไม่มี

ความแตกต่างกัน ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 14.2 เพศชาย 

ร้อยละ 17.1 และเพศหญิง 12.4 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน  

รับประทานอาหารมันนาน ๆ ครั้งร้อยละ 60.2 เพศชาย

ร้อยละ 58.6 และเพศหญิงร้อยละ 61.2 ซึ่งไม่มีความ 

แตกต่างกัน รับประทานอาหารเค็มนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 

46.8 เพศชายร้อยละ 44.1 และเพศหญิง ร้อยละ 44.4  

ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ออกก�าลังกายอย่างน้อย 20-30 

นาทีต่อครั้ง ร้อยละ 52.5 เพศชายร้อยละ 41.4 เพศหญิง 

ร้อยละ 51.2 ไม่มีความแตกต่างกัน ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 

77.9 เพศชายร้อยละ 53.3 เพศหญิงร้อยละ 92.8 มีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.001) ไม่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 71.4 เพศชายร้อยละ 49.3 

เพศหญิงร้อยละ 84.8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p<0.001) (ตาราง 3) 

ตำรำง 3 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคควำมดันโลหิตสูงของเพศชำยและหญิง (Chi square test) (N=402)

ปัจจัยเสี่ยง
ชำย หญิง รวม

จ�ำนวน (%) P value
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

ดัชนีมวลกำย (kg/m2)
 (SD) 23.31(4.05) 23.97(4.37) 23.72(4.26)

0.054

   น�้าหนักน้อย (<18.50) 13 8.6 16 6.4 29(7.3)

   ปกติ (18.50-22.99) 61 40.1 100 40.0 161(40.0)

   อวบ (23.00-24.99) 41 27.0 44 17.6 84(21.1)

   อ้วน (25.00-29.99) 30 19.7 70 28.0 128(24.9)

   อ้วนมาก (≥30.00) 7 4.6 20 8.0 27(6.7)
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ปัจจัยเสี่ยง
ชำย หญิง รวม

จ�ำนวน (%) P value
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

รอบเอว (เซนติเมตร)
(  (SD)=87.13(17.50) 88.88(13.77) 86.06(14.86)

0.009*

   < 80.00 0 0 87 34.8 87(21.6)

   80.00-89.99 (ชาย)/>=80 (หญิง) 93 60.2 163 65.2 256(63.7)

   >=90.00 59 38.8 0 0 59(14.7)

โรคเบำหวำน 0.970

   เป็น 12 7.9 20 8.0 32(8.0)

   ไม่เป็น 140 92.1 230 92.0 370(92.0)

ไขมันในเลือด 0.190

   สูง 26 17.1 31 12.4 57(14.2)

   ปกติ 126 82.9 219 87.6 345(85.8)

กำรรับประทำนอำหำรที่มีไขมันสูง 0.220

   ไม่เคย 15 9.9 35 14.0 50(12.4)

   นาน ๆ ครั้ง 89 58.6 153 61.2 242(60.2)

   บ่อยครั้ง 42 27.6 49 19.6 91(22.6)

   เป็นประจ�า 6 3.9 13 5.2 19(4.8)

กำรรับประทำนอำหำรเค็ม 0.095

   ไม่เคย 26 17.1 60 24.0 86(24.4)

   นาน ๆ ครั้ง 67 44.1 121 44.4 188(46.8)

   บ่อยครั้ง 51 36.6 58 23.2 109(17.1)

   เป็นประจ�า 8 5.2 11 4.4 19(4.7)

พฤติกรรมกำรออกก�ำลังกำย 0.053

   ไม่เคย 63 41.4 148 51.3 211(52.5)

   นาน ๆ ครั้ง 32 21.1 39 15.6 71(17.6)

   บ่อยครั้ง 33 21.7 34 8.5 67(16.7)

   เป็นประจ�าทุกวัน 24 15.8 29 11.6 53(13.2)

พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ <0.001*

   ไม่สูบ 81 53.3 232 92.8 313(77.9)

   เคยสูบ 21 13.8 4 1.6 25(6.2)

   สูบ 50 32.9 14 5.6 64(15.9)

พฤติกรรมกำรดื่มแอลกอฮอล์ <0.001*

   ไม่ดื่ม 53 34.8 206 82.4 259(64.5)

    ดื่ม 77 50.7 38 15.2 115(28.6)

    เคยดื่ม 22 14.5 6 2.4 28(6.9)

* p-value<0.05
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อโรคควำมดันโลหิตสูง

ผลการวิ เคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต ่อโรค 

ความดันโลหิตสูงด้วยสถิติ Multiple Logistic Regression 

โดยน�าเสนอด้วย Adjusted Odds Ratio และช่วงความ 

เชือ่มัน่ทีร่ะดบัร้อยละ 95 (95% Confidence Interval:95%CI) 

ซึ่งปัจจัยที่น�ามาทดสอบว่ามีผลต่อโรคความดันโลหิตสูง 

หรือไม่ ได้จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ 

ไคว สแควร์ที่มีค่านัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ดัชนีมวลกาย  

โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดและการสูบบุหรี่ ผลจากการ

วิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อโรคความดันโลหิตสูงอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ ดัชนีมวลกาย และไขมัน

ในเลือด โดยพบว่า เพศชายมีโอกาสเสี่ยง 2.36 เท่ามากกว่า

เพศหญิงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (OR=2.36,  

95%CI=1.36-4.08) ผู ้ที่มีดัชนีมวลกายระดับอ้วนมาก 

(BMI ≥30 kg/m2) มีโอกาสเสี่ยง 6.03 เท่ามากกว่ากลุ่มที่มี 

ดัชนีมวลกายน้อยกว่าปกติ (<18.50 kg/m2) ต่อการเกิด

โรคความดันโลหิตสูง (OR=6.03 ,95%CI=1.57-23.10) 

และผู้ที่ระดับไขมันในเลือดสูงมีโอกาสเสี่ยง 2.02 เท่า 

มากกว่ากลุม่ทีม่ไีขมนัปกตต่ิอการเกิดโรคความดนัโลหติสงู  

(OR=2.02, 95%CI=1.01-4.07) (ตาราง 4)

ตำรำง 4 

ปัจจัยที่มีผลต่อโรคควำมดันโลหิตสูง (Multiple Logistic 

Regression) (N=402)

ปัจจัย
Adjusted Odds 

Ratio (95%CI)

เพศ

   หญิง Reference

   ชาย 2.36(1.36-4.08)*

อำยุ (ปี)

   น้อยกว่า 30 Reference

   30-39 0.56(0.17-1.82)

   40-49 1.15(0.36-3.72)

   50-59 1.43(0.44-4.66)

   ตั้งแต่ 60 1.83(0.52-6.35)

ปัจจัย
Adjusted Odds 

Ratio (95%CI)

สถำนภำพสมรส

   โสด Reference

   คู่ 1.10(0.44-2.76)

   หม้าย 2.12(0.47-9.56)

   หย่า/แยก 1.97(0.56-6.95)

ระดับกำรศึกษำ

   ประถม Reference

   มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า 0.77(0.39-1.51)

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 1.23(0.57-2.65)

   อนุปริญญาหรือสูงกว่า 0.58(0.26-1.32)

ดัชนีมวลกำย (kg/m2)

  น�้าหนักน้อย (<18.50) Reference

  ปกติ (18.50-22.99) 1.37(0.46-4.04)

  อวบ (23.00-24.99) 2.38(0.77-7.35)

  อ้วน (25.00-29.99) 2.24(0.73-6.86)

  อ้วนมาก (≥30.00) 6.03(1.57-23.10)*

โรคเบำหวำน

   ไม่เป็น Reference

   เป็น 1.56(0.65-3.74)

ไขมันในเลือด

   ปกติ Reference

   สูง 2.02(1.01-4.07)*

กำรสูบบุหรี่

   สูบ Reference

   ไม่สูบ 2.02(0.68-6.00)

   เคยสูบ 1.18(0.43-3.26)

* p-value <0.05

กำรอภิปรำยผล 

การศกึษาครัง้นี ้พบความชกุของความดนัโลหติสงู  

ร้อยละ 30.6 เพศชายสูงกว่าเพศหญิง ร้อยละ 37.5 และ 

ร้อยละ 24.0 ตามล�าดบั เป็นทีน่่าสงัเกตว่าเพศชายมคีวามชกุ 

ของโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศหญิง เช่นเดียวกัน 
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ผลการศึกษาของ Thawornchaisit, et al., (2013) พบว่า 

เพศชายมีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า 

เพศหญิงถึงสองเท่า (ร้อยละ 6.9 และ 2.6) ทั้งนี้อาจ

เน่ืองจากเพศชายมีความเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมเช่นการสูบบุหรี่ 

การดื่มแอลกอฮอล์และความเครียด นอกจากนี้เพศชาย

อาจดูแลสุขภาพของตนเองน้อยกว่าเพศหญิง ดังนั้นจึงมี

ความจ�าเป็นอย่างย่ิงในการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ 

ในการตรวจวัดความดันโลหิตในเพศชายเป็นระยะ ๆ  

เพื่อช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง 

ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได ้อีกทางหนึ่ง 

(Worabutr, 2007) นอกจากนี้การจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพยังช่วยให้มีประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อควบคุม ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต 

ระดับน�้าตาลในเลือด คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ 

(Suntayakorn & Rojjanasirat, 2013) อย่างไรก็ตามโรค

ความดันโลหิตสูงของการศึกษาครั้งนี้สูงกว่ารายงานการ

ส�ารวจสุขภาพของคนไทยปี 2551-2552 โดยในภาพรวม

พบร้อยละ 21.4 เพศชายร้อยละ 21.5 เพศหญิงร้อยละ 21.3  

(Aekplakorn, et al., 2009) และสูงกว่าการรายงานของ

กระทรวงสาธารณสขุปี 2555 (Boreau of Non Communicable  

Disease, 2012) และการศึกษาของมงคล การุณงามพรรณ 

และคณะ (2012)

ผลการตรวจวัดดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้  พบผู ้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนมาก 

ในภาพรวม (ดัชนีมวลกายมากกว่า 24.99) ร้อยละ 31.6 

พบในเพศชายร้อยละ 24.3 และเพศหญิง ร้อยละ 34.0  

ซึ่งมีความใกล้เคียงกับผลการส�ารวจสุขภาพคนไทย 2552 

(Aekplakorn, et al., 2009) พบเพศชายร้อยละ 28.4 และ

เพศหญิงร้อยละ 40.7 อย่างไรก็ตาม ดัชนีมวลกายของการ

ศึกษาครั้งน้ีต�่ากว่าการศึกษาของ มงคล การุณงามพรรณ  

และคณะ (2012) ที่ท�าการศึกษาในกลุ่มวัยท�างานของ

สถานประกอบการในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

พบผู้มีภาวะอ้วนและอ้วนมากในเพศชายร้อยละ 38.8 และ

เพศหญิงร้อยละ 67.2 อย่างไรก็ตามผลศึกษาท่ีกล่าวมา  

พบว่าภาวะอ้วนและอ้วนมากในเพศหญิงค่อนข้างสูง 

เมือ่เทยีบกบัเพศชาย เช่นเดยีวกบัการส�ารวจสุขภาพคนไทย

ปี 2558 (Institute for Population and Social Research, 

Mahidol University, 2015) พบเพศหญิงอ้วนมากร้อยละ  

11.8 เพศชายร้อยละ 4.9 และการศกึษาครัง้นีพ้บร้อยละ 8.0  

และ 4.6 ในเพศหญิงและเพศชาย ตามล�าดับ ทั้งนี้อาจเกิด

จากการรบัประทานอาหารมือ้เยน็ในปรมิาณมากกว่ามือ้อืน่ 

และขาดการออกก�าลงัท�าให้ผูห้ญงิมคีวามเสีย่งต่อการเป็น

โรคอ้วน (Lertchaipet, 2013) นอกจากนีพ้บว่าผลการส�ารวจ

สุขภาพคนไทยต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมาประชาชนไทยย่ิงมี 

ความเสี่ยงกับภาวะอ้วนเพิ่มมาขึ้นทั้งนี้เป็นผลจากการ 

รบัประทานอาหารเกนิและขาดการออกก�าลงักายและท�าให้

เกดิโรคเรือ้รงัอืน่ ๆ  ตามมาโดยเฉพาะโรคความดนัโลหติสงู  

โรคหัวใจ เบาหวานและโรคไต (Satirapoj, et al., 2013)

การศึกษาคร้ังนี้พบความชุกของโรคเบาหวาน

ในภาพรวมร้อยละ 8.0 พบในเพศชายและเพศหญิง 

ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 8.0 

ตามล�าดับ จากรายงานของส�านักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2012) พบว่า 

จังหวัดตรังมีความชุกของโรคเบาหวานร้อยละ 10.4  

ส่วนผลการส�ารวจสุขภาพของประชาชนไทยในปี 2552 

(Aekplakorn, et al., 2009) พบความชุกของโรคเบาหวาน

ร้อยละ 7.3 ในเพศชายร้อยละ 6.0 และเพศหญิงร้อยละ 7.7 

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ต�่ากว่าความชุกของจังหวัดตรัง ปี 2555  

นอกจากนี้การศึกษาคร้ังนี้พบผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง

กว่าปกติร้อยละ 14.2 พบในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง โดย 

เพศชายพบร้อยละ 17.1 และเพศหญงิร้อยละ 12.4 ตามล�าดบั  

ซ่ึงต�่ากว่าผลการส�ารวจสุขภาพของประชาชนไทยปี 2552 

พบความชกุของไขมนัในเลอืดสงูร้อยละ 19.1 พบในเพศชาย 

สงูกว่าเพศหญงิคอื ร้อยละ 21.4 และร้อยละ 16.7 ตามล�าดบั  

จะเห็นความชุกของไขมันในเลือดสูงของการศึกษาคร้ังน้ี

ยังอยู่ระดับต�่าเมื่อเทียบกับผลการส�ารวจสุขภาพคนไทย 

ปี 2552 (Aekplakorn, et al., 2009) อย่างไรก็ตามถ้า

ประชาชนไทยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง 

แนวโน้มความชุกของไขมนัในเลอืดสงูกส็ามารถเพิม่ขึน้ได้

ด้านพฤติกรรมการรบัประทานอาหาร ในการศกึษา 

ครัง้นีพ้บกลุม่ตวัอย่างรบัประทานอาหารทีม่คีวามเคม็มาก

ตัง้แต่บ่อยครัง้ขึน้ไปร้อยละ 21.8 ซึง่ในการศกึษาของ พชัรี  

รัศมีแจ่มและคณะ (2013) พบถึงร้อยละ 60.1 เนื่องจาก 

การศึกษาของ พชัร ีรศัมแีจ่มและคณะ ได้ศึกษาเฉพาะในกลุม่ 

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วเท่านั้น ส่วนในการ

ศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไป ด้านการ 
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รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ในการศึกษาครั้งนี้พบ 

ร้อยละ 27.4 ซึง่น้อยกว่าการศึกษาของ นพิาวรรณ์ แสงพรม  

(2011) และการศึกษาของ สารภี แสงเดชและเพชรไสว  

ลิ้มตระกูล (2011) พบร้อยละ 34.7 และร้อยละ 36.7  

ตามล�าดับ

นอกจากนีพ้บว่ากลุม่ตวัอย่างของการศึกษาครัง้นี้ 

ไม่ออกก�าลังกาย 20-30 นาทีต่อครั้งร้อยละ 52.5 เช่นเดียว

กับการศึกษาของ พัชรี วัศมีแจ่มและคณะ (2013) พบผู้

ไม่ออกก�าลังกายร้อยละ 46.5 และการศึกษาของ สารภี  

แสงเดชและเพชรไสว ลิ้มตระกูล (2012) ร้อยละ 63.4  

ซึ่งพฤติกรรมการออกก�าลังกายทั้งสามงานวิจัยนี้มีความ

แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะของกลุ ่ม

ตัวอย่าง สภาวะสุขภาพ รวมถึงสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ  ที่ช่วย 

ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ออกก�าลังกาย เช่น บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสขุ บคุคลต้นแบบ กลุม่เพือ่น สถานที่ 

ออกก�าลังที่ เหมาะสม ความถนัดหรือความชอบอาจ 

แตกต่างกัน (Saravirote & Junyam, 2014) 

ผูท้ีส่บูบหุรีเ่ป็นประจ�าในการศึกษาคร้ังนีพ้บเพยีง 

ร้อยละ 15.7 เมื่อเปรียบกับการศึกษาอื่น ๆ การศึกษา

คร้ังน้ีต�่ากว่าเล็กน้อย เช่น การส�ารวจสภาวะสุขภาพของ

ประชาชนไทยเมื่อปี 2552 (Health System Research  

Institute, 2007) พบผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 19.9 อย่างไรก็ตาม 

ผู้ที่สูบบุหรี่ในการศึกษาครั้งนี้ใกล้เคียงกับการศึกษาของ 

มงคล การุณงามพรรณ และคณะ (2012) คือร้อยละ 16.1 

จะเห็นว่า พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุ่มประชากรไทย 

มีแนวโน้มลดลง อาจเนื่องจากผลจากการรณรงค์การเลิก

สูบบุหรี่ ซึ่งการลดการสูบบุหร่ีท�าให้ประชากรสามารถ

ลดอัตราตายจากโรคต่าง ๆ ได้ (Kamsa-Ard, et al., 2013)  

ส่วนเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการศึกษานี้พบ

ร้อยละ 28.6 ซึง่สงูกว่าการศึกษาของ มงคล การุณงามพรรณ  

และคณะ (2011) พบร้อยละ 37.3 ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการ

ศึกษาของ มงคล การุณงามพรรณ และคณะ (2011) เลือก

กลุ่มอายุ 21-60 ปีซ่ึงอยู่ในช่วงแคบกว่าการศึกษาครั้งนี้  

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังนีพ้บประชาชนดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์สูงกว่าผลการส�ารวจสุขภาพคนไทย ปี 2552 

(Aekplakorn, et al., 2009) พบเพียงร้อยละ 13.9 นอกจากนี้ 

ยงัพบว่าเพศหญงิท่ีไม่ดืม่แอลกอฮอล์ในการศึกษานี ้ร้อยละ  

84.4 ซึ่งสูงกว่าการศึกษาของ Wakabayashi, et al. (2015) 

พบเพียงร้อยละ 40 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการด�าเนินชีวิตที่

แตกต่างกนัหรอือาจเนือ่งมาจากการรณรงค์โครงการลด ละ 

เลกิ การดืม่เครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล์ทีก่ระทรวงสารณสขุ 

ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่การศึกษาครั้งนี้ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อโรคความดนัโลหติสงูในการศกึษา

ครัง้นี ้ได้แก่ เพศ ดชันมีวลกายและไขมนัในเลอืด โดยพบว่า 

เพศชายมีโอกาสเสี่ยง มากกว่าเพศหญิงต่อการเกิดโรค

ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีระดับดัชนีมวลกายระดับอ้วนมาก

มีโอกาสเส่ียงมากกว่ากลุ่มที่มีน�้าหนักน้อยต่อการเกิดโรค

ความดันโลหิตสูง และผู้ที่ระดับไขมันในเลือดสูงมีโอกาส

เสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่มีไขมันปกติต่อการเกิดโรคความดัน

โลหิตสูง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ พัชรี รัศมีแจ่ม  

และคณะ (2013), Rerksuppophol & Rerksuppophol 

(2015), Cournot, et al. (2016), Mungreiphy, et al. (2007) 

ทีพ่บว่าดชันมีวลกายมผีลต่อโรคความดนัโลหติสงู จะเหน็

ได้ว่าดัชนีมวลกายยิ่งมากขึ้นระดับไขมันในเลือดก็เพิ่มขึ้น 

และจะส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของความดนัโลหติซึง่การศกึษา 

ครั้งนี้ได้ยืนยันผลการศึกษาอื่น ๆ ที่ผ่านมา นอกจากนี้

หลายการศึกษายังพบว่า เพศมีผลต่อกับระดับความดัน

โลหิตซิสตอลิกและไดแอสตอลิก โดยเพศชายมีระดับ

ความดันเลือดสูงกว่าเพศหญิงในช่วงอายุเดียวกัน ซึ่งพบ

จากการศึกษาของ Reckelhoff (2001) ที่ได้ศึกษางานวิจัย 

มากกว่า 90 เรื่องเพื่อยืนยันสมมุติฐานดังกล่าว นอกจากน้ี 

Elert (2007) ยังได้สรุปผลการศึกษาเรื่องความดันโลหิต

ของเพศชายและหญิงว่าก่อนอายุ 55 ปี เพศชายมีระดับ

ความดนัโลหติซสิตอลกิและไดแอสตอลกิสงูกว่าเพศหญงิ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

เพศชายสนใจสขุภาพหรอืได้รบัการตรวจวดัความดนัโลหติ

จากบุคลากรทางการแพทย์น้อยและไม่ได้รับการแนะน�า

ใด ๆ จึงไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากน้ี 

ผู้ชายในวัยท�างานอาจมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วยที่ท�าให้

ระดับความดันโลหิตสูงกว่าเพศหญิง เช่นความเครียดและ

ลักษณะงานเป็นต้น ส่วนระดับไขมันในเลือดสูงถือว่า 

เป็นปัจจัยเส่ียงส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อโรคความดัน 

โลหิตสูง (Sakurai, et al., 2011) ที่เป็นผลมาจากการ 

รบัประทานอาหารและพฤติกรรมการออกก�าลงักาย ดงันัน้ 

จงึควรส่งเสรมิให้ประชาชนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
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ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 

ในอนาคตได้

ข้อเสนอแนะ
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อีกจ�านวนหน่ึงที่มีภาวะอ้วนและอ้วนมากและไขมัน 
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Abstract

The research objectives were to study; (1) knowledge level of the elderly on primary health care services. 

(2) problems and requirements of primary health care services for the elderly. (3) problems of the system of primary 

health care services for the elderly. There were two stages of study. The first stage used questionnaire in survey 

research for data collection of 260 elderly from a population of 3,332 elderly in Maha Sarakham Municipality. The 

second stage used focus group discussion with 8 elderly using primary care services to investigate the problems of 

primary health care services for the elderly in Maha Sarakham Municipality. The results revealed that the most of 

elderly were female (72.70 %), age between 60-69 years old (51.10 %), respected Buddhism 100.00 %, were married 

(53.9 lived in their own homes (100.00 %), had primary education level (71.30 %), were unemployed (41.10 %), had 

incomes of less than 600 Baht per month (87.60 %), had family member of less than 5 persons (74.40 %), received 

the elderly care allowances (84.60 %), had social attachment (67.00 %), had annual health checkups (84.60 %) had 

chronic sickness (58.40 %) respectively. Their knowledge on primary health care services in holistic view was at high 

level with mean scores of 8.94 (S.D. =1.48). However, regarding the problems and requirements in receiving primary 

health care services, it was found that the elderly who had congenital disease health problems and who had not enough 

income, were very worried about the health fees and inconvenience to get service. For better health and long life,  

they required regular health care as well as love and care from their children. Moreover, they wanted to participate 

in community activities. The second stage, results from the focus group discussion, the problems of primary health 

care services included the irregular working system of primary health care services, lacked of good public relation, 

and lacked of community participation, no evaluation system and budget insufficiencies.

Keywords: primary health care services, elderly, Maha Sarakham Municipality

The System of Primary Health Care Services for the Elderly in 

Maha Sarakham Municipality
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Introduction

The age structure of global population in 

all regions was reshaped since the expansion of life 

expectancy is longer that has caused the demographic  

transition progression. This makes the changing relative 

load from younger to elderly groups. Nevertheless, the 

realistic condition of care within the family developed 

into nuclear family because of the family size decreasing. 

Conventionally, the majority of women are the caregivers 

and they were employees outside the home gradually.  

Whereas a large number of people live longer after 

retirement but pensions and other social assistances are 

decreased because it takes long periods of time to take 

care the elderly. The social security systems are required  

to extensively alter in order to successfully maintain the 

assistance for older people (Bloom, et al., 2003a; Creedy, 

1998; Lesthaeghe, 2010). The 80-and-over age group 

is growing faster than any other in different region of 

the world. This is anticipated to persist as the greatest  

growing section of the population for at least the next 

50 years. The medical costs and requirements for health 

services are unavailable increased due to the Increasing 

longevity because older people are usually more vulnerable 

to chronic diseases. Principally, health conditions naturally  

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ของผู้สูงอายุเก่ียวกับการบริการสุขภาพระดับปฐมภูม ิ

ส�าหรับผู้สูงอายุ (2) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุ (3) ศึกษาสภาพ 

และปัญหา การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม การวิจัย

ครั้งน้ีแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 เป็นการวิจัยการวิจัยเชิงส�ารวจที่ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจ�านวน 260 คนจากประชากรผู้สูงอายุจ�านวน  

3,332 คน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยวิธีการสุ่มแบบสัดส่วนและการสุ่มแบบเป็นระบบ และ ระยะที่ 2 ศึกษา

สภาพและปัญหา การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิส�าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใช้การสนทนากลุ่ม

ผู้ใช้บริการด้านปฐมภูมิจ�านวน 8 คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงและใช้การวิเคราะห์การสรุปประเด็น ผลการศึกษา  

ระยะที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.7 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 

51.1 มีสถานภาพคู่ คิดเป็นร้อยละ 53.9 และพักอาศัยที่พักเป็นของตนเอง การศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  

71.3 ไม่ได้ท�างาน คิดเป็นร้อยละ 41.1 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 600 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 87.6 จ�านวนสมาชิก

ในครอบครัวมีน้อยกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 และได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 84.6 ผู้สูงอายุที่ติดสังคมคิดเป็น

ร้อยละ 67.0 มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี คิดเป็นร้อยละ 84.6 และมีโรคประจ�าตัว คิดเป็นร้อยละ 58.4 ผู้สูงอายุมีความรู้ 

เก่ียวกับการบริการปฐมภูมิในภาพรวมอยู่ในระดับสูงโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.94 (S.D. =1.48) ด้านปัญหาต่อการรับ

บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ�าตัวและไม่มีรายได้ท�าให้

วิตกกังวลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและมีความไม่สะดวกในการไปรับบริการ ประเด็นความต้องการการรับบริการสุขภาพ

ระดับปฐมภูมิ พบว่า ผู้สูงอายุต้องการมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาว ได้รับการดูแลอย่างสม�่าเสมอ ต้องการได้ความรัก 

เอาใจใส่ จากลูกหลาน รวมถึงผู้สูงอายุต้องการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมในชุมชน ระยะที่ 2 จากการสนทนากลุ่ม 

ผู้ใช้บริการปฐมภูมิ พบว่า เกิดปัญหาจากการระบบการท�างานที่ไม่ต่อเนื่องเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ และ 

ขาดการมีส่วนร่วมในชุมชน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดจากผู้ให้บริการเป็นหลัก และขาดระบบประเมินผล งบประมาณ

ในการด�าเนินงานไม่เพียงพอต่อกิจกรรมท�าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชมได้

ค�ำส�ำคัญ: ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, ผู้สูงอายุ, เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
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decline with progress age. The recommendations was 

made on speeding up in the requirement for long-term  

care, thus it wants the public policy and plan for elderly 

(Crimmins, 1997; de Jong-Gierveld & van Solinge, 1995; 

Holliday, 1999; Pollard, 1995). 

Even though older group is a small section of the 

total global population but its amounts are increasingly  

significant, particularly in the less developed regions. 

Increased age generally carries extensive alteration in 

individual requirements. In 1999, Population Division of 

United Nations informed there were 600 millions people 

who are 60 years old up over the world. It is about 1 in 

10 global population and 53 percent of elderly or the  

most were in Asia. Subsequence was in Europe with 25 

percent. The proportion of older persons is predictable 

to more than twice worldwide over the next half century. 

As the older population has grown faster than the total 

population, the proportion of older persons relative to  

the rest of the population, has increased noticeably. At 

the global level, 1 in every 12 individuals was at least 

60 years of age in 1950, and 1 in every 20 was at least 

65 years. By the year 2000, those ratios had increased 

to 1 in every 10 aged 60 years or older and 1 in every 14 

aged 65 or older. By the year 2050, there will be about 2 

billions elderly peoples or more than 1 in every 5 persons  

throughout the world is projected to be aged 60 or over, 

while nearly 1 in every 6 is projected to be at least 65 

years old (Population Division of United Nations, 1999). 

Thai elderly peoples are the similar tend with 

the world elderly persons that the older person will 

increase from 10 percent in 2000 to be 15 percent in 2025,  

consequently Thai will go through to aging society in the 

future (Population Division, Department of Economic 

and Social Affairs (DESA), United Nations, 2001; Office 

of National Statistic, 2012; Maranet, 2012). 

Asia has population up to 60 percent of global 

population. China is country that has the mainly population 

and subsequence is India. Thailand is nineteenth country  

that had 60 millions in 1996 and it is anticipated that 

Thai population will be 70 millions in 2019 and the 

older persons will be 14.75 percent. This signifies that 

in the future Thailand will have older people more than  

children population; therefore Thailand should have the 

social and economic plan to support social system in the 

future (Ratanatikul, et al., 2012; Pusdorn, et al., 2013).

Primary health care service for elderly is a family 

and community security with long planning to ensure  

the good quality of life for all elderly people. This is an 

essential issue that must be paid attention. Primary health 

care service unit is the first place that the elderly is closely 

accessible because it located nearby the community. It 

provides service that emphasizes on disease prevention  

and chronic diseases care for family level and community 

level by caring with primary health care and after sick 

in all of physical, mental, social and spiritual aspects. It 

is a care of patient-centered more than disease-centered. 

Moreover, it is an integrated service of the essential and  

successive services so it is a care service but not cure 

service (Ministry of Public Health, 2007). 

Primary health care service unit is related to 

elderly and it is a place that located in local area and easily  

access. Additionally, it also provides the recommendations 

for disease prevention and primary care for elderly. It is 

obviously seen that most of elderly uses its service more 

than other health services because it decreases the cost  

of transportation and time consumption. The elderly is 

able to go by himself/herself (Ministry of Public Health, 

2007; Pusdorn, et al., 2013). 

Maha Sarakham province is a province in 

Northeastern region of Thailand. The governmental  

area is divided into 13 districts, 133 sub-districts, 1804 

villages and covers with 5,291.683 kilometer squares. 

The information from Center of Information Technology 

for Department of Provincial Administration, Ministry of 

Inferior at B.E. 2554, it was found that Maha Sarakham 

Province has total population of 939,736 persons with  
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density of 177.59 persons/ kilometer squares and it 

was accounted as the fifteen of Thailand by population. 

There were 92,457 elderly peoples or 10 percent of total  

population and elderly with chronic disease were 22,574 

peoples and with disability of 1,528 peoples. This is 

an indicator that implies to the change of population 

structure in the future of Maha Sarakham Province that 

enters to elderly society evidently. However, Maha 

Sarakham Province presently faces with the problem 

of health service seriously, particularly, in the Maha  

Sarakham municipality due to health service with small 

sizes and less amount. It is interesting to study situation 

of problem of the system of primary health care services 

for the elderly in Maha Sarakham Municipality. In order 

to be a guideline, it needs to study and to be a body of 

knowledge to develop the system of primary health 

care services for the elderly and general people in Maha  

Sarakham Municipality including to be a guideline for 

prevention for health problem. 

Research Objective 

The research objectives were to study requirements 

and knowledge of the elderly on primary health care 

services in Maha Sarakham municipality, and to study  

problems of primary health care services for the elderly 

in Maha Sarakham municipality. 

Methodology

The research method was conducted as the  

followings: 

Population and Sample 

The first stage was survey research and population 

were 3,332 elderly peoples in Maha Sarakham municipality  

(Maha Sarakham municipality, 2013). The finite sample 

size formula was used to calculate sample size. The 

proportional and systematic random sampling was 

conducted to collect the sample of 260 elderly peoples  

(Yamane, 1973).

The second stage was focus group discussion. 

The purposive sampling was used to select target group  

of 8 elderly peoples to investigate the problems of primary 

health care services for the elderly in Maha Sarakham  

municipality (Thiengkamol, 2011a).

Research Tool 

The first stage, the content and structural validity 

of questionnaire were proved by Item Objective Congruent  

(IOC) from 3 experts. The reliability was tried out by 

conducting with the sample group from 30 elderly peoples 

in Kalasin municipality that had the same characteristics 

like as sample group. The item selected to use had IOC 

more than 0.50 (Rovinelli & Hambleton, 1977). The  

reliability was determined by Cronbach’s Alpha formula 

(Cronbach, 1951). The questionnaire contained 3 sections 

of as following: 1) demographic characteristics of sex, 

age, religion, marital status, education level, resident, 

number r of family member, occupation, income,  

receiving elderly care allowances, elderly group, and 

annual physical check up with 13 items. 2) knowledge 

of the elderly on primary health care services with 10 

items, and 3) problem and requirements of the elderly  

on primary health care services with open ended. Its 

reliability was 0.86 (Cronbach, 1951).

The second stage, the tools for qualitative research 

of focus group discussion with elderly were tape recorder, 

video tape and observation form. 

Data Collection

The proportional and systematic random sampling 

was used for data collection of 260 elderly from different 

communities of Maha Sarakham municipality with 

confident interval at 0.05. The questionnaire was employed  

as research tool and it was used for data collection in 

the first stage.
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Data Analysis 

The descriptive statistics were frequency,  

percentage, mean and standard deviation.

Results

1. Results of the First Stage Research 

The results was revealed that, the general 

information was revealed that most of elderly was female 

with 72.7 percent with age between 60-69 years old with  

51.1percent, they pray respect to Buddhism with 100 

percent, the marital status with couple was 53.9 percent, 

living in their own houses with 100.0 percent, primary 

education level with 71.3 percent, they had no work with 

41.1percent, their incomes were more than 600 baht per  

month with 87.6 percent, and received the elderly with 

84.6 percent, annual health check up with 84.6 percent 

and sickness with 58.4 percent. Their knowledge on  

primary health care services in holistic view was at high 

level with mean scores of 8.94 (S.D. =1.48). However, the 

requirements in receiving primary health care services, it 

was found that the elderly had health problem of and had 

not enough income, therefore, it made them be worry for  

health fee and inconvenience to get service. They required 

for better health and long live with regular health care, 

love and from their descendants. 

Table 1

Demographic Characteristics of Sample Group

Demographic Characteristics Number (n= 260) Percentage

1. Sex

Male

Female

71

189

27.3

72.7

2. Age (years)

60-69 years

70-79 years

Older than 80 years 

(  = 68.91, SD. = 7.69, Min = 60, Max = 92 )

133

82

45

51.1

31.5

17.4

3. Religion

Buddhism 260 100.0

4. Marital Status

Single/divorce/widow/separated

Couple

120

140

46.1

53.9

5. Resident

House 260 100.0

6. Education Level

literacy

Primary School Level

Secondary School Level 

Bachelor

2

185

51

22

0.7

71.3

19.6

8.4
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Demographic Characteristics Number (n= 260) Percentage

7. Occupation

Agriculturist

General Hire

Government/State Enterprise Officer

Company Employee/Merchant/Business

No work

43

39

32

39

107

16.6

15.0

12.3

15.0

41.1

8. Income

600 baht

More than 600 baht

34

226

13.0

87.0

9. Number of Family Member

Less than 5 persons

Between5-7 persons

More than 7 persons

193

53

14

74.4

20.3

5.3

10. Receiving elderly care allowances

Received

Not Received

224

36

86.1

13.9

11. Elderly Group

Group 1 Social Attached

Group 2 House Attached

Group 3 Bed Attached

174

80

6

67.0

30.7

2.3

12. Annual Physical Check up

Yes

No

220

40

84.6

15.4

13. Chronic sickness

Yes

No

152

108

58.4

41.6

Knowledge Level on Primary Health Care 

Services

Considering on each item on knowledge on 

primary health care services of elderly, it was found that 

on the primary health care unit is a place that provide  

for only people who lived in the area with 99.2 percent, 

primary health care unit has promotion on good health for 

people such as providing the exercise area for instance 

97.5 percent, Primary health care unit is a place for 

giving knowledge and consulting for health and primary  

health care unit emphasizes on health promotion, disease 

prevention, nursing, rehabilitation, and protection the 

consumer with 94.2 percent respectively. The item with 

the least right answer was when get the minor sickness, 

people can receive the service from primary health care  

unit without showing their right before getting service 

with 64.5 percent, When get the minor sickness, people 

is able to choose to get service from primary health care 

service at the first place with 77.7 percent and primary 
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health care unit has Thai traditional medicine such as  

herbal sauna, massage, and using herb drug to treatment 

diseases with 90.1 percent respectively as present in  

Table 2.

Table 2

Number and Percent of Correct Knowledge on Primary Health Care Services 

Knowledge on Primary Health Care Services
Right Number 

(n=260)
Percentage

1. Primary health care unit is a place that provide for only people who lived in 

the area

120 99.2

2. Primary health care unit has promotion on good health for people such as 

providing the exercise area for instance.

118 97.5

3. Primary health care unit is a place for giving knowledge and consulting for 

health.

114 94.2

4. Primary health care unit emphasizes on health promotion, disease prevention, 

nursing, rehabilitation, and protection the consumer.

114 94.2

5. The characters of the righted person to receive the service from primary health 

care unit is only a Thai citizen.

113 93.4

6. There is public relation in health facet such as leaflet and poster. 112 92.6

7. Primary health care unit provides the primary care such as sewing the wound, 

dressing the wound, and give medicaine for instance.

110 90.9

8. Primary health care unit has Thai Traditional medicine such as herbal sauna, 

massage, and using herb drug to treatment diseases.

109 90.1

9. When get the minor sickness, people is able to choose to get service from 

primary health care service at the first place. 

94 77.7

10. When get the minor sickness, people can receive the service from Primary 

health care unit without showing their right before getting service.

78 64.5

Considering on knowledge level on primary 

health care services of elderly in holistic view was at high 
level with the mean of 8.94 (S.D. = 1.48) and in term 

of percentage was 82.6 percent as showed in Table 3.
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Table 3 

Number, Mean, and S.D., of Knowledge on Primary Health Care Services of Sample Group 

Knowledge Level on 

Primary Health Care Services

Knowledge Level on Primary Health 

Care Services (n = 260)

SD. InterpretationHigh Moderate Low

(7-10 scores) (4-6 scores) (0-3 scores)

No. % No. % No. %

Knowledge Level on 

Primary Health Care Services
215 82.6 33 12.8 12 4.6 8.94 1.48 High

Problems and Requirements of Primary Health 

Care Services of Elderly Peoples 

1. Problems of primary health care services of 

elderly peoples were as following: 

1.1 Elderly group had the health problem for 

unhealthy due to increased old age and chronic diseases.  

The majority had the history of chronic diseases that 

required health service regularly.

1.2 Elderly group had the anxiety for high 

service fee. The elderly had no income and poor basic  

family.

1.3 The inconvenience to receive the health 

service since the elderly needs the other people to take 

care to get service for long time consumption and Primary  

Health Care Services is crowed because there are a lot 

of patients.

1.4 The officers who provide the service 

is unable to clearly explain for elderly to understand,  

therefore, it makes a confusion of practice to receive 

services. Moreover, it consumed time for waiting. 

2. Requirements of Primary Health Care Services 

of Elderly Peoples were as following: 

2.1 The elderly requires the health care at 

house by visiting as proactive by officers and community  

volunteer by giving empowerment regularly. 

2.2 The elderly requires the service at  

community level due to inconvenience to receive the 

health services unit. 

2.3 The elderly wants the officers to fully and 

friendly provide services.

2.4 The elderly wishes to have public relation 

on health information in community.

2.5 The elderly wants to participate in  

community activities such as exercise together. 

2.6 The elderly wants to be healthy and long 

live and wants people to visit. 

2.7 The elderly needs love and care from 

their children. 

2. Results of the Second Stage Research 

The results were revealed that, the states and 

problem of the system of primary health care services  

for the elderly in Maha Sarakham Municipality by using 

focus group discussion about the problems and obstacles 

in implementation of primary health care services for the  

elderly were as followings:

1) The problems of implementation, it was 

found that it was occurred from the work system such  

as implementation of project of health promotion and 

prevention for people is not continuous. However, they did 

not understanding the practice and had no clear planning 
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to take care the elderly in community ineffectively that 

caused the health problem of elderly with tendency of  

problem increasing. 

2) Lack of evaluation in activity, it was found 

that majority of service provider will implement activity 

according to the set plan but it lacks of evaluation and 

there is no conclusion of activity. Besides, the planning  

is not clear due to time for prepared readiness both 

in activity and the limitation of area for arranging the 

different activities in each community. 

3) The collaboration in activity, the elderly is 

not convenient to participate, therefore the real problem 

is still unknown whether it occurs from the unclear 

collaboration that makes elderly did not know the detail 

of activity since the majority of elderly who joined the  

activity were the social attached group and they were 

able to help themselves but the other groups who did not 

participate. It might due to their own problems.

4) According to the unfulfilled budgets for activity 

implementation and no clear plan, therefore the activity  

cannot serve the demands of elderly in community. 

Discussion

The First Stage, to study problems and 

requirements of primary health care services for elderly 

in Maha Sarakham municipality, the knowledge level 

on primary health care services as holistic view was at  

high level with mean scores of 8.94 (S.D. =1.48). This 

result is congruent to the study of Chalermsri Suthon 

(2006), and Pusdorn, et al., 2013 which the result show 

that elderly health care knowledge was at high level 

after training course finished (Pusdorn, et al., 2013). It  

also pertinent to study of Pichyasinee Mongkonsiri and 

Pakanut Wongkochsuwan (2550) but it not relevant to 

the study of Sarinyaporn PuengNgernmak (2549), who 

revealed that the knowledge was at moderate level. 

The problems and requirements of primary 

health care services of elderly, it was revealed that the 

elderly had physical problems due to chronic diseases 

and economic problem was found that the elderly had  

not enough income; therefore, they are concerned about 

travelling expenses and health service fee when they went 

to receive the services. Additionally, the inconvenience 

to receive the service, they need caregiver to take them 

to service unit and to receive the service consumed time 

and there was crowed of patients waiting to get services. 

Moreover, the officers explain unclear that makes the  

elderly did not understand and get confuse for practicing 

to receive the service and long time consumption to get 

the service. This is congruent to the study of Voranuch 

Borvornnuntadech, 2003 and Pichyasinee Mongkonsiri 

and Pakanut Wongkochsuwan, 2007, Nutanicha Uttayotha, 

2012 in aspect of requirement of primary health care  

services of elderly, it was found that in their aspect of 

physical health, the elderly wants to have a healthy and 

long life by receiving the regular care. In the mental 

aspect, it was found that the elderly needs love and care  

from their children. In social aspect, it was found that the 

elderly wish to participate in community activities such 

as exercise in community and needs the public relation 

on information about health in community continuously.

The second stage, studying on states and problems 

of the system of primary health care services for the  

elderly in Maha Sarakham Municipality.

From focus group discussion, problem and 

obstacles occurred from the implementation of service 

providers in aspect of process, it was found that the work  

was not continuous and lack of public relation, and lack 

of community participation because the activity was 

arranged by service providers as a key person and unclear 

practice so the implementation can not be done effectively.  

This caused the health problem for elderly continuously. 

Moreover, the lack of work evaluation, therefore the 
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problem is unknown. The activity implantation is not 

mainly concern for the elderly to participate activity.  

Budget aspect is not enough for activity implementation 

and there was no clear plan to implement, therefore the 

activity did not serve demands of community elderly.

Suggestions

1. Suggestion from research

1.1 The climate issues are cause difficulty and 

delay in data collection process. 

1.2 Some elderly has a hearing problem 

due to their very old age, so it causes the difficulty of  

communication.

2. Suggestion for further research

2.1 It should study on the proper model of 

problem solving for elderly health in order to search the 

appropriate model to solve the elderly health problem  

such as psychological health, nutritional health, and other 

often chronic diseases in elderly.

2.2 It should study on the different model of 

activity arrangement for elderly in order to search the  

appropriate activity pattern such as exercise activity, 

experience exchanging among elderly, and knowledge 

transferring including setting the fund for elderly club, 

and supporting the primary health implementation for  

instance, in order to adjust the elderly attitude to meet the 

other elderly, particularly, elderly who is house attached.
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาระดับภาวะซึมเศร้าและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับภาวะ

ซึมเศร้าของวัยรุ่น โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา 

ช่วงอายรุะหว่าง 13-18 ปี ในจงัหวดันครราชสมีา โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวนทัง้หมด 

442 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (CES-D) 

ฉบับภาษาไทย ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .74 วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้สถิติไคว์สแควร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (n = 272, 61.50%) มีอายุ 15 ปี (n = 111, 25.10%) เรียนอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (n = 241, 54.52%) ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 5,001-10,000 บาท (n = 210, 

46.7%) และได้รับการเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล (n = 302, 68.35%) ผลการวิจัยพบว่าเกือบครึ่งหนึ่ง (46.50%) ของเด็กวัยรุ่น  

กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้า (Mean = 22.09, SD = .32) ซึ่งเพศที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มีภาวะซึมเศร้าที่แตกต่างกัน  

(X2 = 13.11, p<0.001) นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กวัยรุ่นที่ได้รับการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันจะมีภาวะซึมเศร้าที่แตกต่างกัน  

(X2 = 8.92, p<0.05) ผลการศึกษาคร้ังนีแ้สดงให้เหน็ว่ารปูแบบการเลีย้งด ูและเพศของเดก็วยัรุน่อาย ุ13-18 ปี ซึง่ก�าลงัศกึษา 

อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกันมีภาวะซึมเศร้า 

ที่แตกต่างกัน ดังนั้นทีมสุขภาพจึงควรการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวหรือพ่อแม่ดูแลบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น

แบบมีเหตุผล โดยเฉพาะในเด็กวันรุ่นผู้หญิงเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: วัยรุ่น, ภาวะซึมเศร้า, ปัจจัยบางประการ

Abstract

This descriptive study aimed to determine the relationship between selected factors and depression of 

adolescents in Nakhonratchasima Province, Thailand. Four hundred and forty two students in secondary schools, high  

schools, and vocational schools in Nakhonratchasima were selected by stratified random sampling. The instruments of 

this study were the demographic questionnaires and Depression Screening Scale (CES-D). The reliability (Cronbach 

alpha coefficient) of the CES-D was.74. Data analysis used Chi-square test.The results showed that the majority of  
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Introduction

According to the World Health Organization 

(WHO), depression is the leading cause of disability in 

the world and is forecast to become worse by the year 

2020 (Murray &Lopez, 1997). Depression represents 

a significant public health concern, is one of the most 

costly and debilitating medical conditions afflicting our  

society. It contributes to death by suicide (Moussavi, 

Chatterji, Verdes, Tandon, Patel, & Ustus, 2007). It 

estimates that approximately one in five adolescents 

would have suffered from an episode of depression by 

the time they reach adulthood (Lewinsohn, Rohde, & 

Seeley, 1998). Biological and social change occurring 

during adolescents, also contribute to depression. The 

risk of depression increases significantly after puberty  

(particularly in girls), and by age 18, the cumulative 

incidence is 20 percent (American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry, 2007). 

From the national survey in Thailand (2004), it 

found that students in secondary and vocational school 

reported depression 16.41 percents. Nakhonratchasima 

is the province that reported the highest rate of attempt  

suicide in adolescents. Therefore, the researcher would 

like to know the prevalence of depression and what 

factors related to depression in adolescents. 

Purposes of the study

1. To measure the depression level of adolescents  

in Nakhonratchasima.

2. To examine whether gender, age, educational 

level, rearing style and family income were associated  

with depression of adolescents in Nakhonratchasima. 

Sample

From the total students 13-18 years old in 

Nakhonratchasima, 156,171 students, the researcher  

calculate sample size (Yamane), 

= 398.98

= 400 

To account for potential missing data, the 

investigator chose to oversample by 20%. Therefore,  

the samplesize of 480 subjecta was required. The sample 

was selected by stratified random sampling.

Protection of Human Subjects

The Institutional Review Board (IRB) application 

was submitted to the IRB of the Boromarajonani College 

of Nursing, Nakhonratchasima. The proposal and the  

samples were female (n = 272, 61.50%) and 15 years old (n = 111, 25.10%). They studied in secondary school  

(n = 241, 54.52%). Their monthly family income was 5,001-10,000 bath (n = 210, 46.7%). They were raised in a 

reasonable rearing style (n = 302, 68.35%). Almost half (46.50%) of Thai adolescents had depression (Mean = 22.09, 

SD = .32). Adolescents who were male or female had different in depression (X2 = 13.11, p<0.001), and who were 

raised in different rearing styles had different levels of depression (X2 = 8.92, p<0.05). The results of this study  

showed that the different rearing styles and gender of Thai adolescents would factor into different levels of depression. 

Therefore, healthcare providers should encourage family members or parents to take care their adolescents in  

reasonable style, especially with female adolescents in order to prevent depression.

Keywords: adolescent, depression, selected factors 
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consent form were reviewed by the IRB to determine 

that the rights of human subjects were not violated. The 

investigators obtained approval from the IRB of the 

Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima  

and the permission from the director of the school in 

Nakhonratchasima, Thailand before data collection.

Instrumentations

The instruments of this study were the 

questionnaires composed of Demographic and the Rearing 

Style questionnaire and Depression Screening Scale  

(CES-D) Thai version (Trangkasombat, Larbbuntrup, 

Hawanon, 1997). The investigators tried out the instrument 

in 30 students which were the same characteristic with 

the samples, the reliability (Cronbach alpha coefficient) 

of the instruments was .74. Depression Screening Scale  

(CES-D) consisted of 20 items, rating scale. The total 

score was 60, cut- off score was 22(Trangkasombat, 

Larbbuntrup, Hawanon, 1997). 

Data collection

Data collection followed approval from the IRB 

at Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 

and the granting of permission to collect data by the  

directors of the school. The investigator met the teachers 

of each school and informed the purposes of the study. 

Then, the investigator approached the students. If students 

were interested in participation, they were asked to read 

and sign a consent form. The participants completed the  

Demographic questionnaire and Depression Screening 

Scale (CES-D).

Data analysis

Descriptive and inferential statistic, Chi-square 

test were used for data analysis. The 0.05 level of  

significance was used for all data analysis

Results

A total of 442 students in secondary schools, high 

schools, and vocational schools in Nakhonratchasima 

were selected by stratified random sampling. The sample  

consisted of 241 secondary school students, 153 high 

school students, and 48 vocational school students. 

Data about demographic characteristics of 

the participants were obtained from the Demographic 

Questionnaire. Table 1 and 2 displayed frequencies and  

percentages of adolescents’ sex, age, educational level, 

family income and rearing style. The majority of samples 

were female (n=272, 61.50%), 15 years old (n=111, 

25.10%), studied in secondary school (n=241, 54.52%), 

monthly family income was 5,001-10,000 bath (n=210,  

46.70%) (Table 1) and raised in reasonable rearing style 

(n=302, 68.35%) (Table 2).
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Table 1

Frequencies and Percentage of Adolescents in 

Nakhonratchasima 

Variable
Number

N=442

Percentage

(%)

Gender

Male 170 38.50

Female 272 61.50

Age (years old)

13 78 17.60

14 82 18.60

15 111 25.10

16 93 21.00

17 39 8.80

Educational level

Secondary school 241 54.52

High school 153 34.62

Vocational school 48 10.86

Family income (per month)

No income 8 1.80

Less than 5,000 bath 50 11.10

5,001 - 10,000 bath 210 46.70

10,001 - 25,000 bath 94 20.90

25,001 - 50,000 bath 57 12.70

50,001 - 75,000 bath 16 3.90

75,001 - 100,000 bath 8 1.80

More than 100,000 bath 4 0.90

Table 2 

Frequency, percentage, mean score and standard deviation 

of rearing style of Adolescents in Nakhonratchasima  

(N=442)

Rearing style N percentage S.D.

Reasonable 302 68.3 .68 .46

Control 126 28.5 .57 .90

Spoil/Indulge 14 3.2 .10 .52

Neglet 0 0 0 0

In this study, the depression was based on 

adolescents’ perception. It measured by Depression  

Screening Scale (CES-D), is presented in Table 3. Almost 

half of Thai adolescents had depression (46.2%).

Table 3 

Frequency and percentage of depression of Adolescents 

in Nakhonratchasima (N=442)

Depression
Number

(N=442)
%

No depress (0-22 score) 238 53.8

Depress (more than 22 score) 204 46.2

Chi-square test was performed to determine the 

relationship between sex, age, educational level, rearing  

style, family income and depression. As shown in Table 

4, significant correlations was found between gender 

and depression (X2 = 13.11, p<0.001) rearing style and  

depression (X2 = 8.92, p<0.05).
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Table 4 

The relationship between selected factors and depression of adolescents in Nakhonratchasima (N=442)

Depression of adolescents

No depression (n=238) Depression (n=204) n χ2 P-Value

Rearing Style

  Reasonable 177 125

442

302

8.92 .012*

  Control 56 70 126

  Spoil/indulge 5 9 14

  Neglet 0 0 0

Gender 

  Male 110 60

442

170

13.11 .000**

  Female 128 114 272

*p<.05, **p<.001

Discussion

The main finding of this study showed that almost 

half (46.50%) of Thai adolescents had depression (Mean 

= 22.09, SD = .32) and the girls tend to have higher  

depressive score related to Angold, Costello, Erkanli, and 

Worthman (1996). This study speculated that after puberty 

there was a greater prevalence of depression in girls than 

boys (2:1). Biological and psychological processes that  

differ between girls and boys after the onset of puberty 

seem to be responsible for this difference in prevalence. 

Moreover, the rearing styles (reasonable, control, 

spoil, neglet) from parent would be the factor affect to 

different levels of adolescents depression, similar to 

the Bhardwaj and Goodyer (2009), the mother-child  

relationship had been shown to contribute to childhood 

depression. The different in Children’s rearing styles 

were likely to be associated with adolescent depression 

(Tongchat, 2005; Kittitsasseranee, 2008). Kim, Thompson, 

Walsh, and Schepp (2015) also reported that parent–

adolescent support and conflict were associated with 

adolescent emotional outcomes particularly depression. 

Related to another study, Seiffge-Krenke, Overbeek, 

and Vermulst (2010), examined the longitudinal link  

between the mother–adolescent relationship conflict 

(measured in terms of support and negative affect), and 

adolescent anxiety. In this study 145 adolescents were  

followed for 9 years, demonstrated that the quality of 

the parent–adolescent relationship changed in terms of 

both support and conflict across stages of adolescence 

and suggested that variability in the relationship was 

associated with anxiety. This research suggested that 

different patterns of relationship quality across time are  

likely to be associated with other adolescent psychosocial 

outcomes, such as risky behavior, drug involvement, 

depression, and feelings of hopelessness.

Therefore, healthcare providers should encourage 

family members or parent taking care their adolescents 

in reasonable style, especially in female for preventing  

depression. Those girls should be assessed about how 

they feel due to correlation of increased depression 

scores. Interventions to treat depression are important to 

the future of these adolescents. In conclusion, healthcare  

providers and parent can make a difference in the lives 

of adolescents.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลน�้าท่วมเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยเมืองหาดใหญ่ 

ซึ่งวิธีการศึกษาผู ้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL และพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บ 

แอพพลิเคชั่น ที่สามารถท�างานได้ในหลายระบบปฏิบัติการเพื่อให้ผู ้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้สะดวกย่ิงขึ้น  

ผลการศึกษาพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่น คือ (1) สามารถแสดงต�าแหน่งพิกัดของผู้ใช้งานและสามารถเก็บข้อมูล 

รายละเอียดทั้งรูปภาพ ข้อความ ต�าแหน่งและพิกัด (2) สามารถก�าหนดระดับความรุนแรงเป็นจุดหรือขอบเขตเชิง

พื้นที่เป็นรัศมีวงกลม ตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (3) สามารถค้นหาข้อมูล จุดเสี่ยง พิกัด และบริเวณที่เกิด 

น�้าท่วม จากผู้รายงานเข้ามายังระบบ ส�าหรับผลการทดสอบระบบพบว่า ประสิทธิภาพการท�างานของระบบมีคะแนน 

อยู่ในระดับมาก (  = 4.28)

ค�ำส�ำคัญ: ระบบรายงานข้อมูลน�้าท่วม, ระบบสนับสนุนการเตือนภัย, เมืองหาดใหญ่

Abstract

The objective of this research study was to develop theflood reporting system for disaster warning  

support in Hat Yai City. For the research methodology, the researcher has developed a system using PHP and MySQL 

database, the system in the term of Web Application which can operate on various operating systems for users to 

access the system more conveniently. The study revealed the uniqueness of the developed system, which are (1) The 

system can collect data in the form of pictures, messages, coordinates and display the position of the users (2) The 

system can determine the radius scope, risk zones, flooded areas and surveillance area according to the severity of  

that area (3) The system can search for important places such as risk zones, coordinates and the places’ position. The 

system testing result of the system’s performance aspect has the high-level of performance rate (  = 4.28). 

Keywords: geospatial decision support system, flood disaster, Hat Yai District
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บทน�ำ

ปัจจุบันภัยธรรมชาตินับเป็นภัยพิบัติที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างมหาศาล ต่อชีวิตและทรัพย์สิน (กรม

อุตุนิยมวิทยา, 2534) อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ในแต่ละปี

ประเทศไทยจะต้องเจอกับอุทกภัยคร้ังใหญ่ หลายครั้งที ่

ผ่านมาทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรง 

มากยิง่ขึน้ (ศนูย์ภมูภิาคเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

ภาคใต้, 2550) ส�าหรับอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งม ี

ความเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ และเป็นประตไูปสูป่ระเทศ 

เพือ่นบ้าน ปัจจยัท่ีท�าให้มคีวามเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

กค็อื การเป็นศนูย์กลางทางด้านต่าง ๆ  ลกัษณะภมูปิระเทศ

ของเมืองหาดใหญ่ เป็นแอ่งกระทะ โดยปกติฝนเริ่มตก

ช่วงเดือนเมษายนและจะตกหนักถึงหนักมากในช่วงเดือน

ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม เมื่อเกิดอุทกภัย น�้าจะท่วมขัง 

ตัวเมืองหาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของลุ่มน�้า ซึ่งมีคลอง 

อูต่ะเภาไหลผ่านตวัเมอืงลงสูท่ะเลสาบสงขลา (มหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร์, 2553) เนือ่งจากน�า้ท่วมแต่ละครัง้ได้สร้าง

ผลกระทบและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความเป็นอยู ่

ของประชาชนและการด�าเนินธุรกิจในเมืองหาดใหญ่เป็น 

อย่างมาก ในปี พ.ศ. 2531 เกิดน�้าท่วมเมืองหาดใหญ่  

มีระดับน�้าสูงเกือบ 2 เมตร ส่วนปี พ.ศ. 2543 มีระดับน�้า

สูงเกือบ 3 เมตร ซึ่งในครั้งนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย 

ในพืน้ทีห่าดใหญ่และพ้ืนทีใ่กล้เคยีงเป็นอย่างมาก (เทิดทนู  

ด�ารงค์ฤทธามาตย์, 2555) จากรายงานสถานการณ์น�้าท่วม

ของจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ.2553 พบว่าเกิดน�้าท่วมขัง 

เมืองหาดใหญ่ทั้งเมืองและมีระดับน�้าท่วมลึกสูงสุดถึง 

3.3 เมตร มีผู้ได้รับผลกระทบถึง 30,000 ครัวเรือน โดย

ประชาชนราว 10,000 คน ไม่สามารถออกจากทีพั่กอาศยัได้ 

และเม่ือวันที่ 30 ธ.ค. 2554- 2 ม.ค.2555 ได้เกิดน�้าท่วม 

ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่อีกคร้ัง ส่งผลให้ประชาชนได้รับ

ความเสียหายเป็นจ�านวนมาก (กรมชลประทาน, 2555)

จากปัญหาดังกล่าว ทางจังหวัดสงขลาและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการให้ความช่วยเหลือและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และหามาตรการต่าง ๆ เพื่อ 

รบัมือกับเหตกุารณ์น�้าท่วมทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อกีในอนาคต  

โดยในส่วนของส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 8 ได้มีการ

พัฒนาระบบแสดงระดับน�้าของคลองอู ่ตะเภาเพื่อให ้

ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้อมูลของภาพระดับน�้า 

ในคลองอู ่ตะเภา ส�าหรับผู ้ติดตามสถานการณ์เพื่อใช้

สนับสนุนการตัดสินใจ โดยผู ้ใช้งานและผู ้ประสบภัย

สามารถตดิตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ผ่านทางหน้าเวบ็ของ 

ผูใ้ห้บรกิาร (ส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 8, 2556) ในส่วนของ 

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีการจัดต้ังหน่วยประสานงาน 

น�า้ท่วมทีม่หีน้าทีห่ลกั คอื การประสานงานให้ความช่วยเหลอื 

ผู้ประสบภัย โดยจะเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร

ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานและผู้ประสบภัย

สามารถติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางหน้าเว็บ

ของผู้ให้บริการ (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2556) อย่างไรก็ดี  

จากการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของ

หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีระบบที่

สามารถแสดงต�าแหน่ง พิกัดผู้ใช้งาน และพิกัดสถานที ่

เกิดเหตุ เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงต�าแหน่ง 

พิกัดผู้ใช้งาน พิกัดสถานที่เกิดเหตุการณ์ หรือจุดเสี่ยงภัย

จากการรายงานระหว่างผู้ใช้งานในระบบ ท�าให้ผู้ใช้งาน

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงต�าแหน่งพิกัด หรือจุดเสี่ยง และ

เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ  ในระบบด้วยจากแนวคิด 

ดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงน�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งเป็น

เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์และ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ช่วย 

ในการสนบัสนนุการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหา การวางแผน

จัดการต่าง ๆ ได้ (ธงชัย จารุพพัฒน์, 2541) อย่างง่ายดาย

และรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยสามารถน�าเสนอข้อมูล

ในรูปของแผนที่ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ท�าให้ง่ายต่อการ

ประกอบการตดัสนิใจอกีทัง้ประหยดัเวลาและงบประมาณ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงต้ังใจที่จะ

พัฒนาระบบรายงานข้อมูลน�้าท่วมเพื่อสนับสนุนการ

เตือนภัยเมืองหาดใหญ่ โดยมุ่งหวังจะก่อให้เกิดประโยชน์

โดยตรงต่อประชาชน องค์กรในพืน้ทีแ่ละผูส้นใจทีจ่ะน�าไป 

พัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลน�้าท ่วมเพื่อ

สนับสนุนการเตือนภัยเมืองหาดใหญ่
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แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คือ บูรณาการความรู ้

ด ้านการรับรู ้จากระยะไกล (Remote Sensing--RS)  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 

Systems-- GIS) และระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลก (Global 

Positioning Systems--GPS) เพ่ือประยกุต์งานในด้านต่าง ๆ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ (ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยี 

อวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2549)

สารัตถ์ ขัตติยะ (2551) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล

สถานที่ราชการและเอกชนภายในจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน

แผนที่ Google Maps ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นโดย

วตัถุประสงค์เพือ่พัฒนาฐานข้อมลูสถานทีร่าชการห้างร้าน 

สถานทีท่่องเทีย่วภายในจังหวดัเชียงใหม่โดยระบบสามารถ

แสดงผลข้อมูลในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยาย

ที่สามารถใช้งานเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ 

เคลื่อนที่อื่น ๆ ได้

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(2552) ได้พัฒนาระบบส่ือสารข้อมูลการขนส่งสินค้า 

ผ่านเว็ปไซด์ในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น โดยสามารถ 

ท�าการเรียกใช้ผ่านระบบเว็บไซต์ โดยใช้พัฒนาระบบ

โปรแกรมทัง้หมดเป็นโอเพนซอร์ส เนือ่งจากมคีวามเสถยีร

ในการท�างาน ไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิในการใช้งานโดยสามารถ 

ท�าการแสดงข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ

ข้อมูลแผนที่ได้ดี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามกรอบแนวคิดการวิจัย แสดงดังภาพ 1

ภำพ 1 กรอบความคิดการวิจัย
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ขอบเขตของกำรวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเพือ่พฒันาระบบรายงาน

ข้อมูลน�้าท่วมเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยเมืองหาดใหญ่  

มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้

เทคนิคกำรท�ำงำนของระบบ

1. สามารถแสดงต�าแหน่งพิกัดของผู้ใช้งาน 

2. สามารถก�าหนดระดับความรุนแรงเป็นจุดหรือ

ขอบเขตพื้นที่เป็นรัศมีวงกลม ตามระดับความรุนแรง 

ที่เกิดข้ึนในพื้นที่

3. สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดทั้งรูปภาพและ 

ข้อความ

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ด้านฮาร์ดแวร์  

ประกอบด้วย

4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (computer)

4.2 ระบบอินเทอร์เน็ต (internet system)

4.3 เครื่องก�าหนดต�าแหน่งบนโลก (GPS)

4.4 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (digital 

camera)

5. อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการพัฒนาระบบ ด้านซอฟต์แวร์ 

ประกอบด้วย 

5.1 โปรแกรม Google Maps API

5.2 โปรแกรม Ubuntu Server

5.3 โปรแกรม XAMPP ในการจัดการ Web 

Server

5.4 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

PHP และ Java Script

5.5 โปรแกรมการจดัการฐานข้อมูล MySQL5.6  

โปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ Internet Explorer, Google Chrome, 

Opera, และอ่ืน ๆ

ด้ำนกำยภำพ

ผูว้จิยัได้เลอืกพืน้ทีศ่กึษา ในอ�าเภอหาดใหญ่ แสดง

ดังภาพ 2 

ภำพ 2 แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษา อ�าเภอหาดใหญ่

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู ้วิจัยได้ก�าหนดวิธีการด�าเนินการวิจัย โดยม ี

ขั้นตอนการท�างาน ดังนี้

วิธีกำรเก็บข้อมูล

ผู้วิจัยก�าหนดขั้นตอนในการเก็บข้อมูลไว้ ดังนี้

1. การเกบ็รวบรวมข้อมลูศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่ เอกสาร ต�ารา คู ่มือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการภัยน�้าท่วม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความต้องการใช้โปรแกรม 

เชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยน�้าท่วมเมืองหาดใหญ่

และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

ลักษณะภูมิประเทศ โครงสร้างของพื้นที่ศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนาม
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยก�าหนดขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลได้  

ดังนี้

1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  

ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ต�ารา คู่มือและ

งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบัเทคโนโลยภูีมสิารสนเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเกี่ยวกับความต้องการใช้โปรแกรมเชิงพื้นที่เพื่อ

สนบัสนนุการเตอืนภยัน�า้ท่วมเมอืงหาดใหญ่และรวบรวม 

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ โครงสร้างของพื้นที่

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากนั้นน�ามา

วิเคราะห์และผลสรุปความต้องการของผู้ใช้งานมาเป็น

แนวทางในวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่จะพัฒนา 

ต่อไป

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในการ

วเิคราะห์และออกแบบระบบ ได้ท�าการวเิคราะห์ตามเอกสาร

จากข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลในพ้ืนที่จากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  จึงออกแบบระบบได้ดังต่อไปนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น  

2 กลุ่ม คือผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ใช้งานทั่วไป (User)  

โดยความสามารถในการเข้าถงึระบบของแต่ละกลุม่มคีวาม

แตกต่างกัน จึงได้ใช้แผนภาพของยูสเคสไดอาแกรม (Use 

Case Diagram) เพื่อแสดงมุมมองด้านฟังก์ชั่นการท�างาน 

ของระบบ โดยความสัมพันธ์ของยูสเคสไดอาแกรม (Use 

Case Diagram) แสดงดังภาพ 3

ภำพ 3 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)

จากภาพ 3 แสดงแผนผังการเชื่อมโยงของระบบ 

หรือเรียกว่ายูสเคส โดยในระบบมีผู้เกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ 

ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้งานระบบ โดยแสดงความสามารถ

ในการเข้าใช้งานระบบของผู้ที่เกี่ยวข้องและภาพรวมของ 

ความสัมพันธ์ของการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง

แผนภาพการท�างานของระบบ (data flow diagram)  

เพื่ออธิบายการท�างานของระบบ แสดงดังภาพ 4

ภำพ 4 Data Flow Diagram การท�างานของระบบ
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จากภาพท่ี 4 กระบวนการท�างานของระบบทีผู่ว้จิยั 

ได้พัฒนาขึ้น โดยแสดงการท�างานตั้งแต่กระบวนการแรก

จนถึงกระบวนการสุดท้าย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องมี 2 ส่วน คือ  

ผูด้แูลระบบ และ ผูใ้ช้งานระบบ ซ่ึงผู้ดแูลระบบจะสามารถ

เข้าไปจัดการ แก้ไขการท�างานของระบบได้ โดยระบบจะ

ท�าการตรวจสอบการ Login ด้วยรหัส User Name และ 

Password ของผูด้แูลระบบ หากถูกต้องผู้ดแูลระบบสามารถ 

เข้าใช้งานระบบได้ส�าหรับผู้ใช้งานระบบทั่วไป สามารถ

เข้าใช้งานได้โดยไม่ต้อง Login

3. การออกแบบระบบ สามารถออกแบบระบบ  

ทีพ่ฒันาขึน้มีผงัแนวความคดิในการออกแบบระบบ แสดง

ดังภาพ 5

ภำพ 5 แนวความคิดในการออกแบบระบบในภาพรวม

4. การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม 

ที่จ�าเป็นในการติดตั้ง (program installation) ดังนี้

4.1 ระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server เป็น 

โปรแกรมในการจัดการเซิร์ฟเวอร์

4.2 โปรแกรม XAMPP เป็นโปรแกรมในการ

จัดการ Web Server

4.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็น

โปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล

4.4 โปรแกรม Open Office.org เป็นโปรแกรม 

ส�าหรับในการจัดท�ารายงานหลังจากขั้นตอนการติดตั้ง

โปรแกรมแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการสร้างระบบ โดยมี 

ขั้นตอนดังน้ี

4.5 กระบวนการยืน่ค�าขอ API Key จาก Google 

Service ส�าหรับเว็บไซต์ที่จะใช้บริการ Google Maps API 

เพื่อที่จะน�าเว็บเพจที่มี Google Maps เป็นองค์ประกอบ 

ในการพัฒนาต่อยอดระบบต่อไป

4.6 พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ภาษา PHP ในการ

เขียนเว็บไซต์เพื่อใช้ Google Maps API ช่วยสร้างแผนที่

4.7 Upload งานที่ท�าเสร็จแล้วขึ้นสู่เว็บไซต์ 

5. การทดสอบระบบ

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท�าการพัฒนาระบบเรียบร้อย 

สิ่งที่ตามมาคือการทดสอบระบบ ว่าตรงตามที่ได้ก�าหนด

จุดประสงค์ไว้หรือไม่ โดยการทดสอบระบบในครั้งน้ี  

ได้ด�าเนินการ ดังนี้

5.1 ทดสอบระบบในด้านประสิทธิภาพระบบ 

ส�าหรับกลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ กลุ ่ม 

ผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ  

ด้านระบบคอมพวิเตอร์ และงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

หรอืผูท้ีป่ฏบิติังานด้านดแูลระบบเครอืข่าย และงานป้องกนั 

บรรเทาสาธารณภัย

5.2 ท�าการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ 

ปรบัปรงุแก้ไขข้อผดิพลาดทีพ่บจากการทดสอบการท�างาน 

ของระบบ 

ผลกำรวิจัย

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง

การวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบในพื้นที่ ผู ้วิจัย

ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลน�้าท่วมเพื่อสนับสนุนการ

เตือนภัยเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้ระบบที่ได้มีการท�างานที่มี 

ประสทิธิภาพ ใช้งานง่ายกบัทกุอปุกรณ์ สะดวก รวดเรว็ และ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในพื้นท่ีได้  

โดยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

ผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบบรายงานข้อมูลน�้าท่วมเพื่อสนับสนุนการ

เตือนภัยเมืองหาดใหญ่ เป็นการสร้างระบบรายงาน

สถานการณ์เชงิพืน้ที ่และแบ่งปันข้อมลู โดยศกึษาในพืน้ที ่

อ�าเภอหาดใหญ่ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
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1. จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า เมืองหาดใหญ่

ประสบภยัธรรมชาตจิากน�า้ท่วมเกอืบทกุปี มพ้ืีนทีเ่สีย่งต่อ

การเกิดน�้าท่วมหลายแห่ง ดังข้อมูลที่ได้จากเครือข่ายเมือง 

ในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มีจุดเฝ้าระวังการเกิดน�้าท่วม แสดงดังภาพ 6

ภำพ 6 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน�้าท่วมอ�าเภอหาดใหญ่ 

ที่มา. จาก แผนที่พื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลำ, โดย เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 

2555, ค้นจาก http://hatyaicityclimate.org/paper/198

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งขั้นตอน  

การวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 

1. ผลการพฒันาระบบตวัแบบโดยสามารถน�าเสนอ 

ผลการศึกษาการพัฒนา ได้ดังนี้

1.1 การเข้าสู่ระบบ โดยคลิกที่ไอคอนที่หน้า 

Desktop โดยระบบจะใช้งานผ่าน Browser ต่าง ๆ เช่น 

Internet Explorer, Google Chrome,Mozilla Firefox หรือ 

สามารถพิมพ์http://climatechange.jgsee.org/maps/ ที่ช่อง  

URL ได้โดยตรง ซึ่งจะปรากฏหน้าจอแสดงดังภาพ 7
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ภำพ 7 การเข้าใช้งานระบบ

1.2 เมนูหลัก ประกอบด้วยเมนู ต�าแหน่งของฉันปฏิบัติการแผนที่รายการล่าสุดและ More แสดงดังภาพ 8

ภำพ 8 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ จากหน้าเมนูหลัก

1.3 หน้าจอแสดงรายละเอียดของผู้รายงาน สถานที่ตั้ง จุดเสี่ยง หน่วยงานเกี่ยวข้อง เบอร์โทรติดต่อ และ 

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แสดงดังภาพ 9

ภำพ 9 หน้าจอแสดงรายละเอียดของผู้รายงาน
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1.4 หน้าจอแสดงผลรัศมีของระยะเกิดเหตุพร้อมระดับความรุนแรงตามสี แสดงดังภาพ10

ภำพ 10 หน้าจอแสดงผลรัศมีของระยะเกิดเหตุพร้อมระดับความรุนแรงตามสี

1.5 หน้าจอแสดงผลของข้อความและภาพถ่ายจากผู้ใช้งานที่ส่งเข้ามาในระบบ แสดงดังภาพ 11

ภำพ 11 หน้าจอแสดงผลรายละเอียดข้อมูลจากผู้ใช้งาน

2. ผลการด�าเนนิงานสรปุความสามารถของระบบ 

ได้ดังน้ี คือ

2.1 สามารถแสดงต�าแหน่งและพิกัดของ 

ผู้ใช้งานและสามารถเก็บข้อมูล รายละเอียดทั้งรูปภาพ 

ข้อความ ต�าแหน่งและพิกัด

2.2 สามารถก�าหนดระดับความรุ่นแรงเป็นจุด

หรือขอบเขตเชิงพ้ืนที่เป็นรัศมีวงกลม ตามระดับความ

รุนแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่

2.3 สามารถค้นหาข้อมูล จุดเส่ียง พิกัด และ

บริเวณที่เกิดน�้าท่วม จากผู้รายงานเข้ามายังระบบ 

ผลกำรทดสอบระบบ

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท�าการพัฒนาระบบตามที่ได้

วิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากน้ัน 

ผูว้จิยัได้น�าระบบทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใช้งาน เพือ่ทดสอบ

ประสิทธิภาพการท�างานของระบบ โดยผู้วิจัยได้ท�าการ 
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ทดสอบระบบ ดังนี้

1. ทดสอบระบบ โดยผู้วิจัยได้น�าระบบไปทดลอง

ใช้ในพืน้ที ่โดยขอความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ในพืน้ที่ 

ให้บุคลากรเข้ามาร่วมท�าการทดสอบระบบจ�านวน 5 ท่าน

ได้ใช้งานจริง พร้อมทั้งตอบแบบสอบถามการท�างานของ

ระบบ ด้านประสิทธิภาพการท�างานของระบบซึ่งผลการ

ทดสอบระบบ ด้านประสิทธิภาพการท�างานของระบบ  

สามารถแสดงผลได้ ดังนี้

1.1 ประสิทธิภาพการท�างานของระบบ ผู้วิจัย

ก�าหนดหัวข้อต่าง ๆ ในการประเมิน ได้แก่ ความรวดเร็ว

ในการประมวลผล ความง่ายของการใช้งานระบบ (User 

Friendly) ความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล ความรวดเร็ว

ในการแสดงผลข้อมูล และประสิทธิภาพของระบบ 

ในภาพรวม ผลการประเมินพบว่า ระบบมีผลการประเมิน

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็น 

ร้อยละ 85.60

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยเก่ียวกับระบบรายงานข้อมูลน�้าท่วม 

เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยเมืองหาดใหญ่สามารถ 

อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1 .  พัฒนาระบบรายงานข ้อมูลน�้ าท ่วมเพื่อ

สนับสนุนการเตือนภัยเมืองหาดใหญ่

ผูว้จิยัได้พัฒนาขึน้ มจีดุเด่นทีผู้่วจิยัได้พัฒนาระบบ

การท�างานหลายอย่างเพื่อรองรับการท�างานที่ตอบสนอง 

ความต้องการใช้งาน ดังนี้

1.1 การพัฒนาระบบ Geo-location เป็นระบบ

แสดงต�าแหน่งและพิกดั มจีดุเด่นส�าคญั คอื ระบบจะแสดง 

ต�าแหน่งและพิกัดผู้ใช้งานในแผนที่ ท�าให้รู้ต�าแหน่งและ

พกัิดของผูใ้ช้งานในระบบและสถานทีเ่กดิเหตกุารณ์ต่าง ๆ   

จากผู้ส่งรายงานเข้ามายังระบบ ท�าให้ผู ้ใช้งานและผู้ที่

เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลตรงส่วนนี้มาประกอบการ

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ได้ จากการศึกษา พบว่า  

งานวจิยัของ เทดิทนู ด�ารงค์ฤทธามาตย์ (2555) ได้ท�าการวจิยั 

เรือ่งต้นแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการข้อมูลพบิติัภยั 

ในพื้นที่ลุ่มน�้าอู่ตะเภา ซึ่งพัฒนาระบบส�าหรับการติดต่อ

สือ่สาร โดยใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการติดต่อ 

ส่ือสาร เพราะมีการระบุต�าแหน่งของเคร่ืองผ่านดาวเทียม 

GPS ท�าให้ทราบถึงต�าแหน่งและพิกัดของผู ้ส่งข้อมูล 

เข้าระบบจากอุปกรณ์โมบายโฟนแต่อย่างไรก็ตาม จากการ

ตรวจสอบ พบว่า งานวิจัยดังกล่าว ได้พัฒนาระบบแสดง

พิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่มีระบบ GPS เพียงอย่างเดียว  

ซึ่งต่างจากงานวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา เพื่อต้องการให้

ระบบสามารถระบุต�าแหน่งและแสดงพิกัดผู้เข้าใช้งาน 

บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, 

Tablet และโมบายโฟน เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวก

มากที่สุด 

1.2 การพฒันาระบบในรูปแบบเวบ็แอพพลเิคชัน่ 

ทีส่ามารถใช้งานได้ในหลายระบบปฏบิติัการ เพือ่ให้ระบบ

ทีพ่ฒันานัน้มฟัีงก์ชัน่การท�างานทีง่่าย สะดวก และรวดเรว็ 

ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ในทุกสถานที่  

ซึง่การท�างานในลกัษณะของเวบ็แอพพลดิคช่ันนัน้ จากการ

ศึกษา พบว่า สารัตถ์ ขัตติยะ (2551) ได้พัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลสถานที่ราชการและเอกชนภายในจังหวัดเชียงใหม่  

ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ันระบบนี้สามารถแสดงผล

ข้อมูลในรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายที่สามารถ 

ใช้งานเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ 

อื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นเพียง

ระบบการจัดการฐานข้อมูล ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 

ที่จัดเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและให้บริการข้อมูล 

จากฐานข้อมูล ซึ่งต่างจากงานวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อ

ต้องการให้ระบบสามารถโต้ตอบการใช้งานกับผู้ใช้ได้ 

อย่างทนัท่วงทแีละพฒันาระบบให้มคีวามยดืหยุน่ เหมาะกบั 

การท�างานบนระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ

2. การทดสอบระบบรายงานข้อมูลน�้าท่วมเพื่อ 

สนับสนุนการเตือนภัยเมืองหาดใหญ่

โดยเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการท�างานของ

ระบบ พบว่า ระบบทีพ่ฒันาขึน้นัน้สามารถน�าไปแก้ปัญหา 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในพื้นที่เมือง

หาดใหญ่ ได้มากขึ้น ในแง่ของความรวดเร็วในการรับส่ง 

ข้อมลู ท�าให้หน่วยงานต่าง ๆ  สามารถเข้าบรรเทาสาธารณภยั 

ได้ทันท่วงที และความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล ความ

รวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. การพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน 

มีความยืดหยุ่นในการเข้าใช้งาน เพราะสามารถท�างานได้ 

ในหลายระบบปฎิบัติการเช่น Android, iOS, Windows 

จากคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Tablet และโมบายโฟน

2. การพัฒนาระบบแบบโปรแกรมรหัสเปิด (Open 

Source) ซึง่ไม่มค่ีาใช้จ่ายและค่าลิขสิทธิ ์จะช่วยให้หน่วยงาน 

หรือองค์กรที่น�าไปพัฒนาต่อยอดช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา

3. ควรมีการพัฒนาระบบแบบเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาระบบงาน  

ท�าให้ผู ้ที่สนใจและเห็นประโยชน์จากการพัฒนาระบบ

สามารถน�าระบบไปพัฒนาต่อหรือปรับปรุงให้เหมาะสม 

กับหน่วยงานในพื้นที่ได้

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่านบริการ SMS  

ไปยังโมบายโฟนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

2. ควรพัฒนาเพิ่มความสามารถของระบบในการ 

น�าทางไปยังสถานที่เป้าหมาย จากจุดต�าแหน่งปัจจุบัน

ของผู้ใช้งาน

3. ควรพฒันาระบบให้มกีารก�าหนดสทิธิใ์นหลาย

ระดับ ส�าหรับการเข้าใช้งานในระบบ 

4. ควรพฒันาระบบให้สามารถดขู้อมลูภมูปิระเทศ 

เช่น ด้านความสูงของพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบถึงระดับ 

ความสูงของพื้นที่ได้
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการส�าหรับสายการ

บินต้นทุนต�่าในประเทศไทยเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก�าหนดน�้าหนักความส�าคัญของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การบริการที่ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการเพื่อที่จะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการให้สูงขึ้นต่อไป 

โดยใช้ระเบียบวิธีของกระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process--AHP)จากความคาดหวังและ

การรับรู้ถึงคุณภาพของการบริการของผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มผู้โดยสารชาวไทย และชาวต่างชาติ จ�านวนกลุ่มละ 15 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่พัฒนาจากตัวแบบ ‘SERVQUAL’ ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการ

ทั้งห้ามิติได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ การตอบสนองในการให้บริการ การสร้างความ

ม่ันใจในบริการและความเห็นอกเห็นใจ โดยใช้เกณฑ์เบื้องต้นจ�านวน 18 เกณฑ์ มาประเมินความเหมาะสมในบริบท 

ของสายการบินต้นทุนต�่าในประเทศไทยก่อนที่จะน�ามาสร้างตัวแบบเพื่อใช้ในการจัดล�าดับความส�าคัญตามระเบียบวิธี 

AHP โดยตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์ฯ ที่ได้จากความคาดหวังและการรับรู้ถึง

คุณภาพของการบริการของผู้โดยสารสองกลุ่ม โดยใช้สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman rank correlation) ซึ่งพบว่า 

ล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์ฯ ของผู้โดยสารทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01 อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ฯ 

ที่ผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญสูงสุดสองอันดับแรกคือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องบินที่ทันสมัยและ 

มสีภาพทีด่ ีตามล�าดบั ในขณะทีเ่กณฑ์ฯ ทีผู่โ้ดยสารชาวต่างชาตใิห้ความส�าคญัสงูสดุสองอนัดบัแรกคอืการให้ความสนใจ 

กับปัญหาของลูกค้า และการบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาดและบกพร่อง ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น, เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการ, สายการบินต้นทุนต�่า

Abstract

This research used a quantitative research. The purpose of this research was to prioritize the service quality 

criteria for the low cost airlines in Thailand in order to be a guideline for determining the importance weights of the 

service quality criteria which meet the expectations of their customers. This will allow airlines to further develop their 

service qualities. The criteria were measured by using Analytic Hierarchy Process (AHP) based on the expectations 

and perceptions of service quality of Thai and foreign passenger groups. There were 15 passengers in each group. 

The research instrument was a questionnaire developed according to the “SERVQUAL” model, which consisted of  

กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรส�ำหรับสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ

Service Quality Development for Low Cost Airline

ลลิดา พลสุวรรณ และนิศากร สมสุข

Lalida Polsuwan and Nisakorn Somsuk
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บทน�ำ

‘คุณภาพของการบริการ’ ถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญ 

ในการด�าเนนิงานของธรุกิจสายการบนิทัง้นี ้ลูกค้าส่วนใหญ่ 

จะตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินด้วยคุณภาพของ

การบริการ รวมถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการและน�ามาสู่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

สายการบินต้นทุนต�่า (low–cost airline) เป็นสาย

การบินที่ลดต้นทุนการด�าเนินงานปัจจุบันสายการบิน 

ต้นทุนต�่ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง กลยุทธ์หนึ่งที่

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อความอยู ่รอดของธุรกิจ 

สายการบิน คือ คุณภาพการบริการที่ดีเพื่อสร้างความ 

พึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งเห็นได้จาก การที่สายการบิน 

ส่วนใหญ่จะน�าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า เช่น การส�ารอง

ตั๋วก่อนเดินทาง การซื้อบริการภาคพื้นดิน การบริการ 

บนเครื่อง และการบริการที่จุดหมายปลายทาง เป็นต้น 

(Tsaur, et al., 2002) ความพึงพอใจด้าน ‘คุณภาพการ

บรกิาร’ เป็นหนึง่ในมมุมองทีผู่โ้ดยสารให้ความส�าคญัมาก

ที่สุด หากสายการบินสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ 

ผู้ใช้บริการได้ก็จะท�าให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการอีก  

หรือท�าให้เกิดการบอกต่อซ่ึงคุณภาพการบริการนั้น

ประกอบด้วยสิ่งที่จับต้องได้ทางกายภาพและคุณลักษณะ 

ทีจ่บัต้องไม่ได้ เช่น ความปลอดภัย และความสบาย เป็นต้น 

(Tsaur, et al., 2002) ท�าให้การประเมินคุณภาพการบริการ

จากมุมมองของผู้รับบริการจึงต้องใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์

ร่วมกัน (กรรนภัทรกันแก้ว, 2555) เพื่อบ่งชี้ว่าการบริการ 

ที่จัดให้ผู้โดยสารนั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ

บริการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ยากที่ธุรกิจการบิน 

จะปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

ทุกเกณฑ์ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน เนื่องจากข้อจ�ากัด

ทางด้านทรพัยากร ดงันัน้ จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะศกึษาล�าดบั 

ความส�าคัญของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการ

เพื่อน�าไปสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป ดังนั้น  

การวิจัยคร้ังนี้จึงได้ศึกษาการจัดล�าดับความส�าคัญของ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพส�าหรับสายการบินต้นทุนต�่า 

ในประเทศไทยโดยใช้ระเบยีบวธีิของกระบวนการวเิคราะห์

เชิงล�าดับช้ัน (AHP) จากความคาดหวังและการรับรู้ถึง

คุณภาพของการบริการของผู ้รับบริการโดยเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่พัฒนาจากตัวแบบ 

‘SERVQUAL’ ทั้งนี้ ผู ้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ล�าดับ 

ความส�าคัญของเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ได้จากงาน 

วจิยันี ้จะช่วยให้ผูบ้รหิารของสายการบนิต้นทนุต�่าสามารถ

ใช้เป็นกรอบแนวทางในการก�าหนดน�้าหนักความส�าคัญ

ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการที่ให้สอดคล้อง

กบัความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร เพือ่ทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันา 

คุณภาพการบริการให้สูงขึ้นต่อไป

five dimensions including reliability, responsiveness, assurance and empathy. Based on the literature review, the 

eighteen preliminary criteria could be identified. These criteria were assessed to see whether they were suitable to be 

used in Thailand’s low cost airlines before further modeling and prioritizing them by using AHP method. Moreover, 

after the rankings were obtained by using the fuzzy AHP method, the Spearman rank correlation was applied to see 

if there was correlation between the results obtained by two groups of passengers. The research found that there  

was no correlation between the rankings, at the 0.01 level of significance. However, the two most important service 

quality criteria prioritized by Thai passenger group were “working with efficiency” and having modern and proper 

aircraft respectively. Meanwhile, the two most important service quality criteria prioritized by foreign passenger 

group were “having the sincere interest in customer problems” and having the impeccable services respectively.

Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), service quality criteria, low cost airlines
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1.เพือ่จดัล�าดบัความส�าคญัของเกณฑ์การประเมนิ

คุณภาพการบริการส�าหรับสายการบินต้นทุนต�่าใน

ประเทศไทยเพื่อน�าไปสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

และการพัฒนาคุณภาพการบริการให้สูงขึ้น

2.  เพื่อ เสนอแบบจ�าลองการตัดสินใจด ้วย

กระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น เพ่ือน�าไปใช้ในการ

จัดล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ 

การบริการ

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างในการจัดล�าดับของ

เกณฑ์ในการประเมนิคณุภาพการบรกิารระหว่างผูโ้ดยสาร 

ชาวไทยและชาวต่างชาติ

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

เครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริการ หรือ 

SERVQUAL ตวัแบบในการประเมินคณุภาพการให้บรกิาร

หรือ SERVQUAL นั้นเป็นเครื่องมือการประเมินคุณภาพ

การบริการที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการ 

ในห้ามิตไิด้แก่ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (tangible) 

ความน่าเชือ่ถอืไว้วางใจ (reliability) การตอบสนองในการ 

ให้บริการ(responsiveness) การสร้างความมั่นใจในบริการ  

(assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (empathy)

กระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น (Analytic 

Hierarchy Process--AHP) กระบวนการวเิคราะห์เชงิล�าดบั

ชั้นได้พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณปลายทศวรรษที่ 1970 โดย 

โทมัสสาดตี ้(Thomas Saaty, 1980) เป็นกระบวนการตดัสนิใจ

ทีมี่ประสทิธภิาพโดยแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็น 

ส่วน ๆ  ในรปูของแผนภูมติามล�าดบัชัน้แล้วก�าหนดค่าของ

การวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ และน�าค่าเหล่านั้น 

มาค�านวณเพื่อดูว่าปัจจัย และทางเลือกอะไรมีค่าล�าดับ

ความส�าคัญมากที่สุดเป็น กระบวนการที่ใช้งานง่ายเพราะ

มีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์ (วิฑูรย์ 

สมิะโชคด,ี 2542) ซ่ึงขัน้ตอนของวธิกีระบวนการวเิคราะห์ 

เชิงล�าดับชั้นประกอบด้วย 1) การก�าหนดปัญหา และแยก

องค์ประกอบ 2) สร้างแผนภูมิล�าดับชั้น 3) การวินิจฉัย 

หาล�าดับความส�าคัญและ 4) การค�านวณหาค่าความ

สอดคล้องกันของเหตุผล

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการวิจัยในการสร้าง

ตัวแบบส�าหรับกระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้นเพ่ือ

จัดล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การบริการ ดังแสดงในภาพ 1

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมุติฐานที่ 1คือเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การบริการเบื้องต้นที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องนั้น มีความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้จริงกับ 

สายการบินต้นทุนต�่า

H
0
: เกณฑ์ฯ เบื้องต้นไม่มีความเหมาะสมที่จะน�า

มาใช้กับสายการบินต้นทุนต�่า (H
0
: µ = 4) 

H
1
: เกณฑ์ฯ เบื้องต้นมีความเหมาะสมที่จะน�ามา

ใช้กับสายการบินต้นทุนต�่า (H
1
: µ = 4)

สมมุติฐานที่ 2 คือล�าดับความส�าคัญที่จัดโดย 

ผู้โดยสารชาวไทย และชาวต่างชาติไม่มีความสัมพันธ์กัน

H
0
: ล�าดับที่จัดโดยผู้โดยสารสองกลุ่มไม่มีความ

สัมพันธ์กัน

H
1
: ล�าดับที่จัดโดยผู ้โดยสารสองกลุ ่มมีความ

สัมพันธ์กัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากประชากรสองกลุ่มคือ  

ผู ้โดยสารชาวไทยและผู ้โดยสารชาวต่างชาติโดยกลุ ่ม

ตัวอย่างคอืผูโ้ดยสารทีม่คีวามถีใ่นการใช้บรกิารสายการบนิ 

ต้นทุนต�่า ได้แก่ สายการบินนกแอร์ และไทยแอร์เอเชีย 
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เฉล่ียอย่างน้อย 10 ครั้งในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 

จ�านวนกลุ่มละ 15 คนโดยใช้ วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  

(purposive sampling) ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามความ

คดิเหน็เพือ่ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมนิ

คุณภาพการบริการที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมา 

ใช้จรงิกบัสายการบนิต้นทนุต�า่ ซ่ึงได้แก่ สายการบนินกแอร์  

และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 

โดยที่ระดับความเหมาะสม 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = 

ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด

2. แบบสอบถามเพ่ือใช้จัดล�าดับความส�าคัญ

ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการด้วยวิธี AHP  

(AHP-based questionnaire)

ก่อนน�าเคร่ืองมือข้างต้นไปใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัย

ได้ท�าการทดสอบการใช้งานได้ และปรับแก้ตามค�าแนะน�า  

ของผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 คน 

การศึกษาในครั้งนี้ ได ้ใช ้ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการด�าเนินการวิจัยได้แบ่งออก

เป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการ และตัวแบบในการ

ประเมินคุณภาพการให้บริการ หรือ SERVQUALจากนั้น 

น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อระบุเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การบริการเบื้องต้นซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรม

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการบริการเบื้องต้นที่ได้ในขั้นตอน

ที่ 1 ว่ามีความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้จริงกับสายการบิน

ต้นทุนต�่าหรือไม่ โดยได้ขอให้ผู้โดยสารชาวไทยและชาว

ต่างชาติประเมินความเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามชุด

ที่ 1 ผลการประเมินที่ได้น�ามาทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

โดยใช้ t-test เพื่อสืบให้แน่ใจว่าเกณฑ์ฯ เบื้องต้นมีความ

เหมาะสมที่จะน�ามาใช้กับสายการบินต้นทุนต�่าอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์ฯ  

ทีม่คีวามเหมาะสม (ซึง่ได้จากการปฏเิสธ H
0
 ในขัน้ตอนที ่2)  

โดยเริ่มจากการสร้างตัวแบบการตัดสินใจตามระเบียบวิธี  

AHP ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ โดย

แบ่งองค์ประกอบของปัญหาออก เป็นส่วน ๆ ในรูปของ

แผนภูมิตามล�าดับชั้น แล้วก�าหนดค่าของการวินิจฉัย

เปรียบเทียบเกณฑ์ฯต่าง ๆ และน�าค่าเหล่านั้นมาค�านวณ

เพื่อดูว่าเกณฑ์ฯ ใดมีค่าล�าดับความส�าคัญมากท่ีสุด (วิฑูรย์  

สิมะโชคดี, 2542)

ขัน้ตอนที ่4 ตรวจสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ของล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์ฯ ที่ได้จากความคาดหวัง 

และการรับรู้ถึงคุณภาพของการบริการของผู้โดยสารสอง

กลุ่ม โดยใช้สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman rank 

correlation) โดยที่ H
0
: ล�าดับที่จัดโดยผู้โดยสารสองกลุ่ม

ไม่มีความ สัมพันธ์กัน และH
1
: ล�าดับที่จัดโดยผู้โดยสาร 

สองกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เกบ็รวบรวมข้อมลูต้ังแต่เดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 

2559 ที่บริษัท ไฮโซ เวิลด์ ทัวร์ จ�ากัดบริษัท ทีจี เอ็กซ์เพรส  

จ�ากัด และ บริษัท Big Elephant Tour จ�ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจ

น�าเที่ยวที่ให้บริการจ�าหน่ายตั๋วเครื่องบินในทุกเส้นทาง 

ทัว่โลกโดยเกบ็ข้อมลูจากผูโ้ดยสารชาวไทย และชาวต่างชาติ 

ที่มีความถี่ในการใช้บริการสายการบินนกแอร์ และไทย

แอร์เอเชีย เฉลี่ยอย่างน้อย 10 ครั้งในปีที่ผ่านมา

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ใช้ t-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และใช้

สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนในการทดสอบสมมติฐานที่ 2

ผลกำรวิจัย

ผลจากขั้นตอนที่ 1การวิเคราะห์เกณฑ์ในการ

ประเมินคุณภาพการบริการส�าหรับสายการบินต้นทุนต�่า

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง สามารถ 

ระบุเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการได้ 18 เกณฑ์  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 มิติรายละเอียดได้แสดงดังตาราง 1
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ตำรำง 1

เกณฑ์ในกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำรส�ำหรับสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ

เกณฑ์ในกำรประเมิน

คุณภำพกำรบริกำร

ค�ำอธิบำยโดยย่อ เอกสำรอ้ำงอิง

มิติความเป็นรูปธรรมของการบริการ

1. เครื่องบินที่ทันสมัย 

และมีสภาพที่ดี

เครื่องบินที่ทางสายการบินให้บริการมีความเหมาะสม

กับประเภทการเดินทาง และจ�านวนของลูกค้า โดยทั้ง

ตัวเครื่องบิน และอุปกรณ์บนเครื่องบินมีความทันสมัย 

และสอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสภาพที่ดี และ

สามารถใช้งานได้ง่ายกับลูกค้าทุกประเภท

Basfirinci and Mitra (2015), Chikwendu 

et al. (2012), Erdil and Yildiz (2011), Kao 

(2009) Pourezzat et al. (2013), Sultan 

and Simpson (2000) และสิทธิชัย ศริเจริญ

ประมง (2556)

2. พนักงานมีความ

เป็นมืออาชีพ 

มีภาพลักษณ์ และ

ทัศนคติที่ดี

พนักงานที่มีทักษะ และความสามารถทางด้านการให้

บริการดีเยี่ยม ปราศจากซึ่งข้อผิดพลาด และมีระเบียบ

วินัย มีแบบแผนในการปฏิบัติงานมีการกระท�า 

พฤติกรรม ลักษณะภายนอก และแนวคิดในด้านการ

ปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงการแต่งกายของพนักงานที่

ปรากฏภาพให้ลูกค้าได้เห็น หรือรับรู้ มีความเหมาะสม

เรียบร้อย

Chikwendu et al. (2012), Erdil and 

Yildiz (2011), Gilbert and Wong (2003), 

Hussain et al. (2015), Kao (2009), Frost 

and Kumar (2001), Leong et al. (2015), 

Pourezzat et al. (2013) Sultan and 

Simpson (2000)ธนภพ อาสนทอง (2553) 

น�้าเพชร อยู่สกุล (2553) ลานนาไทย 

สัยเจริญ (2557) ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ 

(2556) และสิทธิชัย ศริเจริประมง (2556)

3. สันทนาการ

บนเครื่องบิน

สิ่งที่สร้างความบันเทิงใจที่มีจัดบริการไว้ให้ลูกค้า 

ระหว่าง อยู่บนเครื่องบิน อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร เพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น

Chou et al. (2011), Gilbert and Wong 

(2003), Hussain et al. (2015), Kao (2009) 

Pakdil and Aydin (2007) และ ลานนาไทย 

สัยเจริญ (2557)

4. สิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่าง ๆ 

บนเครื่องบิน

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จัดบริการไว้ให้ผู้โดยสาร

ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน อาทิ เก้าอี้รุ่นใหม่ที่มีขนาด 

และความกว้างเหมาะสมการให้บรกิารเชือ่มต่อ

โครงข่ายการสื่อสารไร้สายบริการกล่องจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ บริการโทรสารรวมถึงการติดต่อ

สื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์บนเครื่องบินเป็นต้น

Basfirinci and Mitra (2015), Chikwendu 

et al. (2012), Chou et al. (2011), Gilbert 

and Wong (2003), Hussain et al. (2015), 

Kao (2009), Frost and Kumar (2001), 

Leong et al. (2015), Pakdil and Aydin 

(2007) และ ลานนาไทย สัยเจริญ (2557)

มิติความน่าเชื่อถือไว้วางใจ

5. การบริการตาม

สัญญา หรือเงื่อนไข

การให้บริการ

พนกังานจะต้องจดัหา หรอืให้บรกิาร และปฏบิตัหิน้าที่

ตามที่สายการบินก�าหนดในสัญญาการให้บริการ หรือ

ตามเอกสารการแจ้งเงื่อนไขในการให้บริการกับลูกค้า 

อาทิเช่น การบริการของว่างฟรีบนเครื่องบิน เป็นต้น

Erdil and Yildiz (2011), Frost and Kumar 

(2001), Leong et al. (2015), Pourezzatet 

al. (2013), Sultan and Simpson (2000)

6. การบรกิารทีป่ราศจาก

ข้อผิดพลาด 

และข้อบกพร่อง

พนักงานให้บริการด้วยความมีประสิทธิภาพ ปราศจาก

ข้อผิดพลาด มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

และสามารถรับมือกับปัญหาได้เป็นอย่างดี

Chikwendu et al. (2012), Leong et al. 

(2015), Pourezzat et al. (2013), Sultan 

and Simpson (2000)

7. การให้ความสนใจ

กับปัญหาของลูกค้า

เมื่อเกิดปัญหาบนเครื่องบิน พนักงานสามารถที่จะ

แสดงความเห็นใจ และท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าปัญหา

จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน

Erdil and Yildiz (2011), Kao (2009), 

Leong et al. (2015), Sultan and Simpson 

(2000)
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มิติการตอบสนองในการให้บริการ

8. การให้บริการข้อมูล

เกี่ยวกับการเดินทาง 

และตารางเวลาที่

รวดเร็ว และถูกต้อง

พนักงานสามารถให้ข้อมูลเวลาการให้บริการกับลูกค้า

ได้ว่า ลูกค้าจะได้รับบริการที่ต้องการเมื่อใด และเมื่อ

ลูกค้าต้องการบริการอะไรพนักงานสามารถตอบได้ว่า

จะใช้เวลาในการให้บริการเท่าใด

Erdil and Yildiz (2011), Hussain et al. 

(2015), Leong et al. (2015), Pourezzat et 

al. (2013), Sultan and Simpson (2000) 

และ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ(2556)

9. การให้บริการอย่าง

รวดเร็ว

พนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า 

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

คล่องตัว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Erdil and Yildiz (2011), Gilbert and Wong 

(2003), Frost and Kumar (2001), Leong et 

al.(2015), Pourezzat et al. (2013), Sultan 

and Simpson (2000)ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ 

(2556) และสทิธชิยั ศรเิจรญิประมง (2556)

10. การช่วยเหลือลูกค้า 

และบริการอย่าง

เป็นมิตร

พนักงานมีการสอบถามถึงปัญหา และให้ความมั่นใจ

กับลูกค้าได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีความเต็มใจ 

ที่จะช่วยเหลือ และให้บริการอย่างเป็นมิตรที่ดี

Chou et al. (2011), Erdil and Yildiz (2011) 

Gilbert and Wong (2003), Hussain et al. 

(2015), Frost and Kumar (2001), Leong 

et al. (2015), Pakdil and Aydin (2007) 

Pourezzat et al. (2013), Sultan and 

Simpson (2000)ธนภพ อาสนทอง (2553) 

ลานนาไทย สัยเจริญ (2557) และศิวัตรา 

พิพัฒน์ไชยศิริ (2556)

11. ความสามารถ

ในการรับมือกับ

ความล่าช้า

สายการบินได้เตรียมการแก้ปัญหา พร้อมจัดหา

สิ่งอ�านวยความสะดวก และแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า 

เมื่อมีความล่าช้าเกิดขึ้น อาทิเช่น เตรียมรับมือกับลูกค้า

ที่มีข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงการจัดหาของก�านัลฟรี 

ให้ลกูค้าทีป่ระสบปัญหาจากความล่าช้าของสายการบนิ 

เป็นต้น

Basfirinci and Mitra (2015), Chikwendu 

et al. (2012), Chou et al. (2011), Pakdil 

and Aydin (2007), Liou et al. (2011) และ 

ลานนาไทย สัยเจริญ (2557)

มิติการสร้างความมั่นใจในบริการ

12. การปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ

พนกังานมคีวามใส่ใจต่อลกูค้าเป็นอย่างด ีเอาใจใส่ลกูค้า

สม�า่เสมอ ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ และปราศจาก

ข้อผิดพลาด สามารถ

Chikwendu et al. (2012), Erdil and Yildiz 

(2011), Gilbert and Wong (2003), 

Hussain et al. (2015), Frost 

สร้างความเชื่อมั่น และเชื่อถือได้ในการให้บริการ and Kumar (2001), Leong et al. (2015), 

Pourezzat et al (2013), Sultan and 

Simpson (2000) และ สิทธิชัย ศริเจริญ

ประมง (2556). 

13. การบริการที่สุภาพ พนักงานมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 

ใช้ค�าพูดไพเราะ กริยาท่าทางสุภาพนอบน้อม ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ดูเป็นมิตร และเป็นกันเอง

Erdil and Yildiz (2011), Frost and Kumar 

(2001), Leong et al. (2015), Pourezzat et 

al. (2013), Sultan and Simpson (2000), 

ธนภพ อาสนทอง (2553) และ น�้าเพชร 

อยู่สกุล (2553)
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14. ความพร้อมในการ

ให้บริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร และการ

ตอบข้อซักถาม

สายการบินมีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน

เกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการตอบ

ข้อซักถามของลูกค้า เช่น มีการประชุมเพื่อให้ข้อมูล

ข่าวสาร และตัวอย่างข้อซักถามที่พบบ่อย และวิธีการ

ตอบข้อซักถามให้กับพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จะรับมือกับ

ข้อซักถามของลูกค้า

Basfirinci and Mitra (2015), Chikwendu 

et al. (2012), Erdil and Yildiz (2011), 

Gilbert and Wong (2003), Hussain et al. 

(2015), Kao (2009), Leong et al. (2015), 

Pourezzat et al. (2013), Sultan and 

Simpson (2000)

15. ความปลอดภัยที่ได้

มาตรฐาน

สายการบนิมรีะบบรองรบัความปลอดภยัทีไ่ด้มาตรฐาน

ให้กับลูกค้าในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ มีการจัดฝึกอบรม

พนักงานให้รับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น  มีการสาธิต

การใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้ง

อุปกรณ์ช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

อาทิ เข็มขัดนิรภัย หน้ากากออกซิเจน เสื้อชูชีพ เป็นต้น

Basfirinci and Mitra (2015), Chikwendu 

et al. (2012), Chou et al. (2011), Erdil and 

(2011), Gilbert and Wong (2003), Leong 

et al. (2015), Pakdil and Aydin (2007), 

Sultan and Simpson (2000) น�้าเพชร 

อยู่สกุล (2553) ลานนาไทย สัยเจริญ 

(2557) และ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2556)

มิติความเห็นอกเห็นใจ

16. การบริการด้วย

ความเอาใจใส่ และ

ค�านึงถึงลูกค้า

เป็นหลัก

พนักงานให้บริการบนเครื่องบิน ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า

ตลอดเวลาจนกระทั่งลูกค้าลงถึงพื้น และบริการลูกค้า

เป็นอย่างดี พยายามเข้าถึงลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ

แตกต่างออกไป

Chou et al. (2011), Erdil and Yildiz (2011), 

Gilbert and Wong (2003), Frost and 

Kumar (2001), Leong et al. (2015), Pakdil 

and Aydin (2007), Pourezzat et al. (2013), 

Sultan and Simpson (2000)และ สิทธิชัย 

ศริเจริญประมง (2556)

17. สามารถเข้าใจ

ความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

พนักงานแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้า และพร้อม

ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งสามารถเข้าใจ

ถึงความต้องการ เต็มใจในการให้บริการ และตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าตามที่ร้องขอได้อย่าง

รวดเร็ว และไม่บ่ายเบี่ยง 

Chikwendu et al. (2012), Chou et al. (2011), 

Erdil and Yildiz (2011), Gilbert and Wong 

(2003), Frost and Kumar (2001), Leong 

et al. (2015), Pakdil and Aydin (2007), 

Pourezzat et al. (2013), Sultan and 

Simpson (2000) น�้าเพชร อยู่สกุล (2553) 

และ สิทธิชัย ศริเจริญประมง (2556) 

18. การให้ความ

ช่วยเหลือ หรือช่วย

แก้ไขปัญหาอย่าง

เต็มความสามารถ

การให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า

อย่างเต็มความสามารถ เสมือนเป็นปัญหาของตนเอง 

เข้าใจถึงปัญหา มุ่งมั่น และตั้งใจในการแก้ไขปัญหา

อย่างสุดความสามารถ

ธนภพ อาสนทอง (2553) 

ลานนาไทย สัยเจริญ (2557) และ 

สิทธิชัย ศริเจริญประมง (2556)

ผลจากขัน้ตอนที ่2 ผลการประเมินความเหมาะสม 

ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการเบื้องต้นที่ได้

ในขั้นตอนที่ 1 ว่ามีความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้จริงกับ

สายการบินต้นทุนต�่าหรือไม่ โดยใช้ t-test ในการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01 แสดงในตาราง 2
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ตำรำง 2

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน H
0
 : µ = 4 และ H

1
 : µ > 4

เกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร

ส�ำหรับสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ

ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มำตรฐำน

H
0
: µ = 4 และ H

1
: µ > 4

P-value ผลกำร

ทดสอบ

มิติความเป็นรูปธรรมของการบริการ

เครื่องบินที่ทันสมัยและมีสภาพที่ดี 4.40 0.59 0 ปฏิเสธ H
0

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆบนเครื่องบิน 4.37 0.74 0.003 ปฏิเสธ H
0

พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดี 4.35 0.62 0.001 ปฏิเสธ H
0

สันทนาการบนเครื่องบิน 4.35 0.80 0.009 ปฏิเสธ H
0

มิติความน่าเชื่อถือ

การบริการตามสัญญา หรือเงื่อนไขการให้บริการ 4.35 0.69 0.003 ปฏิเสธ H
0

การให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้า 4.27 0.59 0.006 ปฏิเสธ H
0

การบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาด และข้อบกพร่อง 4.22 0.47 0.005 ปฏิเสธ H
0

มิติการตอบสนองในการให้บริการ

การช่วยเหลือลูกค้า และบริการอย่างเป็นมิตร 4.37 0.49 0 ปฏิเสธ H
0

การให้บรกิารข้อมลูเก่ียวกบัการเดนิทาง และตารางเวลาทีร่วดเรว็ และถกูต้อง 4.30 0.51 0.001 ปฏิเสธ H
0

ความสามารถในการรับมือกับความล่าช้า 4.30 0.64 0.006 ปฏิเสธ H
0

การให้บริการอย่างรวดเร็ว 4.27 0.59 0.006 ปฏิเสธ H
0

มิติการสร้างความมั่นใจในบริการ

ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 4.47 0.55 0 ปฏิเสธ H
0

การบริการที่สุภาพ 4.32 0.61 0.002 ปฏิเสธ H
0

ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการตอบข้อซักถาม 4.25 0.54 0.006 ปฏิเสธ H
0

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 4.22 0.47 0.005 ปฏิเสธ H
0

มิติความเห็นอกเห็น

การให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ 4.25 0.49 0.003 ปฏิเสธ H
0

สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 4.25 0.54 0.006 ปฏิเสธ H
0

การบริการด้วยความเอาใจใส่ และค�านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 4.22 0.42 0.002 ปฏิเสธ H
0

หมายเหตุ : ใช้แบบสอบถามที่มีมาตรวัดแบบลิเคิร์ท โดยที่ ระดับความเหมาะสม 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง  

4 = มาก และ 5 = มากที่สุด โดยที่ H
0
: เกณฑ์ฯ เบื้องต้นไม่มีความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้กับสายการบินต้นทุนต�่า  

(H
0
: µ = 4) และ H

1
: เกณฑ์ฯ เบื้องต้นมีความเหมาะสมที่จะน�ามาใช้กับสายการบินต้นทุนต�่า (H

1
: µ = 4)

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า p-value ทุกเกณฑ์มีค่า 

น้อยกว่า 0.01ดังนั้นจึงปฏิเสธ H
0
 นั่นแสดงถึงค่าเฉลี่ยของ

แต่ละเกณฑ์มค่ีามากกว่า 4 อย่างมีนยัส�าคัญทางสถิต ิทีร่ะดบั 

ความเชื่อม่ัน 99% ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเกณฑ์ในการ

ประเมินคณุภาพการบรกิารทัง้ 18 เกณฑ์ มคีวามเหมาะสม 

ในการน�ามาใช้กับสายการบินต้นทุนต�่า

ผลจากขั้นตอนที่ 3 ผลการจัดล�าดับความส�าคัญ

ของเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการส�าหรับ 

สายการบินต้นทุนต�่า ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิง 

ล�าดับชั้น (AHP) ดังนี้
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1. ผลการจดัท�าตวัแบบด้วยกระบวนการวเิคราะห์

เชิงล�าดับชั้น (AHP) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน�ามิติและเกณฑ์ 

ในการประเมินคุณภาพการบริการที่มีความเหมาะสม  

มาสร้างตัวแบบจ�าลองการวิเคราะห์เชิงล�าดับช้ัน (AHP) 

ที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิเชิงล�าดับชั้น ดังภาพที่ 2

ภำพ 2 แบบจ�าลอง AHP เพื่อใช้ในการจัดล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการส�าหรับสายการบิน 

ต้นทุนต�่า

จากนัน้สร้างแบบสอบถามเพือ่เกบ็ข้อมลูจากการ

เปรยีบเทยีบเชงิคู ่โดยได้ขอให้ผูโ้ดยสารประเมนิเปรยีบเทยีบ 

เกณฑ์ทีละคู่และใช้แบบสอบถามเพื่อตัดสินใจว่าเกณฑ์ใด

มีความส�าคัญมากกว่ากัน โดยผู้ประเมินจะตอบค�าถามนี้ 

โดยใช้ระดบัคะแนนมาตราส่วนในการวนิจิฉยัเปรยีบเทยีบ

เชิงคู่มาตราส่วน1-9 (ดังตาราง 3) พร้อมทั้งให้คะแนน

ความส�าคัญของเกณฑ์ เพื่อให้ได้เมตริกซ์การเปรียบเทียบ

ความส�าคัญแบบเป็นคู่ ก�าหนดเมตริกซ์การเปรียบเทียบ

ความส�าคัญแบบเป็นคู่ หลังจากนั้นรวมความคิดเห็นจาก 

ผู้โดยสารทุกคนโดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต และค�านวณหา

ค่าน�้าหนักในแต่ละล�าดับช้ันโดยใช้วิธี AHP รวมทั้งได้

ค�านวณ (ซ�้า) ค่าน�้าหนักในแต่ละล�าดับช้ันในทุกระดับ

ของโครงสร้างของ AHP และค�านวณหาค่าน�้าหนักความ

ส�าคัญในทุกระดับชั้นของแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ค่าน�้าหนัก 

ความส�าคัญในทุกระดับของแต่ละเกณฑ์ ซึ่งค�านวณโดย

การคณูกนัระหว่างค่าน�า้หนกัในแต่ละระดบัชัน้ทีม่นี�า้หนกั 

ที่สอดคล้องกันตามล�าดับชั้นหลังจากนั้นจัดล�าดับความ

ส�าคัญของเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการ โดย

พิจารณาจากค่าน�้าหนักความส�าคัญในทุกระดับชั้น
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ระดับคะแนนมำตรำส่วน1–9 ในกำรวินิจฉัยเปรียบเทียบ

เชิงคู่ 

ระดับ

ควำมส�ำคัญ
ควำมหมำย

1 ส�าคัญเท่าเทียมกัน

3 ส�าคัญกว่าปานกลาง

5 ส�าคัญกว่าอย่างเด่นชัด

7 ส�าคัญกว่าอย่างเด่นชัดมาก

9 ส�าคัญกว่าอย่างมากที่สุด

2,4,6,8 ความส�าคัญที่อยู่ระหว่างแต่ละระดับ

ที่มา. จาก The analytic hierarchy process: Planning,  

priority setting, resource allocation, โดย Saaty, T. L., 

1980, New York: McGraw-Hill.

2. สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากการ

เปรียบเทียบเชิงคู่ แบบสอบถามแยกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

ประเดน็ที ่1 แบบสอบถามเปรียบเทยีบความส�าคญั

ของมิติในการประเมินคุณภาพการบริการ

ประเดน็ที ่2 แบบสอบถามเปรียบเทยีบความส�าคญั

ของเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการ

2.1 แบบสอบถามเปรยีบเทยีบความส�าคญัของ

เกณฑ์ในการประเมินคณุภาพการบริการในกลุ่ม “ความเป็น 

รูปธรรมของการบริการ” โดยท�าการเปรียบเทียบทีละคู่

2.2 แบบสอบถามเปรยีบเทยีบความส�าคญัของ

เกณฑ์ในการประเมนิคณุภาพการบรกิารในกลุม่ “ความน่า 

เชื่อถือไว้วางใจ” โดยท�าการเปรียบเทียบทีละคู่

2.3 แบบสอบถามเปรยีบเทยีบความส�าคญัของ

เกณฑ์ในการประเมนิคณุภาพการบรกิารในกลุม่ “การตอบ 

สนองในการให้บริการ” โดยท�าการเปรียบเทียบทีละคู่

2.4 แบบสอบถามเปรยีบเทยีบความส�าคญัของ

เกณฑ์ในการประเมนิคณุภาพการบริการในกลุม่ “การสร้าง 

ความม่ันใจบริการ” โดยท�าการเปรียบเทียบทีละคู่

2.5 แบบสอบถามเปรยีบเทยีบความส�าคญัของ

เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการในกลุ่ม “ความ

เห็นอกเห็นใจ” โดยท�าการเปรียบเทียบทีละคู่

โดยผู้โดยสารเป็นผู้ประเมินเปรียบเทียบเกณฑ ์

ทลีะคู ่โดยใช้แบบสอบถามเพือ่ตดัสนิใจว่าเกณฑ์ใดมคีวาม

ส�าคญัมากกว่ากนั พร้อมทัง้ให้คะแนนความส�าคญัขอเกณฑ์

เพื่อที่จะได้เมตริกซ์ความส�าคัญแบบเป็นคู่ โดยผู้วิจัยได้รับ

แบบสอบถามตอบกลับจากผู้โดยสารชาวไทย และชาว 

ต่างชาติที่เป็นผู้ประเมินทั้งสิ้นจ�านวน 30 ชุด

3. ก�าหนดเมตริกซ์การเปรียบเทียบความส�าคัญ

แบบเป็นคู ่โดยก�าหนดเมตรกิซ์เปรยีบเทยีบความส�าคญัแบบ

เป็นคู่ตามวิธีของ การวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น โดยในระดับ 

ของมิติในการประเมินคุณภาพการบริการ ก�าหนดตาราง

เมตริกซ์ได้ 1ตาราง ระดับของกลุ่มเกณฑ์ในการประเมิน

คุณภาพการบริการก�าหนดตารางเมตริกซ์ได้ 18 ตาราง

4. รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้โดยสารทุกคน

โดยใช้ค่าเฉลีย่เรขาคณติโดยรวบรวมความคดิเหน็โดยน�าผล

การประเมินแบบสอบถามจาก“การจัดล�าดับความส�าคัญ 

ของเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการส�าหรับ 

สายการบินต้นทุนต�่าในประเทศไทย” มาวิเคราะห์ผล

5. ค�านวณค่าน�้าหนักในแต่ละล�าดับชั้นโดยใช้

วิธีการวิเคราะห์เชิงล�าดับช้ันค�านวณโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel พบว่า ตารางเมตริกซ์ทุกตารางของ 

ผู้ประเมินทุกคนสามารถประเมินเปรียบเทียบความส�าคัญ

แบบเป็นคู่ ได้อย่างสอดคล้อง โดยค่าความสอดคล้องกัน

ของเหตุผลที่ได้ มีค่าน้อยกว่า 0.1

6. ค�านวณค่าน�า้หนกัในแต่ละล�าดบัชัน้ ในทกุระดับ 

ของโครงสร้างล�าดบัชัน้โดยท�าการค�านวณ (ซ�า้) ค่าน�า้หนกั 

ในและล�าดบัช้ันในทกุระดบัของโครงสร้างล�าดบัช้ัน ให้ครบ 

ตามตัวแบบโครงสร้างล�าดับชั้นที่ได้ออกแบบไว้ พบว่า 

ผู้ประเมินทุกคนสามารถประเมินเปรียบเทียบความส�าคัญ

แบบเป็นคู ่ได้อย่างสอดคล้อง โดยค่า CR ทีไ่ด้ มค่ีาน้อยกว่า  

0.1 จึงสามารถน�าค่าน�้าหนักความส�าคัญไปใช้ในการ 

จัดล�าดับเกณฑ์ได้ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายได ้

ดังแสดงในตาราง 4 และ5



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 157

ตำรำง 4

ล�ำดับควำมส�ำคัญของเกณฑ์ในกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำรของ “ผู้โดยสำรชำวไทย”

มิติในกำร

ประเมิน

คุณภำพ

กำรบริกำร

ค่ำน�้ำหนัก

ควำมส�ำคัญ

ในทุกระดับ

เกณฑ์ในกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำร ค่ำน�้ำ

หนัก 

ค่ำน�้ำหนัก

ควำม

ส�ำคัญใน

ทุกระดับ

ล�ำดับ

ที่

ความเป็น

รูปธรรมของ

การบริการ

0.237 เครื่องบินที่ทันสมัยและมีสภาพที่ดี 0.353 0.084 2

พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีภาพลักษณ์และ

ทัศนคติที่ดี

0.311 0.074 4

สันทนาการบนเครื่องบิน 0.195 0.046 12

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ บนเครื่องบิน 0.141 0.033 16

ความน่าเชื่อถือ

ไว้วางใจ

0.192 การบริการตามสัญญาหรือเงื่อนไขการให้บริการ 0.424 0.082 3

การบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาด และข้อบกพร่อง 0.240 0.046 13

การให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้า 0.336 0.065 5

การตอบสนอง

ในการให้

บริการ

0.199 การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและตาราง

เวลาที่รวดเร็ว และถูกต้อง

0.281 0.056 10

การให้บริการอย่างรวดเร็ว 0.286 0.057 8

การช่วยเหลือลูกค้า และบริการอย่างเป็นมิตร 0.255 0.051 11

ความสามารถในการรับมือกับความล่าช้า 0.177 0.035 15

การสร้างความ

มั่นใจในบริการ

0.244 การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 0.398 0.097 1

การบริการที่สุภาพ 0.232 0.056 9

ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและ

การตอบข้อซักถาม

0.255 0.062 6

ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 0.115 0.028 18

ความเห็นอก

เห็นใจ

0.129 การบริการด้วยความเอาใจใส่ และค�านึงถึงลูกค้า

เป็นหลัก

0.298 0.038 14

สามารถเข้าใจความต้องการของลกูค้าได้อย่างถกูต้อง 0.232 0.030 17

การให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยแก้ไขปัญหาอย่าง

เต็มความสามารถ

0.470 0.060 7
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ล�ำดับควำมส�ำคัญของเกณฑ์ในกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำรของ “ผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติ”

มิติในกำร

ประเมินคุณภำพ

กำรบริกำร

ค่ำน�้ำหนัก

ควำมส�ำคัญ

ในทุกระดับ

เกณฑ์ในกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำร ค่ำน�้ำ

หนัก 

ค่ำน�้ำหนัก

ควำมส�ำคัญ

ในทุกระดับ

ล�ำดับ

ที่

ความเป็น

รูปธรรมของการ

บริการ

0.213

เครื่องบินที่ทันสมัยและมีสภาพที่ดี 0.281 0.0599 6

พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีภาพลักษณ์และ

ทัศนคติที่ดี

0.3641 0.0774 5

สันทนาการบนเครื่องบิน 0.2069 0.0440 14

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ บนเครื่องบิน 0.1476 0.0314 16

ความน่าเชื่อถือ

ไว้วางใจ

0.257 การบริการตามสัญญาหรือเงื่อนไขการให้บริการ 0.3140 0.0807 4

การบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาด และ

ข้อบกพร่อง

0.3347 0.0860 2

การให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้า 0.3514 0.0903 1

การตอบสนอง

ในการให้บริการ

0.202 การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและ

ตารางเวลาที่รวดเร็ว และถูกต้อง

0.2931 0.0592 8

การให้บริการอย่างรวดเร็ว 0.2941 0.0594 7

การช่วยเหลือลูกค้า และบริการอย่างเป็นมิตร 0.2344 0.0473 11

ความสามารถในการรับมือกับความล่าช้า 0.1784 0.0360 15

การสร้างความ

มั่นใจในบริการ

0.195 การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 0.4291 0.0837 3

การบริการที่สุภาพ 0.2334 0.0455 13

ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

และการตอบข้อซักถาม

0.2486 0.0485 10

ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 0.0890 0.0174 18

ความเห็นอก

เห็นใจ

0.129 การบริการด้วยความเอาใจใส่ และค�านึงถึงลูกค้า

เป็นหลัก

0.3658 0.0472 12

สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ถูกต้อง

0.2362 0.0305 17

การให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยแก้ไขปัญหา

อย่างเต็มความสามารถ

0.3980 0.0514 9

ผลการจดัล�าดบัความส�าคัญของมิตใินการประเมนิ

คุณภาพการบริการใน “มุมมองของผู้โดยสารชาวไทย” 

พบว่า กลุ่มผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญกับมิติในการ 

ประเมินคุณภาพการบริการโดยเรียงความส�าคัญจาก 

มากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุดงันี ้การสร้างความมัน่ใจในบรกิาร 

ความเป็นรปูธรรมของการบรกิารการตอบสนองในการให้

บริการความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และความเห็นอกเห็นใจ

การจัดล�าดบัความส�าคญัของเกณฑ์ในการประเมนิ

คุณภาพการบริการ พบว่า กลุ ่มผู ้โดยสารชาวไทยให้

ความส�าคัญกับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการ 

สามล�าดบัแรกคอื การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพเครือ่งบนิ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 159

ที่ทันสมัย และมีสภาพที่ดีการบริการตามสัญญา หรือ 

เงือ่นไขการให้บริการ และเกณฑ์ทีใ่ห้ความส�าคญัน้อยทีส่ดุ 

คือความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

ผลการจดัล�าดบัความส�าคัญของมิตใินการประเมนิ

คณุภาพการบรกิารใน “มมุมองของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ” 

พบว่า กลุ่มผู้โดยสารชาวต่างชาติให้ความส�าคัญกับมิต ิ

ในการประเมินคุณภาพการบริการ โดยเรียงความส�าคัญ

จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ การตอบสนองในการ

ให้บริการ การสร้างความเชื่อมั่นในการบริการ ความ 

เห็นอกเห็นใจ

การจัดล�าดบัความส�าคญัของเกณฑ์ในการประเมนิ

คุณภาพการบริการ พบว่า กลุ ่มผู ้โดยสารชาวต่างชาต ิ

ให้ความส�าคญักบัเกณฑ์ในการประเมนิคณุภาพการบรกิาร

สามล�าดับแรกคือ การให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้า

การบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาด และข้อบกพร่อง 

การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ และเกณฑ์ทีใ่ห้ความส�าคญั

น้อยที่สุดคือความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

ผลจากขัน้ตอนที ่4 ผลการทดสอบค่าสมัประสทิธิ์

สหสมัพนัธ์ระหว่างล�าดบัทีจั่ดโดยผูโ้ดยสารสองกลุม่ โดยใช้ 

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ ตามวธีิของสเปียร์แมน (Spearman 

Rank Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน

ที่ 2 ดังตาราง 6

ตำรำง 6

ควำมแตกต่ำงของกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของเกณฑ์ในกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำรระหว่ำงผู้โดยสำรสองกลุ่ม

เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการ ล�ำดับควำมส�ำคัญที่จัดโดย ควำมแตกต่ำงของ
ล�ำดับควำมส�ำคัญกลุ่มผู้โดยสำร

ชำวไทย
กลุ่มผู้โดยสำร
ชำวต่ำงชำติ

เครื่องบินที่ทันสมัยและมีสภาพที่ดี 4 10 -6

พนักงานมีความเป็นมืออาชีพมีภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดี 6 4 2

สันทนาการบนเครื่องบิน 15 15 0

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆบนเครื่องบิน 17 17 0

การบริการตามสัญญาหรือเงื่อนไขการให้บริการ 2 7 -5

การบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง 12 6 6

การให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้า 5 5 0

การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและตารางเวลาที่
รวดเร็ว และถูกต้อง

9 9 0

การให้บริการอย่างรวดเร็ว 8 8 0

การช่วยเหลือลูกค้าและบริการอย่างเป็นมิตร 11 13 -2

ความสามารถในการรับมือกับความล่าช้า 16 16 0

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 3 1 2

การบริการที่สุภาพ 14 14 0

ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการตอบ

ข้อซักถาม

10 11 -1

ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 18 18 0

การบริการด้วยความเอาใจใส่และค�านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 7 3 4

สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 13 12 1

การให้ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความ
สามารถ

1 2 -1
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จากการค�านวณจะได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของสเปียร์แมน rs = 0.868 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H
0
 เนื่องจาก

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (rs) ที่ได้จาก

การค�านวณมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบสเปียร์แมน (0.868>0.625) ใช้การทดสอบแบบสองทาง  

(two-tail) อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01

น่ันแสดงว่า ล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์ในการ

ประเมินคุณภาพการบริการที่จัดโดยผู้โดยสารทั้งสองกลุ่ม

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บทสรุป

1. การจัดล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์คุณภาพ 

การบรกิารส�าหรบัสายการบนิต้นทนุต�า่โดยใช้กระบวนการ

ล�าดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ (AHP) นัน้ ได้เริม่จากการระบเุกณฑ์ 

ในการประเมินคุณภาพการบริการที่เหมาะสม โดยการ

ทดสอบสมมติฐาน เพื่อสืบให้แน่ใจว่ามิติ หรือเกณฑ ์

ในการประเมินคุณภาพการบริการเบื้องต้น ที่ได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ดังตาราง 1) มีความ 

เหมาะสมที่จะน�ามาใช ้กับสายการบินต ้นทุนต�่ าใน

ประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามชุดที่ 1 และวิเคราะห์

ด้วยสถิติ t-test จากจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  

40 คน ซึ่งผลการทดสอบ (ดังตาราง 2) สามารถสรุปได้ว่า 

มิติ และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการทั้ง 18 

เกณฑ์ใน 5 มิตินั้น มีความเหมาะสมในการน�ามาใช้ในการ

ประเมินคุณภาพการบริการส�าหรับสายการบินต้นทุนต�่า

2. น�ามิติ และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ 

การบริการที่มีความเหมาะสม มาสร้างตัวแบบจ�าลอง 

การตัดสินใจด้วย AHP (ดังภาพ 2) และใช้แบบสอบถาม 

ชดุที ่2 เพือ่สอบถามความคดิเห็นด้านการล�าดบัความส�าคญั

ของมิติ และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการจาก

ผู้โดยสารทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มผู้โดยสารชาวไทย และชาว

ต่างประเทศ ทีมี่ความถีใ่นการใช้บรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่ 

อย่างน้อย 10 ครั้งในปีที่ผ่านมา จ�านวนกลุ่มละ15 คน 

3. ผลการจัดล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์ในการ

ประเมินคุณภาพการบริการ พบว่า ผู ้โดยสารชาวไทย  

(ดังตาราง 4) ให้ความส�าคัญกับเกณฑ์ในการประเมิน

คุณภาพการบริการ ล�าดับที่  1 คือการปฏิบัติงานที่ม ี

ประสิทธิภาพและล�าดับที่ 2 คือเครื่องบินทันสมัยและ 

มีสภาพที่ดี ส�าหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ (ดังตาราง 5)  

ให้ความส�าคญักบัเกณฑ์ในการประเมนิคณุภาพการบรกิาร 

ล�าดับที่ 1 คือการให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้าและ

ล�าดับที่ 2 คือการบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาดและ 

ข้อบกพร่อง

โดยเกณฑ์ที่ส�าคัญของแต่ละมิติในการประเมิน

คณุภาพการบรกิารส�าหรบัสายการบนิต้นทนุต�า่ในมมุมอง 

ผู้โดยสารชาวไทยพบว่า มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ คือเครื่องบินที่ทันสมัยและมีคุณภาพดี มิติที่ 2  

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ คือการบริการตามสัญญาหรือ

เงือ่นไขการให้บรกิาร มติิที ่3 การตอบสนองในการให้บรกิาร  

คือการบริการอย่างรวดเร็ว มิติที่ 4 การสร้างความมั่นใจ

ในบริการ คือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมิติที่ 5  

ความเห็นอกเห็นใจ คือการให้ความช่วยเหลือหรือช่วย

แก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ 

ส่วนเกณฑ์ที่ส�าคัญของแต่ละมิติในการประเมิน

คณุภาพการบรกิารส�าหรบัสายการบนิต้นทนุต�า่ในมมุมอง

ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติพบว่า มติิที ่1 ความเป็นรปูธรรมของ 

การบริการ คือพนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีภาพลักษณ์

และทัศนคติที่ดี มิติที่ 2 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ คือ

การบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องโดย 

มิติที่ 3, 4 และ 5 เหมือนกับในมุมมองของลูกค้าชาวไทย  

ซ่ึงเป็นดังนี้ มิติที่ 3 การตอบสนองในการให้บริการ คือ 

การบรกิารอย่างรวดเรว็ มติทิี ่4 การสร้างความมัน่ใจในการ 

ให้บริการ คือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมิติที่ 5  

ความเห็นอกเห็นใจ คือการให้ความช่วยเหลือหรือช่วย

แก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ 

อย่างไรก็ตามผลของการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ (ดังตาราง 6) สรุปได้ว่า ล�าดับความส�าคัญ

ของเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการ 18 เกณฑ์

ที่จัดโดยผู้เช่ียวชาญสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ 

นัยส�าคัญ 0.01
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

จากการจัดล�าดับความความส�าคัญของเกณฑ์ 

ในการประเมินคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต�่า

น้ัน ทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ในมิตินี้ทั้ง 

ผู ้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส�าคัญเป็น

ล�าดับที่ 2 ทางสายการบินควรต้องมีช่างเทคนิคที่มีความรู ้

ความสามารถในการบ�ารุงรักษาเครื่องบินไม่ควรปล่อยให้

เครื่องบินมีสภาพเก่าทรุดโทรม หรือมีส่วนที่ช�ารุดหรือ 

ส่วนอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ เพราะผู ้โดยสารจะสามารถ 

เห็นได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาระบบการใช้งานต่าง ๆ 

บนเครื่องให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับระยะเวลาของ

เทีย่วบนิ เช่น ถ้าเป็นการเดนิทางทีม่ชีัว่โมงบนินาน ควรจดั 

ให้มีกิจกรรมให้ผู้โดยสารได้ท�าระหว่างอยู่บนเครื่อง เช่น 

ภาพยนตร์ เพลงหรือหนังสือ เป็นต้น ส่ิงอ�านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ต้องมีพร้อม พนักงานต้องมีภาพลักษณ์

เหมาะสมกับสายการบิน มีการอบรมทัศนคติให้พนักงาน

เพื่อให้ทุกคนมีทัศนคติไปในทางเดียวกัน

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ เมื่อมีข้อก�าหนดหรือ

เงื่อนไขการให้บริการใดออกมาหรือมีการเปลี่ยนแปลง

พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมหรือแจ้ง ส ่วน 

พนักงานใหม่ต้องทราบเงื่อนไขทั้งหมดก่อนที่จะเริ่ม 

ปฏิบัติงานจริง มีการท�าเอกสารที่ชัดเจนหรือระบบ 

การตรวจสอบ นอกจากนี้พนักงานทุกคนต้องสามารถ 

ให้ความช่วยเหลือดูแลลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาได้ มีการอบรม

การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จ�าเป็น เช่นการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น ซ้อมดับเพลิง เป็นต้น

การตอบสนองในการให้บรกิาร ควรพฒันาระบบ

ออนไลน์ต่าง ๆ ที่ผู้โดยสารสามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์ 

และมช่ีองทางการตดิต่อทีอ่�านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสาร

ให้มากที่สุด เม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลใดๆ ต้องแจ้ง 

ผู้โดยสารทราบทุกช่องทางการติดต่อ เมื่อมีความล่าช้า

เกิดขึ้นต้องมีการจ่ายชดเชยหรือการแก้ปัญหาให้ลูกค้า

อย่างเหมาะสม

การสร้างความมัน่ใจในบรกิาร ต้องมช่ีองทางการ

ติดต่อเพื่อให้ผู ้โดยสารสามารถสอบถามหรือติดตาม

ข่าวสาร ทั้งทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center)  

ทางอินเตอร์เน็ทและอื่น ๆ โดยต้องมีคู ่สายที่เพียงพอ

ต่อความต้องการ ระบบการท�าธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งทาง 

อนิเตอร์เนท็และโทรศพัท์ต้องมคีวามปลอดภยั และทกุอย่าง 

ต้องเป็นความลบัห้ามเผยแพร่แก่ผูไ้ม่มส่ีวนเกีย่วข้อง มกีาร

ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกโจรกรรม และ

ระบบความปลอดภัยต้องได้ตามมาตรฐานสากล

ความเห็นอกเห็นใจ ควรมีหน่วยงานที่คอย 

ช่วยเหลอืผูโ้ดยสารด้านต่าง ๆ  และควรมสีถานทีเ่พือ่อ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผู ้โดยสาร เช่น ห้องพยาบาลพร้อม

บุคลากร การดูแลเป็นพิเศษและอุปกรณ์เฉพาะส�าหรับ 

ผู้พิการ คนชรา และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ มีล่าม 

แปลภาษา จัดให้มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความ 

คิดเห็นและเมื่อปรับปรุงแล้วควรแจ้งผลกลับไป 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยนี้ สามารถน�าไป 

ประยุกต ์ใช ้กับการจัดล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพการบริการของสายบินหลักหรือ 

สายการบินระหว่างประเทศได้ ดังนั้น ในการวิจัยใน

อนาคตควรศึกษาการจัดล�าดับความส�าคัญของเกณฑ ์

การประเมินคุณภาพการบริการของสายบินหลักหรือ 

สายการบินระหว่างประเทศ

2. การวิจัยในอนาคตควรท�าการวิเคราะห์ความไว  

(sensitivity analysis) เพื่อเป็นการทดสอบเสถียรภาพ 

ของล�าดับความส�าคัญของเกณฑ์ฯ โดยการเปลี่ยนแปลง

น�้าหนักของมิติการประเมินคุณภาพการบริการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าของผู้โดยสาร 

(2) ศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าของผู ้โดยสาร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย

และสายการบินไทยไลออนแอร์ จ�านวน 450 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้

ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบด้วยสถิติ 

t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกใช้บริการมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนด้านที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการบริการ 

จากการเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย/เดือน มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนปัจจัยด้านระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการเลือกใช้, สายการบินต้นทุนต�่า

Abstract

This research is a survey research. The purpose of this research was to study factors affecting decision making 

of passengers at Udonthani International Airport. The sample size was comprised of 450 passengers, who had had  

experience in using the three companies (Nok Airline, Thai Air Asia and Thai Lion Air). Questionnaires were used 

as an instrument for collecting data. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 

t-test and F-test. This research shows that factor that has the most influence on decision making for choosing an  

airline is service. The most important factor involves human resource. By comparing private factors involving sex, 

age, occupation, monthly income, found to have a significantly statistic result.

Keywords: factors affecting decision making, low-cost airline
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บทน�ำ

การคมนาคมทางอากาศนับเป็นปัจจัยส�าคัญ 

อย่างหนึง่ในการด�าเนนิชวีติตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบัุน เพราะ

สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลาในการเดินทางและ 

ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่เร่งรีบ จึงเป็น

เหตุผลที่ประชาชนเลือกที่ใช้บริการสายการบินเพิ่มขึ้น

ทุกปี และจากนโยบายเปิดการบินเสรีในเส้นทางการบิน 

ภายในประเทศของกระทรวงคมนาคมตั้งแต่ปีพ.ศ.2544  

มีผลท�าให้สายการบินเอกชนสามารถเข้ามาด�าเนินกิจการ

การบนิในเส้นทางภายในประเทศ ท�าให้ผูโ้ดยสารมทีางเลอืก 

มากข้ึนทั้งในด้านการบริการ ราคาและคุณภาพท�าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบินของ

ประเทศไทย (ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ, 2555)

ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันในวงการ

อุตสาหกรรมการบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับ 

ธรุกิจสายการบนิต้นทนุต�า่หรอืรูจ้กักนัดใีนนาม โลว์คอร์ส

แอร์ไลน์ (Low-Cost Airline)

ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินรวมทั้งนักวิเคราะห์ 

ทัง้หลายต่างเชือ่ว่าสายการบนิต้มทนุต�า่คือ พัฒนาการธรุกจิ 

การบนิของโลก ซึง่ปัจจบุนัสายการบนิต้นทนุต�า่กลายเป็น 

ทางเลอืกส�าหรบัผู้ใช้บริการเดนิทางทางอากาศ เมือ่ปรมิาณ

ผูโ้ดยสารมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้สายการบนิต้นทนุต�า่ต่าง ๆ   

จึงต้องมีการแข่งขันด้วยวิธีต่าง ๆ  เพื่อน�ามาใช้ในการจูงใจ

ผูโ้ดยสารเพือ่ให้เลอืกใช้บริการสายการบนิตนเองมากทีส่ดุ 

(เกศสุดา สรรพช่าง, 2548)

จากการที่ประเทศไทยนั้นเข้าร ่วมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้แต่ละภูมิภาคเกิดการ 

ตื่นตัวเพื่อขยายตัวตามอุตสาหกรรมการบินมากขึ้น  

เพื่อรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางกับประเทศ ต่าง ๆ  ซ่ึง

หนึ่งในนั้นมี ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี รวมอยู่ด้วย  

ซึ่งในปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีถือว่า

เป็นท่าอากาศยานที่มีการใช้งานสูงสุดในภาคอีสานและ

กลายเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุด

ของประเทศไทย จากสถิติของกรมการบินพลเรือนในปี  

2558 จนถึงเดือนกรกฎาคม ท่าอากาศยานนานาชาติ

อุดรธานี (IATA:UTH, ICAO:VTUD) เป็นท่าอากาศยาน

ในสังกัดกรมการบินพลเรือน (บพ.) ที่มีจ�านวนผู้โดยสาร  

1,246,644 คน สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย 

รองจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยาน 

นครศรีธรรมราช (ธีรภัทร เจริญสุข, 2558) 

ปัจจุบันสายการบินต้นทุนต�่าที่ท�าการบิน ณ  

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนั้นมี 3สาย ได้แก่  

สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชียและ 

สายการบินไทยไลออนแอร์ ซึ่งแต่ละสายการบินพยายาม

สร้างความแตกต่างหรือปรับรูปแบบธุรกิจการบริการ 

ให้ตรงตามความต้องการของผู้โดยสารมากที่สุด 

จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น ผูว้จัิยจึงสนใจทีจ่ะศกึษา

ปัจจัยการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าของผู้โดยสาร ณ  

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพื่อให้ทราบว่าผู้โดยสาร

จะใช้ปัจจัยใดมาตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน 

ต้นทนุต�า่และยงัสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ

และพัฒนาการบริการของสายการบินในการวางแผน

ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูโ้ดยสาร 

มากที่สุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ 

สายการบินต้นทุนต�่าของผู ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติอุดรธานี

2 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ

ประชากรศาสตร์ที่ส ่งผลต่อการเลือกใช้สายการบิน 

ต้นทนุต�า่ของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอดุรธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากการค้นคว ้า ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง ผู ้วิจัยจึงได้น�าแนวคิดด้านส่วนประสมทาง 

การตลาดมาก�าหนดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้

สายการบินต้นทุนต�่าของผู ้โดยสาร ซึ่งผู ้วิจัยนั้นได้น�า  

6 ปัจจยัมาใช้ในงานวจิยัครัง้นี ้(Haksever, Cengiz, Render,  

Barry, Russell, Murdick & Robert, 2000) ได้แก่ 

1. ปัจจัยด้านการตลาดหมายถึง การออกสื่อ 

เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 

2. ปัจจัยด้านราคา หมายถึง นโยบายด้านราคา 
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ของการให้บริการจะเกี่ยวข้องกับส่วนลด ส่วนยอมให้ 

ระยะเวลาการจ่ายเงนิและเงือ่นไขในการจ่ายเงนิ ซึง่มคีวาม

ซับซ้อนกว่าสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยทั่วไป เนื่องจาก 

บางครัง้ราคาจะเป็นส่ิงทีมี่บทบาทส�าคญัทีใ่ช้ในการบรหิาร

จัดการความต้องการซื้อของลูกค้า

3. ปัจจัยด้านบุคลากรหมายถึง พนักงานทุกคน 

ทีม่บีทบาทในการให้บรกิารแก่ลกูค้า ทศันคตแิละการกระท�า 

ของพนักงานจะมีผลกระทบต่อความส�าเร็จของการให้

บริการ

4. ปัจจัยด้านการบริการหมายถึง ขั้นตอนและ

ระบบในการจัดส่งการบริการแก่ลูกค้า เพ่ือตอบสนอง 

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

5. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหมายถึง 

สภาพทีต้ั่งและช่องทางการจัดจ�าหน่ายของการบรกิาร โดยที่

จะให้บริการแก่ลูกค้าที่เดินทางมารับบริการในสถานที่ 

ที่จัดไว้ หรือเลือกที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตามสถานที ่

ที่ลูกค้าต้องการ

6. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ หมายถึงการให้บริการ

เป็นส่วนประกอบทีส่�าคญัของส่วนประสมของการบรกิาร 

เนื่องจากโดยปกติในขณะที่ใช้บริการ ลูกค้าจะพบกับ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ และอุปกรณ์ ประกอบกับ

การให้บริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้

ซ่ึงการน�าส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ในงาน

วิจัยครั้งนี้นั้น สามารถท�าให้ทราบถึงความต้องการของ 

ผู้โดยสารได้อย่างแท้จริง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้โดยสารชาวไทย 

ที่ เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าในเส้นทางบิน

ดอนเมือง-อุดรธานี-ดอนเมือง ของสายการบินนกแอร์ 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลออนแอร์  

มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและตัดสินใจเลือกซื้อบริการสายการบิน 

ด้วยตนเอง

ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง เป็นกรณีไม่ทราบจ�านวน

ประชากรแน่นอน เนื่องจากจ�านวนผู้โดยสารของแต่ละ

สายการบินมีจ�านวนมากและเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ 

เปิดเผยได้ โดยท�าการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 จากประชากร

ทั้งหมดที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยใช้สูตรของ 

คอแครน (Cochran, 1953) จากการค�านวนตามสูตรพบว่า

ค่า n ที่ได้จะมีประมาน 384 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่าง 

จ�านวน 450 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple 

random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นค�าถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัจจัย 

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่า ณ ท่าอากาศยาน 

นานาชาติอุดรธานี

ตอนท่ี 3 เป็นค�าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามสามารถแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

ในประเด็นนอกเหนือจากแบบสอบถาม

จากผลการทดสอบเคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจัย  

การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ทดลองใช้กับ

กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ตัวอย่าง  

โดยน�าแบบสอบถามที่น�าไปทดลองใช้มาตรวจให้คะแนน

และหาค่าความเชือ่มัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้  

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของ ครอนบาค (Cronbach) 

ในการทดสอบแบบสอบถาม และผลการทดสอบเครือ่งมอื 

ที่ใช้ในการศึกษา พบว่า แบบสอบถามชุดนี้มีค่าความ 

เชื่อมั่น ค่าเท่ากับ .847

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�าดับ 

ขั้นตอนดังนี้

1. ผู ้วิจัยติดต ่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย เพื่อด�าเนินการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

จากผู้อ�านวยการท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

2. ผู ้วิจัยติดต่อและนัดหมายกับผู ้อ�านวยการ

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อย่างเป็นทางการเพ่ือ

ท�าการเก็บข้อมูลและแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง  

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และน�าข้อมูลที่ได้ 

มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติพรรณนา (descriptive) บรรยายลักษณะ

ข้อมูลของกลุ ่มตัวอย่างที่ เก็บรวบรวมมาได้ โดยใช้  

การแจกแจงความถี่  (frequencies) ค่าเฉลี่ย (mean)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

สถิติอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการ

ศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปรของปัจจัยการเลือกใช้ 

สายการบินต้นทุนต�่าของผู้โดยสาร จ�าแนกตาม ปัจจัย

ส่วนบุคคล ดังนี้ 

- สถิติค่า t-test ใช้ส�าหรับทดสอบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยของกลุ ่มตัวอย่าง 2 กลุ ่มย่อย คือ ปัจจัย 

ส่วนบุคคล ด้านเพศ 

- สถิติค่า F-test ใช้ส�าหรับทดสอบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มย่อยขึ้นไป คือ ปัจจัย

ส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย/ 

เดือน 
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ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ�านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 

และเพศชาย จ�านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 โดย 

ผู้โดยสารส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง31-40 ปี ซึ่งมีจ�านวน 

218 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ 

อยูใ่น ระดบัปรญิญาตร ีซึง่มจี�านวน 353 คน คดิเป็นร้อยละ  

78.4 ในส่วนของอาชีพของผู้โดยสารส่วนใหญ่มีอาชีพ 

พนกังานบรษิทัเอกชน ซึง่มจี�านวน 189 คน คดิเป็นร้อยละ  

42 มีรายได้เฉลี่ย/เดือนอยู่ระหว่าง 30,001-45,000 บาท  

ซึ่งมีจ�านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 

ตำรำง 1

ปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำของผู้โดยสำร

ปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำของผู้โดยสำร SD.

ปัจจัยด้านการตลาด 4.40 .371

ปัจจัยด้านราคา 4.63 .383

ปัจจัยด้านบุคลากร 4.65 .397

ปัจจัยด้านการบริการ 4.18 .715

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมากที่สุด 4.72 .363

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 4.62 .335

2. ผลการวเิคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัการเลอืกใช้ 

สายการบินต้นทุนต�่าของผู ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาตอุิดรธาน ีพบว่า ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

ปัจจัยการเลือกใช้สายการบิน ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายมากที่สุด (  = 4.72, SD. = .363) รองลงมาคือ 

ปัจจัยด้านบุคลากร (  = 4.65, SD. = .397) ล�าดับถัดมา

คือ ปัจจัยด้านราคา (  = 4.63, SD. = .383) ปัจจัยด้าน 

ภาพลักษณ์ (  = 4.62, SD. = .335), ปัจจัยด้านการตลาด  

(  = 4.40, SD. = .371), ส่วนด้านทีม่ผีลต่อระดบัการเลอืกใช้ 

น้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการบริการ (  = 4.18, SD. = .715) 
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ตำรำง 2 

แสดงค่ำเฉลี่ย ( ), ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD.), และค่ำสถิติ t ที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนกำรเปรียบเทียบ 

ควำมแตกต่ำงของปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำของผู้โดยสำร จ�ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนเพศดังนี้

ปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำ เพศ n ( ) SD. t Sig.

ปัจจัยด้านการตลาด ชาย

หญิง

140

310

4.32

4.44

.359

.371

-3.207 .001

ปัจจัยด้านราคา ชาย

หญิง

140

310

4.61

4.63

.372

.388

-0.509 .611

ปัจจัยด้านบุคลากร ชาย

หญิง

140

310

4.60

4.67

.411

.389

-1.859 .064

ปัจจัยด้านการบริการ ชาย

หญิง

140

310

4.07

4.23

.717

.710

-2.215 .027

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ชาย

หญิง

140

310

4.68

4.73

.372

.357

-1.536 .125

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ชาย

หญิง

140

310

4.59

4.64

.318

.341

-1.620 .106

รวม ชาย

หญิง

140

310

4.48

4.56

.285

.305

-2.665 .008

*มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
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ตำรำง 3 

แสดงค่ำเฉลี่ย ( ), ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD.) และค่ำสถิติ F ที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนกำรเปรียบเทียบ 

ควำมแตกต่ำงของปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำของผู้โดยสำร จ�ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนอำยุดังนี้

ปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำ อำยุ n ( ) SD. F Sig.

ปัจจัยด้านการตลาด 20 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

138

218

91

3

4.44

4.40

4.36

4.00

.383

.378

.319

.661

1.912 .127

ปัจจัยด้านราคา 20 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

138

218

91

3

4.72

4.58

4.60

4.55

.345

.403

.369

.384

3.927 .009

ปัจจัยด้านบุคลากร 20 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

138

218

91

3

4.74

4.63

4.56

4.33

.403

.376

.405

.577

4.938 .002

ปัจจัยด้านการบริการ 20 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

138

218

91

3

4.50

4.12

3.84

3.83

.459

.729

.808

.927

18.258 .000*

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 20 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

138

218

91

3

4.79

4.71

4.63

4.55

.347

.361

.370

.384

4.131 .007*

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 20 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

138

218

91

3

4.65

4.62

4.59

4.66

.343

.338

.312

.416

.571 .634

รวม 20 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

138

218

91

3

4.64

4.51

4.43

4.32

.231

.308

.328

.466

10.678 .000*

*มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
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ตำรำง 4

แสดงค่ำเฉล่ีย ( ), ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.), และค่ำสถิติ F ที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนกำรเปรียบเทียบ

ควำมแตกต่ำงของปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำของผู้โดยสำร จ�ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนระดับกำรศึกษำดังนี้

ปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำ ระดับกำรศึกษำ N ( ) SD. F Sig.

ปัจจัยด้านการตลาด ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

7

353

90

-

4.21

4.41

4.39

-

.487

.376

.343

-

1.073 .343

ปัจจัยด้านราคา ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

7

353

90

-

4.33

4.64

4.57

-

.333

.378

.395

-

3.434 .033

ปัจจัยด้านบุคลากร ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

7

353

90

-

4.33

4.65

4.66

-

.384

.399

.382

-

2.334 .098

ปัจจัยด้านการบริการ ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

7

353

90

-

3.85

4.20

4.12

-

.878

.701

.756

-

1.224 .295

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

7

353

90

-

4.52

4.72

4.70

-

.377

.357

.383

-

1.145 .319

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

7

353

90

-

4.57

4.63

4.61

-

.314

.346

.289

-

.190 .827

รวม ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

7

353

90

-

4.30

4.54

4.51

-

.293

.302

.294

-

2.588 .076

*มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
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ตำรำง 5 

แสดงค่ำเฉล่ีย ( )), ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.), และค่ำสถิติ F ที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนกำรเปรียบเทียบ 

ควำมแตกต่ำงของปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำของผู้โดยสำร จ�ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนอำชีพดังนี้

ปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำ อำชีพ N ( ) SD. F Sig.

ปัจจัยด้านการตลาด รับราชการ

พนง.บริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

176

189

82

3

4.48

4.38

4.29

4.50

.385

.360

.335

.250

5.978 .001

ปัจจัยด้านราคา รับราชการ

พนง.บริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

176

189

82

3

4.75

4.59

4.43

4.44

.364

.368

.353

.509

16.191 .000*

ปัจจัยด้านบุคลากร รับราชการ

พนง.บริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

176

189

82

3

4.82

4.56

4.47

4.66

.320

.418

.363

.333

21.685 .000*

ปัจจัยด้านการบริการ รับราชการ

พนง.บริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

176

189

82

3

4.54

4.09

3.64

3.55

.457

.740

.695

.917

40.721 .000*

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย รับราชการ

พนง.บริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

176

189

82

3

4.89

4.67

4.45

4.66

.255

.365

.372

.333

34.697 .000*

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ รับราชการ

พนง.บริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

176

189

82

3

4.72

4.59

4.49

4.53

.319

.338

.300

.305

10.954 .000*

รวม รับราชการ

พนง.บริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

176

189

82

3

4.70

4.48

4.29

4.39

.205

.296

.282

.388

49.555 .000*

*มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
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ตำรำง 6 

แสดงค่ำเฉลี่ย ( ), ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD.), และค่ำสถิติ F ที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนกำรเปรียบเทียบควำม

แตกต่ำงของปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำของผู้โดยสำร จ�ำแนกตำมสถำนภำพด้ำนรำยได้เฉลี่ย/เดือนดังนี้

ปัจจัยกำรเลือกใช้สำยกำรบินต้นทุนต�่ำ รำยได้เฉลี่ย/เดือน N ( ) SD. F Sig.

ปัจจัยด้านการตลาด ต�่ากว่า 15,000 บาท       

15,000 – 30,000 บาท   

30,001 – 45,000 บาท   

45,001 – 70,000 บาท    

70,001 บาทขึ้นไป

4

167

206

54

19

4.18

4.41

4.44

4.33

4.26

.746

.373

.380

.325

.212

2.966 .044

ปัจจัยด้านราคา ต�่ากว่า 15,000 บาท      

15,000 – 30,000 บาท  

30,001 – 45,000 บาท   

45,001 – 70,000 บาท   

70,001 บาทขึ้นไป

4

167

206

54

19

4.16

4.67

4.68

4.38

4.43

.192

.361

.373

.376

.369

10.413 .000*

ปัจจัยด้านบุคลากร ต�่ากว่า 15,000 บาท      

15,000 – 30,000 บาท  

30,001 – 45,000 บาท   

45,001 – 70,000 บาท 

70,001 บาทขึ้นไป

4

167

206

54

19

4.25

4.67

4.72

4.45

4.36

.319

.418

.362

.361

.331

9.565 .000*

ปัจจัยด้านการบริการ ต�่ากว่า 15,000 บาท       

15,000 – 30,000 บาท   

30,001 – 45,000 บาท   

45,001 – 70,000 บาท    

70,001 บาทขึ้นไป

4

167

206

54

19

4.62

4.29

4.33

3.49

3.47

.438

.650

.633

.744

.542

25.095 .000*

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ต�่ากว่า 15,000 บาท       

15,000 – 30,000 บาท   

30,001 – 45,000 บาท   

45,001 – 70,000 บาท    

70,001 บาทขึ้นไป

4

167

206

54

19

4.58

4.75

4.78

4.50

4.35

.500

.356

.328

.328

.407

13.519 .000*

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ต�่ากว่า 15,000 บาท       

15,000 – 30,000 บาท   

30,001 – 45,000 บาท   

45,001 – 70,000 บาท    

70,001 บาทขึ้นไป

4

167

206

54

19

4.50

4.69

4.62

4.46

4.49

.346

.327

.350

.254.234

6.060 .000*

รวม ต�่ากว่า 15,000 บาท       

15,000 – 30,000 บาท   

30,001 – 45,000 บาท   

45,001 – 70,000 บาท    

70,001 บาทขึ้นไป

4

167

206

54

19

4.38

4.58

4.60

4.27

4.23

.293

.272

.283

.279

.211

22.331 .000*

*มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
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3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคลต่อปัจจัยการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าของ 

ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีดังนี้

การเปรียบเทียบเพศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

เลอืกใช้สายการบนิต้นทนุต�า่ของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาตอุิดรธานใีนภาพรวม พบว่า เพศชายและเพศหญงิ 

มีผลต่อปัจจัยการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าของ 

ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การเปรียบเทียบอายุกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

เลอืกใช้สายการบนิต้นทนุต�า่ของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาตอิดุรธานใีนภาพรวม พบว่า ช่วงอายใุนแต่ละช่วง

ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการเลือกใช้สายการบิน 

ต้นทุนต�า่ของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาตอุิดรธานี

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับปัจจัยท่ีส่งผล 

ต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าของผู ้โดยสาร ณ  

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีในภาพรวม พบว่า ระดับ 

การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อปัจจยัการเลอืกใช้สายการบนิ 

ต้นทุนต�า่ของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาตอุิดรธานี

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบอาชีพกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลอืกใช้สายการบนิต้นทนุต�า่ของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน 

นานาชาติอุดรธานีในภาพรวม พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อปัจจัยการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าของ 

ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การเปรียบเทียบรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าของผู้โดยสาร 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีในภาพรวม พบว่า  

ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการ

เลอืกใช้สายการบนิต้นทนุต�า่ของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน 

นานาชาติอุดรธานีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ที่ส ่งผลต่อการเลือกใช้สายการบิน 

ต้นทนุต�า่ของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอดุรธานี

โดยสรุปดังนี้

- ผู ้โดยสารเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อปัจจัย 

การเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าที่แตกต่างกัน

- อายุของผู้โดยสารที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัย 

การเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าที่แตกต่างกัน

- ระดับการศึกษาของผู้โดยสารที่แตกต่างกันมีผล 

ต่อปัจจัยการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าไม่แตกต่างกัน

- อาชีพของผู้โดยสารที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัย 

การเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าที่แตกต่างกัน

- รายได้เฉลี่ย/เดือนของผู้โดยสารที่แตกต่างกัน 

มผีลต่อปัจจัยการเลอืกใช้สายการบนิต้นทนุต�า่ทีแ่ตกต่างกนั

ซึ่งผลที่ได้นั้นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งหมด 4 ข้อและไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 1 ข้อ

นอกจากนัน้ยงัมกีารพจิารณาในรายด้านคอื ปัจจยั

ด้านการตลาด ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย

ด้านการบริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและ 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ส่วนใหญ่จะส่งผลต่อการเลือกใช ้

สายการบินต้นทุนต�่าอยู่ในระดับมากที่สุดแต่ถึงอย่างไร

ก็ตามปัจจัยด้านต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สายการบิน 

ต้นทุนต�่าอยู ่ในระดับที่รองลงมาก็ต้องมีการปรับปรุง 

ในส่วนทีบ่กพร่องยงัไม่เป็นทีพ่อใจของผูโ้ดยสาร เช่น ปัจจยั

ด้านการตลาด อาจมกีารส่งเสรมิการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

ในรูปแบบของสื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

ปัจจัยด้านราคา สายการบินให้ความใส่ใจใน

ราคาบัตรโดยสารให้เหมาะสมกับบริการ เหมาะสมกับ 

เส้นทางบิน

ปัจจัยด้านบุคลากร สายการบินมีการตรวจสอบ 

ใส่ใจการท�างานของพนักงานมากขึ้นเพื่อให้การท�างาน 

มปีระสทิธภิาพ สร้างความประทบัใจแก่ผูโ้ดยสารมากทีส่ดุ

ปัจจัยด้านการบริการ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให ้

ผู้โดยสารหันกลับมาใช้บริการอีกครั้ง สายการบินอาจเพิ่ม
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การบริการในส่วนการบริการ Self Check-in เพื่อความ 

สะดวกสบายของผู้โดยสาร

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ถือว่าเป็นประเด็นส�าคัญ

ในการท�าให้สายการบินนั้น ๆ มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา 

ผู้โดยสาร เช่นเครื่องแบบพนักงาน เรียบร้อย ดูสบายตา 

ก็สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารได้

จากการศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุธิดา เมธีธารพงศ์วาณิช (2551) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่

มีผลต่อความต้องการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

ในด้านเพศ อายุและอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อบริการของสายการบินต้นทุนต�่าของ 

ผูบ้รโิภค ส่วนปัจจยัด้านระบบการศึกษาและรายได้ มคีวาม 

สมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่ 

ของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือ

พนักงาน ด้านกระบวนการในการให้บริการและด้าน

ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 

เลือกซื้อบริการสายการบินต้นทุนต�่าของผู้บริโภค

งานวิจัยของอินทิรา จันทรัฐ (2552) ได้ท�าการ

วิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพ 

การบริการสายการบินต้นทุนต�่า เที่ยวบินภายในประเทศ 

เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้จริงต่อคุณภาพ  

การบริการสายการบินต้นทุนต�่าเที่ยวบินภายในประเทศ

และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการบริการกับการใช้บริการซ�้า ผลการวิจัยพบว่า  

ระดับความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพ

การบริการสายการบินต้นทุนต�่าเที่ยวบินภายในประเทศ 

มีความคาดหวังอยู ่ในระดับมาก ลูกค้าที่มี เพศ อายุ 

สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได้ แตกต่างกันมีผลต่อความ

คาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการ ในด้าน 

ทัศนะความมั่นใจ ทัศนะการตอบสนองรวดเร็ว ทัศนะ 

ความเชือ่ถอื ทศันะการเข้าถึงจติใจลูกค้าและทศันะลกัษณะ

ทางกายภาพแตกต่างกัน

งานวิจัย พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจของผู ้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการ 

ของสายการบินต้นทุนต�่าภายในประเทศพบว่า ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ทางเพศ รายได้ต่อเดือนและอาชีพ 

ที่ต ่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ 

สายการบินต้นทุนต�่าภายในประเทศแตกต่างกันแต่ 

ผู้โดยสารที่มีอายุและสถานภาพที่ต่างกันมีความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต�่าภายใน

ประเทศไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

จากผลการศกึษาเรือ่ง ปัจจัยการเลอืกใช้สายการบนิ 

ต้นทนุต�า่ของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอดุรธานี 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ปัจจัยด้านการตลาด อาจจะมีการส่งเสริมให้

มีการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อ 

ให้มคีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ การจดัโปรโมชัน่เพือ่เป็นการ

ส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ

มีการเสนอการบริการในรูปแบบใหม่อย่างสม�่าเสมอ  

หรอืการน�าดาราทีม่ชีือ่เสยีงมาโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ท�าให้

เป็นจุดสนใจแก่ผู้โดยสารให้มาเลือกใช้สายการบินนั้น ๆ

2. ปัจจัยด้านราคา ผู้ประกอบการต้องใส่ใจใน 

ราคาบตัรโดยสารให้เหมาะสมกบัการบรกิาร และเหมาะสม 

กับเส้นทางการบิน เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่น ๆ

3. ปัจจัยด้านบุคลากร พนักงานที่ท�างานหรือ

ปฏิบัติหน้าที่ในสายการบินนั้น ๆ  ควรจะมี ประสิทธิภาพ

ในการท�างาน เอาใจใส่ลูกค้าหรือผู้โดยสาร มีมารยาท  

อ่อนน้อม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู ้โดยสาร  

และที่ส�าคัญต้องกระตือรือร้นในการให้บริการตลอดการ

เดินทางด้วย 

4. ปัจจัยด้านการบริการ การท�าให้ผู ้โดยสาร 

พึงพอใจและหันมาใช้บริการสายการบินนั้น เป็นปัจจัย 

ที่มีความส�าคัญที่ไม่ควรมองข้าม 

5. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย สายการบิน

ควรมีศูนย์บริการจ�าหน่ายบัตรโดยสาร และช่องทางการ

ช�าระค่าโดยสารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช ้

บริการ
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6. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ถือว่าเป็นประเด็นส�าคัญ 

ในการท�าให้สายการบินนั้น ๆ มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา

ของผู้โดยสาร กล่าวคือการเป็นสายการบินที่มีมาตรฐาน 

และมีระบบความปลอดภัยระดับสากล อุปกรณ์บนเคร่ือง

ต้องได้มาตรฐาน การตรงต่อเวลาในการออกเดินทางและ 

ถึงที่หมายตามก�าหนดเวลาและมีความปลอดภัยในการ 

เดินทาง สายการบินต่าง ๆ ที่มีปัญหานั้น สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ เช่น กรณีเครื่องล่าช้า หรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน  

สายการบินนั้นสามารถแก ้ป ัญหาได ้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ในด้านเครื่องแบบพนักงาน

ต้องมีความเรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่

ผู้โดยสารได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล 

จากผู ้ โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  

ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มผู้โดยสารจาก 

ท่าอากาศยานในภมูภิาคอืน่ ๆ  เพือ่ประโยชน์ในการก�าหนด

แนวทางและได้ทราบถึงข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้โดยสารที่ 

มาจากหลากหลายภูมิภาค

2. การด�าเนนิการวจิยัครัง้นี ้ผูท้�าวจิยัได้ท�าการเกบ็ 

แบบสอบถามจากกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้ระยะเวลาเพียง  

2 เดือนเท่านั้น ในการท�าวิจัยครั้งต่อไปควรมีระยะเวลา

ในการเก็บแบบสอบถามมากกว่านี้ เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูล 

ที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนชาวเขา พร้อมทั้งพัฒนาและ

ทดลองใช้โปรแกรมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตในการลดความเส่ียงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดโดยการประยุกต์ใช ้

หลักความยืนหยัดและสิ่งเย้ายวน ในเด็กและเยาวชนชาวเขาพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ โดยมีการศึกษา3 ขั้นตอน ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาการใช้สารเสพติด ในเด็กและเยาวชน

ชาวเขา จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและเยาวชนมีอายุระหว่าง 10-17 ปี จ�านวน 230 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสัมภาษณ์ ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาและทดลองใช้โปรแกรมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ระยะที่ 3 เป็นการ

ประเมินผลโปรแกรมผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนชาวเขาเคยมีประสบการณ์ดื่มสุราร้อยละ 30 สูบบุหรี่ร้อยละ 15  

ใช้สารระเหย ร้อยละ 4.7 กัญชา ร้อยละ 3.86 และการใช้ยาบ้า ร้อยละ 2.14 รูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตประกอบด้วย  

9 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ทีห่นึง่ การสร้างสมัพนัธภาพ ขัน้ทีส่อง การสร้างการรบัรูอ้นัตราย จากสารเสพตดิ ขัน้ทีส่าม การสร้าง 

ความตระหนัก ขั้นที่สี่ การพึ่งตนเอง ขั้นที่ห้า เป็นการสร้างความกลัวต่ออันตรายของสารเสพติด ขั้นที่หก การให้สัญญา

ลดพฤติกรรมเสี่ยง ขั้นที่เจ็ด อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสารเสพติด ให้ค�าแนะน�าเยาวชน ขั้นที่แปด กิจกรรม

มองโลกในแง่ดี ขั้นที่เก้า ติดตามเฝ้าระวัง ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดก่อน

และหลังการจัดโปรแกรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (p-value < 0.05)

ค�ำส�ำคัญ: การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต, ยาเสพติด, เด็กและเยาวชนชาวเขา

Abstract

The purposes of this research were as follows: to study the situation of drugs abused in hill tribe children 

and youth, develop and evaluate motivational programs for reducing the risk associated with drug used by applying 

the self-efficacy theory in children and youth living in border area of Tak Province. This action research involved  

กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเสพยำเสพติด

ในเด็กและเยำวชนชำวเขำโดยกำรประยุกต์ใช้หลักควำมยืนหยัดจำกสิ่งเย้ำยวน 

ในพ้ืนที่ชำยแดน จังหวัดตำก
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ภูมิคุ ้มกันทางจิต เป็นพลังของบุคคลที่ท�าให้

สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างแข็งแกร่งมีความ 

เข้มแข็งทางจิตใจสามารถให้ก�าลังใจตัวเองและได้รับ 

ก�าลังใจจากคนรอบข้างสามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค

อย่างชาญฉลาดมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี และหา

ทางออกได้อย่างเหมาะสม (Sirirakha, 2009) ดงันัน้การสร้าง 

ภูมิคุ้มกันทางจิตจึงมีความส�าคัญมากต่อเด็กและเยาวชน 

การสร้างภูมคิุม้กนัทางจติแบบมส่ีวนร่วมเป็นการ

ช่วยกันของภาคีเครือข่ายในชมุชนเพ่ือพัฒนาความเข้มแขง็

ของจิตใจให้เด็กและเยาวชน มีการป้องกันตนเองไม่ ตกอยู่

ในภาวะเสีย่งของไม่มัน่คงหรอืไม่สามารถช่วยเหลอืตนเอง 

ได้ในสภาวะสังคมที่มีการระบาดของยาเสพติด ภูมิคุ้มกัน

ทางจิตจะท�าให้สามารถปรับตัวมีชีวิตอยู่รอดได้ โดยพึ่งพา

ตนเอง ไม่เป็นเหยื่อของสารเสพติด

ปัญหาการเสพสารเสพตดิของเยาวชน อาจเกดิจาก 

การเสพยาเสพติดครั้งแรกจนกระทั่งเกิดการติดยาโดย 

เริม่จากระยะเริม่ต้นเสพยาเป็นช่วงทดลองเสพยานาน ๆ  ครัง้ 

เพื่อเข้าสังคมหรือกลุ่มเพ่ือนต่อมามีการเสพยาต่อเนื่อง 

เป็นระยะทีรู่ส้กึว่ายาเสพตดิมีประโยชน์ช่วยลดความเครยีด 

ความเหงาท�าให้เสพบ่อยขึ้นน�าไปสู่ระยะหมกมุ่นเด็กและ

เยาวชนที่เสพยาต้องเสพยาในปริมาณมากขึ้นและบ่อยขึ้น 

เพราะเกิดอาการดือ้ยาจะเสียการเรยีนหรอืการงานจนเข้าสู่ 

ระยะวิกฤติระยะนี้ผู ้เสพตกเป็นทาสของยาเสพติดแล้ว 

นกึถงึยาและแสวงหายาเสพตดิตลอดเวลาไม่สนใจกจิกรรม 

(Prempree, 2010) 

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินไว้ว่าในปี พ.ศ. 

2552 มีประชากรประมาณ 149 - 272 ล้านคน ที่มีอายุ

ระหว่าง 15 - 64 ปี เป็นผู้ที่เคยเสพติดมาก่อน และเพิ่มขึ้น 

จากในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 90 ประมาณ 15 - 39 ล้านคน 

โดยกัญชาเป็นยาเสพติดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ประมาณ 

125 - 203 ล้านคน และตามด้วยสารกระตุน้ประสาท (ATS)  

ประเภท เมทเเอมเฟตามีน แอมเฟตามีน และเอ็กซ์ตาซี่  

อนุพันธุ์ฝิ ่นและโคเคน ตามล�าดับ (The International 

Cooperation suppression Bureau, 2016)

วัยรุ ่นวัยเรียนเป็นวัยที่ด�าเนินชีวิตอยู ่ในช่วง 

หัวเลี้ยวหัวต่อเป็นวัยที่ใฝ่หาความรู้อยากเห็นอยากลอง 

ของใหม่รกัพวกพ้องรกัเพือ่นเช่ือเพือ่นและเป็นวยัทีม่องหา

แบบอย่างเพื่อด�าเนินรอยตามแบบ ในช่วงของวัยรุ่นควรมี

ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินชีวิตและครอบครัว 

เป็นสิ่งส�าคัญสิ่งแรกที่ต้องให้การอบรมสั่งสอนดูแลรอง 

ลงมาคือสถานที่ให้การศึกษาให้ความรู้พัฒนาคนให้มี

ศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเยาวชนทุกคนควรสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับตัวเองในการไม่หลงผิดเดินเข้าสู่

วงจรของยาเสพติด (Sutisukol, Dammee, & Cherlerm, 

2008) การขาดภูมิคุ้มกันทางจิตไม่มีพุทธิปัญญาในการ

ไตร่ตรองในสิ่งที่เป็นผลดีผลเสียในการด�าเนินชีวิตน�าไปสู่ 

การเดินเข้าเส้นทางของยาเสพติดคือการดื่มสุราและ 

three phases: Phase 1aimed to analyze problems of addictive substance among 230 hill tribe children and youth aged 

between 10-17 years in Tak Province. The instrument used for data collecting was a questionnaire. Phase 2 aimed to 

develop and implement motivational programs for reducing drug use. Phase 3 was the evaluation phase. The result 

found that children and youth had experience of drinking alcohol at 30 percent, smoking cigarette at 15 percent.  

Using inhalants at 4.7 percent, followed by smoking marijuana at 3.86, and using amphetamines at 2.14 percent. 

The mind protecting motivating model for reducing drug use consisted of 9 steps: relationship building, perceiving 

of dangers of substance abuse, awareness building, self-reliance, creating fear of harm, making commitment to 

reduce risk behavior, advising by health volunteers who specializing in substance abuse advise the youth, positive  

thinking activities and monitor. The comparison of the mean score of expectations score of without drug used within 

the experimental group before and after the program done was statistically significant at 0.05 level (p-value <0.05).

Keywords: mind protecting, drugs, hills tribe children and youth
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การเทีย่วสถานบนัเทงิการเล่นการพนนัการใช้จ่ายฟุม่เฟือย

ปัญหาครอบครวั (ครอบครวัไม่มคีวามอบอุน่) ส่ิงแวดล้อม 

(มีแหล่งยาเสพตดิระบาดอยู่ในหมูบ้่าน) เศรษฐกจิ (ว่างงาน  

มีหนี้สิน) และจากตัวเอง (อยากรู้อยากลอง) กระบวนการ

จะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเรื่อยจนกระทั่งติดยาเสพติดในที่สุด 

(Sutisukol, Dammee & Cherlerm, 2008) วิถีชีวิตเมื่อเป็น

ผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมใช้เวลา 

อยู่กับเพื่อนเสพยาบ้าแยกตัวจากครอบครัวไม่สนใจเรียน

และมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เสพยาเสพติดในปริมาณ

และความถ่ีมากขึ้นเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย 

ปัจจบุนัรัฐบาลได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

อย่างจริงจัง โดยการเร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้น�าเข้าและ

ผู้จ�าหน่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมมาตรการในการ

ควบคุมตัวสารส�าคัญและสารประกอบที่ใช้ในการผลิต

ยาเสพติด รวมทั้งเพ่ิมบทลงโทษผู้กระท�าผิด (Food 

and drug administration, 2016) มีการจับกุมแหล่งผลิต 

อัดเม็ดยาบ้าในประเทศอย่างต่อเนื่องซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า 

ในระยะหลังการด�าเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวดของ 

เจ้าหน้าที่ท�าให้การจัดหายาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนของ

กลุ่มนักค้าท�าได้ยากล�าบากยิ่งขึ้น (Office of Narcotic  

Control Board, 2016) นอกจากนีห้น่วยงานภาครฐัหลายแห่ง 

ได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมากขึ้น ซ่ึงสามารถ

บรรเทาปัญหายาเสพติดในประเทศไปได้ในระดับหนึ่ง 

อย ่างไรก็ตามยาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานาน  

การปราบปรามยาเสพติดวิธีเดียวไม่สามารถแก้ปัญหา 

ได้ทั้งหมด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในเยาวชนท�าให้ทราบและตระหนกัถึงภัยร้ายของยาเสพตดิ  

รวมทั้งการปลูกฝังหรือสร้างค่านิยมให้ต่อต้านยาเสพติด 

จงึเป็นการป้องกนัปัญหายาเสพตดิได้อกีวธิหีนึง่ (Food and 

Drug Administration, 2016) การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 

โดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดและสิ่งเย้ายวน 

นับเป ็นทฤษฎีที่ เหมาะสมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมภายใน และการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการกระท�าพฤติกรรมที่ถูกต้อง การน�าแนวคิดนี้ 

มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกัน 

ทางจติจะช่วยเยาวชนให้มีความม่ันคงในทศิทางทีต่ัง้ใจไว้ว่า

จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด แม้ในสถานการณ์ที่สั่นคลอน 

ซึง่ต้องต่อสูก้บัสิง่เย้ายวน (temptation) ซึง่หมายถงึความแรง 

ของสิง่ทีม่าชกัจงูให้ใจอ่อนหนัเหกลบัไปสูพ่ฤตกิรรมเสีย่ง

การเสริมสร้างความยืนหยัดให้หนักแน่นขึ้นและลดทอน 

สิง่เย้ายวนให้เหลอืน้อยทีส่ดุเยาวชนกจ็ะปรบัเปลีย่นวิถชีีวติ 

ตนเองได้ (Jaiyodsil, 2016)

จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความต้องการ

ในการศึกษาวิจัยการการสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตแบบมี 

ส่วนร่วมเพือ่ลดความเสีย่งในการเสพยาเสพตดิในเยาวชน

ชาวเขาโดยการประยกุต์ใช้หลกัความยนืหยดัจากสิง่เย้ายวน  

ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก โดยข้อค้นพบจะน�าไปสู่ 

การสร้างกลไกและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ให้มีภูมิคุ้มกันทางจิต

และลดการพึ่งพาสารเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเด็ก

และเยาวชนชาวเขาพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ด้านการใช ้

สารเสพติด 

2. เพือ่พฒันาและทดลองใช้โปรแกรมในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตในการลดความเส่ียงต่อการใช้ยาเสพติด

โดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน (self 

efficacy & temptation) ในเด็กและเยาวชนชาวเขาพ้ืนที่ 

ชายแดน จังหวัดตาก

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักความยืนหยัดและส่ิงเย้ายวน (self efficacy 

& temptation)

ความยนืหยดั (self efficacy) หมายถงึ ความมัน่คง

ในทิศทางที่ตั้งใจไว้ แม้ในสถานการณ์ที่สั่นคลอนซึ่งต้อง

ต่อสู้กับสิ่งเย้ายวน (temptation) ซึ่งหมายถึงความแรง 

ของสิ่งที่มาชักจูงให้ใจอ่อนหันเหกลับไปสู ่วิถีเดิม ๆ  

ก ่อนการเปลี่ยนแปลงการจะเปลี่ยนแปลงให้ส�าเร็จ  

ต้องคอยเสริมสร้างความยืนหยัดให้หนักแน่นขึ้นทุกวัน

และลดทอนส่ิงเย้ายวนให้เหลือน้อยที่สุดการปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตตนเองสามารถน�าทฤษฎีนี้ไปใช้ได้ โดยทฤษฎีนี้

ตนเองเป็นพี่เลี้ยงให้ตนเองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต คุณภาพ

ชีวิตจะดีขึ้น และควรสร้างความเช่ือของตัวเองก่อน  
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โดยต้องเชื่อก่อนตนท�าได้ (Jaiyodsil, 2016)

ในด ้านภู มิคุ ้มกันทางจิต จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่า Pantoomanawin & Wanintanon  

(2008) ได้วเิคราะห์ว่าภูมคิุม้กนัตนเป็นคณุลกัษณะทีส่�าคญั

ลักษณะหนึ่งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี

ภูมิคุ้มกันตน ประกอบด้วยการมีสติ-สัมปชัญญะ ความ

ชอบเสี่ยง ความสามารถในการจัดการกับปัญหาและการ

มองโลกในแง่ดี

Pantasen (2008) กล่าวถงึภมูคิุม้กนัว่าเป็นเครือ่งมอื 

ในการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ไม่มั่นคง 

หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในสภาวะสังคมที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง บุคคลที่มีภูมิคุ้มตนจะท�าให้

สามารถปรับตัวได้และมีชีวิตอยู่รอดได้ ภูมิคุ้มกันจะเป็น

เครือ่งมอืทีช่่วยบรรเทาความรนุแรงทีไ่ด้รบัจากผลกระทบ 

การมีภูมิคุ ้มกันที่ดีในการด�ารงชีวิตได้แก่ความสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ (self - reliance) และความสามารถในการ 

ปรับตัวเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ (resilience)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สมมุติฐำนกำรวิจัย

1. เพศ อายุ การควบคุมตน การพึ่งตนเอง การอยู่ 

กับครอบครัวความสัมพันธ์กับเพ่ือน การได้รับแรง

สนับสนุนจากครู การมองโลกในแง่ดี มีความสัมพันธ์กับ

ภูมิคุ้มกันทางจิต

2. โปรแกรมการสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตแบบม ี

ส่วนร่วมเพือ่ลดความเสีย่งในการเสพยาเสพตดิในเยาวชน

ชาวเขาโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากส่ิงเย้ายวน 

สามารถเพิ่มความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 

ในการไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดของเยาวชนได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารประกอบ

ด้วย 3 ขั้นตอนซึ่งต่อเนื่องกัน

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาการใช้

ยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนชาวเขาชายแดน จังหวัดตาก  

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กและ

เยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและไม่ได้อยู่ในระบบ

การศึกษาครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิงในชุมชน

ชาวเขา ชายแดน จังหวัดตาก ที่มีอายุระหว่าง 10-17 ป ี
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ผู้น�าชุมชน ครู อสม. ผู้แทน อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ท�าการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างค�านวณจากสูตรของ Boonmee 

(2002) จากนั้นท�าการสุ่มครัวเรือนในแต่ละต�าบลโดยการ 

สุ่มอย่างง่าย โดยให้มีการกระจายจ�านวนตัวอย่างเป็นไป

ตามสัดส่วนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 230 คน โดยมีเด็ก

และเยาวชนในระบบการศกึษาจ�านวน 200 คน นอกระบบ

การศกึษาจ�านวน 30 คน เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยผูน้�าชมุชน  

ครู อสม. ผู้แทน อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ผ่านการ

ชี้แจงท�าความเข้าใจการใช้เครื่องมือแล้ว

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ จั ย  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย 

แบบสอบถามเป็นค�าถามทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด 

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากร

ตวัอย่าง แบบสอบถามใน 1 ชุด ประกอบด้วยหัวข้อค�าถาม  

ดังน้ี (1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน (2) แบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป (3) แบบสอบถามข้อมูลด้านสังคม (4) 

แบบสอบถามข้อมูลด้านขนบธรรมเนยีม (5) แบบสอบถาม 

ข้อมูลด้านการใช้สารเสพติด (6) แบบสอบถามด้าน

ภูมิคุ ้มกันทางจิตในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด 

โดยมีการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือคือการหาค่า IOC โดย 

ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 ท่าน และในการตรวจสอบคณุภาพของ

แบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิตพบว่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

ชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟามีค่าเท่ากับ .862

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ปัจจัยท�านายด้วยสถิติ 

Binary Logistic Regression และ Odds ratioพร้อมด้วย  

ค่า CL (95% Confident Interval)

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบ

ด�าเนินการโดย น�าผลการศึกษาในระยะที่ 1 มาใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนารูปแบบ ภายใต้แนวคิดทฤษฎีหลัก

ความยืนหยัดและสิ่งเย้ายวน (self efficacy & temptation)  

โดยมุ่งเน้นความมัน่คงในทศิทางทีต่ัง้ใจไว้ แม้ในสถานการณ์ 

ที่สั่นคลอนซึ่งต้องต่อสู้กับส่ิงเย้ายวน (temptation) ซึ่ง

หมายถึงความแรงของสิ่งที่มาชักจูงให้ใจอ่อนหันเหกลับ 

ไปสู ่ความเสี่ยง ต้องคอยเสริมสร้างความยืนหยัดให ้

หนักแน่นข้ึนและลดทอนสิ่งเย้ายวนให้เหลือน้อยที่สุด

รูปแบบและ กลวิธีในการพัฒนารูปแบบการม ี

ส่วนร่วมในการสร้างโปรแกรมภูมิคุ้มกันทางจิต ในการ

วิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งเน้นยุทธวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย 

ชุมชนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางภูมิปัญญาชาวบ้าน

อันเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง โดยใช้ขบวนการกลุ่ม

ระดมความคดิเหน็แบบมส่ีวนร่วมโดยพหภุาคกีลุม่ตวัอย่าง

ประกอบด้วย ผู้น�าชุมชน 5 คน ผู้แทนครู 5 คน ผู้แทน

องค์การบรหิารส่วนต�าบล 5 คน เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 3 คน  

อาสาสมัครสาธารณสุข 7 คน ผู้แทนเยาวชน 5 คนผู้แทน

ผู้ปกครองนักเรียน 5 คน รวม 40 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมชุมชน คณะผู ้วิจัยชักน�าภาคีข้างต้น 

มาเข้าร่วมขบวนการโดยความสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้ที่ 

เข้าใจปัญหาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาได้เข้ามาม ี

ส่วนร่วม การได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมในกระบวนการ

ตามโปรแกรมและท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของรูปแบบ

โปรแกรมอย่างรอบด้าน เป็นสิ่งส�าคัญมากต่อการพัฒนา

แนวทางความร่วมมือ “พหุภาคี” เพื่อร่วมจัดโปรแกรม 

ร่วมกัน

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปแบบ

โปรแกรมร่วมกัน ในระยะนี้คณะผู้วิจัยและกลุ่มภาคีจัด

ขบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์

ของการวจิยัร่วมกนั และสร้างแนวคดิร่วมกนั ในการสร้าง

โปรแกรมตามสภาพปัญหาทีพ่บในระยะที ่1 และประยกุต์ใช้ 

หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิธีด�าเนินการใช้วิธีการพัฒนารูปแบบโดยการท�า

แผนที่ความคิด (mind mapping) เทคนิคการใช้ค�าส�าคัญ 

(keyword) เพื่อสร้างแนวทางจัดกิจกรรม โดยให้ความ

ส�าคัญกับข้อเสนอแนะของภาคี ที่มีต่อข้อมูลที่ได้จากการ

ศกึษาสภาพปัญหาการเสพสารเสพตดิ และปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง  

จากนั้นด�าเนินการสนทนากลุ่มเพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรม

3. ด�าเนนิกจิกรรมตามรปูแบบ หลงัจากได้รปูแบบ 

การมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและลดความ

เสีย่งในการเกีย่วข้องกบัสารเสพติดโดยการประยกุต์ใช้หลกั

ความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน (self efficacy & temptation) 

ในเด็กและเยาวชน โดยชุมชนแล้วแกนน�าได้จัดกิจกรรม 

ตามโปรแกรมโดยคดัเลอืกเดก็และเยาวชนกลุม่เสีย่ง จ�านวน 

60 คนเข้าสู่โปรแกรมเป็นเวลา 9 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการประเมินผล การประเมินผล

เป็นการประเมนิความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง 



182 Vol. 10 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

ในการไม่ยุ ่งเกี่ยวกับสารเสพติดโดยเปรียบเทียบความ 

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจากก่อนการจัดโปรแกรมระหว่าง

และหลังการจัดโปรแกรม เครื่องมือคือแบบวัดความ 

คาดหวังในความสามารถของตนเองในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

สารเสพติด

การวิเคราะห์การประเมินผล

การประเมนิผลเป็นการเปรยีบเทยีบผลค่าคะแนน

เฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการ 

ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 

ด้วยสถิติ t - test และ repeated ANOVA

ผลกำรวิจัย

กลุ ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนชาวเขาที่ศึกษา 

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ85.83แบ่งออกเป็น

เพศชาย ร้อยละ 59.2 และเพศหญงิ ร้อยละ 40.8 มอีายเุฉลีย่ 

13.96 ปี โดยไม่มีโรคประจ�าตัว ร้อยละ 92.3 และมีโรค 

ประจ�าตัว ร้อยละ 7.7 ตามล�าดับ ปัญหาส่วนตัวที่พบ 

การเรยีนไม่ด ีร้อยละ 21.0 เงินไม่พอใช้ ร้อยละ 20.2 มีปัญหา

ครอบครัว ร้อยละ15.9 สุขภาพไม่ดีร้อยละ 15.0 ทะเลาะ

กับคนอ่ืนร้อยละ 14.6 อกหัก ร้อยละ 4.3 และไม่มีเพื่อน 

ร้อยละ 1.7 ตามล�าดับ และเมื่อมีปัญหาจะปรึกษาบิดาและ 

มารดามากที่สุด ร้อยละ 49.4 เพื่อนร้อยละ 28.3 ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 25.8 มารดา ร้อยละ 23.6 ครูหรืออาจารย์ ร้อยละ 

16.7 บิดา ร้อยละ 8.2 ญาติ ร้อยละ 3.9 ไม่ปรึกษา ร้อยละ  

3.4 และคนรักร้อยละ 2.6 ตามล�าดับ

มกีารใช้ยากล่อมประสาท หรือยานอนหลับนาน ๆ   

ครั้ง ร้อยละ 3.9 และใช้เป็นประจ�าทุกวัน ร้อยละ2.6 

นอกจากน้ียงัพบว่าเคยมคีวามคดิอยากฆ่าตวัตายถงึ ร้อยละ 

11.6 ข้อมูลด้านสังคม พบว่ามีสัมพันธภาพกับครอบครัว 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.5 ระดับสูง  

ร้อยละ 35.6 และระดบัต�า่ ร้อยละ 3.9 ตามล�าดบับดิามารดา

มักทะเลาะกันและใช้ความรุนแรง ร้อยละ 68.7 ใช้เวลา 

คยุโทรศพัท์นาน ๆ  ร้อยละ 62.2 เล่นอนิเตอร์เนต็เป็นประจ�า 

ร้อยละ 72.5โหลดเพลง/ภาพ/เกม/ข้อความร้อยละ 54.9  

เล่นเกมออนไลน์ เกมคอมพวิเตอร์ ร้อยละ 54.5 อยูบ้่านเพือ่น  

ร้อยละ 63.5 อยู่บ้านคนเดียวหลังเลิกเรียนร้อยละ 54.5  

ผู้ปกครองหรือญาติมีการตั้งวงดื่มสุราในบ้านร้อยละ 66.1  

สวดมนต์ก่อนนอนร้อยละ 74.2ใส่บาตรท�าบญุร้อยละ 66.1 

เข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด/เป็นประจ�า ร้อยละ 75.5 ช่วยงานบ้าน

เป็นประจ�าร้อยละ 84.5 คยุกบัพ่อแม่/ผูป้กครองเป็นประจ�า 

ร้อยละ 82.8 สภาพแวดล้อมเยาวชนชาวเขาส่วนใหญ่ไม่มี

ร้านขายเหล้า-บหุรีท่ีอ่ยูไ่ม่เกนิ 100 เมตร ของบ้านทีพ่กัอาศยั  

ร้อยละ 61.8 และส่วนใหญ่ไม่มีร้านขายเหล้า-บุหรี่ท่ีอยู ่

ไม่เกิน 100 เมตร ของโรงเรียน ร้อยละ 60.5

ข้อมูลด้านขนบธรรมเนียมของเด็กและเยาวชน

ชาวเขา พบว่า เคยดืม่เหล้าเข้าววัร้อยละ 9.9 เป็นเดก็ชงเหล้า 

เพื่อดื่มในพิธีกรรมต่าง ๆ  ร้อยละ 18.9 เคยดื่มเหล้าในงาน

ขึน้ปีใหม่ ร้อยละ 15.5 ดืม่เหล้าในงานแต่งงาน ร้อยละ 24.5 

ดื่มเหล้าในงานเปลี่ยนช่ือหลังแต่งงานร้อยละ 7.3 ดื่มเหล้า 

ในงานพิธีเรียกขวัญ/สะเดาะเคราะห์ร้อยละ 12.9 ดื่มเหล้า

ในงานพิธีขอขมา ร้อยละ 11.6 ตามล�าดับ

ข้อมลูด้านประสบการณ์การใช้สารเสพตดิ เยาวชน

ชาวเขาเคยดื่มสุรามากที่สุดร้อยละ 30 รองลงมาได้แก่  

เคยสูบบุหร่ีร้อยละ 15 เคยใช้สารระเหย ร้อยละ 4.7 กัญชา 

ร้อยละ 3.86 และการใช้ยาบ้า ร้อยละ 2.14 ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันทางจิตจากการเสพยา

เสพติด พบว่า ข้อทีม่คีะแนนสงูสดุได้แก่ข้อเชือ่ฟังค�ากล่าว

สอนของครู/ผู้อาวุโสในตระกูลไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือ

เสพยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาได้แก่ พ่อแม่ 

ได้ตักเตือนบ่อยครั้งเรื่องห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเสพยา 

เสพติด คดิเป็นร้อยละ 57.1 และข้อมคีวามมุง่มัน่ทีไ่ม่เสพยา 

เสพติดเนื่องจากกลัวความเสื่อมเสียจะเกิดกับวงศ์ตระกูล 

คิดเป็นร้อยละ 55.4 ตามล�าดับ 
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ตำรำง 1

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันทำงจิต

ปัจจัย ภูมิคุ้มกันทางจิต (N=230)

B S.E Wald df Sig. Exp(B)

เพศ .493 .439 1.000 1 .317 1.552

อายุ -.008 .022 .132 1 .716 .992

การอยู่กับครอบครัว .287 .585 .242 1 .023 1.333

ความสัมพันธ์กับเพื่อน .750 .613 1.495 1 .221 2.117

การควบคุมตน -.082 .414 .039 1 .842 .921

การพึ่งตนเอง -1.427 .641 4.955* 1 .026 .240

การได้รับแรงสนับสนุนจากครู .068 .086 .634 1 .426 1.071

มองโลกในแง่ดี -.152 .058 6.733* 1 .009 .859

สัมพันธภาพครอบครัว .000 .000 .337 1 .562 1.000

Constant 2.298 1.471 2.441 1 .118 9.955

χ2= 6.445, *Sig = .05, R2 = .598, -2LL =165.135

สมการสามารถท�านายภูมิคุ้มกันทางจิต โดยรวม

ได้ร้อยละ 59.80 (χ2= 6.455, *Sig = .05, R2 = .598) โดยมี 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันทางจิต คือ การอยู่กับ 

ครอบครัว การพึ่งตนเองและมองโลกในแง่ดี สามารถใช้

ท�านายภูมิคุ ้มกันทางจิต ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (Wald = 4.955 และ 6.733)

ผลกำรสร้ำงโปรแกรม

การพัฒนาโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต

แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติด 

ในเด็กและเยาวชนชาวเขาด�าเนินการโดยกลุ่มภาคีเข้าร่วม

ขบวนการกลุ่มระดมความคิดในการก�าหนดกิจกรรม และ

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและ 

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลของการพัฒนาโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพยา 

เสพติดในเยาวชนชาวเขาโดยการประยุกต์ใช้หลักความ 

ยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก 

สามารถน�าเสนอรายละเอียดของขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นที่หนึ่ง การสร้างสัมพันธภาพ ทีมแนะน�าตัว  

สร้างสมัพนัธภาพ พร้อมช้ีแจงวตัถปุระสงค์การจัดกจิกรรม

การสร้างภมูคิุม้กนัทางจติตลอดจนชีแ้จงรายละเอยีดรวมทัง้ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการตาม

โปรแกรมให้กลุม่ตัวอย่างทราบ จากนัน้ทมีด�าเนนิการแจก

แบบสอบถามด้านการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การรับรู้

อันตรายจากจากยาเสพติด ความคาดหวังในความสามารถ 

ของตนเองในการลดพฤติกรรมเส่ียง (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

ขั้นที่สอง การสร้างการรับรู้อันตราย จากสาร

เสพติดเป็นการบรรยายโดยวิทยากรที่ เ ช่ียวชาญด้าน 

สารเสพตดิ เพือ่เป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอืในทางวชิาการ

ด้านอันตรายจากยาเสพติด ผู้เช่ียวชาญจะมีความช�านาญ

ในการถ่ายทอดและหลักวิชาการใหม่ๆด้านอันตรายของ

สารเสพติดตลอดจนวิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ

ยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจผลกระทบจากการใช้สาร

เสพติดนอกจากนี้มีการน�าเสนอวิดีทัศน์ ตัวอย่างผู้ป่วย 

ที่มีประวัติเคยใช้สารเสพติดวิดีทัศน์ละครสั้น ตลอดจน

การน�าเสนอภาพอันตรายและผลกระทบในทุกด้านของ

การเสพสารเสพติดเพื่อสร้างการรับรู้อันตรายของการ 

เสพสารเสพติด (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
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ขัน้ทีส่าม การสร้างความตระหนกัและการระบาย

ความรู้สึก ทีมวิจัยจัดกิจกรรมกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความ

ตระหนัก โดยให้ชมภาพของผู ้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจาก 

การเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ โรคสมองถูกท�าลาย ที่มีสาเหตุ

มาจากสารเสพติดเพื่อกระตุ้นอารมณ์ด้วยภาพ ซึ่งจะท�าให้ 

เยาวชนเกิดความตระหนักถึงผลที่ เกิดขึ้นต่อสุขภาพ 

ทั้งต่อตนเอง และครอบครัว การด�าเนินกิจกรรมนี้เป็นการ

กระตุน้ให้เยาวชนได้เกดิการตืน่ตวัเหน็ถงึอนัตรายของการ

เกิดโรค สร้างความกลัว เกิดความตระหนักและตัดสินใจ 

ลดพฤติกรรมเสี่ยงในตอนท้ายได้ เปิดโอกาสให้เยาวชน

แต่ละคนได้ระบายความรู ้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรมมา

ทั้งหมด (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)

ขัน้ทีส่ี ่การพึง่ตนเอง ทมีผูว้จิยัส่งเสรมิให้เยาวชน 

บอกถึงผลดแีละผลเสยีของการใช้ยาเสพตดิเพ่ือให้เยาวชน

ได้เกดิการเปรยีบเทยีบผลดแีละผลเสียอย่างไหนมากกว่ากนั 

เพ่ือน�าไปสู่การพึ่งตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ในขณะเดียวกันในขั้นนี้ให้เยาวชนบอกถึงอุปสรรค์ของ

การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่นการคบเพื่อนรุ่นพี่ที่เสพยา 

การเที่ยวเตร่นอกบ้าน การไปซื้อเหล้าบุหรี่ให้ผู้อื่น และ

การเลิกบุหรี่ สุรา ยาบ้า กัญชา และสารระเหย พร้อมทั้ง 

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เยาวชน

ได้รับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการลดพฤติกรรม

เสี่ยงที่ดีข้ึน (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)

ข้ันที่ห้า เป็นการสร้างความกลัวต่ออันตรายของ 

ยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเข้าสู่ขั้นตอน

การปฏิบัติด้วยวิทยากรแม่ที่มีประสบการณ์ลูกติดสาร 

เสพติดทีมใช้กระบวนการเสริมแรง โดยการกล่าวแสดง

ความชื่นชม และให้ก�าลังใจในการลดพฤติกรรมเสี่ยงและ

ลดสารเสพติด ในขั้นนี้ได้จัดให้มีการบรรยายโดยวิทยากร

แม่ที่เคยมีประสบการณ์ลูกติดยาเสพติด การถ่ายทอด

ประสบการณ์โดยคณุแม่ผู้ทีเ่คยมลีกูตดิสารเสพตดิเป็นการ

ให้ความรู้ด้วยจิตวิญญาณของผู้เป็นแม่ที่มีความรักต่อลูก 

และท�าทกุวถิทีางในการช่วยลูกให้หลุดพ้นจากการเป็นทาส 

ของสารเสพติด การบรรยายความรู้สึกของคุณแม่วิทยากร

มุง่เน้นการกระตุน้เตอืนให้เยาวชนได้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่  

ที่ถูกร้อยเรียงมาเล่าให้ฟังอย่างน่าสนใจ มีการพูดกระตุ้น

อารมณ์ให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เห็นใจ 

ผูเ้ป็นพ่อแม่ทีจ่ะทกุข์ทรมานอย่างมากถ้าลกูตดิสารเสพติด 

พร้อมทั้งวิทยากรแม่ได้ชี้แนะแนวทางแก้ไขให้เยาวชน 

ได้เลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

เพื่อลดโอกาสการกลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงซ�้าอีก (ระยะ

เวลา 6 ชั่วโมง)

ขั้นที่หก การให้สัญญาในการลดพฤติกรรมเสี่ยง

ที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยทีมวิทยากร อาสาสมัคร

สาธารณสุขเช่ียวชาญด้านสารเสพติด เป็นผู้ร่างและจัดท�า 

ใบสญัญาเพือ่ให้เดก็และเยาวชนลงนามต่อหน้าสกัขพียาน

ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและติดตามพฤติกรรมเด็ก

และเยาวชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขเช่ียวชาญด้าน 

สารเสพติด (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)

ขั้นที่เจ็ด ทีมวิทยากรอาสาสมัครสาธารณสุข

เชี่ยวชาญด้านยาเสพติด ให้ค�าแนะน�าเยาวชนวางแผน

ในการเลิกพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด ก�าหนดวัน 

เลือกวิธีที่เหมาะสม บอกขั้นตอนการเลิก ปัญหาที่อาจพบ  

อาการและวิธีปฏิบัติ หาแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อลด

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ติดตามประเมิน

ความต้ังใจลดพฤติกรรมการเส่ียง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา

อปุสรรคต่อการลดพฤตกิรรมเสีย่ง ให้ก�าลงัใจเมือ่นกัเรยีน

ที่ท้อแท้และท�าการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องให้ก�าลังใจ 

และแสดงความยินเมื่อนักเรียนสามารถลดสูบบุหรี่  

เลิกดื่มสุรา ยาบ้า เลิกดมสารระเหย กัญชา ให้ค�าแนะน�า

เพื่อป ้องกันการกลับไปยุ ่ง เกี่ยวกับสารเสพติดใหม่  

(ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)

ขัน้ทีแ่ปด มองโลกในแง่ดโีดยจดักจิกรรมคดัเลอืก

เยาวชนต้นแบบทีม่คีวามประพฤตดิ ีไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ  

มีความเสียสละแก่ส่วนร่วมซึ่งเยาวชนต้นแบบต้องผ่าน

การลงคะแนนเสียงของเยาวชนด้วยกัน เยาวชนต้นแบบ

จะเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นให้เพื่อนเยาวชนมองโลก

ในแง่ดี และสร้างความสามารถของตนเองในการบริหาร

จัดการและกระท�าพฤติกรรมในทางทีด่โีดยนกัเรยีนต้นแบบ

แต่ละคนได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาพูดในเวที 

การปลุกกระแสให้เป็นเยาวชนคนดี ไม่ยุ ่งเกี่ยวกับสาร 

เสพตดิ และ ให้ค�าแนะน�าเพิม่เตมิตามปัญหาทีพ่บ พร้อมทัง้

มกีารให้ก�าลงัใจและแสดงความยนิดเีมือ่เพือ่นสามารถหยดุ

สูบบุหร่ี หยุดดื่มเหล้า หยุดดมสารระเหยได้ ให้ค�าแนะน�า

ในการป้องกันการกลับไปเสพใหม่ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
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ขั้นที่เก้า การติดตามพฤติกรรมเยาวชนโดยทีม

วทิยากรนดัหมายเยาวชนทกุคนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม โดยการ 

ให้ทกุคนได้ตอบแบบวดัพฤตกิรรมการเลกิพฤตกิรรมเสีย่ง

หลังสิ้นสุดโปรแกรม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ

ตอบแบบสอบถาม ก่อนน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

และแจ้งให้เยาวชน ทราบว่าส้ินสุดโปรแกรม พร้อมทั้ง

กล่าวแสดงความขอบคุณกลุ่มเยาวชนทุกคนที่ให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี (ระยะเวลา 6ชั่วโมง)

กำรทดลองใช้โปรแกรม

คณะผู้วิจัยได้น�าโปรแกรมไปทดลองใช้กับเด็ก

และเยาวชนในอ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก จ�านวน 60 คน 

โดยด�าเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิบขั้นตอนเป็นระยะเวลา 

8 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

ที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรม 

ตำรำง 2 

กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย ควำม

คำดหวังในควำมสำมำรถของตนเองในกำรไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยำเสพติด ก่อนและหลังกำรจัดโปรแกรมตำมระยะต่ำง ๆ   

ด้วยสถิติ Repeated Measurement (n=180)

ตัวแปร SD. F p-value

ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง

ก่อนจัดโปรแกรม 22.47 2.59

81.14 0.000*

หลงัจดัโปรแกรม (ครัง้ที ่1)

หลงัจดัโปรแกรม (ครัง้ที ่2)

หลงัจดัโปรแกรม (ครัง้ที ่3)

หลงัจดัโปรแกรม (ครัง้ที ่4)

หลงัจดัโปรแกรม (ครัง้ที ่5)

23.60 0.64

หลงัจดัโปรแกรม (ครัง้ที ่6) 28.10 0.81

จากตารางที ่2 พบว่า หลังการจดัโปรแกรม เดก็และ

เยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของ

ตนเองในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแตกต่างจากก่อนการ

จัดโปรแกรมและระหว่างการจัดโปรแกรม (ครั้งที่ 3 และ  

6) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.05) 

ตำรำง 3

กำรเปรียบเทียบรำยคู่ คะแนนเฉลี่ยควำมคำดหวังในควำม

สำมำรถของตนเองในกำรไม่ยุง่เกีย่วกบัยำเสพตดิ ก่อนกำร

จัดโปรแกรม ระหว่ำงกำรจัดโปรแกรม (ครั้งที่ 3) และหลัง

กำรจัดโปรแกรม (n=180)

การเปรียบเทียบ sig.

ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการไม่ยุ่งเกี่ยว

กับสารเสพติด

ก่อนการจัดโปรแกรม - ระหว่างจัด

โปรแกรม (ครั้งที่ 3)
-1.13* 0.035

ระหว่างการจัดโปรแกรม (ครั้งที่ 3) - หลัง

การจัดโปรแกรม
-4.50* 0.000

ก่อนการจัดโปรแกรม - หลังการจัด

โปรแกรม
-5.63* 0.000

 = mean difference

*p-value < 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่ 

ของคะแนนเฉลีย่ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง

ในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดของเยาวชน ก่อนการจัด

โปรแกรม ระหว่างการจัดโปรแกรม (ครั้งที่ 3) และหลัง

การจัดโปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05) ทุกคู่ คือ คู่ที่ 1 ก่อนการจัดโปรแกรม

และระหว่างการจัดโปรแกรม (ครั้งที่ 3) คู่ที่ 2 ก่อนการจัด 

โปรแกรมและหลังการจัดโปรแกรม และคู่ที่ 3 ระหว่าง 

การจัดโปรแกรม (ครั้งที่ 3) และหลังการจัดโปรแกรม

กำรอภิปรำยผล

ผลการเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างภมูคิุม้กนัทางจิต 

แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเส่ียงในการเสพยาเสพติด 

ในเด็กและเยาวชนชาวเขาพบว่ากลุ ่มเป้าหมายมีความ 

คาดหวังในความสามารถของตนเองในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติดเพิม่ขึน้ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎหีลกัความยนืหยดั

และส่ิงเย้ายวนที่เน้นความยืนหยัด (self efficacy) หมายถึง  

ความมัน่คงในทศิทางทีต่ัง้ใจไว้ แม้ในสถานการณ์ทีส่ัน่คลอน 

ซ่ึงต้องต่อสู้กับส่ิงเย้ายวน (temptation) ซ่ึงหมายถึงความ

แรงของสิ่งที่มาชักจูงให้ใจอ่อนหันเหกลับไปสู่วิถีเดิม ๆ 

(Bandura, 1977)
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จากการวิจัยพบว่าเด็กและเยาวชนชาวเขาพื้นที่

ชายแดน จังหวัดตากร้อยละ30เคยดื่มสุรา ร้อยละ 15  

เคยสูบบุหรี่ร้อยละ 13.6 เคยเสพสารระเหยซึ่งสอดคล้อง

กบังานวจิยัของ จริวฒัน์ มลูศาสตร์ (2545) เรือ่งพฤตกิรรม

การใช้สารเสพตดิในนกัเรยีนมธัยม:กรณศีกึษาในโรงเรยีน

มัธยมแห่งหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานีโดยพบว่ากลุ ่ม

ตัวอย่างนักเรียนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจะเริ่มต้นด้วยการ

ดื่มเหล้า, เบียร์ ตามมาด้วย บุหรี่ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 

ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงมัธยมต้น ส่วนยาบ้านั้นช่วงเวลาของ

การเริ่มต้นไม่แน่นอน ขึ้นกับโอกาสในการพบเห็นและ

การอยู ่รวมกลุ่มกับเพื่อนที่มีการใช้ โดยแบบแผนของ 

การเริ่มทดลองใช้จะคล้ายคลึงกัน คือ มีการรวมกลุ่มกัน 

(เที่ยวกลางคืน, งานเลี้ยง, วงเหล้า, โดดเรียน, ขาดเรียน)  

มกีารพบเหน็จากเพ่ือนหรือพ่ีทีใ่ช้อยู่แล้ว จากนัน้จงึชักชวน

กันทดลองหรือขอลองเอง มีการใช้ต่อเนื่องติดตามมาจาก

ความพึงพอใจและพฤติกรรมการรวมกลุ่ม ส�าหรับปัจจัย

ที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าแล้ว ที่ส�าคัญ

ทีส่ดุ คอื ตนเอง ขณะทีปั่จจยัอืน่ ๆ  นัน้เป็นเหตผุลทางอ้อม 

มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม, บรรยากาศในโรงเรยีน,  

สภาพครอบครัว, พฤติกรรมการรวมกลุ่ม, และการที่ได้

ตัวยามาง่าย ๆ

ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมการสร้างภูมิคุ ้มกัน

ทางจิตต่อการใช้สารเสพติดของเยาวชน ท�าให้เยาวชน 

มคีวามคาดหวงัในการไม่ยุง่เกีย่วกบัสารเสพตดิได้มากกว่า

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อาจเนือ่งมาจากการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการควบคุมเฝ้าระวังพฤติกรรมเยาวชน อาสาสมัคร

สาธารณสขุเชีย่วชาญด้านยาเสพตดิ เป็นผูท้ีม่จีติสาธารณะ 

หรอืมจีติใจทีเ่สยีสละ ทุม่เทสามารถช่วยดแูลและเฝ้าระวงั 

ตลอดจนช่วยให้ค�าแนะน�าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดของ

ส�านกัพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ (Office  

of Narcotic Control Board, 2552) ที่กล่าวว่าบุคคล 

จิตสาธารณะทีอ่ยู ่ในองค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชมุชนหรอื

องค์กรภาคประชาชน จะเป็นบุคคลที่สามารถด�าเนินงาน 

ได้อย่างคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการท�างานมากกว่า 

เมื่อเทียบกับบุคคลจิตสาธารณะในภาคราชการ และ

เนื่องจากการด�าเนินงานในด้านเยาวชนกลุ่มเส่ียงจ�าเป็น

ต้องอาศัยการด�าเนินงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ดังนั้น  

การค้นบคุคลจติสาธารณะทีอ่ยู ่ในภาคองค์กรพฒันาเอกชน 

องค์กรชมุชนหรอืองค์กรภาคประชาชน ให้เข้าร่วมเป็นภาค ี

ในการด�าเนินงานด้านเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจึงมีความส�าคัญ 

เพือ่ให้เกดิเป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถแก้ไขปัญหา

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอยู่ ได้อย่างแท้จริง

ในด้านคะแนนความคาดหวังในความสามารถ

ของตนเองในการไม่ยุ ่งเกี่ยวกับสารเสพติดพบว่าหลัง

การจัดโปรแกรม เยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวัง 

ในความสามารถของตนเองในการไม่ยุง่เกีย่วกบัสารเสพตดิ 

แตกต่างจากก่อนการจัดโปรแกรมและระหว่างการจัด

โปรแกรม (สัปดาห์ที่ 3และ 6) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05) แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมมีประสิทธิผล

สามารถเพิ่มความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 

ในการไม่ยุง่เกีย่วกบัสารเสพติดอาจเป็นเพราะว่าทัง้วทิยากร

ที่เป็นแม่ผู ้มีประสบการณ์ลูกติดสารระเหยมาถ่ายทอด

ประสบการณ์ความเจบ็ช�า้ของผูเ้ป็นแม่ตลอดจนการได้รบั 

การกระตุ้นจากนักเรียนต้นแบบท�าให้นักเรียนมีความ 

คาดหวังความสามารถมากขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Wanauppatumkul (2009) ที่ศึกษาผลของโปรแกรม

ส่งเสริมการเลิกบุหรี่ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม

ในผู้ป่วยวัณโรคโดยพบว่าความคาดหวังในความสามารถ

ตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ ผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นหลังจาก 

เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสรมิการเลกิบหุรีท่ีป่ระยกุต์ใช้ทฤษฎี

ขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมร่วมกบัแรงสนบัสนนุ

ทางสังคม

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดโปรแกรมการสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิต

และการลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงชาวเขาให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้อง

กับวัฒนธรรมชาวเขา และมีความเป็นกัลยาณมิตร

2. ก่อนจดักระบวนการการสร้างภมูคิุม้กนัทางจติ 

และการลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงชาวเขาควรส�ารวจ คัดกรองเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายโดยสมควรคัดเลือกกลุ ่มเสี่ยง กลุ ่มเสพ  

เป็นหลักในการเข้าร่วมกระบวนการ
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3.  ควรใช ้วิทยากรที่ มีความเชี่ ยวชาญหรือ 

มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสารเสพติดในพื้นที่จริง  

ดงันัน้ ก่อนจดักระบวนการ ควรพัฒนาศักยภาพทมีวทิยากร 

และเตรียมความพร้อมก่อนจัดกระบวนการทุกครั้ง 

4. จากผลการศึกษา พบว่า เยาวชนท่ีไม่อยู ่ใน

ระบบการศึกษามักว่างงานไม่มีรายได้และไม่ใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรส่งเสริมให้เยาวชนท�างาน ประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

กับตนเองเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแอนิเมชันที่ได้สอดแทรกคติ

สอนใจให้รู้ถึงคุณค่าในเรื่องความตรงต่อเวลาการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างานและน�าผลที่ได้จากแบบประเมิน 

เรื่องความตรงต่อเวลาที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาผลงานอื่น ๆ  ต่อไป โดยก�าหนดกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มนักศึกษา 

อายุ 18 - 22 ปี ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 – 4 จากแต่ล่ะคณะภายใน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวนทั้งสิ้น 33 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างท�าหลังจากดูแอนิเมชั่น 

แล้วจากน้ันใช้ โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ชมส่วนมากร้อยละ 24.24 มีความ

เข้าใจเรื่อง “ความตรงต่อเวลา” หลังดูแอนิเมชันว่า การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งส�าคัญ ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 36.36 

มีข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ว่า การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งส�าคัญกว่าส่ิงใดส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 30.3 น�าข้อคิดมาปรับใช้ 

ในชีวิตประจ�าวันในเร่ืองมีความตรงต่อเวลามากขึ้น ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 27.27 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในเนื้อเรื่องว่า ยังงงกับการด�าเนินเรื่องอยู่ ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 27.27 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความพงึพอใจเรือ่งการเคลือ่นไหวว่า มคีวามเป็นธรรมชาต ิส่วนต่อมาผูช้มส่วนมากร้อยละ 33.33 แสดงข้อคดิเหน็เกีย่วกบั 

ความพึงพอใจเรื่องสีของตัวละครว่า สวยคมชัด ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ 51.51 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความ

พึงพอใจเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์และท่าทางว่ามีความสื่ออารมณ์

ค�ำส�ำคัญ: ตรงต่อเวลา, แอนิเมชั่น, สองมิติ, สามมิติ, คติสอนใจ

Abstract

This is a quantitative research. Researcher has a multimedia animation for consciousness in time. This 

research have tested and estimated animation. Population are students in Eastern Asia University and age 18-22. 

Representative from each school are Sample. 33 peoples have watched animation and rated it. We analyze statistics  

with SPSS program. This is the results: 24.24% understand consciousness in time; 36.36% consciousness in time 

very important; 30.3% learning to apply for consciousness in time; 27.27% like this content but it confused step; 

27.27% like the motions; 33.33% like the character; 51.51% like emotional expression and movement.

Keywords: punctual, animation, 2D, 3D, moral
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บทน�ำ

การตรงต่อเวลาเป็นปัญหาสังคมไทย การปลูกฝัง 

ความคิดเรื่องการตรงต่อเวลาในวัยรุ่นเป็นสิ่งส�าคัญ การ

สื่อสารให้เข้าถึงวัยรุ ่นนั้นจ�าเป็นที่จะต้องใช้สี่ออย่าง 

เหมาะสม เราไม่สามารถสื่อสารกับวัยรุ ่นด้วยวิธีการ

แบบเดียวกับผู้ใหญ่ได้ การเลือกใช้สื่อประสมในรูปแบบ

แอนิเมชั่นในการสื่อสารกับวัยรุ่นน่าจะเป็นทางเลือกที่มี 

ความเหมาะสม เพราะแอนิเมชั่นเป็นการสื่อสารด้วยภาพ 

รูปแบบหน่ึงที่สามารถน�าเสนอได้อย่างหลากหลาย สร้าง

จนิตนาการผสมผสานกับความสมจริง กระตุน้การรบัรูข้อง

วัยรุ่นได้ดีกว่า ผู้น�าเสนอสามารถเสริมเติมแต่งสิ่งต่างๆ ได้ 

หลากหลาย ท�าให้เข้าใจในประเดน็การน�าเสนอได้ง่ายยิง่ขึน้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาส่ือมัลติ มี เดียแอนิ เมชันที่ ได ้ 

สอดแทรกคติสอนใจให้รู้ถึงคุณค่าในเร่ืองความตรงต่อ

เวลาในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน

2. เพื่อน�าผลที่ได้จากแบบประเมินเรื่องความตรง

ต่อเวลาที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

และพัฒนางานอื่น ๆ ต่อไป

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีแอนิเมชัน

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2546, น. 222) กล่าว

ความหมายของค�าว่า แอนิเมชัน (animation) หมายถึง 

“การสร้างภาพเคลือ่นไหว” ด้วยการน�าภาพนิง่มาเรยีบเรยีง 

ล�าดับกันและแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้ดวงตา 

เห็นภาพที่ มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพที่ ติดตา  

(persistence of vision) เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉาย 

อย่างต่อเนื่อง เรตินาจะรักษาภาพนี้ไว้ในระยะสั้น ๆ

ประมาณ 1/3 วนิาท ีหากมภีาพอืน่แทรกเข้ามาในระยะเวลา

ดงักล่าวสมองของมนษุย์จะเชือ่มโยงภาพทัง้สองเข้าด้วยกนั 

ท�าให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวมีความต่อเนื่องกันแม้ว่า 

แอนเิมชัน่จะใช้หลกัการเดยีวกบัวดิโีอ แต่แอนเิมชนัสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้ เช่นงานภาพยนตร์,  

งานโทรทัศน์, งานพัฒนาเกมส์, งานก่อสร้าง, งานด้าน

วิทยาศาสตร์ และงานพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

อนุชา เสรีสุชาติ (2548, น. 1-2) กล่าวไว้ว่า 

แอนิเมชันจะมีขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างจากภาพยนตร์

ที่ใช้คนแสดงจะมีขั้นตอนการเตรียมการถ่ายท�าให้พร้อม

แล้วแสดงต่อหน้ากล้อง ในขณะที่การถ่ายท�าภาพยนตร์ 

แอนเิมชันนัน้เป็นการบนัทกึภาพจากภาพถ่ายโดยทลีะเฟรม  

ซึ่งปราศจากการเคลื่อนไหว แต่ภาพที่ถูกบันทึกนั้น ได้มี

การวางแผนให้เกดิความเคลือ่นไหวเมือ่น�ามาฉายด้วยเครือ่ง

ฉายภาพยนตร์ ดังนั้นจึงแบ่งขั้นตอนการผลิตแอนิเมชัน 

ออกเป็น3 ขั้นตอนดังนี้ คือ 

1. ขัน้ตอนเตรยีมงานก่อนการท�า (pre-production)

2. ขั้นตอนการผลิต (production)

3. ขั้นตอนการเก็บงาน (post-production)

สรุปได้ว่า แอนิเมชัน คือ การใช้จินตนาการที่มี 

มาสร้างสรรค์ลายเส้น และรูปทรงต่าง ๆ ให้เกิดความ

เคลื่อนไหวตามความคิดที่ท�าให้เกิดความเป็นธรรมชาติ 

โดยสามารถอธิบายเร่ืองราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ผ่านทาง 

แอนเิมชันได้โดยสามารถอธิบายเรือ่งทีซ่บัซ้อนให้เกดิความ

เข้าใจให้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยขั้นตอนการท�าแอนิเมชันจะมี

ความสลับซ�้าซ้อนซึ่งจะต้องมีการจัดล�าดับขั้นตอนการท�า 

ไว้อย่างละเอียดชัดเจน

ทฤษฎีกำร์ตูน

ณัฐวุฒิ โพธ์ิศรี (2552) ได้รวบรวมข้อมูลและสรุป

ถงึความหมายของการ์ตนูไว้ว่าการ์ตนู หมายถงึภาพจ�าลอง

เป็นสิ่งจ�าลองของบุคคล ท�าให้คนเข้าใจถึงความคิด เข้าใจ

เรื่องราวเขียนเพื่อเน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งบอก

หรือเล่าเร่ืองราวได้อย่างรวดเร็วการ์ตูนมาจากภาษาลาติน  

“Charta” ซ่ึงหมายถึงผ้าใบ เพราะสมัยนั้นการ์ตูน หมายถึง  

การวาดภาพลงบนผนืผ้าใบขนาดใหญ่วาดบนผ้าม่าน หรอื

เขียนลวดลาย ค�าว่า “การ์ตูน” ในภาษาไทยนั้นใช้แทนค�า

และความหมายจากภาษาอังกฤษ 2 ค�า คือ “Cartoon” และ 

“Comic”ซึง่มผีูใ้ห้ความหมายไว้ว่า Cartoon หมายถงึ รปูวาด 

บนกระดาษแข็งอาจเป็นรูปวาดที่เป็นภาพล้อเลียนทาง 

การเมืองหรือตลกขบขัน วาดอยู ่บนกรอบและแสดง

เหตุการณ์ที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน และมีค�าบรรยายสั้น ๆ 

Comic หมายถงึ รปูภาพการเล่าเรือ่งราวต่าง ๆ  โดยล�าดบัภาพ  

การคงรักษาบุคลิกภาพต่าง ๆ  ไว้ในภาพล�าดับต่างกัน และ

การรวบ รวมบทสนทนาและข้อมูลจากเว็บไซต์
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ประเสรฐิ ผลิตผลการพิมพ์ (2551) กล่าวถึง การ์ตนู

ว่า “หน้าที่หนึ่งของการ์ตูน คือการกระตุกความคิดของ 

เยาวชนไม่ต้องสอน”

สรุปได้ว่า ในการท�าหน้าที่ของการ์ตูน คือกระตุก

ความคิดของเยาวชนในส่วนการ์ตนูและเนือ้หาของการ์ตูน 

ในแต่ละเรื่องน้ัน จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของช่วงวัย

ที่ได้รับชมเป็นส่วนส�าคัญ อีกทั้งการ์ตูนมีความสามารถ 

ในการดงึดดูความสนใจ และมีบทบาทส�าคญัทีช่่วยส่งเสรมิ 

การสอดแทรกเน้ือหาสาระความรู้ประกอบไปกับความ

บันเทิง ได้โดยไม่น่าเบื่อ ตลอดจนสามารถน�าไปใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตได้

ทฤษฎีตรงต่อเวลำ

ดวงเดอืน พันธมุนาวนิ (2523, น. 58) ลกัษณะวนิยั

ในตนเองน้ัน มีความส�าคญัต่อการแสดงออกทางจรยิธรรม

และคณุธรรมของบคุคลมาก และอาจส�าคญัมากกว่าลกัษณะ

ทางความรู ้ดีชั่ว และความสามารถกระท�าสิ่งดีชั่วด้วย  

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในเรื่องนี้ นักจิตวิทยาพัฒนาการได้ให้

ความสนใจมานานแล้ว และมีความเห็นว่าความมีวินัย

แห่งตนอย่างถูกต้อง จึงเป็นหลักชัยของพัฒนาการทางจิต 

ของบุคคลนั่นคือความมีวินัยแห่งตนเองเป็นลักษณะ 

ส�าคัญของผู้ที่บรรลุภาวะทางจิต ฉะนั้นการมีวินัยแห่งตน 

จงึสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืวดัระดบัพฒันาการทางจติของ

บุคคลได้ด้วยทฤษฎีที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของ

วินัยแห่งตน มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer) 

ว่าด้วยการจุดก�าเนิดของการควบคุม และทฤษฎีของเพค

และแฮวิคเฮิสต์ (Peck-Havighurst) ว่าด้วยพัฒนาการ

แรงจูงใจทางจริยธรรมซ่ึงยึดการควบคุมของ อีโก้ และ 

ซุปเปอร์-อีโก้เป็นหลัก

ศรีสกุล เฉียบแหลม (2555) กล่าวว่า ความตรง

ต่อเวลาน้ัน สามารถท�าได้กับทุก ๆ  เรื่องในชีวิตประจ�าวัน  

และความตรงเวลามีหลายแบบดังนี้

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าท�างานและเลิกงาน 

เช่น ไม่ควรเข้างานสายกว่าเวลาท�างาน และไม่ควรเลกิงาน 

ก่อนเวลา และควรปฏิบัติให้สม�่าเสมอเป็นประจ�า

2. การตรงต่อเวลาเมือ่มกีารนดัหมาย เช่น เมือ่ทราบ 

เวลาในการนัดหมายแล้วไม่ควรไปช้ากว่านัดหมาย เพราะ

จะแสดงให้เห็นถึงการไม่มีความรับผิดชอบ

3. การตรงเวลาตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า 

เช่น ระบุว่างานตามโครงงานจะเสร็จภายใน 1 สัปดาห ์

ก็จะต้องเสร็จตามนั้น

4. การตรงต่อเวลาที่ตนเองตั้งใจ เช่น ตั้งใจว่าจะ

อ่านหนงัสอืให้จบ 1 บทก่อนเข้านอน เป็นเหมอืนการสร้าง 

พันธะสัญญากับตนเอง เมื่อท�าเสร็จแสดงว่าเราชนะใจ

ตนเอง

พนัส หันนาคินทร์และคณะ (2542, น. 60) ได้ให้

ความหมายของการตรงต่อเวลาไว้ว่า หมายถึงการท�างาน 

หรอืท�ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ได้ส�าเรจ็ตามก�าหนดเวลา

จากแนวคดิดงักล่าวสรปุความหมายของความตรง

ต่อเวลาได้ว่าการตรงต่อเวลา คือ เป็นการกระท�ากิจกรรม

ใด ๆ ที่ต้องมีการวางแผนและให้เสร็จตามก�าหนดเวลา  

ซึ่งถือว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว

เราไม่สามารถเรียกกลับมาคืนได้ ดังนั้นเราต้องบริหาร 

เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นได้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐำนกำรวิจัย 

การสื่อสารกับวัยรุ่นในหัวข้อเรื่องความตรงต่อ

เวลา โดยผ่านสื่อประสมแอนิเมชั่นจะเพิ่มจิตส�านึกเรื่อง 

ความตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือก�าหนดประเด็น

หัวข้อในการวิจัย

2. ก�าหนดวตัถปุระสงค์และขอบเขตในการด�าเนนิ

งานวิจัย 

3. วิเคราะห์หลักการของการสร้างแอนิเมชัน

คือ หลักการคิดเนื้อเรื่อง การสอดแทรกแนวคิด รูปแบบ 

การด�าเนินเรื่อง

4. ออกแบบเนื้อเรื่อง แนวคิดที่จะได้รับ และการ 

ด�าเนินเรื่องที่น่าสนใจ

5. สร้างแบบจ�าลองเนื้อเรื่อง โดยออกแบบ Story 

Board

6. พฒันากราฟิกในการออกแบบฉากและตวัละคร

7. ทดสอบภาพรวมของเนื้อเรื่อง และหาจุดที ่

ไม่เหมาะสมของแอนิเมชัน

8. แก้ไขจุดที่ไม่เหมาะสม โดยการ เพิ่มหรือตัด  

บางฉากออก ให้แอนิเมชันมีความสมบูรณ์

9. ด�าเนินการเก็บข้อมูลและประเมินผลการวิจัย

10. จัดท�ารายงานสรุปผลของโครงการ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มประชากรเปน็กลุ่มนักศึกษาทัง้ชายและหญิง  

อายุ 18 - 22 ปีก�าลังศึกษาอยู ่ในระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาจ�านวน 33 คน แบ่งเป็น  

3 กลุ ่มสาขาวิชา โดยมี 11 คณะ โดยในกลุ ่มแรก คือ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 5 คณะ, 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพม ี3 คณะ และกลุม่สาขา

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 3 คณะโดยจะแบ่งสุ่ม 

กลุ่มตัวอย่างออกเป็นจ�านวนคณะละ 3 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

แบบสอบถามจ�านวน 15 ข้อ เป็นแบบประเมิน 

ที่ถามผู้ชมแอนิเมชั่นและเนื้อเรื่องของตัวละครดังนี้

ภำพ 2 เนื้อเรื่องและตัวละคร

เนื้อเรื่องดังนี้

ภำพ 3 ฉากที่ 1

ภำพ 4 ฉากที่ 2
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ภำพ 5 ฉากที่ 3

ภำพ 6 ฉากที่ 4

ภำพ 7 ฉากที่ 5

ภำพ 8 ฉากที่ 6

ภำพ 9 ฉากที่ 7
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ภำพ 10 ฉากที่ 8

ภำพ 11 ฉากที่ 9

ภำพ 12 ฉากที่ 10
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ภำพ 13 ฉากที่ 11

ภำพ 14 ฉากที่ 12

ภำพ 15 ฉากที่ 13
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ภำพ 16 ฉากที่ 14

ภำพ 17 ฉากที่ 15

ภำพ 18 ฉากที่ 16

ภำพ 19 ฉากที่ 17
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ภำพ 20 ฉากที่ 18

ภำพ 21 ฉากที่ 19

ภำพ 22 ฉากที่ 20
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ภำพ 23 ฉากที่ 21

ภำพ 24 ฉากที่ 22
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ภำพ 25 ฉากที่ 23

ภำพ 26 ฉากที่ 24

ภำพ 27 ฉากที่ 25
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยรับสมัครตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละคณะ  

คณะละ 3 คน ให้เข้ามาดูแอนิเมชั่นภายในห้องที่ได ้

จัดเตรียมไว้โดยแบ่งการเข้าชมเป็นสองรอบ รอบแรกมี

ผู้เข้าชมจ�านวน 21 คน และรอบที่สองมีผู้เข้าชมจ�านวน 

12 คน หลังจากรับชมแอนิเมชั่นจนจบให้นักศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามที่จัดไว้ให้

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ใช้ร้อยละในการประเมิน

ผลกำรวิจัย 

1. ด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแอนิเมชันที่ได ้

สอดแทรกคตสิอนใจให้รู้ถึงคณุค่าในเร่ืองความตรงต่อเวลา

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน ผู้ชมส่วนมาก 

ร้อยละ 24.24 มีความเข้าใจเรื่อง “ความตรงต่อเวลา”  

หลงัดแูอนเิมชนัว่า การตรงต่อเวลาเป็นส่ิงส�าคัญ ส่วนต่อมา 

ผู้ชมส่วนมากร้อยละ 36.36 มีข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ว่า  

การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งส�าคัญกว่าส่ิงใดส่วนต่อมาผู้ชม

ส่วนมากร้อยละ 30.3 น�าข้อคดิมาปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั 

ในเรื่องมีความตรงต่อเวลามากขึ้น

2. ด้านน�าผลที่ได้จากแบบประเมินเรื่องความตรง

ต่อเวลาที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

และพฒันางานอืน่ ๆ  ต่อไป ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ  

27.27 แสดงข้อคดิเห็นเกีย่วกบัความพึงพอใจในเนือ้เรือ่งว่า  

ยงังงกับการด�าเนนิเร่ืองอยู ่ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ  

27.27 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเรื่องการ

เคลือ่นไหวว่า มคีวามเป็นธรรมชาต ิส่วนต่อมาผูช้มส่วนมาก 

ร้อยละ 33.33 แสดงข้อคดิเห็นเกีย่วกบัความพึงพอใจเรือ่งสี 

ของตวัละครว่า สวยคมชดั ส่วนต่อมาผู้ชมส่วนมากร้อยละ  

51.51 แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเรื่องการ

แสดงออกทางอารมณ์และท่าทางว่ามีความสื่ออารมณ์

กำรอภิปรำยผล 

ผลการด�าเนนิการพัฒนา และออกแบบสือ่ประสม 

(Multimedia) การเพ่ิมจิตส�านึกความตรงต่อเวลา เรื่อง 

“สมบตัขิองมอนสเตอร์”เป็นแอนเิมชนัทีช่่วยสอนในเรือ่ง 

ของการตรงต่อเวลา การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และมีวินัย 

ที่ดีต่อตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน (2523, น. 58) ได้กล่าวไว้ว่า วินัยในตนเอง 

มคีวามส�าคญัต่อการแสดงออกทางจรยิธรรม และคณุธรรม

ของบุคคลเป็นเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาทางจิตของ

บุคคล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ศรีสกุล เฉียบแหลม 

(2555) กล่าวไว้ว่า ความตรงต่อเวลานั้น สามารถท�าได้

กับทุก ๆ เรื่องในชีวิตประจ�าวัน และความตรงต่อเวลามี 

หลายแบบ เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าท�างานและ 

เลิกงาน การตรงต่อเวลาเมื่อมีการนัดหมาย การตรงเวลา

ตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า การตรงต่อเวลาตาม

ที่ตนเองตั้งใจ เป็นต้นและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สนัติพงษ์ พรหมยศ (2553, บทคดัย่อ) การพฒันาพฤตกิรรม

การเข้าช้ันเรียนไม่ตรงต่อเวลาเรียน และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการตรงต่อเวลา โดยมบีนัทกึเวลาเข้าเรยีนสงัเกต

พฤติกรรม เพือ่หาวธีิแก้ไขปรบัปรงุรวมถงึท�าให้รูส้กึนกึคดิ

ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบความมีวินัยของตนเองให้ส�าเร็จ 

ตามเป้าหมาย ในการน�าเรื่องความตรงต่อเวลา มาถ่ายทอด

ให้ผู้ชมสามารถมีความเข้าใจโดยง่ายนั้น ควรที่จะอาศัยสื่อ 

ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นโดยการน�า

แอนิเมชันมาสร้างเลียนแบบโลกของความเป็นจริง ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีของอนุชา เสริสุชาติ (2548, น. 1-2) 

กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชันถือเป็นหัวใจหลัก

ส�าคัญทุกล�าดับขั้นตอนจะมีความเกี่ยวเนื่องกัน แบ่งออก 

เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. ขั้นตอนเตรียมงานก่อนการท�า2.  

ขัน้ตอนการผลติ 3. ขัน้ตอนการเกบ็งาน โดยทีก่ารออกแบบ

เนื้อเรื่องแอนิเมชันที่ดีควรจะให้ความบันเทิง, เข้าใจง่าย 

และความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ชชัฎา ชวรางกรู และสรชยั ชวรางกรู (2551, บทคดัย่อ) ซึง่ได้ 

ศึกษาข้อมูลการเรียนการสอนที่ใช้สื่อวีดิทัศน์แอนิเมชัน 

3 มิติ เข้ามาเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้เข้าใจมากขึ้น โดยการสร้าง 

แอนิชันในโครงงานนี้บางส่วนเป็นแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้ 

โปรแกรม Blender ในการพัฒนาและออกแบบ ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีของ ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (2554) กล่าวถึง โปรแกรม Blender 

เป็นโปรแกรมส�าหรับสร้างงาน 3 มิติทั่วไปโปรแกรมยังมี

การท�างานที่ไม่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

ค่อนข้างสงู ดงันัน้โครงงานนีเ้ป็นสือ่ประสม (Multimedia)  



200 Vol. 10 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology

References

Cheaplum, S. (2012). Special paper “Value of Time”. Chuntaburi. n.p. (in Thai)

Kanjanasuwan, T. (2003). Fundamental multimedia. Bangkok: KTP Com & Consult. (in Thai)

Panmnawin, D. (1980). Natural of attitudes and Measuring attitudes for behavior science research. Bangkok:  

 Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University. (in Thai)

Paritponkarnpim, P. (2008). Love cartoon. Matichol, 2(1), 91-92. (in Thai)

Posree, P. (2009). What is cartoon? What to do?. Retrieved from http://fantastic-d.spaces.live.com/blog/ 

 cns!29BD83B99E34A41A!230.entry. (in Thai)

Sareesuchart, A. (2005). Animation management. Master of Liberal Arts Thesis in Management Communication, 

 Thammasat University. (in Thai)

2 มิติ ผสม 3 มิติ ที่ช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชียที่ได้รับชมแอนิเมชันมีความเข้าใจและตระหนัก

ถึงเรื่องความตรงต่อเวลา สามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้ และสามารถน�าผลประเมินไปพัฒนาผลงาน

อื่น ๆ ต่อไปได้ เช่น การท�าเว็บไซด์ในรูปแบบมัลติมีเดีย 

การท�าโปรแกรมประยุกต์ และการท�าเกมที่สามารถ 

สอดแทรกทัศนคติให้กับวัยรุ่น

ข้อเสนอแนะ 

1.  ในการพัฒนาสื่อการ ์ตูนแอนิ เมชันนั้น  

เป็นกระบวนการท�างานทีมี่ความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก  

และในการท�างานจ�าเป็นจะต้องอาศัยการวางแผนงานที่

ต้องจัดเตรียมไว้อย่างชัดเจน และรอบคอบในการมีแผน

ส�ารองรองรับกับทุกเหตุการณ์เสมอ

2. ในการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน ในการ

ออกแบบ และการสร้างตัวละคร, ฉาก, เสียง และ 

สิง่ประกอบต่าง ๆ  ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทีใ่ช้ในการด�าเนนิเรือ่ง

ทั้งหมด จะต้องมีการอธิบายลักษณะของตัวละครไว้อย่าง

ชัดเจน รวมไปถึงการเรียงล�าดับเรื่องให้เกิดความต่อเนื่อง 

3. ในการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน ผู้พัฒนา 

ควรทีจ่ะศกึษา ท�าความเข้าใจมากพอสมควรก่อนทีจ่ะท�าการ

พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เนื่องจากกระบวนการในการ 

พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน มีล�าดับขั้นตอนในการพัฒนาที่

มีความส�าคัญทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่งต้องอาศัยความช�านาญ

ในระดับหนึ่ง ผู้พัฒนามือใหม่อาจจะใช้เวลานานในการ 

ศึกษา และปรับความเข้าใจในการพัฒนา

4. ในการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน ผู้พัฒนา 

ควรจะปรึกษา และขอค�าแนะน�าเพิ่มเติมจากผู้ที่เชี่ยวชาญ 

ทั้งในด้านเนื้อหา และเทคนิคต่าง ๆ  ที่สามารถเป็นตัวช่วย

ในการพฒันา รวมไปถงึการค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ   

เช่น อนิเทอร์เนต็ เพือ่ท�าให้การ์ตนูแอนเิมชนัทีผ่ลติออกมา 

มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

5. ในการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน ผู้พัฒนา 

ควรจัดหากลุม่ตัวอย่างในการประเมนิงานการ์ตูนแอนเิมชนั 

เนือ่งจากในการพฒันาจะต้องมคีวามคดิเหน็ และความเข้าใจ 

ในสิง่ผูพ้ฒันาต้องการจะสือ่ให้ผูท้ีร่บัชมมคีวามเข้าใจตรงกนั  

จึงจ�าเป็นจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างที่ให้การประเมินงานของ 

ผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้งานระบบ SAPของหน่วยงาน 

รัฐวิสาหกิจโดยผู้วิจัยได้อาศัยรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model--TAM) เป็นต้นแบบ 

ในการประยุกต์ใช้เพื่อท�าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้งานซึ่งสามารถน�าผลวิจัยไปปรับใช้กับองค์กร

ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตได้ต่อไปการวิจัยคร้ังนี้กลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัยคือ บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ�านวน 269 คน และสถิติที่ใช ้

ในการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่า การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานสถิติเชิงอนุมาน โดยหาค่า Independent sample t-test, One-way ANOVA, LSD และ Correlationผลการศึกษา 

พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับคือ อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน และประสบการณ์ท�างาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม

นั้นมีผลต่อการยอมรับในการใช้งานระบบ SAP ทั้งในส่วนของการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับและการยอมรับถึง

ความง่ายในส่วนของการใช้งาน และทัศนคติของผู้ใช้งานระบบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี  

ในส่วนของการเจตนาที่จะใช้งาน การได้รับการสนับสนุนจากผู ้บริหารระดับสูง การแลกเปลี่ยนทางด้านข้อมูล  

ด้านความร่วมมือ การจัดฝึกอบรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการยอมรับระบบSAP

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, การยอมรับ, ระบบ SAP

Abstract

The purpose of this research was to find out the determinants influencing the acceptance of using SAP system 

at the Thailand Institute of Scientific and Technological Research. The Technology Acceptance Model (TAM) was  

applied as a research model to determine those variables affecting the use of the system. The samples were 269 

employees currently working at Thailand Institute of Scientific and Technological Research. The descriptive statistics 

was Frequency, Percentage, Average and Standard Deviation whereas the inferential one was Independent sample 

t-test, One-way ANOVA, LSD, and Correlation. The results showed that the factors affecting the adoption were 

the respondents’ age, education background and work experience. They employees were willing to use this system  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับกำรใช้งำนระบบ SAP ของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 

กรณีศึกษำสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Determinants Influencing the Adoption of SAP System to State Enterprises: 

A Case Study of Thailand Institute of Scientific and Technological Research

จิรัสย์ สิรินิวัฒน์กุล
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ปัจจุบันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ไม่แสวงหา

ก�าไร และมีแนวโน้มที่รัฐบาลจะปรับโครงสร้างของ

รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย จากสถานการณ์ดงักล่าวมส่ีวน 

ผลกัดนัให้องค์กรไม่แสวงหาก�าไรจ�าเป็นต้องหาแนวทางใน

การสร้างความยัง่ยนืขององค์กรด้วยการเพ่ิมประสทิธภิาพ

ของกระบวนการด�าเนินงาน และการบริหารงานเพื่อให ้

สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้  เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารต้นทนุการด�าเนนิงานขององค์กร 

การพฒันากลยทุธ์การบรหิาร โดยใช้ระบบบรหิารทรพัยากร

องค์กร หรือระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

แทนระบบ MIS เดิมโดยใช้ซอฟแวร์ส�าเร็จรูปชื่อ SAP  

เพื่อควบคุมการด�าเนินงานและเป็นทางเลือกที่ถูกน�ามา

ปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กร 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างที่ทุกแผนกในองค์กรใช้งาน 

และยังช่วยประสานระบบงานจากหลายส่วนงานภายใน 

องค์กรเข้าไว้ด้วยกนั ระบบ ERP ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ   

ดังต่อไปนี้

1. ระบบจัดซื้อและสินค้าคงคลัง (Purchasing and 

Inventory module)

2. ระบบครุภัณฑ์ (Fix asset module)

3. ระบบการเงิน (Financial module)

4. ระบบบัญชี (Account module)

5. ระบบงบประมาณ (Budget module)

because of its benefits and simplicity. Their positive attitude towards the use of SAP system was based on their 

intention, support from the high ranking administrators, information exchange, training programs, collaboration, and 

complexity of technology. These results will hopefully be applicable to the development of administrative strategies  

in other state enterprises which will be advantageous in their future operations or management.

Keywords: determinants, acceptance, SAP system

ภำพ 1 แสดงหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบงาน ERP – การจัดซื้อจัดจ้าง
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จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานภายใน 

ที่ใช้งานระบบ SAP ในการด�าเนินงานโดยแสดงให้เห็นถึง

การใช้งานของแต่ละหน่วยงาน และฝ่ายวิจัยที่มีผู้ใช้งาน 

มากที่สุดถึงร้อยละ 40.8 ฝ่ายบริหารมีผู้ใช้งานร้อยละ 19.2 

กองพสัดแุละคลังพัสดมีุผู้ใช้งานร้อยละ 16 กองการเงนิและ

บัญชีมีผู้ใช้งานร้อยละ 13.6 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีผู้ใช้งาน 

ร้อยละ 5.6 และผู้บริหารมีผู้ใช้งานร้อยละ 4.8 ตามล�าดับ 

นอกจากนี้ระบบ SAP ยังสามารถอ�านวยความ

สะดวกต่อผู ้ใช้งาน โดยลดขั้นตอนการท�างานและลด 

ข้อผิดพลาดในการท�างาน รวมถึงลดปริมาณเอกสาร 

ที่ต้องใช้ประกอบการท�างาน ลดภาระการกรอกข้อมูล 

หลายระบบ จึงช่วยแก้ปัญหาความซ�้าซ้อนของข้อมูลและ

ปัญหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ทั้งยังสามารถท�าให้กระบวนการ

ทางธรุกจิ (business process) เป็นแบบ global ท�าให้สามารถ

น�าข้อมูลที่มีอยู่ มาท�าการวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจ 

ด้านการบริหารจัดการในอนาคต

ดังน้ันจงึน�าระบบ SAP ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ทางด้าน 

การวางแผนทรพัยากรองค์กรทีช่่วยให้กระบวนการท�างาน

ให้การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และเป็น

ระบบการท�างานที่มีส่วนประกอบของโมดูลต่าง ๆ ซึ่งมี

ความครอบคลุมการท�างานของหลายแผนกในหน่วยงาน 

ให้มีความสามารถเชื่อมโยงในส่วนของข้อมูลที่มีความ

เก่ียวข้องกัน โดยทีพ่นกังานไม่จ�าเป็นต้องพิมพ์ข้อมลูต่าง ๆ   

ที่มีความซ�้าซ้อนกัน และลดขั้นตอนการท�างาน เพราะ 

ในระบบ SAP นั้น จะประกอบไปด้วยโมดูลต่างๆ หลาย

โมดูลคอยท�าหน้าที่แตกต่างกัน แต่ท�างานร่วมกันเป็น 

หนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มความเร็วในการท�างาน SAP จึงได้ 

ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยต้องการศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ และใช้งานระบบ SAP  

ในบริบทขององค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไรยังมีไม่มากนัก  

ต่างจากการประยุกต์ใช้งานและการยอมรับเทคโนโลยี 

และการใชง้านระบบระบบ SAP ในบริบทของภาคเอกชน 

ทีม่งีานวจิยัทีเ่กีย่วข้องจ�านวนมาก การศกึษาปัจจยัทีส่่งผล

ต่อการยอมรบัเทคโนโลยแีละการใช้งานในส่วนของระบบ 

SAP ในบริบทขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรจึงนับได้ว่า

เป็นการขยายผลขององค์ความรูด้้านการยอมรบัเทคโนโลยี

ในบรบิทมคีวามหลากหลายมากขึน้ อีกทัง้ยังเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้บริหารองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร ซึ่งสามารถน�าผล

วิจัยไปปรับใช้กับองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร  

เพือ่ให้เกดิความได้เปรยีบทางการแข่งขนัในอนาคตได้ต่อไป

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องของ  

อารดา จันทรสมบูรณ์ (2010), วสันต์ เรือนทอง (2007) 

ผู ้วิจัยพบว่าความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลย ี

มปัีจจัยความสมัพนัธ์กนัในด้านต่าง ๆ  อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

ไม่ว่าจะเป็นด้านการสนับสนุนของผู้บริหารเป็นซ่ึงปัจจัย

ส�าคัญ ที่ท�าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีในการน�าระบบ 

SAP มาใช้งานในองค์กรมากที่สุด ความพึงพอใจ และ

การยอมรับ เป็นปัจจัยรองลงมา ด้านการสื่อสารให้ความ

เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ ความเข้ากัน 

ของผู้ใช้งานและระบบ ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

ความเข้ากันได้กับองค์กร การมีส่วนร่วม และการฝึก

อบรม และการสร้างการความเชือ่ในเรือ่งประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

จากการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (KwasiAmoako - 

Gyampah & Salam, 2003) ซึ่งปัจจัยความส�าเร็จที่ได้รับ

การยอมรับว่าการสื่อสารและการฝึกอบรมนั้น ก่อให้เกิด 

การความง่ายต่อการใช้งานและยงัได้รบัทราบถงึประโยชน์

ของระบบงาน ดังนั้น งานวิจัยนี้ท�าให้ทราบได้ว่าการฝึก

อบรมและการสื่อสารมีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดการยอมรับ

การใช้เทคโนโลยี และในเรื่องของความซับซ้อนของ 

ระบบนั้น (Bueno & Salmeron, 2008)ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์

ทางด้านลบขึ้นทั้งในส่วนของการยอมรับและการใช้งาน 

ซึ่งผลดังกล่าวท�าให้งานวิจัยนี้สนับสนุนทั้งในด้านของ 

เชิงประจักษ์ และรวมไปถึงเชิงทฤษฎี 

ดังนั้นการรับรู้ประโยชน์ของระบบ และทัศนคติ

ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รวมถึง ความร่วมมือของ

บุคลากรในองค์กรเป็นอีกปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยี 

ผู้วิจัยจึงมีแนวทางการด�าเนินงานวิจัยในทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

ของ “การยอมรบัและการใช้เทคโนโลย”ี หรอืกรอบแนวคดิ

ทีเ่กีย่วข้องนัน้ สามารถน�ามาใช้ศกึษาในเรือ่ง “การยอมรบั 

และการใช้เทคโนโลยี” ให้มีความหลากหลายและแตกต่าง

กันไปตามแต่ละงานวิจัย เช่น กลุ่มผู้ใช้ ประเภทองค์กร 

สภาพแวดล้อมในการด�าเนินงาน หรือปัจจัยที่ต้องการ

ศึกษา ในการเริ่มต้นของการวิจัย ผู้วิจัยต้องเลือกทฤษฎี 

และกรอบแนวคดิทีจ่ะน�ามาใช้ด�าเนนิงานวจิยัให้เหมาะสม 

กับงานวิจัยของผู้ท�าวิจัย โดยทบทวนจากวรรณกรรมที ่
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เก่ียวข้องและงานวิจัยอื่นที่มีคล้ายคลึงกันกับงานวิจัย  

เพื่อสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่าง  

ทัง้ในด้านบรบิทของผลงานวจิยั กรอบแนวคดิ และทฤษฏี

ที่จะน�ามาใช้ในการด�าเนินงานวิจัย อีกทั้งได้ท�าการศึกษา

ในส่วนของตัวแปรและผลลัพธ์จากการด�าเนินงานวิจัย 

เพ่ือน�ามาประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกใช้ในส่วนของ 

ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัย

ที่จะด�าเนินการ ซึ่งจะท�าให้การวิจัยครั้งนี้สามารถด�าเนิน

ต่อไปได้อย่างมีความสอดคล้องตามหลักการ อันน�ามาซึ่ง 

ผลการวิจัยที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้งานที่ส่งผลต่อ

การยอมรับเทคโนโลยีในการน�าระบบ SAP มาใช้งาน 

ทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานของ

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ SAP ของบุคลากรสถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีแบบจ�าลองของการยอมรับเทคโนโลยี 

(TAM) ถูกพัฒนาขึ้นโดยเดวิด (Davis, et al., 1989)  

ได้ดัดแปลงและสร้างทฤษฎีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีซึง่บอกได้ถงึพฤตกิรรม

ของความตั้งใจต่อการใช้งานระบบ จากทฤษฎีเดิมคือการ 

กระท�าทีอ่งิเหตุและผล การรูถ้งึประโยชน์ (U) และความง่าย 

ต่อการใช้งาน (E)

1. การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness: U) 

หมายถึง ระดับของความคิดเห็นในแต่ละตัวบุคคลที่มีต่อ

ความเชือ่ในการใช้ระบบ ซึง่อาจเชือ่ว่าการใช้ระบบจะส่งผล 

ให้การท�างานของตนนั้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived 

ease of use: E) หมายถึง ความคาดหวังที่มีต่อการใช้งาน 

ระบบ โดยแสดงออกมาเป็นระดับความคิดที่ต่างกัน

ภำพ 2 แบบจ�าลองของการยอมรับเทคโนโลยีของ Davis (1989)
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จากภาพที่  2 ได ้แสดงให้เห็นถึงการรับรู ้ถึง

ประโยชน์ (Perceived Usefulness: U) และสามารถรับรู้ได้ 

ถึงความง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยี (Perceived Ease of 

Use: E) ท�าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีความ

ส�าคัญและมีผลที่ก่อให้เกิดทัศนคติในด้านบวกของการ 

ใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

แสดงออกของพฤติกรรม ด้านการใช้งานเทคโนโลยี และ

ด้านการยอมรับต่อการที่จะน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามา 

ใช้งานภายในองค์กร

แนวคิดแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยีนั้น 

จ�าเป็นที่จะต้องท�าการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงอิทธิพล

และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน ในด้านของการยอมรับ

เทคโนโลยีจากผู้ใช้งาน อันได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึง

ความยากง่ายในการใช้งาน และปัจจัยที่มีต่อการรับรู้ถึง 

ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีให้มี 

ความง่ายต่อการใช้งานนั้น จะท�าให้เกิดความต้องการ

การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งหากเกิดการยอมรับจาก

ผู้ใช้งานภายในองค์กรแล้ว ก็จะส่งผลให้องค์กรสามารถ 

ใช้งานเทคโนโลยีที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ 

SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา สถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ภำพ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ 

ยอมรับระบบ SAP ที่แตกต่างกัน

2. ทัศนคติการใช้งานระบบมีความสัมพันธ์กับ 

การยอมรับระบบ SAP

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู ้ใช้งานระบบ 

SAP ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 

ประเทศไทย

กลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับการก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ครัง้นี ้ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยการก�าหนดจ�านวน 

กลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie 

& Morgan, 1970) ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วน

ของประชากรเช่นเดียวกัน และก�าหนดให้สัดส่วนของ

ลกัษณะทีส่นใจในประชากร ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ�านวน 269 คน

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยัใช้การเกบ็

รวบรวมข้อมูลโดยสร้างแบบสอบถามโดยดัดแปลงจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ 

ระบบ SAP ของผู้ใช้งานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  

3 ส่วน ดังน้ี

ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามทีท่�าการส�ารวจและเกบ็

ข้อมูลด้านพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ อาย ุเพศ 

ระดับวุฒิการศึกษา แผนกที่รับผิดชอบ และประสบการณ ์

ท�างาน ซึ่งใช้ข้อค�าถามแบบให้เลือกตอบ (checklists)

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านทศันคตขิองผูใ้ช้ระบบโปรแกรม

ส�าเร็จรูป SAP โดยใช้แบบสอบถามที่ เป ็นรูปแบบ

มาตราส่วนเพื่อประเมินค่าระดับความคิดเห็น โดยใช้วิธี  

Likert Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผู ้ตอบแบบสอบถาม ด้านการยอมรับของผู้ใช้ระบบ

โปรแกรมส�าเรจ็รปู SAP โดยใช้แบบสอบถามทีเ่ป็นรปูแบบ 

มาตราส่วนเพื่อประเมินค่าระดับความคิดเห็น โดยใช้วิธี 

Likert Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

ผูท้�าการวจิยัได้ท�าการทดสอบคณุภาพในส่วนของ

เครื่องมือ โดยได้ด�าเนินการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง  

(validity) และค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของข้อมูล ดังนี้

การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content  

validity) โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู ้ที่มีเชี่ยวชาญ 

ทางด้านการใช้ระบบ SAP ตรวจสอบแบบถามทีไ่ด้สร้างขึน้  

และน�าผลการตรวจสอบที่ได้มาท�าการปรับปรุงแบบ 

สอบถาม เพื่อให้ได้ข้อค�าถามที่มีความครอบคลุมเนื้อหา 

ความเข้าใจในแต่ละข้อค�าถาม และล�าดับข้อค�าถาม ที่มี

ความเหมาะสมก่อนน�าไปใช้เก็บข้อมูลจริง

การตรวจสอบเครือ่งมอืและข้อมลูทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผู้ท�าการวิจัยได้ด�าเนินการหาค่าความเชื่อของเครื่องมือ 

ซึง่ใช้วธิกีารของแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha) 

โดยการน�าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการปรับปรุงและแก้ไข

แล้ว ไปท�าการทดสอบ (pilot-test) หาค่าความเชื่อมั่น  

จากกลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน จากนัน้จงึน�าผลของข้อมลู

ที่ได้มาท�าการวิเคราะห์เพื่อหาค่า Cronbach Alpha ดังสูตร

โดยที่ α แทนค่าความเชื่อมั่น

  n แทนจ�านวนข้อ

   แทนความแปรปรวนของ 

   คะแนนแต่ละข้อ

   แทนความแปรปรวนของ 

   คะแนนรวมทุกข้อ

ในการวิเคราะห์ได้ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป ถงึจะถอืว่าแบบสอบถามดงักล่าวน่าเชือ่ถอื 

และสามารถน�าไปใช้ได้จริง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยท�าการแจกแบบสอบถามจ�านวนทั้งหมด 

269 ชุด โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ใช้งานในสถาบันวิจัย
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ได้มีการ 

ติดตั้งและน�าระบบ SAP มาใช้งาน ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง 

ในระดบัปฏบิติัการ ระดบัอาวโุส และระดบัผู้บริหารการเงนิ 

และบัญชี โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 2 เดือน เมื่อ

บุคลากรได้ท�าการกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจึงเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามมาประมวลในขั้นตอนต่อไป

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยท�าการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวนทั้งหมด 269 ชุดเมื่อบุคลากรได้ท�าการกรอกข้อมูล

สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อน�า 

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าทางสถิติ โดยการใช้

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส�าเร็จรูปเอสพีเอสเอส (SPSS) 

โดยมีสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics)

1.1 ค่าร้อยละ (percentage) และค่าความถี่ 

(frequency) เพื่อน�ามาใช้ในการอธิบายข้อมูลส่วนที่ 1 คือ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.2 ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพื่อน�ามาท�าการวิเคราะห์หาค่าและ 

ความหมายของตัวแปรแต่ละตัว

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential 

statistics)

2.1 ท�าการทดสอบสมติฐานด้านทัศนคติของ

ผู้ใช้ระบบโปรแกรมส�าเร็จรูป SAP โดยการใช้ F-test 

ANOVA, T-Test Independent โดยท�าการทดสอบความ 

แตกต่างเป็นรายคู่ ซึ่งเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญน้อยที่สุด LSD (Least Significant  

Difference) 

2.2 ท�าการทดสอบสมติฐานด้านการยอมรบัของ

ผูใ้ช้ระบบโปรแกรมส�าเรจ็รปู SAP โดยใช้สถติิเพือ่ทดสอบ

ความสมัพนัธ์การทดสอบ Correlation เป็นการเปรยีบเทยีบ 

เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น (independent 

variable) กับตัวแปรตาม (dependent variable)

ผลกำรวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย ในครัง้นีพ้บว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 88.8 และเพศชายคิดเป็น 

ร้อยละ 21.2 ศึกษาจากบุคลากรจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัสดุและคลังพัสดุ กองการเงิน

และบัญชี ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ SAP

การศึกษาด้านประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่าง 

กัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบ SAP พบว่า  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน และประสบการณ์

ท�างาน ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีผลต่อการยอมรับ

ในการใช้งานระบบ SAP ทั้งในส่วนของการรับรู ้ถึง

ประโยชน์ทีต่นจะได้รบัและการยอมรบัถงึความง่ายในส่วน 

ของการใช้งาน

ทัศนคติของผู้ใช้งานระบบ SAPพบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติ ในส่วนของการเจตนา

ที่จะใช้งาน การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 

การแลกเปลี่ยนทางด้านข้อมูล ด้านความร่วมมือ การจัด 

ฝึกอบรม และความซบัซ้อนของเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธ์

กับการยอมรับระบบ SAP และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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กำรอภิปรำยผล

ตำรำง 1 

ตำรำงสรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 ประชำกรศำสตร์ที่แตกต่ำงกันส่งผลต่อกำรยอมรับระบบ SAP ที่แตกต่ำงกัน 

ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ

ลักษณะประชากรศาสตร์

การยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
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เพศ ü ü ü ü - ü ü

อายุ ü ü ü ü - ü ü ü

ระดับการศึกษา - ü - ü ü ü ü

แผนก ü ü ü ü ü ü ü ü

ประสบการณ์ ü - ü - ü ü ü ü

หมายเหตุ : üหมายถึง แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ก�าหนดไว้ที่ 0.05

      -  หมายถึง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ก�าหนดไว้ที่ 0.05

จากตารางสรุป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

การใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ กรณีศกึษา 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

ซึ่งผู ้วิจัยจะกล่าวถึงผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจัย 

ทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และ

ทัศนคติการใช้งานมีผลต่อการยอมรับระบบ ซึ่งจะมีความ

สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้

1. ด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน

ผู้วิจัยไม่ขอน�าปัจจัยด้านเพศมาเป็นสาระส�าคัญ

เพราะผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

จึงขอเน้นที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบ SAP ด้าน

การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับในด้านอื่น

อาย ุส่งผลต่อ การยอมรับระบบ SAP ด้านการรบัรู ้

ประโยชน์ที่ได้รับ น้อยว่า ด้านการรับรู้ความง่ายในการ

ใช้งาน

ระดับการศึกษา ส่งผลต่อ การยอมรับระบบ SAP 

ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ด้รบัในส่วนของการใช้งานระบบ  

SAP ช่วยเพิ่มผลผลิตผลงาน และด้านการรับรู้ความง่าย

ในการใช้งาน

แผนก ส่งผลต่อ การยอมรบัระบบ SAP ทัง้ในด้าน 

ของการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ และด้านการรับรู้ความง่าย

ในการใช้งาน

ประสบการณ์ ส่งผลต่อ การยอมรับระบบ SAP 

ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ด้รบัในส่วนของการใช้งานระบบ  

SAP ช่วยให้ท�างานได้รวดเรว็มากยิง่ขึน้ การช่วยเพิม่ผลผลติ 

ของงาน และในด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
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ตำรำง 2

ตำรำงสรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 2 ทัศนคติกำรใช้งำนระบบมีควำมสัมพันธ์กับกำรยอมรับระบบ SAP

ลักษณะประชากรศาสตร์

การยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
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เจตนาที่จะใช้งาน **** **** **** **** * **** **** ***

การสนับสนุนจากผู้บริหาร

ระดับสูง

**** **** **** **** **** **** **** ****

การแลกเปลี่ยนข้อมูล **** **** **** **** **** **** **** ****

ความร่วมมือ **** **** **** **** **** **** **** ****

การฝึกอบรม **** **** **** **** **** **** **** ***

ความซับซ้อนของเทคโนโลยี * **** **** *** ** *** **** -

หมายเหตุ : * หมายถึง จ�าข้อค�าถามที่มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ก�าหนดไว้ที่ 0.05

     - หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์

2. ทัศนคติการใช้งานระบบ

เจตนาที่จะใช้งาน มีความสัมพันธ์กับ การยอมรับ

ระบบ SAP ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับในทุกส่วนและ

ด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานเพียงบางส่วน เนือ่งจาก 

ทัศนคติด้านการคาดว่าข้อมูลจากการใช้ระบบ SAP จะมี 

ประโยชน์และจัดท�ารายงานได้อย่างถูกต้อง และระบบ 

SAP เป็นระบบที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีความ

สัมพันธ์กับ การยอมรับระบบ SAPด้านการรับรู้ประโยชน์ 

ทีไ่ด้รบั และด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานในทกุส่วน

การแลกเปลี่ยนข้อมูล มีความสัมพันธ์กับ การ

ยอมรับระบบ SAP ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ และ 

ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานในทุกส่วน เนื่องจาก

องค์กรมีการให้ข้อมูลการใช้งานที่เป็นประโยชน์ แจ้ง 

ให้ทราบถึงข้อดีและอุปสรรค รวมถึงมีการจัดประชุม 

ร่วมกันเกี่ยวกับระบบอย่างเป็นระยะ 

ความร่วมมอื มคีวามสมัพนัธ์กบั การยอมรบัระบบ 

SAP ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ และด้านการรับรู ้

ความง่ายในการใช้งานระบบในทกุส่วน เนือ่งจากมหีวัหน้า

เป็นผู้สนับสนุนการใช้งาน มีทีมงานและ Vendor ให้การ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และผู้ใช้งานยังสามารถช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงานที่ประสบปัญหาในการใช้งานระบบได้

การฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับ การยอมรับ

ระบบ SAP ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับในทุกส่วน  
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แต่ด้านการยอมรับข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ระบบ SAP 

เป็นประโยชน์ต่อการท�างานจะมีการยอมรับที่น้อยกว่า

เนื่องมาจากทัศนคติที่มีต ่อความรู ้ความสามารถและ

การให้ค�าอธิบายของผู้ฝึกอบรม และในด้านการยอมรับ 

ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานเช่นกัน

ความซับซ้อนของเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับ 

การยอมรับระบบ SAP ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ  

ในบางส่วน และด้านการยอมรับด้านการรับรู้ความง่าย

ในการใช้งาน เนื่องมาจากทัศนคติที่ว่าเป็นเรื่องยากที่จะ

เข้าใจว่าก�าลังท�าอะไรอยู่บนระบบ SAP และ บุคลากร  

ยังขาดทักษะ ประสบการณ์และความช�านาญเมื่อเปลี่ยน 

มาใช้งานระบบ SAP ซึง่การใช้งานระบบ SAP ต้องใช้เวลา

ในการศึกษานานพอสมควรกว่าจะได้ประโยชน์จากการ 

ใช้งาน และความสามารถของระบบในการปรับเปลี่ยน

โมดูลท�าให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนได้

ประโยชน์ของงานวจิยัทีไ่ด้รับในคร้ังนี ้จะเห็นได้ว่า  

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานของ

ผู้ใช้งานระบบ SAP ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศ และเพื่อที่จะได้น�าไปเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ และกระบวนการท�างาน 

ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป

จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ พบว่า ทัศนคติของ 

ผู ้ใช้งาน และประชากรศาสตร์ อายุ ระดับการศึกษา  

แผนกงาน ประสบการณ์ท�างาน ส่งผลต่อการยอมรับ 

ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของอารดา จันทรสมบูรณ์ 

(2553) ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ในด้านของการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป ERP-SAP  

ในส่วนของพนักงานการบัญชี กรณีศึกษาหน่วยงาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ส�านกังานใหญ่ และวสันต์ เรือนทอง  

(2557) ได้ท�าการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ

ระบบ SAP กรณีศึกษา หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ผู้ท�าการวิจัยพบว่าความพึงพอใจและการยอมรับในด้าน

ของเทคโนโลยีมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ  

อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ข้อเสนอแนะ

1. หากผู้ใช้งานระบบ ไม่แน่ใจในเรื่อง การใช้งาน 

การสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร และการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ด้รบั 

เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ SAP เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 

ระบบและผู้ให้บริการระบบงาน SAP ควรที่จะให้ข้อมูล

และตอบปัญหาแก่ผู้ใช้งานระบบอย่างชัดเจน

2. หากผู้ใช้งานระบบได้ให้ความส�าคัญกับการฝึก

อบรม จะช่วยให้เข้าใจ มั่นใจ และมีความรู้อย่างเพียงพอ 

ในการใช้งานระบบดงันัน้จงึควรมกีารจดัอบรมการใช้งาน 

ระบบ และช้ีแจงถงึประโยชน์ทีไ่ด้รบั รวมถงึการสนบัสนนุ

และให้ความส�าคัญจากผู้บริหารในด้านการน�าระบบ SAP 

มาใช้งาน

3. ควรจัดอบรมพนักงานไม่ควรเน้นเพียงฟังก์ชั่น 

การท�างานเพยีงอย่างเดยีว แต่ควรอบรมให้เหน็ถงึภาพรวม 

ของระบบ การประสานข้อมูลว่ามีการส่งต่อข้อมูลกัน

อย่างไร จะท�าให้เห็นว่าระบบมีประโยชน์ต่อการเช่ือมโยง

ของข้อมูล ลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน 

4. ควรมกีารทดสอบสมรรถนะของผูใ้ช้งานระบบ

หลังจากการอบรม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ และ

ทักษะในการใช้งานของผู้เข้าอบรมและเพื่อที่จะได้ปรับ

เนื้อหาในการอบรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ 

ผู้ใช้งานระบบมากขึ้น
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบล็อกคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลมเพื่อใช้ในงานก่อสร้างผนังอาคาร ท�าการ

ทดสอบสมบัติเปรียบเทียบระหว่างบล็อกคอนกรีตมวลเบาที่พัฒนาใหม่กับบล็อกคอนกรีตมวลเบาปกติ ในด้านการรับ 

น�้าหนักตามมาตรฐาน มอก.2601-2556 และการกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยการทดสอบกับกล่องตัวอย่างที่น�าไป 

วางไว้รับแสงอาทิตย์ ผลการทดสอบพบว่า คอนกรีตมวลเบาที่มีรูสามารถรับน�้าหนักได้ตามมาตรฐานการก่อสร้างและ

บล็อกคอนกรีตมวลเบาแบบมีรู 4 รู มีความสามารถในการกันความร้อนได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบปกติและแบบ

มีรู 3 รู

ค�ำส�ำคัญ: คอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง, การรับน�้าหนักคอนกรีตมวลเบา, การกันความร้อนคอนกรีตมวลเบา

Abstract

The objective of this research was to develop of a prototype autoclaved light weight aerated concrete (cinder) 

blocks with circular holes for use in building walls. Comparative tests were done to new development blocks (with  

3 and 4 holes) and ordinary blocks in block strength according to TIS 2601-2556 standards and heat protection from 

sun ray by measuring temperature in site the test boxes disposed under the sun ray. The result of tests showed that 

the strength of all blocks were acceptable according to building standards. Blocks with 4 holes can conserve heat  

better than the 3 holes blocks and ordinary blocks.

Keywords: autoclaved aerated concrete with hollow hole, strength of autoclaved aerated concrete, thermal resistance  

of autoclaved aerated concrete

กำรเปรียบเทียบประสิทธิผลกำรใช้งำนของคอนกรีตมวลเบำแบบมีรูกลวง

กับคอนกรีตมวลเบำแบบปกติ

The Comparative Effectiveness of Practice of Autoclaved Aerated Concrete with Hollow 

Hole and Typical Autoclaved Aerated Concrete

จรัล รัตนโชตินันท์ และพิธาน ไพโรจน์

Jaran Ratanachotinun and Pithan Pairojn

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

Faculty of Science, Chandrakasem Rajabhat University
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บทน�ำ

การก่อสร้างอาคารในงานวิศวกรรมโยธาได้มี

การออกแบบกรอบรอบของอาคารเพื่อป้องกันสภาพ

แวดล้อมภายนอกอาคาร เช่น ลม ฝนและแสงอาทิตย์  

ในประเทศไทยทีต่ัง้อยูใ่นเขตร้อนชืน้มลีกัษณะอากาศทีร้่อน

ถึงร้อนมากตลอดทั้งปี การอ้างอิงข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา  

(Meteorological Department, 2013) แสดงให้เห็นว่า 

อุณหภูมิเฉลี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

ตลอดทั้งปี พ.ศ.2556 อยู่ระหว่าง 29-31 องศาเซลเซียส 

และมีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี กรอบรอบอาคารจะต้องม ี

ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนเพื่อช่วยรักษา

อุณหภมูภิายในอาคารให้สามารถพกัอาศยัได้ วสัดกุ่อสร้าง

หรอืรปูแบบกรอบรอบของอาคารได้มีการศึกษาและพฒันา

เพือ่เพิม่ความสามารถในการป้องกนัความร้อนถ่ายเทเข้าสู ่

ภายในอาคาร การศึกษารูปแบบการก่อสร้างกรอบของ

อาคารเพื่อระบายอากาศจากภายในอาคารออกสู่ภายนอก

อาคาร งานวิจัยของ Ratanachotinun and Pairojn (2014) 

พบว่า ห้องตัวอย่างที่ติดตั้งผนังกระจกปล่องรังสีอาทิตย์

จะมีอุณหภูมิภายในบ้านต�่ากว่าห้องที่ติดตั้งผนังกระจก

แบบปกติชั้นเดียว และงานวิจัยของ จรัล รัตนโชตินันท์  

และพิธาน ไพโรจน์ (2558) พบว่า บ้านตัวอย่างผนังกระจก

ปล่องรังสีอาทิตย์แบบบานเปิดมีประสิทธิภาพในการลด

อุณหภูมิต�่ากว่าบ้านตัวอย่างผนังกระจกชั้นเดียวแบบปกติ

ตลอดทั้งปี โดยมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิลดลงเฉลี่ย

ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส และค่าความชืน้สัมพทัธ์ภายใน

บ้านตัวอย่างผนังกระจกปล่องรังสีอาทิตย์แบบบานเปิด 

มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 60% ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่เหมาะสม 

ในการพักอาศัยและลดความเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้ของผู้พัก

อาศัย ส่วนการวิเคราะห์ความสามารถประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ค่าเฉลี่ยประมาณ 10-20% 

และระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ 5-6 ปี การเลือกใช้วัสดุ 

ก ่อสร้างกรอบรอบอาคารที่มีความสามารถป้องกัน 

การถ่ายเทความร้อนเข้าสู ่อาคารเป็นอีกแนวทางหนึ่ง

ส�าหรับการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 

วัสดุก ่อสร้างกรอบอาคารเพื่อการประหยัด

พลงังานทีน่ยิมเลือกใช้ในประเทศไทย คอื คอนกรตีมวลเบา  

(Autoclaved Aerated Concrete) ซ่ึงคอนกรีตมวลเบาเกดิขึน้ 

จากการใช้งานวัสดุก่อสร้างกรอบอาคารรูปแบบเดิม เช่น  

อฐิมอญ อฐิบลอ็ก ได้มกีารน�าวสัดทุีม่อียูม่าศกึษาและพฒันา

ให้เป็นวัสดุก่อสร้างกรอบรอบอาคารรูปแบบใหม่ ซึ่งมี

ประสทิธิภาพในการใช้งานทีด่กีว่าเดมิ เช่น มคีวามสามารถ 

ป้องกันการถ่ายเทความร้อนเข้าสู ่อาคาร น�้าหนักเบา 

ซึง่มผีลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างหลกัของอาคาร

ที่ประหยัดมากขึ้น คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา คือ 

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับงาน

ก่อสร้างผนังและพื้น ด้วยคุณสมบัติพิเศษท่ีเป็นผลิตภัณฑ์

มีน�้าหนักเบาและสามารถป้องกันความร้อนได้ดีท�าให้ 

ประหยัดการใช้พลังงาน ทนต่อเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิสูง 

สามารถกนัไฟได้นานกว่าผนงัอฐิมอญ และคอนกรตีบลอ็ก 

ทัว่ไป 2-4 เท่า อฐิมวลเบาความจรงิไม่ใช่อฐิ แต่เป็นคอนกรตี  

ซึ่งท�ามาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้เทคนิค 

เติมสารเคมีให้คอนกรีตพองฟู มีรูพรุนเล็ก ๆ เกิดขึ้น 

ในเนื้อคอนกรีต จึงท�าให้มีน�้าหนักเบา และมีคุณสมบัติ

เป็นฉนวนแบบเดียวกับโฟม ซ่ึงเรียกว่า “โฟมคอนกรีต” 

(PCC Autoclaved Aerated Concrete) งานวิจัยที่ผ่านมา 

ในอดีตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะนิยมศึกษา 

การพัฒนาอัตราส่วนผสมและวัตถุดิบส�าหรับการผลิต 

อฐิมวลเบาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางด้านการกนัความร้อน

และประหยดัพลงังาน ดงัตวัอย่างการวจิยั Koci, Maderaand 

Cerny (2015) ได้ศกึษาคณุสมบติัทางความร้อนทีเ่หมาะสม

กับการค�านวณการใช้พลังงานของอิฐแบบมีรูกลวง Kus, 

Özkan, Göcer & Edis(2013) ศึกษาการผสมหินภูเขาไฟ 

ในการผลิตอิฐแบบมีรูกลวง Ortega, Garcia, Cabello &  

Garcia (2016) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลอิฐ

แบบปกติกับอิฐมีรูกลวงที่ผสมเศษยางที่ เหลือจาก

อุตสาหกรรม Songsukyat, et al. (2007) ศึกษาเปรียบเทียบ 

เชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างบ้านที่ใช้ผนังอิฐมอญกับผนัง 

มวลเบาด้านการถ่ายเทความร้อนและคุณสมบัติทาง 

ความร้อน Boonin, Saraphon & Deesui (2012) ศึกษา

คอนกรีตมวลเบาจากดินตะกอนน�้าประปาใช้แทนวัสดุ

มวลรวมหยาบ Thongpen & Ratjaroen (2012) ศึกษาน�้ายา

โฟมต้นแบบส�าหรับคอนกรีตมวลเบา (Sahachaisaeree, 

et al., 2013) ศึกษาคุณสมบัติความเป็นฉนวนความร้อน

ของคอนกรีตมวลเบาที่มีส ่วนผสมจากวัสดุเหลือใช้

อุตสาหกรรมรองเท้า Dolah (2009) ศึกษาวัสดุมวลเบา 

ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง Chatveera, Naimee & 

Makul (2011) ศึกษาสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบา 
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ผสมหินฝุ่นแอนดิไซด์ Khamput & Suweero (2010) ศึกษา

คอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมเถ้าแกลบเสริมแผ่นยาง

ธรรมชาติ Powpitthayadhorn (2012) ศึกษาอิฐอัดที่มีการ

ผสมเถ้าชีวมวล Samana, Euathitaporn & Horpibulsuk 

(2014) ศึกษาก�าลังอัดของคอนกรีตที่ใช้เศษอิฐมวลเบา 

เป็นมวลรวมละเอียดแทนทราย Thongklay & Kimapong 

(2010) ศึกษาคอนกรีตมวลเบาที่ผลิตจากกากดินตะกอน

กระเบื้องหลังคาเซรามิคและ Prachakiew (2008) ได้

เปรียบเทยีบสมบัตทิางกายภาพและเศรษฐศาสตร์ของการ

ผลิตอิฐมวลเบาที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบและเถ้าลอย 

ถ่านหินรูปแบบของคอนกรีตมวลเบาที่มีวางจ�าหน่าย

และใช้กันอยู่ทั่วไปในประเทศไทยและต่างประเทศจะมี

ลักษณะแบบปกติ คือ มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ตัน  

งานวิจัยน้ีมีแนวความคิดที่จะพัฒนารูปแบบทางกายภาพ

ของอิฐมวลเบาแบบมีรูกลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใช้งานก่อสร้างจรงิโดยเฉพาะทางด้านความสามารถในการ

กันความร้อนโดยที่ความสามารถการรับน�้าหนักยังอยู่ใน

ระดับมาตรฐาน จากการศึกษาของ Diaz, et al. (2014) ที่ใช ้

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์อิฐมวลเบาแบบมี

รูกลวงหลายรูปแบบ โดยใช้ Surface methodology และ 

Finite element method การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการน�า

ความร้อนและการประหยัดพลังงาน ได้ผลการวิเคราะห ์

จากแบบจ�าลองพบว่า ผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาแบบมี 

รูกลวงทั้งหมด 6 รูปแบบ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ความเป็นฉนวนกันความร้อน

งานวิจัยที่ผ่านมาจะเน้นการศึกษาทางด้านวัสดุ 

ทีผ่สมในการผลิตเพือ่เพ่ิมประสิทธผิลทางด้านการป้องกนั

การถ่ายเทความร้อนเป็นส่วนมาก หรอืการศกึษาคอนกรตี

มวลเบาแบบมรีกูลวงก็ยังไม่มีการทดสอบในการใช้งานจรงิ 

เป็นเพยีงการใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์เป็นหลักในการ 

แสดงผลการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาคอนกรีตมวลเบา

แบบรูกลวงเพื่อประสิทธิผลในการใช้งานจริงทางด้าน

ความสามารถในการรับน�า้หนกัและการลดอุณหภูมภิายใน

อาคาร โดยเฉพาะการใช้งานในประเทศไทยที่มีลักษณะ 

สภาพอากาศแบบร้อนจดัควรมกีารทดสอบการรับน�า้หนกั

คอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง ที่มีข้อได้เปรียบด้านการ

ลดน�้าหนักวัสดุและลดการถ่ายเทความร้อนของสู่ภายใน

อาคารรวมทั้งยังสามารถใช้งานได้จริงในการก่อสร้าง  

จึงเป็นที่มาของงานวิจัย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการรับก�าลังอัด

ของคอนกรีตมวลเบาแบบปกติกับคอนกรีตมวลเบาแบบ 

มีรูกลวงลักษณะวงกลม

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการกันความร้อน

ของคอนกรีตมวลเบาแบบปกติกับคอนกรีตมวลเบาแบบ 

มีรูกลวงลักษณะวงกลม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. การทดสอบประสิทธิผลค่าการรับก�าลังอัด 

(compressive strength) ของคอนกรตีมวลเบาแบบมรีกูลวง  

ตามหลักมาตรฐาน มอก. 2601-2556 ซึ่งจะต้องมีค่า 

ไม่น้อยกว่า 20.40 kg/cm2 โดยท�าการทดสอบความสามารถ

ในการรับก�าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบมี 

รกูลวงทัง้แบบ 3 ร ูและ 4 รแูละคอนกรตีมวลเบาแบบปกติ

2. การทดสอบประสิทธิผลการกันความร้อน

ของคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลม 

โดยการประเมินจากค่าอุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่างที่ 

ติดต้ังคอนกรตีมวลเบาแบบปกติกบัคอนกรตีมวลเบาแบบ

มีรูกลวงลักษณะวงกลม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การพฒันาคอนกรตีมวลเบาแบบมรีกูลวง สามารถ

ช่วยลดน�า้หนกัตวัวสัดแุละยงัคงมคีวามสามารถในการรบั

ก�าลังอัดที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2601-2556 และ

ความสามารถในการกันความร้อนคอนกรีตมวลเบาแบบ 

มรีกูลวง โดยอณุหภมูภิายในกล่องตัวอย่างทีต่�า่กว่าคอนกรตี

มวลเบาแบบปกติ การทดสอบคอนกรีตมวลเบาแบบ 

มีรูกลวงจะท�าการส�ารวจข้อมูลในสภาพแวดล้อมและ 

ในเวลาเดยีวกนัเปรยีบเทยีบกบัคอนกรตีมวลเบาแบบปกติ

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. คอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลม

มีค่าการรับก�าลังอัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2601- 

2556 คือ ไม่ต�่ากว่า 20.40 kg/cm2

2. คอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลม 
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มีประสิทธิผลในการลดอุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่าง 

ดีกว่าคอนกรีตมวลเบาแบบปกติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยศึกษารูปแบบคอนกรีตมวลเบาแบบมี 

รูกลวงเป็นการพัฒนามาจากคอนกรีตมวลเบาแบบเดิม 

ที่มีลักษณะแบบตันที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป โดยการทดสอบ 

จะเป็นการเปรยีบเทยีบประสิทธผิลการใช้งานกบัคอนกรตี

มวลเบาแบบเดิม ในงานวิจัยนี้ มีขั้นตอนในการด�าเนินการ 

ดังต่อไปน้ี

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทดสอบ

การทดสอบประสิทธิผลการใช้งานคอนกรีต 

มวลเบาแบบมรูีกลวงเปรียบเทยีบกับคอนกรีตมวลเบาแบบ

ปกติทั่วไป โดยคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงที่ทดสอบ

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูกลวง 3 รู และรูกลวง 4 รู ขนาด 

รูกลวงมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.02 เมตร มีความยาว

ทะลุตวัคอนกรตีมวลเบา (ภาพที ่1) การผลติคอนกรีตมวลเบา 

ตวัอย่างส�าหรบัทดสอบนีไ้ด้ใช้ระบบการผลิตแบบอบไอน�า้ 

ภายใต้ความดนัสูง (autoclaved system) วตัถดุบิทีใ่ช้ในการ 

ผลิตเป็นประเภท Cement Base ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ประเภท 1 เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นระบบที่ท�าให้

คอนกรีต มีคุณภาพได้มาตรฐานสม�่าเสมอและช่วยให้เกิด

การตกผลึก (Calcium Silicate) ในเนื้อคอนกรีตท�าให้

คอนกรีตมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ซึ่งอัตราส่วนผสม 

มีรายละเอียดคือ ทรายละเอียด (สัดส่วน 50%) ยิปซั่ม 

(สัดส่วน 9%) ปูนขาว (สัดส่วน9%) ปูนซีเมนต์ (สัดส่วน 

30%) ผงอลูมิเนียม (สัดส่วน 2%) โดยทดสอบและรับรอง

ตามมาตรฐานคุณภาพ 2 (G2) และชั้นคุณภาพ 4 (G4) 

ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2601-2556)  

ซึง่การทดสอบแบ่งเป็น 2 แบบ คอื การทดสอบประสทิธผิล 

ในการรบัน�า้หนกัตามหลกัมาตรฐานผลติภณัฑ์ อตุสาหกรรม  

และการทดสอบประสิทธิผลการกันความร้อน กล่อง

ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบมีขนาด 1.0x1.0x1.0 เมตร คือ ผนัง

ด้านนอกเป็นแบบก่อคอนกรตีมวลเบาแบบมรีกูลวง 1 ด้าน  

คือ ผนังด้านบนสุด และผนังด้านข้างที่เหลือกรุด้วยฉนวน

กนัความร้อน คณุสมบติัของวสัดทุีใ่ช้ผลติคอนกรตีมวลเบา 

ในงานวจิยันีจ้ะยดึตามมาตรฐานการผลติคอนกรตีมวลเบา 

ทีม่อียูใ่นท้องตลาดประเทศไทยและก�าหนดให้เป็นตวัแปร

คงที่

        (ก)         (ข)

ภำพ 1 รูปแบบคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงส�าหรับ 

การทดสอบ (ก) แบบ 3 รู (ข) แบบ 4 รู

เครื่องเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (ภาพที่ 2) ใช้ส�าหรับ

เก็บข้อมูลอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง ของบริษัท Vernier  

Software & Technology รุ ่น LabQuest 2 สามารถ 

เก็บข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูลต่อวินาที ด�าเนินการส�ารวจ

ข้อมูลในเวลาพร้อมกันทั้ง 3 กล่องตัวอย่างซ่ึงอยู่ในสภาพ

แวดล้อมเดียวกัน โดยวัดค่าอุณหภูมิภายนอก (ภาพที่ 3) 

อุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่าง (ภาพที่ 4) และความเข้ม 

แสงอาทิตย์ (ภาพที่ 5) ซึ่งต่อเข้ากับเครื่องเก็บข้อมูล

อัตโนมัติ 

ภำพ 2 เครื่องเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
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ภำพ 3 เครื่องมือวัดอุณหภูมิภายนอก (Stainless Steel 

Temperature Probe)

ภำพ 4  เครื่องมือวัดอุณหภูมิภายใน (Extra-Long  

Temperature Probe)

ภำพ 5 เครื่องมือวัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การทดสอบค่าการรบัน�า้หนกัของคอนกรตีมวลเบา 

ยึดตามมาตรฐาน มอก. 2601-2556 โดยมีจ�านวนตัวอย่าง

ส�าหรับการทดสอบอย่างละ 6 ตัวอย่าง ใช้เครื่องทดสอบ

การรบัน�า้หนกัของคอนกรตีมวลเบาทีอ่าย ุ28 วนั ต้องมค่ีา 

ความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 20.40kg/cm2 (ภาพที่ 6)  

และทดสอบคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงโดยติดตั้ง 

บนกล่องตัวอย่างส�าหรับการทดลอง ซึ่งทดสอบบริเวณ

ข้างอาคาร 12 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กล่องตัวอย่างทดสอบมจี�านวน 3 กล่อง ขนาด 1.0x1.0x1.0 

เมตร (ภาพที่ 7) เพื่อทดสอบประสิทธิผลคอนกรีตมวลเบา

แบบมีรูกลวงเปรียบเทียบกับคอนกรีตมวลเบาแบบปกติ 

การก่อสร้างกล่องตัวอย่างส�าหรับทดสอบมีรายละเอียด 

การก่อสร้าง คือ โครงสร้างหลักของกล่องตัวอย่างจะ

ก่อสร้างด้วยเหล็กกล่อง กล่องตัวอย่างจะประกอบไปด้วย 

ผนังทั้งหมด 6 ด้าน ที่สามารถถอดประกอบได้ ผนังด้าน

ที่ 1 คือ ด้านบนสุดจะเป็นผนังก่ออิฐฉาบเรียบ 2 ด้าน

ซึ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตมวลเบาและผนังด้านที่ 2-6  

จะก่อสร้างด้วยแผ่นซเีมนต์และกรดุ้วยฉนวนกนัความร้อน 

กล่องตัวอย่างทดสอบอันที่ 1 จะก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา

แบบปกต ิกล่องตวัอย่างทดสอบอนัที ่2 จะก่อด้วยคอนกรตี 

มวลเบาแบบมรีกูลวง 3 ร ูและกล่องตัวอย่างทดสอบอนัที ่3  

จะก่อด้วยคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง 4 รู การส�ารวจ

ข้อมูลโดยการติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิภายในอุณหภูมิ

ภายนอกกล่องตัวอย่าง และความเข้มแสงอาทิตย์ (ภาพ

ที่ 8) โดยจะเก็บข้อมูลจากกล่องตัวอย่างทั้ง 3 ตัวอย่าง 

แหล่งความร้อนที่กล่องตัวอย่างได้รับมาจากแสงอาทิตย์

โดยต�าแหน่งการติดต้ังกล่องตัวอย่างส�าหรับการทดสอบ

อยู่ในที่กลางแจ้งไม่มีการปิดบังแสงอาทิตย์ ระยะเวลา 

การเก็บข้อมูลจะเน้นในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัด 

เป็นหลัก (เดือน เมษายน พ.ศ.2559) และส�ารวจข้อมูล 

ในเวลาและสภาพแวดล้อมเดียวกันการวิเคราะห์สมการ 

ถดถ้อยจากข้อมลูทีส่�ารวจได้เป็นการแสดงลกัษณะแนวโน้ม 

ความสัมพันธ์เบื้องต้นเท่านั้นเองการทดสอบและส�ารวจ

ข้อมลูในกล่องตัวอย่างจ�าลองเป็นการทดสอบประสทิธิภาพ

การลดอุณหภูมิภายในกล่องจ�าลองและสามารถน�าไป 

ใช้งานได้จรงิโดยการลดอณุหภมูภิายในห้องพกัอาศยัขนาด

พื้นที่ใช้งานจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนการวิจัยในอนาคตต่อไป
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ภำพ 6 เครื่องทดสอบความสามารถการรับน�้าหนักคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงกับคอนกรีตมวลเบาแบบปกติและ

ตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงส�าหรับการทดสอบ

ภำพ 7 การสร้างและทดสอบกล่องตัวอย่างส�าหรับการเปรียบเทียบคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงกับคอนกรีตมวลเบา

แบบปกติ

ภำพ 8 การติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิภายในอุณหภูมิภายนอกกล่องตัวอย่าง และความเข้มแสงอาทิตย์
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผล

ข้อมูลทีส่�ารวจได้จะน�ามาวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบ 

ประสิทธิผลของกล่องตัวอย่างที่ติดตั้งคอนกรีตมวลเบา

แบบมีรูกลวงทั้ง 3 รู และ 4 รู กับคอนกรีตมวลเบาแบบ

ปกติทั่วไป จากนั้นสรุปผลการทดลองภาคสนาม แล้ว 

ท�าการประเมินประสิทธิผลของคอนกรีตมวลเบาแบบมี

รูปกลวง การน�าเสนอข้อแนะส�าหรับงานวิจัยในอนาคต

ผลกำรวิจัย

1. กำรทดสอบประสิทธิผลในกำรรับก�ำลังอัด 

ตำมหลักมำตรฐำน มอก.2601-2556 ของคอนกรตีมวลเบำ 

แบบปกติและแบบมีรูกลวง

การทดลองและส�ารวจข้อมูลการรับก�าลังอัด 

(compressive strength) เปรียบเทียบระหว่างของคอนกรีต

มวลเบาแบบมีรูกลวงกับคอนกรีตมวลเบาแบบปกติ  

ดงัแสดงผลการทดสอบในตารางที ่1-3 พบว่า ความสามารถ

ในการรับก�าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบปกต ิ

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 30.22 kg/cm2 และตัวอย่างคอนกรตีมวลเบา 

แบบมรีกูลวงมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 28.06 kg/cm2 และ 23.72 kg/

cm2 ส�าหรับแบบ 3 รูและ 4รู ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับค่ามาตรฐาน มอก. 2601-2556 ซึ่งก�าหนดไว้จะต้อง 

มีค่าไม่น้อยกว่า 20.40kg/cm2 ดังนั้นความสามารถในการ

รับก�าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง

ทั้งแบบ 3 รูและ 4 รู สามารถใช้งานก่อสร้างได้จริงและ 

มีความแข็งแรงได้มาตรฐานน�้าหนักของคอนกรีตมวลเบา 

ตัวอย่างจะมีค่าไม่เท่ากันเนื่องจากการความแตกต่างของ

ปรมิาณฟองอากาศหรอืความพรนุทีม่ไีม่เท่ากนัจากการผลติ 

ในโรงงาน ในขณะที่ขนาดปริมาตรของคอนกรีตมวลเบา

มีขนาดที่เท่ากัน

ตำรำง 1

ผลกำรทดสอบกำรรับก�ำลังอัดของคอนกรีตมวลเบำแบบปกติ

No. Date Size of Specimen 

(cm x cm x cm)

Weight

(kg)

Cross-

section 

Area (cm2)

Volume

(cm3)

Density

(kg/m3)

Compressive 

Load (kg)

Compressive 

Strength

(kg/cm2)

1 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.690 150 1,125 613 4,251 28.34

2 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.695 150 1,125 618 3,619 24.13

3 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.766 150 1,125 681 4,495 29.97

4 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.789 150 1,125 702 4,873 32.48

5 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.810 150 1,125 720 4,913 32.76

6 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.829 150 1,125 737 5,046 33.64

Average 30.22
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ตำรำง 2

ผลกำรทดสอบกำรรับก�ำลังอัดของคอนกรีตมวลเบำแบบมีรูกลวง 3 รู

No. Date Size of Specimen 

(cm x cm x cm)

Weight

(kg)

Cross-section 

Area 

(cm2)

Volume

(cm3)

Density

(kg/m3)

Compressive 

Load

(kg)

Compressive 

Strength

(kg/cm2)

1 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.803 150 1,125 714 4,873 32.48

2 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.761 150 1,125 676 4,353 29.02

3 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.770 150 1,125 684 4,241 28.27

4 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.751 150 1,125 668 4,302 28.68

5 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.726 150 1,125 645 3,710 24.74

6 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.730 150 1,125 649 3,772 25.14

Average 28.06

ตำรำง 3

ผลกำรทดสอบกำรรับก�ำลังอัดของคอนกรีตมวลเบำแบบมีรูกลวง 4 รู

No. Date Size of Specimen

(cm x cm x cm)

Weight

(kg)

Cross-section 

Area

(cm2)

Volume

(cm3)

Density

(kg/m3)

Compressive 

Load

(kg)

Compressive 

Strength

(kg/cm2)

1 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.718 150 1,125 638 4,241 28.27

2 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.656 150 1,125 583 2,742 18.28

3 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.672 150 1,125 598 3,344 22.29

4 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.698 150 1,125 620 3,547 23.65

5 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.688 150 1,125 612 3,537 23.58

6 10/09/2558 7.5x7.5x20 0.713 150 1,125 634 3,935 26.23

Average 23.72

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์อัตราส่วน

ช่องว่าง (void ratio) กับปริมาตรเนื้อคอนกรีตมวลเบา 

แบบปกติ (typical brick) แบบมีรูกลวง 3 รู (3 hole brick) 

และแบบมีรกูลวง 4 ร ู(4 hole brick) เปรยีบเทยีบกบัการรบั 

ก�าลังอัด สามารถค�านวณเป็นสมการถดถอยเพื่อให้เห็น 

แนวโน้มความสัมพันธ์ดังแสดงในภาพที่  9 ซึ่งมีค ่า

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั -0.90 (อตัราส่วนช่องว่าง 

กบัการรบัก�าลงัอดั มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู) แสดงว่า  

อัตราส่วนช่องว่างกับปริมาตรเนื้อคอนกรีตมวลเบาแบบ 

มีรูกลวงที่มากขึ้นจะท�าให้ความสามารถการรับก�าลังอัด

ลดลง
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ตำรำง 4

ผลกำรวิเครำะห์อัตรำส่วนระหว่ำงช่องว่ำงกับปริมำตรเนื้อคอนกรีตมวลเบำ

Type
Compressive Strength

(kg/cm2)

Void Volume

(Vv, cm3)

Solid Volume

(Vs, cm3)

Void Ratio 

(e)

Typical brick 30.22 281.25 843.75 0.333

3 Hole brick 28.06 351.90 773.10 0.455

4 Hole brick 23.72 375.45 749.55 0.501

หมายเหตุ: Void Ratio (e) = Vv/Vs

ภำพ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนช่องว่างกับการรับก�าลังอัด (r = -0.90)

2. กำรทดสอบประสิทธิผลในกำรกันควำมร้อน

ของคอนกรีตมวลเบำแบบมีรูกลวง

จากผลการทดลองพบว่าความเข้มแสงอาทิตย์ 

ในแต่ละช่วงเวลาทีท่ดสอบตามแสดงในภาพที ่10 เป็นแหล่ง 

ความร้อนทีก่ล่องตวัอย่างได้รับพร้อมกนั คอนกรีตมวลเบา 

แบบมีรกูลวงลักษณะวงกลมสามารถกนัความร้อนและลด

อุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่างได้ต�่ากว่าคอนกรีตมวลเบา 

แบบปกติโดยคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง 4 รูจะมี

ประสิทธิผลในการลดความร้อนภายในกล่องตัวอย่างดี

ที่สุด (ภาพที่ 11) การวิเคราะห์สมการถดถอยระหว่าง

อัตราส่วนของรูกลวงและปริมาตรทั้งหมดเปรียบเทียบ 

กับอุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่างเพื่อให้เห็นแนวโน้มของ

ความสัมพันธ์ดังแสดงในภาพที่ 12 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -1.00 (มีความสัมพันธ์กันในระดับ

สงูมาก) แสดงว่า ปรมิาตรรกูลวงทีม่ากขึน้สามารถช่วยลด 

การถ่ายเทความร้อนและลดอุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ประสิทธิผลของคอนกรีตมวลเบาแบบม ี

รูกลวงลักษณะวงกลม ในส่วนความสามารถในการรับ

ก�าลังอัดและการลดอุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่างเมื่อ 

เปรียบเทียบกันแล้วพบว่า มีข้อดีและข้อเสีย คือ ความ

สามารถในการรบัก�าลงัอดัจะลดลงเมือ่อตัราส่วนปรมิาตร

รูกลวงกับปริมาตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนปริมาตร 
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รูกลวงกับปริมาตรทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วยป้องกัน

ความร้อนและลดอุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่างได้ต�่ากว่า 

คอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงที่มีค่าอัตราส่วนปริมาตร 

รูกลวงกับปริมาตรทั้งหมดที่น้อยกว่า

ภำพ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์และอุณหภูมิภายนอกกับช่วงเวลา

ภำพ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอกของกล่องตัวอย่างทั้งหมดกับช่วงเวลา
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ภำพ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในกล่องตัวอย่างกับอัตราส่วนช่องว่าง (r= -1.00)

กำรอภิปรำยผล

งานวจิยันีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบคอนกรีตมวลเบา 

แบบมีรูกลวงลักษณะวงกลมต้นแบบและมีการทดสอบ

ประสิทธิผลเปรียบเทียบกับคอนกรีตมวลเบาแบบปกติ

ทั่วไป การทดสอบการรับน�้าหนักโดยการวัดค่าก�าลังอัด

และการกันความร้อนโดยการลดอุณหภูมิภายในอาคาร

โดยเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตมวลเบาแบบปกติกับ

คอนกรตีมวลเบาแบบมีรูกลวงลกัษณะวงกลม การทดสอบ 

และส�ารวจข้อมูลจากกล่องตัวอย่าง ผลการทดลองแสดง

ให้เห็นว่า คอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลม

ที่มี 4 รู จะมีประสิทธิผลการลดอุณหภูมิภายในกล่อง

ตัวอย่างได้ต�่าทีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตมวลเบา 

แบบปกติทั่วไปและแบบมีรูกลวง 3 รูดังนั้นจึงมีความ

เหมาะสมส�าหรับการใช้งานในประเทศไทยที่มีลักษณะ

สภาพอากาศแบบร้อนจดั ความสามารถในการรบัก�าลงัอดั

ของคอนกรตีมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลมจะลดลง 

ตามค่าอัตราส่วนปริมาตรรูกลวงกับปริมาตรทั้งหมด

ที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังอยู ่ในค่ามาตรฐาน มอก. 2601-2556  

(ไม่ต�่ากว่า 20.40kg/cm2) ที่ยอมรับได้และสามารถน�าไป 

ก่อสร้างผนงัอาคารได้จรงิความคลาดเคลือ่นในการทดลอง

ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความพรุนของเนื้อคอนกรีตมวลเบาที่มี 

ไม่เท่ากันในขนาดปริมาตรที่เท่ากันสาเหตุจากขั้นตอน 

การผลิตในโรงงาน ส่งผลต่อความสามารถในการรับ 

ก�าลงัอดัและการกนัความร้อนซึง่ควรมกีารพจิารณาในการ 

วิจัยขั้นต่อไป ผลประโยชน์ในทางอ้อม คือ การลดน�้าหนัก

ของตัววัสดุและส่งผลต่อการลดน�้าหนักต่อโครงสร้าง

ท�าให้สามารถออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อประหยัด

ต้นทุนก่อสร้าง รวมทั้งการลดต้นทุนของวัตถุดิบส�าหรับ

การผลิตคอนกรีตมวลเบา ดังนั้นคอนกรีตมวลเบาแบบมี 

รกูลวงลกัษณะวงกลมสามารถน�าไปใช้งานก่อสร้างอาคาร

ได้จริงและมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนและลด 

อุณหภูมิภายในอาคารได้

ข้อเสนอแนะ

ในอนาคตงานวิจัยควรมีการพัฒนาน�าไปทดสอบ

ก่อสร้างผนังอาคารในหน้างานจริงและการทดสอบวัดค่า 

การน�าความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง

ลักษณะวงกลมโดยใช้เครื่องมือส�าหรับทดสอบหาค่า 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาแบบเจาะจง เป็นผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยจ�านวน 12 ท่าน อาจารย์ประจ�าจ�านวน 27 ท่าน และนักศึกษาจ�านวน 515 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ได้มา

แบบเจาะจงตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเลือกจากการตอบรับที่เข้าร่วมการทดลองใช้ระบบ การวิจัยครั้งนี ้

ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบและทดลองใช้ระบบรวมทั้งหมด 12 เดือน เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ประกอบด้วยภาษา PHP และระบบการจัดการฐานข้อมูล My SQL รวมทั้งแบบประเมินผลการใช้งานระบบโดยระบบ

ที่พัฒนาข้ึนสามารถรวบรวมผลการประเมินจากนักศึกษา ประมวลผล และแสดงผลการประเมินส�าหรับอาจารย์ผู้สอน

และผู้บริหารระดับต่าง ๆ ตามสิทธิ์ในการเข้าถึงรายงานประเภทต่าง ๆ ระบบแบ่งการท�างานเป็นสี่ส่วน คือ ส่วนของ 

ผูด้แูลระบบเป็นส่วนของการจดัการระบบ ส่วนของนกัศกึษาส�าหรบัประเมนิการเรยีนการสอนและประเมนิสิง่สนบัสนุน

การเรียนรู้ โดยระบบท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการประเมินของนักศึกษา ส่วนของอาจารย์และส่วนของผู้บริหารเป็นส่วน

แสดงรายงานผลการประเมินทางเว็บไซต์ จ�าแนกตามสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ ได้แก่ คณบดี ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อธิการบดีผลการวิจัย การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจ 

ของผูเ้รยีนทีมี่ต่อคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูผ่้านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ โดยกลุม่ตวัอย่าง 

ประกอบด้วยผู้บริหารอาจารย์ และนักศึกษา ทดลองใช้งานระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึงการใช้ระบบ

ทุกคนมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการเรียนการสอน, ระบบประเมินความ

พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Abstract

The purposes of this research were to develop and to evaluate system student’s satisfaction and assessment 

in quality of teaching and learning materials via the Internet. The sample for testing system include 12 Eastern Asia 

กำรพัฒนำระบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

Development of Student Satisfaction Assessment about the Quality of Teaching and 

Learning Support System VIA Internet

สายสุนีย์ เจริญสุข และอารียา ศรีประเสริฐ
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บทน�ำ

ปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส�าคญั

ในการด�าเนินงานธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกน�ามาใช้เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการบริหารการศึกษา ได้แก่ ระบบ

การลงทะเบยีน ระบบการจดัตารางสอน ระบบการประเมนิ 

ผลการศึกษา รวมทั้งระบบประเมินผลการเรียนการสอน

ผ่านเครอืข่าย ซึง่ระบบช่วยรวบรวมผลประเมนิจากผูเ้รยีน

และประมวลผลการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้สอนทราบ

ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการน�า

ผลประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนหรือการ

ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนที่เหมาะสม อีกทั้งช่วยให้ 

ผู้สอนก�าหนดเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะ สมให้แก่ผู้เรียน 

และโดยภาพรวมของสถานบันการศึกษาจะสามารถน�า 

ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นข้อมูลส�าหรับ

มอบหมายภาระงานสอนให้เหมาะสมกับความรู้ ความ

สามารถ และความเชีย่วชาญของผู้สอน ปัจจบุนัฝ่ายวชิาการ 

มหาวทิยาลัยอีสเทร์ินเอเชยีได้ก�าหนดให้นกัศกึษาประเมนิ

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบบริการ 

การศึกษา (http://reg.eau.ac.th) แล้วประมวลผลและ

พิมพ์ผลประเมินส่งให้อาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล และ

ผู้บริหารที่เก่ียวข้องได้รับทราบในรูปแบบเอกสาร ซึ่งใน

แต่ละภาคการศึกษาจะพบปัญหาดังนี้

1. ข้อจ�ากัดด้านเวลา เนื่องจากรายงานสรุปจาก

ระบบไม่ยดืหยุน่ส�าหรบัการน�าผลไปใช้ของศนูย์พฒันาและ

บริหารทรัพยากรบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

จึงต้องน�าข้อมูลมาค�านวณด้วยโปรแกรม Microsoft 

Excel ท�าให้ต้องเสียเวลาในการค�านวณที่มีจ�านวนข้อมูล

ผลประเมินการสอนจ�านวนมากของแต่ละรายวิชา และ

แต่ละคณะ

2. ข้อจ�ากดัด้านการใช้งาน เนือ่งจากผูบ้รหิารระดบั

ต่างๆ ไม่สามารถดูรายงานสรุปในรูปแบบที่เหมาะสม 

ของแต่ละงาน

3. การส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษที่ใช้พิมพ์

รายงานผลประเมินการสอนและเพิ่มภาระในการจัดเก็บ 

ผลประเมินการสอนไว้เป็นหลักฐานในการด�าเนินงาน

4. ผู ้บริหารไม่สามารถทราบการประเมินของ

อาจารย์ภายนอกคณะได้หรือถ้าได้จะมีความล่าช้า ท�าให้

การพิจารณาวางแผนอาจารย์ผู ้สอนในภาคต่อไปท�าได้ 

ล่าช้าเช่นกัน

5. อาจารย์ผู ้สอนจะดูผลประเมินการสอนใน

รายวิชาที่สอนให้คณะอื่นๆ ไม่ได้ หรือถ้าดูได้จะมีความ

ล่าช้า ท�าให้อาจารย์ผู้สอนวางแผนการสอนครั้งต่อไปได ้

ล่าช้าเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัด 

University administrators, 27 instructors and 515 students. This research take time to develop and testing system total 

of 12 months. Both research aims were analyzed using the Internet technology programs which are the open source  

software in My SQL and PHP. This system can collect data, processing data from students and display the results of 

the evaluating for teachers and administrators at various levels. This system was used for four functions including 

function in managing system by webmasters, function in evaluating teaching and learning support materials by 

students, function in reporting the results of the evaluating for teachers and administrators. The system development 

starts with the collecting user’s requirements, developing system and testing the system by experts and students.  

The development system of students’ satisfaction system assessment support materials via the Internet were :An 

evaluation of teaching via the Internet by stating hypotheses after collecting data, processing data, searching data 

and processing information and users’ comments which were achieved at the high satisfactory level.

Keywords: internet system development, satisfaction and assessment quality of teaching, learning support material
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การเรยีนการสอนและส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ผ่านเครอืข่าย 

อินเทอร์เน็ต เพื่อประมวลผลการสอนได้ย่างรวดเร็ว และ 

ผูใ้ช้ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ�า คณบด ีรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

และอธิการบดีดูรายงานตามสิทธิ์ได้ตามความต้องการ 

นอกจากนี้ยังสามารถลดความสิ้นเปลืองกระดาษ และ

ภาระการจัดเก็บผลประเมินการสอน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพือ่พฒันาระบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รยีน

ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบประเมินการสอนโดยใช ้

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle --SDLC) โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) การวางแผน

โครงการ (project planning phase) (2) การวิเคราะห์  

(analysis phase) (3) การออกแบบ (design phase) (4) 

การน�าไปใช้ (implementation phase) (5) การบ�ารุงรักษา 

(maintenance phase)

2. กรอบแนวคิดในศึกษาความคิดเห็นของ 

ผลการใช้งานระบบประเมินความพึงพอใจของผู ้เรียน 

ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ระบบที่ได ้

มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้

สมมติฐำนกำรวิจัย

ผลการใช ้งานระบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความ

พึงพอใจและตรงกับความต้องการผู้ใช้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ได้แก่

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ�านวนทั้งหมด 42 คน

2. อาจารย์ประจ�าทุกคนในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 

เอเชียจ�านวนทั้งหมด 202 คน

3. นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ประจ�าภาคการศึกษาที่ 1/2557

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจ�านวน 12 คน ได้แก่ 

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ คณบดคีณะนติิศาสตร์ คณบดี 

คณะการบิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดี 

คณะนเิทศศาสตร์ และคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์โดยเลอืก

ตัวอย่างแบบเจาะจงตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

2. อาจารย์ประจ�าจ�านวน 27 คน เลือกกลุ ่ม

ตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบเจาะจงตามรายวิชาแต่ละคณะใน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียที่ตอบรับเข้าร่วมการทดสอบ 

ระบบ จ�านวน 21 รายวิชา 

3. นักศึกษาจ�านวน 515 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้วิธีแบบเจาะจงตามรายวิชาที่อาจารย์ผู ้สอนแจ้ง 

ความประสงค์เข้าร่วมการทดสอบ
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ 3 ลักษณะ ดังนี้

1. ด้านฮาร์ดแวร์การติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นเครื่องที่ 

จะใช้ต้องมีสภาพทีร่องรบัซอฟต์แวร์ด้วย และสภาพเครือ่ง

ทีใ่ช้ตดิตัง้ซอฟต์แวร์ได้ต้องมีความสามารถอย่างน้อยขัน้ต�า่

คือหน่วยประมวลผลกลางเทียบเท่า Pentium 4-3.0 GHZ  

หน่วยความจ�า 1 GB เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ 80 GB 

2. ด้านซอฟต์แวร์ ที่ใช้พัฒนาโปรแกรม ได้แก่ 

macromedia dreamweaver CS5 โดยใช้ภาษา PHP ในการ 

พัฒนาโปรแกรม และระบบการจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ 

MySQL

3. แบบสอบถามผลการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัด 

การเรยีนการสอนและส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ผ่านเครอืข่าย 

อินเทอร์เน็ตทั้งแบบประเมินที่ผ่านระบบเครือข่าย และ

แบบประเมินในลักษณะเอกสารโดยมีลักษณะเป็นแบบ

ประมาณค่า 5 ระดับ (likert scale)

ส�าหรับขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความ 

คิดเห็นของผู ้ใช ้ที่มีต ่อระบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร ์นเอเชียนั้น ผู ้วิจัยได้ด�าเนินตาม 

ขั้นตอนดังน้ี

1. ศึกษารายละเอียดระบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียและการสร้างแบบสอบถาม

ในลักษณะที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า

2. ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผูใ้ช้ทีมี่ต่อระบบประเมนิความพึงพอใจของผูเ้รยีนทีม่ี

ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น  

5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

ด้านความครบถ้วนของข้อมลู ด้านข้อมลูมคีวามเป็นปัจจุบนั  

ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และด้านความ

สะดวกรวดเร็ว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ 

3. น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างค�าถามในแบบประเมินทั้ง 3 ชุด คือ 

ชุดที่ 1 แบบประเมินการใช้ระบบจากผู้บริหาร ชุดที่ 2 

แบบประเมินการใช้ระบบจากอาจารย์ และชุดที่ 3 แบบ

ประเมินการใช้ระบบจากนักศึกษา โดยใช้สูตร (Item 

Objective Congruence--IOC) (สุรวาท ทองบู่, 2550,  

น. 105-106) แล้วเลือกข้อค�าถามที่มีค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป

เป็นค�าถามในแบบประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่า IOC = 1 ซึ่งเข้าเกณฑ์ทุกข้อโดยมี 

การปรบัแก้ไขภาษาทีใ่ช้ในแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ

จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

ขั้นตอนการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้วิจัย

ได้พัฒนาระบบประเมินการสอนโดยใช้วงจรการพัฒนา

ระบบ (System Development Life Cycle--SDLC) 

กำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล

เมื่อพัฒนาระบบระบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู ้ เรียนที่มีต ่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประเมินผลการใช้ระบบฯ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถ

ในการใช ้โปรแกรมจากผู ้ ใช ้ที่ เกี่ยวข ้องกับระบบฯ  

โดยน�าข้อมูลจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ  

หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ

กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบใหม่

ในการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู ้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการ 

วิ เคราะห์และออกแบบระบบเพิ่มเติมตามที่ผู ้ ใช ้ให ้ 

ข้อคดิเหน็เพิม่เติม เพือ่ทราบถงึการไหลของข้อมลูทีใ่ช้งาน 

ในระบบ ผู้วิจัยใช้หลักวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle--SDLC) ที่มี 5 ขั้นตอน (โอภาส  
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โดยจะได้ภาพ Data Flow Diagram, Entity Relationship  

Diagram เดิมที่ได้พัฒนามาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

จากการส�ารวจผลการใช้โปรแกรมดังกล่าว

ผลกำรวิจัย

การพฒันาระบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รยีน

ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู ้ผ ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการน�าเสนอ 

ผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 ผลการพฒันาระบบประเมนิความพงึพอใจ 

ของผูใ้ช้ทีเ่ป็นผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เป็น web-base application ได้พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล My SQL เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนา โดยได้ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับให้สามารถ

พฒันาต่อยอดเป็นคลังข้อมูลแบบประเมินคณุภาพการเรยีน 

การสอนที่ให้ผู ้บริหารและอาจารย์ได้ดูผลเป็นกราฟ 

ย้อนหลัง 5 ปีที่แตกต่างกับผลงานวิจัยอื่นๆทางด้านนี้  

โดยการออกแบบฐานข้อมูลส�าหรับการจัดเก็บข้อมูลนั้น  

ผู ้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูลด้วยหลักการออกแบบที ่

เหมาะสมส�าหรับข้อมูลแต่ละประเภทดังนี้

1. การออกแบบฐานข้อมูลส�าหรับจัดเก็บข้อมูล

การประเมินที่มีลักษณะเป็นการประมวลผลธุรกรรม

ออนไลน์ (Online transaction Processing--OLTP) โดยใช้ 

หลักการออกแบบจ�าลองข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

(relational database model) เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยตาราง 

ที่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

2. การออกแบบฐานข้อมูลส�าหรับจัดเก็บข้อมูล

เพื่อสร้างรายงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เนือ่งจากระบบดงักล่าวจะสามารถออกรายงานให้เหมาะสม 

กับผู้ใช้หลายระดับ ได้แก่ อาจารย์ผู ้สอน คณบดี และ

อธิการบดีนั้น จึงท�าให้ต้องสร้างรายงานจ�านวนมาก ผู้วิจัย 

จึงใช้หลกัการออกแบบจ�าลองหลายมติิ (multi-dimensional 

model) มกีารใช้โครงสร้างแบบดาว (Star Schema) ทีอ่อกแบบ 

ข้อมูลออกรายงานได้หลายมิติ ทั้งการเรียกดูรายงานใน

มุมมองของคณะแต่ละคณะ ในมุมมองของแต่ละรายวิชา 

ในมุมมองของอาจารย์ผู้สอน แล้วแต่ลักษณะรายงานที่

ต้องการจะแสดง ส�าหรับออกรายงานลักษณะต่าง ๆ ได้  

การออกแบบจ�าลองข้อมูลเชิงมิติ ที่มีตารางข้อเท็จจริง

รายงานลักษณะต่าง ๆ ได้ การออกแบบจ�าลองข้อมูล 

เชิงมิติ ที่มีตารางข้อเท็จจริงขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียว 

อยู ่ตรงกลางและมีตารางมิติจ�านวนหนึ่งเชื่อมโยง เช่น

ตารางการก�าหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ท่ีเป็นตารางอยู่ตรงกลางหรือ fact table และมีตารางที่เป็น 

ตารางมิติหรือ dimension table ดังนี้ ตารางนักศึกษา 

ตารางปฏิทิน ตารางรายวิชา ตารางการสอน ตารางผู้สอน 

ตารางคณะ ตารางสาขา เป็นต้น ซึ่งท�าให้ผู้วิจัยสามารถ

ออกรายงานข้อมูลที่มีจ�านวนมากได้อย่างรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพดังภาพการออกแบบฐานข้อมูลในภาพที่ 1 
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ภำพ 1 E-R Diagram

ความสามารถของระบบมีการตรวจสอบการ 

เข้าระบบ (login) ของผู้ใช้ก่อนมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ดูแลระบบ จะท�าหน้าที่ป้อนข้อมูลจัดการ 

ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลปฏิทินการเรียน-การสอน ข้อมูลคณะ

และสาขา ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลรายวิชา 

ข้อมูลจัดตารางสอน ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลแบบ

ประเมินคุณภาพบริหารสิ่งอ�านวยความสะดวก ข้อมูล

แบบประเมินคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน ข้อมลูแบบ 

ประเมินโปรแกรมและแสดงรายงานผลประเมินการใช้

โปรแกรมตัวอย่างดังภาพที่ 2

ภำพ 2 เมนูของผู้ดูแลระบบ
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2. นักศกึษา จะสามารถแก้ไขประวตัตินเองได้และ

สามารถตอบประเมินการเรียนการสอน ประเมินคุณภาพ 

บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก และประเมินภาพรวมของ

การใช้ระบบตัวอย่างดังภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 5

ภำพ 3 เมนูของนักศึกษา

ภำพ 4 แบบประเมินการเรียนการสอน

ภำพ 5 แบบประเมนิคณุภาพบรกิารสิง่อ�านวยความสะดวก

3. อาจารย์ผูส้อน จะสามารถดรูายงานประเมนิผล

การเรยีนการสอนของรายวชิาทัง้ภายในคณะ และภายนอก

คณะได้ ได้แก่ รายงานผลการเรียนการสอนเปรียบเทียบ

คณะและสาขาพร้อมสรุปข้อเสนอแนะ รายงานประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแยกตามกลุ่ม 

รายงานประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

และรายงานสรุปค่าเฉลี่ยประเมินคุณภาพของการเรียน

การสอนตัวอย่างดังภาพที่ 6
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ภำพ 6 เมนูของอาจารย์

4. ผู ้บริหารระดับสูงและคณบดี จะสามารถดู

รายงานสรุปต่าง ๆ ได้ โดยถ้าคณบดีจะแยกตามคณะ  

ส่วนถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงจะดูได้ทุกคณะ ส่วนคณบดี

จะดูรายงานได้เฉพาะคณะที่สังกัดเท่านั้น ได้แก่ รายงาน

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน แยกตามคณะ 

รายงานผลประเมินคณุภาพบรหิารสิง่อ�านวยความสะดวก 

รายงานประเมินคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนแยกตาม

สาขา รายงานประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

แยกตามอาจารย์ คณะ ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะการประเมิน 

คุณภาพบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกตัวอย่างดังภาพที่ 7

ภำพ 7 เมนูของผู้บริหาร

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลการใช้งานระบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัด 

การเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูผ่้านเครอืข่าย 

อินเทอร์เน็ต

การประเมินความคิดเห็นของผู ้ใช ้ ผู ้วิจัยได้

สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ความคิดเห็นของ

อาจารย์ และความคดิเหน็ของผูบ้รหิารทีไ่ด้รวมความคดิเหน็ 

ของคณบดแีละผูบ้รหิารระดบัสงู โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น  

5 ด้านคือ ด้านความถูกต้องและความน่าเช่ือถือ ด้านความ

ครบถ้วนสมบรูณ์ ด้านข้อมลูมคีวามเป็นปัจจุบนั ด้านความ

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และด้านค้นคืนได้สะดวก

แต่ผูใ้ช้ทีเ่ป็นนกัศกึษาไม่มกีารสบืค้นข้อมลูในระบบฯท�าให้

มีการเปรียบเทียบเฉพาะผู้ใช้ผู้บริหารและอาจารย์เท่านั้น  

ซ่ึงในแต่ละด้านจะมีรายการประเมินท่ีแยกตามการใช้งาน

อย่างเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ 

ผู้บริหารที่มีต่อระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตำรำง 1 

ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรที่มีต่อระบบฯ

รำยกำรประเมิน SD. แปลผล

1. ความถูกต้องและความน่า

เชื่อถือของข้อมูลในระบบ

4.42 0.59 มาก

2. ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์

ของข้อมูล 4.38

0.73 มาก

3.ด้านข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 4.38 0.59 มาก

4. ด้านตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้ 4.17

0.59 มาก

5. ด้านค้นคืนได้สะดวก 4.30 0.62 มาก

รวม 4.30 0.62 มำก

จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้บริหารที่มี

ต่อระบบฯ จะเห็นค่าเฉลี่ยทุกด้านมีประสิทธิภาพอยู่ใน 

ระดับมาก โดยด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลในระบบมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
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ตำรำง 2 

ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ที่มีต่อระบบฯ

รำยกำรประเมิน SD. แปลผล

1. ความถกูต้องและความน่า

เชือ่ถอืของข้อมูลในระบบ

4.61 0.62 มากที่สุด

2. ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์

ของข้อมูล

4.18 0.88 มาก

3.ด้านข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 4.53 0.69 มากที่สุด

4. ด้านตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้

4.34 0.67 มาก

5. ด้านค้นคืนได้สะดวก 4.12 0.82 มาก

รวม 4.37 0.74 มำก

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อ

ระบบฯ จะเห็นค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีประสิทธิภาพอยู่ใน 

ระดับมาก โดยด้านที่ได้คะแนนเฉล่ียมากสุดคือด้าน 

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

ตำรำง 3

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อระบบฯ

รำยกำรประเมิน SD. แปลผล

1. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูลในระบบ

4.34 0.68 มาก

2. ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

ข้อมูล

4.21 0.74 มาก

3. ด้านข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 4.31 0.71 มาก

4. ด้านตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้

4.25 0.77 มาก

รวม 4.28 0.73 มำก

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อระบบฯ จะเห็นค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีประสิทธิภาพ

อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากสุดคือด้าน 

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

ตำรำง 4

ผลกำรใช้งำนระบบฯในด้ำนควำมถูกต้อง ด้ำนควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ด้ำนข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบัน และ

ด้ำนตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้

รายการประเมิน
Sum of

Squares
df

Mean 

Square F Sig แปลผล

1. ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ

    ระหว่างกลุ่ม 2.027 2 1.014 2.267 .105 ไม่แตกต่าง

    ภายในกลุ่ม 252.163 564 .447

    ผลรวม 254.190 566

2. ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

    ระหว่างกลุ่ม .381 2 .190 .346 .708 ไม่แตกต่าง

    ภายในกลุ่ม 310.078 564 .550

    ผลรวม 310.458 566

3. ด้านข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน

   ระหว่างกลุ่ม 1.655 2 .827 1.655 .192 ไม่แตกต่าง

   ภายในกลุ่ม 280.467 561 .500

   ผลรวม 282.122 563

4. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้

   ระหว่างกลุ่ม .329 2 .164 .299 .742 ไม่แตกต่าง

   ภายในกลุ่ม 310.245 564 .550

   ผลรวม 310.574 566
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จากตารางที่ 4 แสดงว่าที่ระดับความมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ .05 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ 

และนักศึกษามีผลการใช้งานระบบฯไม่มีความแตกต่าง 

ทั้ง 4 ด้าน (เน่ืองจากค่า Sig ที่ได้มากกว่า 0.05) 

ตำรำง 5 

ผลกำรใช้งำนระบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่

มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่ิงสนับสนุน

กำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในด้ำนกำรค้นคืนได้ 

สะดวกของผู้บริหำรและอำจำรย์

รายการ

ประเมิน
Mean S.D. t Sig แปลผล

1. ด้านการค้นคืนได้สะดวก

ผู้บริหาร 4.166 .577 .196 .846
ไม่แตกต่าง

อาจารย์ 4.115 .816

จากตารางที่ 5 แสดงว่าที่ระดับความมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ .05 ปฏิสัมพันธ์ผู ้ใช้ทั้งผู ้บริหารและอาจารย์ 

มผีลการใช้งานระบบฯด้านการค้นคนืได้สะดวกไม่มคีวาม

แตกต่าง

กำรอภิปรำยผล

ผลการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง

สนบัสนนุการเรยีนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ จากรูปแบบ 

โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ และการออกแบบโครงสร้าง 

ความสัมพันธ์ของข้อมูล จนกระทั่งน�ามาสร้างระบบฯนั้น  

มีผลการท�างานในภาพรวมถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน

กระบวนการที่ได้ท�าการออกแบบไว้ ซึ่งถือได้ว่า ระบบมี

กระบวนการท�างานถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัทฤษฎกีารทดสอบระบบสารสนเทศโดยมีการออกแบบ 

ฐานข้อมลูส�าหรบัการจดัเก็บข้อมูลการประเมินทีมี่ลักษณะ

เป็นการประมวลผลธรุกรรมออนไลน์ (Online Transaction  

Processing-- OLTP) โดยใช้หลกัการออกแบบจ�าลองข้อมลู

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database model) เพื่อ 

จดัเกบ็ข้อมลูด้วยตารางท่ีมีการสร้าความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้อง  

และการออกแบบฐานข้อมลูส�าหรบัจดัเกบ็ข้อมลูเพ่ือสร้าง

รายงานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ เนือ่งจากระบบ 

ดังกล่าวจะสามารถออกรายงานให้เหมาะกับผู้ใช้หลาย

ระดบั ได้แก่ อาจารย์ผูส้อน คณบด ีผูอ้�านวยการศนูย์บรหิาร

และพฒันาทรพัยากรบคุคล รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ และ

อธิการบดีนั้น จึงท�าให้ต้องสร้างรายงานจ�านวนมาก ผู้วิจัย 

จึงใช้หลกัการออกแบบจ�าลองหลายมติิ (multi-dimensional 

model) ในรูปแบบโดยมีการใช้โครงสร้างแบบดาว (star 

schema) ที่ออก แบบข้อมูลที่สามารถออกรายงานได้หลาย

มิติทั้งการเรียกดูรายงานในมุมมองของคณะแต่ละคณะ  

ในมุมมองของแต่ละรายวิชา ในมุมมองของอาจารย์ผู้สอน 

แล้วแต่ลักษณะรายงานที่ต้องการแสดง 

เมื่อพิจารณาผลการใช้งานระบบประเมินความ 

พงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

จากการน�าระบบฯไปทดลองใช้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

จ�านวน 12 ท่านได้แก่ อธกิารบด ีรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดี 

คณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดี

คณะนติศิาสตร์ คณบดคีณะการบนิ คณบดคีณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร์ ทดลองใช้กบัอาจารย์ประจ�าจ�านวน 27 ท่าน  

และทดลองใช้กบันกัศกึษาจ�านวน 515 คน พบว่าผลการใช้ 

ระบบฯ ที่กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้ระบบที่พัฒนานั้นมี

ประสิทธิ ภาพ จากผลการวิเคราะห์ของการทดลองใช้งาน 

ระบบฯ รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบที่พัฒนา 

อยูใ่นระดบัมาก ท�าให้ควรน�าระบบฯมาประยกุต์และใช้งาน 

ได้จริง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าผลการวิจัยไปใช้จาก 

ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัระบบฯ ทีพ่บว่าผูใ้ช้มคีวามพงึพอใจ 

ต่อการใช้ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับมาก ที่สามารถน�าผล

การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินจากการใช้ระบบฯ 

เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอนได้ ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

1. เมนูควรมีให้เลือกภาษาอื่น ๆ ได้เช่น ภาษา

อังกฤษ ภาษาจีน เนื่องจากอาจารย์มีหลากหลายประเทศ
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บทคัดย่อ

แหล่งแร่โพแทชในประเทศไทยจะพบเฉพาะในหมวดหินมหาสารคามบนที่ราบสูงโคราชซ่ึงเกิดอยู่ในแอ่งเหนือ

หรอืแอ่งสกลนครและแอ่งใต้หรอืแอ่งโคราช จากการเจาะส�ารวจโดยกรมทรพัยากรธรณ ีชัน้หนิทีม่คีวามสมบรูณ์ในหมวด

หินมหาสารคามจะประกอบด้วยเกลือหิน 3 ชั้น ได้แก่ชั้นบน ชั้นกลางและชั้นล่าง แต่ละชั้นถูกคั่นด้วยชั้นดินเหนียวสี

น�้าตาลแดง ส่วนชั้นแร่โพแทชจะพบอยู่ตอนบนของเกลือชั้นล่างเสมอและเป็นชั้นที่มีความหนาพอสมควรที่จะสามารถ

ผลิตแร่โพแทชในเชิงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้ไม่ว่าจะเป็นแร่โพแทชชนิดซิลไวต์ (ชนิดที่ดีที่สุดในโลก) หรือแร่โพแทช

ชนิดคาร์นัลไลต์ (ชนิดเกรดต�่า) ส่วนในชั้นเกลือชั้นกลางและชั้นบนจะไม่เคยพบแร่โพแทชเกิดทับบนชั้นเกลือดังกล่าว

เลยอย่างไรก็ตามในบรรดาหลุมเจาะทั้งสิ้น 196 หลุม ที่กรมทรัพยากรธรณีเคยเจาะเพื่อการส�ารวจเกลือและโพแทชพบ

ว่ามีหลุมเจาะอยู่หลุมหนึ่งที่พบว่ามีชั้นแร่โพแทชเกิดขึ้นอยู่ตอนบนของเกลือช้ันกลางและตอนบนของเกลือช้ันล่าง 

เกิดเป็นชั้นแร่โพแทช 2 ชั้น หลุมเจาะนี้มีต�าแหน่งอยู่ที่ บ้านตาล อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ หลุมเจาะนี้พบว่า

มีเกลือหิน 2 ชั้นคือเกลือชั้นล่างและเกลือชั้นกลาง ส่วนเกลือช้ันบนถูกท�าให้ละลายและกลายเป็นช้ันแอนไฮไดรต์ไป

แล้วเกลือชั้นล่างมีโพแทชชนิดคาร์นัลไลต์เกิดทับอยู่ตอนบน ส่วนเกลือชั้นกลางก็ยังสามารถพบแร่โพแทชเกิดขึ้นตอน

บนสุดของชั้นเช่นกันแต่เป็นแร่โพแทชชนิดซิลไวต์ซึ่งหลังจากมีการตรวจสอบการสะสมตัวด้วยวิธีการศึกษาปริมาณ

โพแทสเซียมโบรไมด์ก็พบว่าชั้นแร่โพแทชเกิดสะสมอยู่ในเกลือช้ันกลางจริงดังนั้นถึงแม้ว่าในเกลือช้ันกลางที่ไม่เคยพบ

แร่โพแทชเลยก็สามารถพบแร่โพแทชชนิดที่ดีที่สุดในโลกได้เช่นกัน

ค�ำส�ำคัญ: เกลือชั้นกลาง, แร่โพแทช, หมวดหินมหาสารคาม, ปริมาณโพแทสเซียมโบรไมด์

Abstract

The potash mineral resource in Thailand is normally found in Maha Sarakham Formation on the Khorat 

Plateau. The Khorat Plateau is divided into 2 basins, Sakhon Nakhon Basin (north basin) and Khorat Basin (south 

basin). In the Maha Sarakham Formation, if the stratigraphy of rock salt forms as perfect beds, there are three layers 

of rock salt, composing of Upper, Middle and Lower Salt members. Each salt layer is intervened by reddish brown 

soft clay. For the potash mineral, the potash bed is normally only found on the upper part of the Lower Salt bed. 

แร่โพแทชที่พบในเกลือชั้นกลำงในหมวดหินมหำสำรคำม

แอ่งโครำช ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

Analysis of Potash Layer Found in the Middle Salt, in Maha Sarakham Formation,

Khorat Basin, Northeastern Thailand

ปกรณ์ สุวานิช

Parkorn Suwanich

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
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บทน�ำ

ตามปกติผลจากการเจาะส�ารวจแร่โพแทชและ

เกลือหนิในหมวดหนิมหาสารคามของกรมทรพัยากรธรณี

จะสรุปได้ว่าเกลือหินและโพแทชที่เจาะพบบนที่ราบสูง 

โคราชหรือทั้งในแอ่งโคราชและสกลนคร จะมีเกลือหิน

สูงสุด 3 ชั้น คือเกลือชั้นบน ชั้นกลางและชั้นล่าง โดยทั้ง 

3 ชั้นจะถูกคั่นด้วยดินเหนียวสีน�้าตาลแดงเข้ม หนาบ้าง

บางบ้าง และพบชั้นแร่โพแทช เกิดอยู่ตอนบนของเกลือ

ชั้นล่างเสมอ แร่โพแทชที่พบดังกล่าวมีทั้งแร่ซิลไวต์ (แร่

โพแทชที่ดีที่สุดในโลกเกิดแบบทุติยภูมิ) และคาร์นัลไลต์  

(แร่โพแทชเกรดต�า่ทีเ่กดิแบบปฐมภูม)ิ อาจมแีร่แมกนเีซยีม

ที่เรียกว่าแทชชีไฮไดรต์เกิดร่วมด้วย (Hite & Japakasetr, 

1979; Suwanich, 1986)

แต่ในการเจาะส�ารวจแร่โพแทชที่จังหวัดชัยภูมิ 

บริเวณบ้านตาล อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ พบว่ามีหลุมเจาะ

หมายเลข RS-2.18 กลับพบชั้นแร่โพแทชอยู่ตอนบนของ 

ชั้นเกลือชั้นกลางและแร่ส่วนใหญ่เป็นแร่โพแทชชนิด

ซลิไวต์ นอกจากนีย้งัพบชัน้แร่โพแทชอกีชัน้หนึง่ในตอนบน 

ของเกลอืชัน้ล่างซ่ึงพบเป็นประจ�าในหลุมเจาะส�ารวจทัว่ไป

และพบว่าส่วนใหญ่เป็นแร่คาร์นัลไลต์และแทชชีไฮไดรต์ 

(Sundharovat, 1977)

ดงันัน้หลมุเจาะหมายเลข RS-2.18 จึงเป็นหลมุเจาะ 

เพียงหลุมเดียวที่พบชั้นแร่โพแทชในตอนบนของเกลือ 

ช้ันกลางเหมือนกับเกลือช้ันล่าง แสดงให้เห็นว่าความจริง

ในกระบวนการเกิดแร่โพแทชที่เกิดเป็นชั้นสุดท้ายหรือ

ช้ันบนสุดของการสะสมจากกระบวนการแร่เกลือระเหย 

(Evaporite) ก็สามารถเกิดขึ้นในเกลือชั้นกลางได้ แต่ความ

เป็นไปได้ในการเกิดขึ้นได้มีน้อยมาก หรือเกิดขึ้นมาแล้ว 

ถูกท�าลายโดยการละลายไปกับน�้าบาดาลได้ง่าย เพราะใน

หลุมอื่น ๆ  เมื่อน�าเอาเกลือชั้นกลางมาวิเคราะห์หาค่า KBr 

ก็พบว่าตอนบนสุดมีแนวโน้มที่สูงใกล้เคียงกับค่า KBr  

ในเกลือชั้นล่างที่ต่อขึ้นมาก็จะพบชั้นแร่โพแทช เนื่องจาก

ค่าของ KBr ที่เพิ่มขึ้นจะแสดงถึงช่วงเวลาความเป็นไปได้ 

ในการตกตะกอนของแร่โพแทช และค่า KBr ในเกลือ

แต่ละชั้นจะมี profile ไม่เหมือนกัน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คือศึกษาการมีแร ่

โพแทชเกิดสะสมในช่วงตอนบนของเกลือช้ันกลาง โดย

ศึกษาจากหลุมเจาะ RS-2.18 โดยช้ันหินมิได้เกิดแบบ 

ตลบกลับแต่อย่างไร เพราะโดยปกติจะพบว่าแร่โพแทช 

จะเกิดเฉพาะในเกลือชั้นล่าง

This potash bed is very essential resource to be produced as an economic industry product because of its thickness 

and potential. The potash mineral has both sylvite (the highest potash content in the world) and carnallite (low grade 

potash mineral). In the Middle and Upper Salt layer, in general, the potash bed is never found. However, from total 

196 drilled-holes which the Department of Mineral Resources (DMR) Thailand explored the potash resources, there 

is only one drilled hole that the potash layer deposits is found on the Middle Salt. This drilled hole is located at Ban 

Tan, Bamnet Narong District, Chaiyaphum Province. This hole is found that there are 2 salt beds of Middle and 

Lower Salt. On the Lower Salt layer, there is common potash mineral (carnallite). However, there is a potash layer 

on the top of the Middle Salt also and it is the sylvite deposit. After examined by the study of KBr content profile, 

it is revealed that the sylvite deposit is on the real Middle Salt bed. Therefore, although the potash bed is once in 

a blue moon found in the Middle Salt bed, but it shows that there is a potential of Middle Salt depositing the best 

potash deposit as well.

Keywords: middle salt, Potash minerals, Maha Sarakham Formation, KBr content profile
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นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย

เกลือชั้นกลำง หมายถึงเกลือหินที่เกิดเป็นชั้น

ที่ 2 จากเกลือหิน 3 ชั้นนับจากชั้นล่างสุด ในหมวดหิน 

มหาสารคามบนที่ราบสูงโคราช

แร่โพแทช หมายถึงแร่ที่มีส่วนประกอบของธาตุ

โพแทสเซียมสูงจนสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้และเกิด

ในลักษณะแบบเดียวกับเกลือระเหย (Evaporite) ที่ส�าคัญ 

ในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือแร่ซิลไวต์และแร่คาร์นัลไลต์

โพแทสเซียมโบรไมด์ เป็นการศึกษาความแตกต่าง 

ของเกลือหนิในชัน้ต่าง ๆ  โดยวเิคราะห์ค่าโบรมนีในรปูของ 

โพแทสเซียมโบรไมด์ที่สะสมอยู ่ในเกลือหิน อีกทั้งยัง

สามารถดูแนวโน้มในการตกตะกอนของแร่โพแทชได้

หมวดหินมหำสำรคำม เป็นหมวดหินหนึ่งที่เกิด 

ในยคุมีโซโซอิกพบในแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชประกอบ

ด้วยชั้นเกลือหินตั้งแต่ 1-3 ชั้น แต่ละชั้นถูกคั่นด้วยชั้นหิน 

ดินเหนียว

กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้จะน�าเอาข้อมูลจากการเจาะ

ส�ารวจในหลุม RS-2.18 โดยกรมทรัพยากรธรณีมา 

เปรียบเทียบกับข้อมูลหลุมเจาะโดยทั่วไปที่มีการเจาะ

ส�ารวจโดยการเปรยีบเทยีบชัน้หนิต่าง ๆ  ส่วนการวเิคราะห์ 

KBr content หลุมเจาะ RS-2.18 จะน�ามาเปรียบเทียบกับ

ผลวิเคราะห์ KBr content ของเกลือในชั้นต่าง ๆ ที่มีการ

วเิคราะห์ในหลมุอืน่ ๆ  และเชือ่ถอืได้ว่ามคีวามแตกต่างกนั  

เพื่อยืนยันว่าตอนบนของเกลือชั้นกลางมีชั้นแร่โพแทช 

เกิดขึ้นจริง มิใช่เกิดจากการทับไปมาจากการพับหรือ 

ตลบทับของชั้นเกลือ (Overturn Fold) ในชั้นเดียวกัน

ข้อมูลหลุมเจำะ RS-2.18

หลุมเจาะ RS-2.18 เป็นหลุมเจาะหนึ่งในพื้นที่

แหล่งแร่โพแทชบ�าเหน็จณรงค์ ที่อยู่ในบ้านตาล ต�าบล

บ้านตาล อ�าเภอบ�าเหนจ็ณรงค์จงัหวดัชยัภมูเิป็นแร่โพแทช 

ที่ได้รับการส�ารวจโดยกรมทรัพยากรธรณี (กทธ) ซ่ึงหลุม

เจาะนี้มีระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลที่ 205.14 เมตร 

เจาะลึก 242.00 เมตร จากผิวดิน เริ่มเจาะแท่งตัวอย่างที่

ความลึก 71.00 เมตร ได้ความสมบูรณ์ของแท่งตัวอย่าง

ร้อยละ 100 เริ่มเจาะเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2522 หยุดเจาะ 

เมื่อ 13 กันยายน 2522 ปกรณ์ สุวานิช ผู ้ตรวจสอบ  

มีรายละเอียดตามตาราง 1
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ภำพ 1 แสดงต�าแหน่งหลุมเจาะ RS-2.18บริเวณบ้านตาล อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จากแผนที่ภูมิประเทศ  

1: 50,000 ระวาง 5339 IV อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์
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ตำรำง 1 

ผลกำรตรวจสอบชั้นหินและธรณีวิทยำชั้นหิน (Core logging) หลุมเจำะที่ RS-2.18 บ้ำนตำล อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ 

จังหวัดชัยภูมิ (Japakasetr & Suwanich, 1984)

ควำมลึก

(ม.)

ควำมหนำ

(ม.)

ชนิดหิน/แร่ รำยละเอียด

0.00-4.00 4.00 ตะกอนดิน

เหนียว

ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวสีเทาปนเหลือง ปนกับทรายละเอียดที่มี

ความมนปานกลางถึงดี ขนาดเม็ดเกือบเท่ากัน

4.00-7.00 3.00 ตะกอนดิน

เหนียว

ดินเหนียวสีน�้าตาลปนแดง บางครั้งพบเศษหินแตกชิ้นเล็ก ๆ พวก 

Claystone สีน�้าตาลแดงปน

7.00-69.00 62.00 หินClaystone เป็นชั้นตะกอนหินแข็งเนื้อละเอียดสีน�้าตาลแดงอิฐ มีจุดสีเขียวและ

ชั้นสีเขียวขนาดเล็กและบาง ๆ แทรกเป็นระยะ ๆ พบจุดสีขาวของ

แร่ยิปซัมเกิดร่วมด้วยไม่มากนัก โดยเฉพาะตอนล่าง ๆ

69.00-72.32 3.32 แร่แอนไฮ-ไดรต์ แร่แอนไฮไดรต์สขีาวสลบัด้วยชัน้สดี�าบางๆ ซึง่เป็นสารคาร์บอนสดี�า

มีประมาณร้อยละ15-20 แต่ตอนล่างชั้นสีด�าจะหนามากขึ้น มีชั้น

แสดงการพับตัว (folding) ขนาดเล็ก ๆ เกิดร่วมด้วย บางครั้งมีรอย

เลื่อนขนาดเล็ก ชั้นหินเอียงประมาณ 35-40 องศา

72.32–108.78 36.46 ดินเหนียว ดินเหนียวสีน�้าตาลแดงเข้ม อาจมีสีเขียวเกิดเป็นจุดและแทรกสลับ

เป็นชั้นบางๆ บางครั้งเป็นสีแดงเข้ม มีจุดสีขาวของเม็ดแร่แอนไฮ-

ไดรต์ เกิดร่วม บางครั้งเปลี่ยนเป็นยิปซัมไม่มีสี สามารถพบสายแร่

เกลือแทรกตามแนวแตกเกิดเป็นสีส้มหรือสีแดง

108.78-110.28 1.50 เกลือหิน เกลือหินสีเกิดเป็นชั้นบาง ๆ มีตั้งแต่ชั้นสีส้ม สีควันด�า สีเทา บาง

ครั้งเป็นเกลือผลึกขนาดใหญ่ ไม่มีสี อาจพบแร่แอนไฮไดรต์สีขาว

เทาเกิดเป็นชั้นบางๆ แทรกสลับ ความเอียงของชั้นหินประมาณ 

30-35 องศา

110.28-111.65 1.37 แร่โพแทช ชั้นโพแทชเป็นแร่ซิลไวต์เกิดปนกับเกลือหินเรียกเป็นหินซิลวิไนต์

โดยมีส่วนประกอบของแร่ซิลไวต์ตกผลึกใหม่มีทั้งขนาดใหญ่และ

เล็กประมาณร้อยละ 15-20 ส่วนใหญ่เป็นสีขาวขุ่นคล้ายเมฆบาง

ส่วนมีสีส้มอ่อน เนื้อแร่อ่อนเหมือนเทียนไขที่เหลือเป็นเกลือหิน

สีขาวใส อาจพบแอนไฮไดรต์ชั้นบาง ๆ เกิดร่วมด้วย

111.65-185.00 73.35 เกลือหิน ส่วนใหญ่เป็นเกลือหินสีขาวถึงไม่มีสีโดยเฉพาะตอนบนใกล้กับ

ชั้นโพแทช ถัดลงมาจะเริ่มมีสีขุ่นปนกับเทาและสีด�าคล้ายควัน 

พบชั้นแอนไฮไดรต์สีเทาปนกับสารคาร์บอนสีด�าบาง ๆ และพบ

มากขึ้นตามความลึก ตอนล่าง ๆ อาจพบร่องรอยเล็กน้อยของแร่

คาร์นัลไลต์สีส้ม ชั้นหินส่วนใหญ่เอียง 5-10 องศา

185.00-186.00 1.00 แร่แอนไฮ-ไดรต์ สีขาวปนเทาเกิดเป็นชั้นแทรกสลับด้วยสารคาร์บอนสีด�าตลอดจน

บางครั้งดูเป็นสีเทาด�า บางครั้งมีเม็ดเกลือเกิดแทรกในชั้น

แอนไฮ-ไดรต์
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ควำมลึก

(ม.)

ควำมหนำ

(ม.)

ชนิดหิน/แร่ รำยละเอียด

186.00-200.34 14.34 เกลือหิน ส่วนใหญ่เป็นเกลือหินสีน�้าตาลปนเหลืองคล้ายสีน�้าผึ้ง สลับกับ

เกลือหินสีควันด�า บางครั้งอาจพบเกลือหินสีขาวผลึกใหญ่แทรก

สลับ ตอนล่างพบร่องรอยของแร่คาร์นัลไลต์สีส้มเหลืองเล็กน้อย 

ชั้นหินเอียงประมาณ 35 องศา

200.34-212.70 12.36 ดินเหนียว ส่วนใหญ่สีน�้าตาลแดง บางครั้งมีสีเขียวเทาปนบ้างเป็นจุด ๆ หรือ

เป็นชั้นบางแทรกสลับแต่ไม่มาก บางครั้งพบสายแร่คาร์นัลไลต์สี

ส้มจัดแทรกตามรอยแตก ชั้นหินเอียงประมาณ 20 องศา แต่รอย

สัมผัสกับเกลือหินข้างล่างเอียงมากถึง 70 องศา

212.70-214.43 1.73 เกลือหิน เป็นเกลือหินสีที่พบอยู่เหนือชั้นโพแทชบ่อยๆ ส่วนใหญ่มีสีเทา  

สีแดง สีส้มสลับกันหนาแถบสีละ 1-5 ซม. ชั้นหินเอียงประมาณ 

20-60 องศา

214.43-215.20 0.77

แร่โพแทช

ส่วนใหญ่เป็นแร่คาร์นัลไลต์เกิดปนกับแร่เกลือหรือเฮไลต์เรียกเป็น

ชั้นหิน คาร์นัลลิไทต์ ส่วนใหญ่มีสีแดงส้มในชั้นนี้มีแร่คาร์-นัลไลต์

ต่อเกลือ 50:50

215.20-217.60 2.40 ส่วนใหญ่เกิดปนกันระหว่างแร่แทชชีไฮไดรต์ที่มีส่วนประกอบของ

ธาตุแมกนีเซียมและคลอไรด์เกิดร่วมกับเกลือหรือเฮไลต์ แร่แทชชี

ไฮไดรต์มีสีเหลืองและส้ม ผลึกค่อนข้างใหญ่พบตั้งแต่ร้อยละ 30-85 

สลับชั้นกับแร่เกลืออาจพบแร่คาร์นัลไลต์บ้างแต่น้อยกว่าร้อยละ 1

217.60-218.77 1.17 ส่วนใหญ่เป็นแร่คาร์นัลไลต์เกิดปนกับแร่เกลือหรือเฮไลต์เหมือน

ชั้นบน ส่วนใหญ่มีสีแดงส้มในชั้นนี้มีแร่คาร์นัลไลต์ต่อเกลือ 30:70

218.77-240.43 21.66 เกลือหิน เป็นชั้นเกลือหินทั้งหมด แต่อาจพบชั้นแอนไฮไดรต์บางๆ แทรก

สลับบ้างโดยเฉพาะตอนล่าง ๆ เกลือหินมักใสหรือไม่มีสีในตอนบน 

แต่ตอนล่างมักสกปรกด้วยสีควันด�าปนกับสารคาร์บอน บางครั้ง

พบเม็ดเกลือสีขาวน�้านมปน

240.43-241.20 0.77 แร่แอนไฮ-ไดรต์ เป็นแอนไฮไดรต์ที่พบก่อนสิ้นสุดชั้นเกลือหินหรือหมวดหิน

มหาสารคามเสมอ เกิดเป็นชั้น ๆ สลับกับสารคาร์บอนสีด�า

241.20-241.40 0.20 หินทรายแป้ง หินทรายแป้งสีเทาเขียวเนื้อแน่นบางครั้งพบสีแดงด�าปน

241.40-242.00 0.60 หินทราย หินทรายส่วนใหญ่สีน�้าตาลแดงเนื้อแน่น แข็ง

ที่มา. จาก Potash and Rock Salt in Thailand: Appendix C: Core log of Bamnet Narong Area, โดย Japakasetr &  

Suwanich, 1984, Bangkok: Economic Geology Division, Department of Mineral Resources.

จากผลการตรวจสอบชัน้หินและธรณวีทิยาช้ันหนิ  

ตามตารางที่ 1 พบว่ามีชั้นแร่โพแทชเกิดขึ้นเป็น 2 ชั้นคือ

ชั้นแรกอยู่ที่ระดับความลึก 110.28-111.65 เมตร หรือ

หนา 1.37 เมตร พบแร่โพแทชที่เป็นแร่ซิลไวต์เกิดปนกับ

เกลือหินเรียกเป็นหินซิลวิไนต์โดยมีส่วนประกอบของแร ่

ซลิไวต์ตกผลกึใหม่มทีัง้ขนาดใหญ่และเลก็ประมาณร้อยละ  

15-20 ส่วนใหญ่เป็นสีขาวขุ่นคล้ายก้อนเมฆบางส่วนมีสี

ส้มอ่อน เนื้อแร่อ่อนคล้ายเทียนไข
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อีกชั้นหนึ่งอยู่ที่ระดับความลึก 214.43-218.77 

เมตร หรือหนา 4.34 เมตร ส่วนใหญ่เป็นแร่คาร์-นัลไลต์

เกิดปนกับแร่เกลือหรอืเฮไลต์เรยีกเป็นชัน้หนิคาร์นลัลไิทต์  

ส่วนใหญ่มีสีแดงส้มส่วนใหญ่เกิดปนกันระหว่างแร ่

แทชชีไฮไดรต์ที่มีส่วนประกอบของธาตุแมกนีเซียมและ

คลอไรด์เกิดร่วมกับเกลือหรือแร่เฮไลต์ แร่แทชชีไฮไดรต์

มีสีเหลืองและส้ม ผลึกค่อนข้างใหญ่

ธรณีวิทยำทั่วไปของหมวดหินมหำสำรคำม

หากเปรียบเทียบชั้นเกลือทั้ง 2 ชั้นของหลุมเจาะ  

RS-2.18 กับหลุมเจาะอื่น ๆ จะพบว่ามีรูปแบบของการ 

เรยีงตวัของชัน้หนิทีเ่หมอืนกนักบัในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ตามตาราง 

2 แต่ที่แตกต่างคือในหลุมอื่น ๆ จะพบแร่โพแทชเพียง 

ช้ันเดยีวคอืพบอยูต่อนบนของเกลอืช้ันล่างเท่านัน้ในขณะที่ 

ในหลมุเจาะนีพ้บว่ามชีัน้โพแทชอยูต่อนบนของชัน้เกลอืที่

ถัดขึ้นมาอีก 1 ชั้นของเกลือชั้นล่างด้วยและถ้าไม่มีการพับ 

หรือตลบทับของชั้นเกลือหิน ชั้นเกลือชั้นนี้ จะเป็นเกลือ

ช้ันกลาง ส่วนเกลือช้ันบนถูกท�าลายและกลายเป็นชั้น 

แอนไดรต์ไปเรียบร้อยแล้ว

ตำรำง 2 

แสดงชั้นหินต่ำง ๆ ในหมวดหินมหำสำรคำมที่ปกติจะพบชั้นหินต่ำง ๆ ดังตำรำงข้ำงล่ำง

หมวดหิน ชั้นหิน หน่วยหิน ชนิดหิน

Top Soil of clay, sandy clay

Phutok Upper Clastic Sandstone, Siltstone and Claystone

MahaSarakham

Upper Salt

Sometime represented 

by remnant Anhydrite or 

forming Cap-rock on salt

Rock Salt or Anhydrite

Middle Clastic Clay

Middle Salt

Sometimes represented 

by remnant Anhydrite or 

forming Cap-rock on salt

Rock Salt

Lower Clastic Clay

Color Salt Rock Salt

Potash Zone
Sylvinite Sylvite+halite

Carnallitite Carnallite+tachyhydrite+halite

Lower Salt

Sometimes represented 

by remnant Anhydrite or 

forming Cap-rock on salt

Rock Salt

Anhydrite Basal Anhydrite Anhydrite

Khok Kruat Siltstone, Sandstone

ที่มา: ดัดแปลงจาก Suwanich, 1986
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ผลกำรวิจัย

กำรศึกษำค่ำ KBr Contents ในหลุม RS-2.18

จากการศึกษาค่าปริมาณ KBr Contents และ KBr 

Profile ทีไ่ด้จากการเกบ็ตวัอย่างของเกลอืหินในระยะต่าง ๆ   

ของหลุม RS-2.18 ซึ่งมีเกลือหินที่เก็บตัวอย่างได้ มี 2 ชั้น 

พบว่าชั้นล่างที่เกลือเกิดทับบนชั้นหินแอนไฮไดรต์หรือ

แอนไฮไดรต์ชั้นฐานจะมีค่าเริ่มต้นที่ประมาณ 100 ppm. 

แล้วค่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเพียง 20 เมตร

หรือจากระยะความลึกที่ 240.43 เมตร ขึ้นมาถึงที่ 218.77 

เมตร ค่า KBr สูงขึ้นถึง 400 กว่า ppm. ซึ่งถัดจากนั้นขึ้นไป 

จะเป็นชั้นโพแทชโซนซ่ึงไม่มีการเก็บตัวอย่างเกลือหรือ

โพแทชมาวิเคราะห์ค่า KBr

จากนั้นหลังจากชั้นดินเหนียวที่ปิดทับบนเกลือ 

หินสีขึ้นมาก็จะเป็นเกลืออีกชั้นหนึ่ง แต่ผลวิเคราะห์ KBr 

จะเริ่มตั้งแต่ 200 ppm. แล้วสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่ระยะ

ประมาณความลึก 190 เมตร ค่า KBr จะขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ที่  

300-400 ppm. แล้วทะยานขึ้นไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ประมาณ 

ที่ความลึก 160 เมตร ขึ้นไปถึงมากกว่า 500 ppm. ที่ระยะ

ความลกึสดุท้ายของชัน้เกลือหินคือ 111.65 เมตร ถดัจากนัน้

ขึน้ไปจะเป็นชัน้โพแทชทีส่่วนใหญ่เป็นแร่ซลิไวต์ (ภาพที ่1)

KBr Profiles ในธรรมชำติและหลุมอื่น ๆ ของ

หมวดหินมหำสำรคำม

Suwanich, 2010 ตีพิมพ์รายงานการวิจัย เรื่อง 

“ปริมาณโพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) ในหมวดหิน

มหาสารคามในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย: ตวัชีว้ดั

ชั้นเกลือหินที่ก�าเนิดดั้งเดิมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง”  

และสรุปว่าโดยทั่วไปในเกลือช้ันบนจะมีโพแทสเซียม

โบรไมด์ในช่วง 200-300 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ขณะที่ 

ในเกลือช้ันกลางจะมีประมาณ 200 ส่วนในล้านส่วน 

และจะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 500 ส่วน 

ในล้านส่วน ส่วนในเกลอืชัน้ล่างจะมค่ีาประมาณ 100 ส่วน

ในล้านส่วนหรือน้อยกว่าเล็กน้อยและจะรักษาระดับนี้ไว้

จนใกล้จะถึงช้ันโพแทชจากนั้นจะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น 

จนมากกว่า 500 ส่วนในล้านส่วนอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับKBr content หรือ 

KBr Profile ในหลุมเจาะ RS-2.18 จะพบว่าเกลือหินที่อยู่

ชัน้ล่างสดุกค็อืเกลอืชัน้ล่าง และเกลอืหนิถดัขึน้มาเป็นเกลอื 

ชั้นกลางจริง (รูปที่ 2)

ภำพ 2 แสดงค่า KBr Contents หรือ KBr Profile ของเกลือชั้นกลางและเกลือชั้นล่างที่วิเคราะห์ได้จากหลุมเจาะ  

RS-2.18 (ดัดแปลงจากหนังสือ Potash and Rock Salt in Thailand: Appendix E: Gamma Ray Logs and KBr Contents) 

(Suwanich, 1985)
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สรุปผลกำรเปรียบเทียบ

โดยสรุปจากการเปรียบเทียบหลุม RS-2.18 กับ

หลมุอืน่ทัว่ไป ในหนงัสือ Potash and Rock Salt in Thailand:  

Appendix E: Gamma Ray Logs and KBr Contents)  

(Suwanich, 1985) จะพบว่าเกลอืทีพ่บในช้ันล่างสดุคอืเกลอื

ช้ันล่างจริง และเกลือท่ีพบถัดข้ึนมาเป็นเกลือช้ันกลางจริง 

และบนเกลือช้ันกลางมีช้ันโพแทชสะสมจริง (ตารางที่ 3) 

ตำรำง 3 

ผลสรุปกำรเปรียบเทียบชั้นหินที่พบในหลุมเจำะ RS-2.18 บ้ำนตำล อ.บ�ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ควำมลึก
(ม.)

ควำมหนำ
(ม.)

ชนิดหิน หมวดหิน/ชั้นหิน

0.00-4.00 4.00 Soft, unconsolidated 

Clay
               ดินชั้นบน

4.00-7.00 3.00

7.00-69.00 62.00 Claystone   หมวดหินภูทอก

69.00-72.32 3.32 Anhydrite

ห
มว

ดห
ิน

มห
าส

าร
คา

ม

ตัวแทนเกลือชั้นบน

72.32–108.78 36.46 Clay ตะกอนชั้นกลาง

108.78-110.28 1.50 Rock salt เกลือสี

110.28-111.65 1.37 Halite & Sylvite โพแทชโซน

111.65-185.00 73.35 Rock salt

เกลือชั้นกลาง185.00-186.00 1.00 Anhydrite

186.00-200.34 14.34 Rock salt

200.34-212.70 12.36 Clay ตะกอนชั้นล่าง

212.70-214.43 1.73 Rock salt เกลือสี

214.43-215.20 0.77
Halite, Carnallite and 

Tachyhydrite
โพแทชโซน215.20-217.60 2.40

217.60-218.77 1.17

218.77-240.43 21.66 Rock salt เกลือชั้นล่าง

240.43-241.20 0.77 Anhydrite แอนไฮไดรต์ชั้นฐาน

241.20-241.40 0.20 หินทรายแป้ง
         หมวดหินโคกกรวด

241.40-242.00 0.60 หินทราย

กำรอภิปรำยผล

ผลการศึกษาตามที่ได ้กล่าวมาแล้วจะพบว่า 

หลุมเจาะ RS-2.18 มีแร่โพแทชเกิดสะสมในช่วงตอนบน

ของเกลือชั้นกลางจริงแสดงว่าในอดีตในเกลือชั้นกลาง 

ก็สามารถเป็นแหล่งสะสมโพแทชได้เช่นเดียวกับเกลือ

ชั้นล่าง

สรุป

จากการส�ารวจแร่โพแทชในหลุมเจาะที่ RS-2.18 

ที่อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และใช้ข้อมูลพิสูจน์

ชั้นหินแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เกลือชั้นกลาง

ในบางแห่งบนแอ่งโคราชและสกลนครที่พบหมวดหิน

มหาสารคามจะสามารถพบแร่โพแทชได้ แต่หลุมเจาะ
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2516 พบว่าหลุม RS-2.18 เพียงหลุมเดียวเท่านั้นที่พบแร่

โพแทชในเกลอืช้ันกลาง นอกนัน้พบในเกลอืช้ันล่างทัง้หมด
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง

พยัญชนะและสระไทย ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะ

และสระไทย ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

ด้านการอ่าน ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 กลุ่มอ�าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี จ�านวน 30 ราย ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558ได้จาก

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และต้องได้รับการตรวจประเมินโดยแบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scale: ADHD/LD/Autism 

(PDDs) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและ

สระไทย ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ก่อนเรยีน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน สถติทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมลู คอื ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ 

ค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะ

และสระไทยส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ E
1
 / E

2
 เท่ากับ 83.38/86.30 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 80/80 

และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้, เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Abstract

The purposes of this research were as follows: (1) to develop an efficiency learning application via android 

operating system on the topic of Thai consonants and vowels for children with the learning disability (LD) dyslexia, 

(2) to compare pre-tests and post-tests and evaluate their learning achievement. The experimental group consists 

of 30 children with LD in dyslexia who were studying in primary school level 1st – 3rd in the first semester of the 

academic year 2015 at Pathumthani primary educational service area office 2, Thanyaburi Pathumthani. Additionally, 

they were selected by sample random sampling. The research instruments were the learning application via android  

กำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อกำรเรียนรู้บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์

เรื่องพยัญชนะและสระไทย ส�ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

The Development of Learning Application via Android Operating System 

for Thai Consonants and Vowels for Children with Learning Disabilities

ปิยนันท์ ปานนิ่ม

Piyanan Pannim

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
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บทน�ำ

การศึกษาเป ็นหัวใจที่ส� าคัญในการพัฒนา 

ประเทศชาติอย่างยั่งยืน เพราะการศึกษาก่อให้เกิดความรู้

ความสามารถ ท�าให้มนุษย์ได้รับการเรียนรู้ และเป็นปัจจัย

ในสร้างงาน สร้างอาชีพเพราะในปัจจุบันอาชีพการงาน 

ต่าง ๆ น้ันจะขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

ระดับการศึกษา ซ่ึงหากมีการปลูกฝังรากฐานการศึกษา 

ให้ดีแก่เยาวชนของประเทศ ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชัดคือการพัฒนาประเทศชาติอย่างย่ังยืนไปในอนาคต 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ก�าหนดสาระ

ส�าคญัประการหนึง่ไว้ว่า การจดัการศกึษาต้องจดัให้บคุคล

มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซึ่ง 

มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีความพิการ หรือ

ทพุพลภาพหรอืบคุคลซึง่ไม่สามารถพึง่ตนเองได้ หรอืไม่มี

ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ

โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2545)

เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเรยีกย่อ ๆ   

ว่า LD (learning disabilities) ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2551) 

กล่าวว่า เดก็แอลดหีรอืเดก็ทีม่คีวามบกพร่องในการเรยีนรู้  

หมายถึง เด็กทั่วไปที่มีสติปัญญาและไอคิวปกติหรืออาจ

สงูกว่าปกตแิต่มคีวามบกพร่องในเรือ่งบางอย่างโดยเฉพาะ

เรือ่งการอ่านหนงัสือ การเขยีนหนงัสือ และการคดิค�านวณ 

เด็กแอลดีจะมีความสามารถต�่ากว่าชั้นเรียนประมาณ 2  

ชัน้ปี คอื อาจเรยีนอยูช่ัน้ ป.4 แต่ความสามารถด้านการอ่าน 

หรือการเขียนหรือการค�านวณอยู่ในระดับ ป.1 – ป.3 

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคน

อาจมีปัญหาและความบกพร่องต่างกัน ดังที่ American 

Psychiatric Association (2001) ได้ระบุประเภทของ 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

(1) ความบกพร่องทางด้านการอ่าน (reading disorder)  

เป ็นความบกพร่องที่พบบ่อยที่ สุดและมีผลกระทบ

ต่อนักเรียนในวัยประถมศึกษา มักรู้จักกันในนามของ  

ดิสเลกเซีย (Dyslexia) ตัวอย่างเด็กที่มีอาการบกพร่อง 

ทางด้านการอ่าน ได้แก่ การแยกแยะหรือการจ�าตัวอักษร 

เช่น ความสับสนระหว่างตัวอักษร ม กับ น หรือตัวอักษร 

ถ กับ ภ ท�าให้การเรียนรู้เรื่องค�าศัพท์เป็นเรื่องยากส�าหรับ

นักเรียน (2) ความสามารถทางด้านการเขียน (disorder of 

written expression) เป็นความบกพร่องทีเ่รยีกว่า ดสิกราเฟีย  

(dysgraphia) มีลักษณะของการแสดงออกทางการเขียน

ค่อนข้างยากล�าบากส�าหรับเด็ก แม้จะใช้เวลาและความ

พยายามมากเพียงใดก็ตาม ลายมือก็แทบจะอ่านไม่ออกเลย  

3) ความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ (mathematics 

disorder) เช่น การคดิค�านวณ คณิตศาสตร์ทีเ่ป็นขัน้เป็นตอน 

ที่สลับซับซ้อน หรือแม้ว่าจะเป็นการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

อย่างง่าย ๆ และ 4) ความบกพร่องที่ไม่สามารถเฉพาะ

เจาะจง (learning disorder not otherwise specified)

ในปัจจุบันจ�านวนเด็กที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ และพบได้ทุกวัยโดยในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีการส�ารวจพบว่าเด็กกลุ ่มนี้มีจ�านวน

มากกว่าเด็กพิเศษกลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด (Turnbull, et al., 

2004; Smith, et al., 2006) ในปัจจุบันหลายประเทศ เช่น  

operating system on relating to Thai consonants and vowels for children with learning disability (LD) in dyslexia, 

the learning application’s evaluative questionnaire, and the learning application’s achievement test. The statistics 

used in the analysis were percent, mean, standard deviation, and t-test for Dependent Samples. The result of this  

research were as follows: (1) the efficiency of learning application resulted with the values of E
1
/E

2
 were 83.38/86.30 

respectively which is based on the assumption that these values should not be less than 80/80, (2) values of average 

post-test scores were higher than pre-test scores which indicated the better learning achievement at .05 significant level.

Keywords: learning application, children with learning disabilities, android operating system
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ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา มีการจัดตั้งหน่วยงาน 

ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี ้

อย่างจริงจัง ส่วนในประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับ 

เด็กกลุ่มนี้อย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองซึ่งจากการส�ารวจ

จ�านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ใน

ประเทศไทย พบว่า ในปี 2558 มนีกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ จ�านวน 316,258 คน คิดเป็นร้อยละ 82.53 

ของจ�านวนนักเรียนพิการทั้งสิ้น 383,196 คน (ส�านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558)

ดังนั้น การจัดการศึกษาให้แก่เด็กเป็นเรื่องที่ 

จะต้องคดิพจิารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเดก็ทีม่ ี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และการจดั การเรียนการสอน 

วชิาภาษาไทยนบัว่ามีความส�าคญัต่อผู้เรียนอย่างมาก เพราะ

ภาษาไทยคอืภาษาประจ�าชาต ิใช้ในการสือ่สาร เป็นเครือ่งมอื 

ส�าคัญในการด�ารงชวีติประจ�าวนั โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน

นับว่า เป็นหัวใจส�าคัญของการเรียนภาษาไทย ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�าหนดนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย มุ่งเน้นให้อ่านออก อ่านคล่องเป็นส�าคัญก่อน 

จึงจะน�าไปสู่การเขียน ซ่ึงเป็นทักษะที่ยากและซับซ้อน 

ดังนั้นการอ่านจึงต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเป็นเครื่องมือ

ของการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนใช้การอ่านแสวงหาความรู้ 

รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเอง สามารถน�าความรู้มาใช้

พัฒนาตนและใช้ในการสื่อสารต่อไป

ปัจจบุนัแนวคดิวธิกีารใช้ส่ือและนวตักรรมมาช่วย

จัดการเรียนการสอนมีมากมายหลายรูปแบบ วิธีหนึ่งที่ 

น่าสนใจคือ สื่อมัลติมีเดีย เนื่องจากผู้เรียนจะได้ศึกษาภาพ

และตวัหนงัสอืทีส่วยงาม ยงัมเีสยีงโต้ตอบ ดงึดดูความสนใจ 

ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น และ

ยังมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และทบทวนความ

สามารถของผู้เรียนด้วย ดังนั้นสื่อมัลติมีเดียโดยเฉพาะใน

รูปแบบของแอปพลิเคชั่นจึงมีความน่าสนใจ สามารถช่วย

ในกระบวนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ขึ้น และยังเป็นสื่อ 

ช่วยเสริมแรงท�าให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

จากเหตุผลดังกล ่าวข ้างต ้น จึงท�าให ้ผู ้วิ จัย

พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย เพื่อเป็นการ 

แก้ปัญหา การอ่านภาษาไทย ส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ เพื่อช่วยฝึกทักษะการอ่าน น�ามาใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเกมเข้าไป 

ในเนื้อหา และมีแบบทดสอบ เพื่อให้ผู ้ เรียนสามารถ

ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้อีกทั้งยังช่วย ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียน

การสอนวิชาภาษาไทย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1.  เพื่อพัฒนาแอปพลิ เคชันเพื่อการเรียนรู ้  

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและ 

สระไทย ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้

ที่มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

และหลังเรียนจากการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เร่ืองพยัญชนะและสระไทย 

ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. แอปพลเิคชนัเพือ่การเรยีนรูบ้นระบบปฏบิตักิาร 

แอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทยส�าหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์80 / 80

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจากการใช ้

แอปพลเิคชันเพือ่การเรยีนรูบ้นระบบปฏบิติัการแอนดรอยด์  

เรื่องพยัญชนะและสระไทย ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ เดก็ทีม่คีวามบกพร่องในการเรยีนรู้  

ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษา 

ปทุมธานี เขต 2 

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ด้านการอ่าน ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 กลุ่มอ�าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี จ�านวน30 ราย ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น 
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ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 มีอายุระหว่าง 6 – 10 ปี ประจ�าภาคเรยีน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2558ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(sample random sampling) และต้องได้รับการตรวจ

ประเมินโดยแบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scale: ADHD/ 

LD/Autism (PDDs) 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำและระบบ

เน้ือหาทีใ่ช้ในการศึกษา ได้แก่ หลกัสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

ภาษาไทย หนังสือแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงนกฮูก เล่มที่ 1 

เรือ่งรูจ้กัพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ส�าหรับนกัเรียนในระดบั 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยขอบเขตเนื้อหามีดังนี้ 2.1 

พยัญชนะ จ�านวน 44 ตัว 2.2 สระ จ�านวน 28 ตัว และ 2.3 

การประสมค�าด้วยสระ 28 ตัว 

ด้านระบบปฏบิตักิาร ได้แก่ แอปพลเิคชนัเพือ่การ

เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอย์เท่านั้น

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. แอปพลิเคชนัเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏบิตักิาร 

แอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย ส�าหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

2. แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

เพื่อการเรียนรู ้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง

พยัญชนะและสระไทย ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก ่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนจากการใช้ 

แอปพลิ เคชันเ พ่ือการเ รียนรู ้บนระบบ ปฏิบั ติการ 

แอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย ส�าหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบ

ปฏบิตักิารแอนดรอยด์ เร่ืองพยัญชนะและสระไทย ส�าหรบั

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้ด�าเนินการแบ่ง

ออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นการวิเคราะห์ (analysis)

1.1 ศกึษาและวเิคราะห์พฤตกิรรมเดก็ทีม่คีวาม

บกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน วิธีการจัดการเรียน

การสอนโดยสัมภาษณ์จากครูผู ้สอนที่มีประสบการณ์ 

ในการสอนอย่างน้อย 5 ปี เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบ

บทเรียน รวมทั้งศึกษาเนื้อหาในหนังสือแบบฝึกอ่านเขียน

กับลุงนกฮูก เล่มที่ 1 เรื่องรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 

ส�าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.2 ศึกษาซอฟต์แวร์ และวธีิการพฒันาโปรแกรม 

สื่อมัลติมีเดียบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

2. ขั้นการออกแบบ (design)

2.1 ก�าหนดจุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม เรื่องพยัญชนะและสระไทย

2.2 วางเค้าโครงเนื้อหาและออกแบบผังงาน 

(flowchart) เรื่องพยัญชนะและสระไทย เริ่มจากสิ่งที่ง่าย 

ไปหายาก หลังจากนั้นน�ามาจัดท�าบทด�าเนินเรื่อง (story 

Board) 

2.3 น�าบทด�าเนินเรื่อง (story board) ที่จัดท�า

ขึ้นไปให้ผู ้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านส่ือมัลติมีเดีย

จ�านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องของของเน้ือหา  

รปูแบบโปรแกรม และความเหมาะสมด้านตัวอกัษร เทคนคิ 

การเคลื่อนไหวและเสียง 

3. ขั้นการพัฒนา (development)

3.1 น�าค�าแนะน�าจากผู ้เช่ียวชาญทั้ง 5 คน  

มาพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย ส�าหรับเด็กที่ม ี

ความบกพร่องทางการเรยีนรู ้โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash 

Professional CS6 ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ใช้โปรแกรม 

Adobe Photoshop CS6 เพื่อตกแต่งรูปภาพที่น�าไปใช้งาน 

ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เพื่อพัฒนาการต์นูทีใ่ช้ 

ในสื่อมัลติมีเดีย และใช้โปรแกรม Nero Wave Editor  

เพื่อใช้ในการแก้ไขและตัดต่อไฟล์เสียง 
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3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จ�านวน  

10 ข้อ และแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนเป็นแบบทดสอบ 

ที่สร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และพัฒนาแบบ

ทดสอบให้ติดตั้งอยู ่ในแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย 

ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ซึ่งเนื้อหา

ของแบบทดสอบน�ามาจากหนังสือแบบฝึก อ่านเขียนกับ 

ลุงนกฮูก เล่มที่ 1 เรื่องรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 

ส�าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3.3 น�าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบ

ปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ เร่ืองพยัญชนะและสระไทย ส�าหรบั

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่พัฒนาเสร็จแล้ว 

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ตามแบบ

ประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้

ที่พัฒนาข้ึนโดยผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ 

ข้อค�าถาม (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 

จากน้ันน�าผลมาปรับปรุงแก้ไข

4. ข้ันการน�าไปใช้ (implementation)

4.1 ข้ันทดลองเดี่ยว (One – To – One Tryout) 

น�าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้ 

กบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ทีไ่ม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง

ของบทเรยีนในด้านเนือ้หา ความชดัเจนของภาพ และเสยีง 

แล้วจึงน�าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

4.2 ข้ันทดลองแบบกลุ่ม (small group tryout) 

น�าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้ 

กบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ทีไ่ม่ใช่ 

กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 9คนโดยเพ่ือตรวจสอบหาข้อ บกพร่อง

ของบทเรยีนในด้านเนือ้หา ความชดัเจนของภาพ และเสยีง 

แล้วจึงน�าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

4.3 ข้ันทดลองภาคสนาม (field tryout) น�า 

แอปพลเิคชนัเพือ่การเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ ไปทดลองใช้กบัเดก็

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 15 คน เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง 

ของบทเรยีนในด้านเนือ้หา ความชดัเจนของภาพ และเสยีง 

แล้วจึงน�าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

5. ขั้นการประเมินผล (evaluation)

5.1 น�าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้จริงกับ 

กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 30 คน โดยให้ท�าแบบทดสอบระหว่าง

เรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพ 

ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80

5.2 น�าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน

ผลกำรวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้น�าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน  

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้

ตอนที ่1 ผลการพฒันาแอปพลเิคชันเพือ่การเรยีนรู้ 

บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ เรือ่งพยญัชนะและสระไทย  

ส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ  

มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้  

ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้

1.1.1 ส่วนเมนูหลัก โดยหน้าเมนูหลักจะ

ประกอบไปด้วย 5 เมนู คือ พยัญชนะ, สระ, ประสมค�า, 

เกมจับคู่ภาพ และแบบทดสอบ โดยการเลือกเมนูจะใช ้

การเลื่อนหน้าจอซ้ายและขวา เพื่อเลื่อนดูเมนูทั้งหมด  

โดยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีการตั้งชื่อว่า 

“หนูน้อยท่องไทย” เพื่อให้จดจ�าง่าย 

ภำพ 1 แสดงส่วนเมนูหลัก

1.1.2 ส่วนเนื้อหา การน�าเสนอเนื้อหา

จากหนังสือแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงนกฮูก เล่มที่ 1 เรื่อง
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รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ส�าหรับนักเรียนในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยในแอปพลิเคชันมีเนื้อหา

ประกอบด้วย พยัญชนะ, สระ และประสมค�า โดยแต่ละ

เน้ือหาจะแบ่งออกเป็น 4 ชุด โดยในเนื้อหาแต่ละชุดจะมี 

แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนรวมอยู่ด้วย 

ภำพ 2 แสดงส่วนเนื้อหา

1.1.3 ส่วนเกมจับคู่ภาพฝึกทักษะโดยเกม

จับคู่ภาพฝึกทักษะจะเป็นลักษณะเกมจับคู ่รูปภาพกับ 

ตวัพยญัชนะ จะประกอบไปด้วย หน้าแสดงวิธกีารเล่นเกม 

จับคู่ภาพ, หน้าเล่นเกมจับคู่ภาพ, และหน้าสรุปผลการ

เล่นเกม 

1.1.4 ส่วนแบบทดสอบ แบบทดสอบจะ

แบ่งเป็น 2 แบบทดสอบ คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและ 

แบบทดสอบหลงัเรยีน โดยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน

จะเป็นลักษณะเลือกตอบจ�านวน 3 ตัวเลือกโดยมีข้อสอบ

ทั้งสิ้นจ�านวน 10 ข้อ

ภำพ 3 แสดงส่วนเกมและแบบทดสอบ

1.2 ผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพ 

แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู ้  โดยผู ้ เชี่ยวชาญด้านสื่อ

มัลติมีเดีย ด้านภาษาไทยและการจัดการเรียนรู้ส�าหรับ

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ�านวนรวม 5 ท่าน 
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ตำรำง 1 

ผลกำรวิเครำะห์ กำรประเมินคุณภำพแอปพลิเคชันโดย 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อมัลติมีเดีย ด้ำนภำษำไทยและกำรจัด 

กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สรุปเป็นประเด็นรำยด้ำน

หัวข้อกำรประเมิน x SD. ระดับกำร

ประเมิน

1. ส่วนน�าของบทเรียน 4.33 0.17 มาก

2. ส่วนเนื้อหาของบทเรียน 4.80 0.34 มากที่สุด

3. ด้านการใช้ภาษา 4.73 0.05 มากที่สุด

4. ด้านการออกแบบระบบ

สื่อการเรียนการสอน

4.65 0.05 มากที่สุด

5. ส่วนประกอบด้าน 

Multimedia

4.85 0.22 มากที่สุด

6. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 4.00 0.70 มาก

7. ด้านการประเมินผล 4.70 0.13 มากที่สุด

สรุป ภำพรวมเนื้อหำและ

กำรออกแบบ

4.58 0.23 มำกที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ การประเมิน

คุณภาพแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือมัลติมีเดีย  

ด ้านภาษาไทยและการจัดการเรียนรู ้ส�าหรับเด็กที่มี 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่า สรุปภาพรวมเนื้อหา

และ การออกแบบ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุดค่าเฉล่ีย 4.58 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 5 หัวข้อ คือ ส่วนเนื้อหาของบทเรียน, ด้าน

การใช้ภาษา, ด้านการออกแบบระบบส่ือการเรียนการสอน,  

ส่วนประกอบด้าน Multimedia และด้านการประเมิน

ผล ส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ  

ด้านส่วนน�าของบทเรียน, ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

1 . 3  ผลการวิ เคราะห ์หาประสิท ธิภาพ 

แอปพลิ เคชัน เพื่ อการ เรี ยนรู ้บนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย ส�าหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 

80/80 จากการทดลองกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 

ตำรำง 2 

ผลกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพแอปพลิเคชันเพื่อกำร

เรียนรู้ เรื่องพยัญชนะและสระไทย ส�ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้

คะแนน จ�ำนวน

นักเรียน

คะแนน

เต็ม

ค่ำ

เฉลี่ย

ร้อย

ละ

แบบทดสอบย่อย

ระหว่างเรียน (E
1
)

30 60 50.03 83.38

แบบทดสอบ

หลังเรียน (E
2
)

30 10 8.63 86.30

จากตารางที่  2  พบว ่า  ประสิทธิภาพของ 

แอปพลิ เคชัน เพื่ อการ เรี ยนรู ้บนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย ส�าหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการเรยีนรู ้ทีส่ร้างขึน้มค่ีาประสทิธภิาพ 

E1 เท่ากับ 83.38 และ E
2
 เท่ากับ 86.30 ซึ่งมีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ E
1
/E

2
 คือ ไม่ต�่ากว่า 80/80 ซึ่งเป็นไป 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน ก่อนและหลังเรียนจากการใช้แอปพลิเคชัน 

เพื่อการเรียนรู ้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 

พยัญชนะและสระไทย ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้

ตำรำง 3

ผลกำรวิเครำะห์เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ก่อนและหลังเรียนจำกกำรใช้แอปพลิเคชันเพื่อกำรเรียนรู ้

บนระบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด์ เรือ่งพยญัชนะและสระไทย  

ส�ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้

กลุ่มตัวอย่าง N x S.D. t Sig.

ก่อนเรียน 30 4.40 0.77 28.37 .000*

หลังเรียน 30 8.63 0.81

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 3 พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทาง 

การเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย 

ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนหลังเรียน (  =8.63, S.D. = 0.81) สูงกว่า

ก่อนเรียน (  = 4.40, S.D. = 0.77) อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

กำรอภิปรำยผล 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบ

ปฏบิตักิารแอนดรอยด์ เร่ืองพยัญชนะและสระไทย ส�าหรบั 

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อภิปรายผลได้ดังนี้

ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย  

ส�าหรบัเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางการเรยีนรูไ้ด้มกีารประเมนิ 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาษาไทยและการ

จัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58, 

S.D. = 0.23) โดยได้ด�าเนินการตามหลักการออกแบบและ

พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้ ADDIE Model (Richey, 

Klein, & Tracey, 2011) มีล�าดับขั้นตอนในการพัฒนา 

อย่างเป็นระบบ ซึ่งการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ผู ้จัดท�า 

ได้ค�านึงถึงกระบวนการออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย  

ซึง่ต้องวเิคราะห์เนือ้หาและน�าเสนอให้เหมาะสมกบัลกัษณะ 

ของผู้เรียน การออกแบบต้องมีเทคนิคการด�าเนินเรื่องให้

สอดคล้องกับเนือ้หาใช้เวลาไม่นานและต้องค�านงึถงึส ีแสง 

ภาพ เสียงและลวดลาย และในการหาประสิทธิภาพของ

การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

83.38/86.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 80/80 เนื่องจาก 

การพฒันาแอปพลเิคชนัเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏบิตักิาร 

แอนดรอยด์ เรือ่งพยัญชนะและสระไทย ได้มีการด�าเนนิการ 

ตามหลักการสร้าง โดยมกีารวางแผน ล�าดบัขัน้ตอนในการ

พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยได้ค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ  

น�าค�าแนะน�าทีไ่ด้มาเป็นแนวทางในการพฒันาแอปพลเิคชนั  

และปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าจากนั้นน�าไปทดลอง

ใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน คือ ทดลอง 

แบบเดีย่ว แบบกลุม่เลก็ และภาคสนาม จงึท�าให้การพฒันา 

แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด  

ประกอบกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นเป็น 

บทเรียนที่มีการผสมผสานระหว่าง รูปภาพ ภาพกราฟิก 

ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง เพื่อเร้าความสนใจของ 

ผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเห็นข้อความที่

ปรากฏบนหน้าจอ และได้ยนิจากเสยีงทีบ่นัทกึไว้ ส่งผลให้ 

ผู้เรียนเกิดความไม่เบื่อหน่ายและสนุกไปกับการเรียนซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ กิดานันท์ มลิทอง (2548) ที่ว่า 

มัลติมีเดียช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบ 

กับบทเรียน ท�าให้เป็นการเรียนแบบกระฉับกระเฉง ท�าให้ 

ผูเ้รียนมคีวามกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หลากหลาย 

รูปแบบ นอกจากนี้การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู ้

บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ เรือ่งพยญัชนะและสระไทย  

ที่พัฒนาขึ้นมีการยกตัวอย่างและการแสดงภาพให้มีความ

สอดคล้องกับสิ่งที่เห็นในชีวิตประจ�าวัน และมีกิจกรรม

เป็นแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ท�าจึงท�าให้การพัฒนา

แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่ เรียนด้วย 

แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง

พยัญชนะ และสระไทย ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ พบว่าเด็กที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 

เรื่องพยัญชนะและสระไทย มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เนื่องจากการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ได้ผ่านกระบวนการ

หาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสม ท�าให้

หลังจากการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน ผู้เรียนสามารถเข้าใจ

มากขึ้นและทางด้านแบบทดสอบก็ได้ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพโดยการหาค่า IOC ตรวจสอบเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

ความเหมาะสมของภาษา แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วย

แอปพลิเคชัน ที่เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ

สนใจและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับ  

ณฐักร สงคราม (2553) มคีวามเหน็ว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัติมเีดยีเน้นการมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบ ทัง้การมปีฏสิมัพนัธ์

ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ผู้เรียนสามารถควบคุมล�าดับ

การเรียนรู้ การเลือกเนื้อหาบทเรียน การก�าหนดเส้นทาง 

ศึกษาบทเรียน การท�ากิจกรรมในบทเรียนการตรวจสอบ

ความก้าวหน้า และการทดสอบ ความรู ้ด้วยตนเอง สามารถ

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ข้อเสนอแนะ 

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีทักษะ

ในการใช้แอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการเล่น  

การฟัง การอ่าน การจดจ�า ซึ่งการน�าแอปพลิเคชันไปใช้

กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ควรมีครูผู้สอน

หรือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 255

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารในโรงเรียน ตามการรับรู้ของครู  

(2) ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เทคโนโลยีการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครูและประสิทธิผลครู (3) อิทธิพล

ของภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร และบรรยากาศโรงเรียน การรู ้เทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลย ี

ในการสอนของครทูีม่ต่ีอประสทิธผิลครใูนโรงเรยีนดศีรตี�าบลระดบัมธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพื้นฐานตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนดีศรีต�าบลปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจ�านวน 436 คน  

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .959 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง

พบว่า (1) ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารในโรงเรียนดีศรีต�าบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามการรับรู้ของครูมีหกองค์ประกอบสอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษา

ส�าหรับผู้บริหารของ International Society of Technology in Education (2) การรู้เทคโนโลยีการบูรณาการเทคโนโลยี 

ในการสอนของครแูละประสิทธผิลครูมคีวามสัมพนัธ์กนั (Chi-Square = 28.293, df=31, p = .606, GFI = .989, AGFI = .973,  

RMSEA = .000, RMR = .007, R2= .85) และ (3) ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนดีศรีต�าบล ระดับ

มัธยมศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลครู และบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลครูโดยผ่าน 

การรู ้เทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ตัวแบบที่ได้มีความตรงตามทฤษฎีโดยตัวแบบน้ี 

อธิบายประสิทธิผลครูได้ร้อยละ 83

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี, บรรยากาศโรงเรียน, ประสิทธิผลครู

ผลของภำวะผู้น�ำทำงเทคโนโลยีของผู้บริหำรโรงเรียนและบรรยำกำศโรงเรียน

โดยมีกำรรู้เทคโนโลยีและกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีในกำรสอนของครูเป็นสื่อกลำง

ต่อประสิทธิผลครูในโรงเรียนดีศรีต�ำบล ระดับมัธยมศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
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บทน�ำ

หน่วยงานภาครัฐได้รับนโยบายให้ด�าเนินงาน 

ในรปูแบบของรฐับาลอิเล็กทรอนกิส์และผลักดนัสู่การเป็น 

รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล 

(digital economy) ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิการพฒันา

คณุภาพชวีติของคนในสังคมและการจ้างงานทีเ่พ่ิมมากขึน้ 

(วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล, 2558) กระทรวงศึกษาธิการจึงมี

การจดังบประมาณ ICT (Information and Communication  

Technology) ด้านการศึกษาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

(ส�านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  

แต่จากการศกึษาตวัชีว้ดั ICT ด้านการศึกษาในสถานศกึษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า  

ครูผู้สอนมีความสามารถในการใช้ ICT ค่อนข้างสูง แต่มี

การน�าเอา ICT มาใช้ในการเรียนการสอนยังไม่มากเท่าทีค่วร  

ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ของสถานศึกษามี 

ความพร้อม แสดงว่าครูไม่สามารถบูรณาการเทคโนโลยี

ในการสอนได้ (ส�านักงานปลัดกระทรวงกระทรวง

ศึกษาธิการ, 2557) ถ้าครูผู้สอนมีความรู้ในการน�า ICT  

ไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอนแล้ว จะเป็นปัจจยัท�าให้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได้ ปัจจุบัน 

เป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีมีผลท�าให้การเรียนการสอน

เปลีย่นไปการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในห้องเรยีน เป็นความ

รับผิดชอบของโรงเรียนที่ท�าให้มั่นใจในคุณภาพนักเรียน 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนจากเดิมที่เป็นการบอกเล่า

ความรู้มาเป็นการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน ยังเป็นความ

ท้าทายผู้บริหารโรงเรียนในการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

อย่างมาก (Haughey, 2006) ภาวะผูน้�าทางเทคโนโลยเีป็นผูน้�า 

ทีเ่น้นการท�างาน เพือ่การประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีหม่ในการ

ปฏิรูปการศึกษา (Chin, 2010) ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี  

ได้กลายเป็นกลยทุธ์ทีส่�าคญัส�าหรบัการพฒันาคณุภาพทาง 

วิชาการและความส�าเร็จของนักเรียน มาตรฐานเทคโนโลยี

การศกึษาแห่งชาติส�าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน (The National 

Educational Technology Standards for Administrators 

--NETS-A) พัฒนาขึ้นโดย The International Society 

of Technology in Education (ISTE) และไม่เพียงแต่ใช ้

เทคโนโลยเีท่านัน้ ยงัต้องพฒันาและเปลีย่นแปลงวฒันธรรม

โรงเรียน (Anderson and Dexter, 2005) แสดงว่าภาวะ

Abstract

The objectives of this research were to investigate (1) Principal’s technological leadership in Sub District 

Quality Secondary Schools under Office of the Basic Education Commission; (2) Relationship between the teacher’s 

technological literacy and instructional technology integration and teacher effectiveness; (3) Effects of principal’s  

technological leadership and school climate, with teacher’s technological literacy and instructional technology 

integration as mediating roles, on teacher effectiveness. Data were obtained from 436 samples which were selected 

by using multistage random sampling. The instrument was a questionnaire constructed by the researcher with 

reliability = .959 .The data were analyzed in terms of descriptive statistics, correlation coefficient, factor analyses, 

and Structural Equation Model. The research results were as follows: (1) There were six constructs of principal’s 

technological leadership according to teacher’s perception which is in line with the International Society of Technology 

in Education for administrators. (2) Teacher’s Technological Literacy and Instructional Technology Integration 

are correlated (Chi – Square = 28.293, df = 31, p = .606, GFI = .989, AGFI = .973, RMSEA = .000, RMR = .007,  

R2= .85) and (3) Principal’s leadership had direct effects on teacher effectiveness and school climate had indirect 

effects on teachers effectiveness through teacher’s technological literacy. All variables of the model collectively 

explained 83 percent of the variables on teacher effectiveness.

Keywords: technological leadership, school climate, teacher effectiveness 
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ผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ม ี

อทิธพิลต่อประสิทธผิลการใช้เทคโนโลยีของครูในการเรยีน 

การสอน

มาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาระดับชาติ

ส�าหรบัผูบ้รหิาร (NETS-A) ถูกพัฒนาโดยสมาคมเทคโนโลยี

การศกึษาแห่งชาต ิ(The International Society for Technology  

in Education--ISTE) ก�าหนดไว้หกมาตรฐานทีร่ะบถุงึความรู้ 

และทักษะส�าคัญที่ผู ้บริหารโรงเรียนต้องรู ้และบริหาร 

เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการเทคโนโลยี  

มาตรฐานเหล่านี้ ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้ใช้อ�านาจจาก

ข้อมลูสารสนเทศและเคร่ืองมือเทคโนโลยีร่วมกับความเป็น 

มืออาชพีในยคุข้อมลูข่าวสาร (ISTE, 2002) นอกจาก NETS-A  

แล้วFullan (2002), Senge (1990) และ Yukl (2006)  

ให้ความเห็นท�านองเดียวกันว่าภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี

เป็นภาวะผูน้�าของผู้บรหิารทีส่�าคญัต่อการปฏริปูการศกึษา 

และพัฒนาครู

สิ่งที่บ ่งบอกการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนคือ 

พฤติกรรมภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนและบรรยากาศ

องค์การทีเ่หมาะสมในการท�างานจากการศึกษาของ Watts 

(2009) พบว่าภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ 

บรรยากาศโรงเรียนส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลย ี

ในการสอนของครู เมื่อครูมีการบูรณาการเทคโนโลย ี

ในการสอนที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลการสอนของครู  

ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในการ 

ขบัเคลือ่นให้มกีารน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ผูบ้รหิาร

สถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีด้านการศึกษาในสถานศึกษา ผู้บริหาร

สถานศกึษา ควรสร้างบรรยากาศโรงเรยีนให้เอือ้ต่อการน�า

เทคโนโลยมีาบรูณาการใช้ในการเรียนการสอนของคร ูและ 

ควรเสริมสร้างศักยภาพความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลย ี

ของครู ให้ครูมีความสามารถการน�า ICT ไปใช้ในการเรียน 

การสอนย่อมเป็นปัจจัยส่งผลให้ประสิทธิผลการสอน

ของครูดีขึ้น (Anderson and Dexter, 2005; Chang and 

Wu, 2008) 

จากงานวจิยัของ Chang (2012) และ Watts (2009) 

พบว่ามข้ีอมลูเชิงสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีของครเูป็นผล 

จากภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน แต่  

Lafont (2011) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู ้น�าทางเทคโนโลยีของผู ้บริหารโรงเรียนและการใช ้

เทคโนโลยีของครูพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการน�า

เทคโนโลยีไปใช้ของครูกับภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของ

ผู ้บริหารโรงเรียนไม่มีนัยส�าคัญ ข้อมูลจากผลการวิจัย

ดังกล่าวยังขัดแย้งกัน ไม่อาจสรุปได้ว่า ภาวะผู้น�าทาง

เทคโนโลยีส่งผลต่อประสิทธิผลครูผู ้สอนมัธยมศึกษา 

หรอืไม่ และการตรวจสอบข้อมลูเชิงประจักษ์ว่าประสทิธผิล 

ครูมาจากภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน  

ในบรบิทของสงัคมไทยยงัน้อยมาก การวจัิยต่อยอดการวจิยั 

ของ Chang (2012) และ Watts (2009) จึงเป็นเรื่องท้าทาย

ทีจ่ะให้ค�าตอบที่เป็นองค์ความรู้ ส�าหรับบริบทการบริหาร

การศึกษาในประเทศไทยโครงการโรงเรียนดีประจ�าต�าบล

ต้ังแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2553 มุ่งหวังให้เกิดโรงเรียนด ี

มีคุณภาพในพื้นที่ชนบทอย่างน้อยต�าบลละ 1 แห่งให้เด็ก 

ในพืน้ทีห่่างไกลทรุกนัดารด้อยโอกาสได้มโีอกาสเข้าถงึการ

จดัการศกึษาทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานในด้านความสามารถ 

พบว่านักเรียนมีความสามารถใช้ ICT ได้ร้อยละ 83.72 

(ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นตัวชี้วัด 

ประสิทธิผลครูที่ส�าคัญ การวิจัยในครั้งนี้ศึกษากับครู

โรงเรียนดีศรีต�าบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีป่ระสบปัญหาในการ 

ด�าเนนิงานเรือ่งงบประมาณทีไ่ด้รบัไม่สอดคล้องกบับรบิท

สภาพจริงของโรงเรียนส่ือ ICT ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

ยังไม่เพียงพออินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ท�าให้ไม่สามารถจัด 

การเรยีนการสอนได้อย่างมคีณุภาพ ขาดความพร้อมในการ 

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยเรื่องน้ี 

จงึคาดว่าสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารโรงเรยีน

มัธยมศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับโรงเรียนดีศรีต�าบล

ด้วยเช่นกัน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร

ในโรงเรียนดีศรีต�าบลระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู้ของครู

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เทคโนโลยี  
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การบูรณาการ เทคโนโลยี ในการสอนของครูและ

ประสิทธิผลครู

3. ศกึษาอทิธพิลของภาวะผูน้�าทางเทคโนโลยขีอง

ผู้บริหาร และบรรยากาศโรงเรียน การรู้เทคโนโลยีและ 

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ท่ีมีต ่อ

ประสิทธิผลการสอนของครูในโรงเรียนดีศรีต�าบลระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ภาวะผู ้น�าทางเทคโนโลยีของผู ้บริหารใน

โรงเรียนดีศรีต�าบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล้องกับมาตรฐาน 

เทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติส�าหรับผู ้บริหาร 

(The National Educational Technology standards for 

Administrators--NETS-A) ที่พัฒนาโดย The International  

Society of Technology in Education (ISTE, 2002) 

2. การรู้เทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีใน

การสอนของครู และประสิทธิผลครูมีความสัมพันธ์กัน

3. ตัวแบบอิทธิพลของภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี

ของผู้บริหาร บรรยากาศโรงเรียนที่มีต่อการรู้เทคโนโลยี  

การบูรณาการ เทคโนโลยี ในการสอนของครูและ

ประสิทธิผลครู สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ภาวะผู ้น� าทางเทคโนโลยี  ( technological 

leadership) เป็นมโนทัศน์ทางการบริหารการศึกษาที่

อธิบายด้วย พฤติกรรมในการบริหารงานของผู้น�าที่ต้อง 

เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและท้าทายจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยผู้น�า ต้องปรับบทบาท พฤติกรรมการน�า

และปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมองค์กรให้สอดคล้องกบักระแส 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ท�าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ

ของผู้ร่วมงาน ท�าให้การท�างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

(International Society of Technology in Education, 2002) 

ประกอบด้วยภาวะผู้น�า และวิสัยทัศน์ การเรียนการสอน 

ผลิตภาพ และการปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ การสนับสนุน  

การจดัการ และการด�าเนนิงาน การวดั และการประเมนิผล

และสงัคม กฎหมาย และปัญหาทางจรยิธรรม องค์ประกอบ

ทั้งหกนี้จัดเป็นมาตรฐาน ซ่ึงเป็นตัวแทนพฤติกรรมภาวะ 

ผู้น�าตามทฤษฎีภาวะผู้น�าทางการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Leithwood ,1994) ทฤษฎีภาวะผู้น�า 

ทางวิชาการ (Hallinger and Murphy,1988) และภาวะผู้น�า

ทางจริยธรรม (Greenfiled, 2004)

บรรยากาศโรงเรียน (school climate) เป็นความ

เข้าใจหรือการรับรู้ของสมาชิกในโรงเรียนที่มีต่อสภาพ

แวดล้อมการท�างานทั้งโดยตรง และโดยอ้อมซึ่งเป็นแรง

กดดันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานของบุคคลใน 

โรงเรยีน ท�าให้โรงเรยีนมลีกัษณะเฉพาะตวั หรอืเอกลกัษณ์

ของแต่ละองค์การ (Hoy, Smith and Sweetland, 2002) 

ประกอบด้วย ภาวะผู้น�าแบบเพื่อนร่วมงาน ความเป็น

มืออาชีพของครู การเน้นผลสัมฤทธิ์ และความไม่มั่นคง 

ของสถาบัน

การรู้เทคโนโลยี (technology literacy) หมายถึง 

ความสามารถที่จะใช้ในการจัดการ ประเมิน และเข้าใจ

เทคโนโลย ี(UNESCO, 2013) ประกอบด้วย ความตระหนกั

ในนโยบาย ความรู้พื้นฐาน เครื่องมือพื้นฐาน มาตรฐาน 

ห้องเรียนและการรู้สารสนเทศดิจิทัล

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู 

(instructional technology integration) หมายถึง การใช้

เทคโนโลยีในการบูรณาการในการสอนของครู ที่วัดได ้

จากแบบส�ารวจ Taking a Good Look at Instructional 

Technology (TAGLIT) (Cory, 2000) ประกอบด้วย ทักษะ

ด้านเทคโนโลยีของครูการใช้เทคโนโลยีของครู และการใช ้

เทคโนโลยีการสอนสร้างความรู้ของครู 

ประสิทธิผลครู (teacher effectiveness) หมายถึง 

ความสามารถของครูในการช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้ 

ตามเนือ้หาหลกัสตูร รวมถงึผลติภาพทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง

กับความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และการเรียนการสอน  

(Danielson, 2007) ประกอบด้วยการวางแผน และการเตรยีม 

การสอน สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน การสอนและความ 

รับผิดชอบในวิชาชีพ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย ภาวะ

ผู้น�าทางเทคโนโลยี บรรยากาศโรงเรียน การรู้เทคโนโลยี

ของครูการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครูและ 

ประสิทธิผลครู 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือครูผู ้สอน 

ในโรงเรียนดีศรีต�าบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 

จ�านวน 5,383 คน จาก 245 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้จาก 

การสุม่แบบหลายขัน้ตอน (multi-stage random sampling) 

จ�านวน 436 คน จาก 123 โรงเรียน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยเป ็นแบบสอบถาม

จ�านวน 85 ข้อ ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม (2) แบบสอบถามภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี

ของผูบ้รหิารโรงเรียนเป็นแบบสอบถามทีผู้่วจิยัปรบัมาจาก

แนวคดิมาตรฐานเทคโนโลยทีางการศึกษาแห่งชาติส�าหรบั 

ผู้บริหารของ The International Society of Technology 

in Education (ISTE, 2002) (3) แบบสอบถามบรรยากาศ

โรงเรยีนเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จัิยปรบัมาจากแบบสอบถาม

ของ Hoy, Smith and Sweetland (2002) (4) แบบสอบถาม 

การรู้เทคโนโลยีของครูเป็นแบบสอบถามที่พัฒนามาจาก

แบบสอบถามของ UNESCO (2013) (5)แบบสอบถาม 

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครูเป็นแบบ 

สอบถามที่พัฒนาที่พัฒนามาจากแบบวัด Taking a good 

look at instructional technology (TAGLIT) ของ Cory 

(2000) (6) แบบสอบถามประสทิธผิลครเูป็นแบบสอบถาม

ที่สร้างตามแนวคิดของ Danielson (2007) แบบสอบถาม 

ทั้งฉบับมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .80 และค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .959 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการด�าเนินการวิจัยโดย

เครื่องมือเป็นแบบสอบถามจ�านวน 85 ข้อจากครูผู้สอน
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ในโรงเรียนดีศรีต�าบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 

จ�านวน 436 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์

โดยการใช ้สถิติ เชิงพรรณนาได้แก ่ร ้อยละ ค ่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ค่าความโด่ง วิเคราะห ์

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเป็นรายคูโ่ดยใช้สมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ารวจ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS การวิเคราะห ์

องค์ประกอบเชงิยนืยัน และการวเิคราะห์สมการโครงสร้าง 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป AMOS ดัชนีความเหมาะสม 

(Fit Indices) ใช้เกณฑ์ดังนี้ χ2 (p value) > .05 ; χ2/df<2 ;  

RMSEA > .06; GFI> .095; AGFI> .095; RMR < 0.05 

(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)

ผลกำรวิจัย

องค ์ประกอบของภำวะผู ้น�ำทำงเทคโนโลย ี

ของผู้บริหำร และบรรยำกำศโรงเรียน กำรรู้เทคโนโลยี 

และกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีในกำรสอนของครูที่มีต่อ

ประสิทธิผลกำรสอนของครู

จากวตัถปุระสงค์การวจิยัข้อที ่1 คอืศกึษาภาวะผูน้�า 

ทางเทคโนโลยขีองผูบ้รหิารโรงเรยีนในโรงเรยีนดศีรตี�าบล

ระดบัมธัยมศกึษา สังกัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานตามการรับรู ้ของครู ดังนั้น ตัวแบบการวัด

องค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร

โรงเรียน (TECH) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้หกตัว คือ 

ภาวะผู้น�า และวิสัยทัศน์ (LED) การเรียนการสอน (LEA) 

ผลิตภาพ และความเป็นมืออาชีพ (PRO) การสนับสนุน 

การจัดการ และการด�าเนินงาน (SUP) การวัด และการ

ประเมินผล (ASI) และ สังคม กฎหมาย และปัญหา 

ทางจริยธรรม (SOC)

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของตวัแปรภาวะผูน้�า 

ทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน พบว่าประกอบด้วย

หกองค์ประกอบสอดคล้องกับมาตรฐานเทคโนโลยีทางการ

ศกึษาแห่งชาตสิ�าหรบัผูบ้รหิาร (The National Educational 

Technology standards for Administrators) ที่พัฒนาโดย  

The International Society of Technology in Education, 

(ISTE, 2002) มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .398 

และ .828 องค์ประกอบที่สกัดได้รวมกันสามารถอธิบาย

ได้ร้อยละ 73.124 ของการผันแปรของตัวแปรที่ใช้ในการ 

วเิคราะห์ทัง้หมดและผูว้จัิยได้ท�าการวเิคราะห์องค์ประกอบ

เชิงส�ารวจอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

และระบอุงค์ประกอบหลกัตัวแปรภาวะผูน้�าทางเทคโนโลย ี

ของผู้บริหารโรงเรียนในบริบทของประเทศไทย และการ

วเิคราะห์องค์ประกอบในครัง้นีพ้บว่า ค่า KMO ของตวัแปร 

ที่ใช้ในการวิจัยมีค่า 0.964 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสม 

ต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก และมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าได้

องค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้จัดเป็นสององค์ประกอบ

โดยผู้วิจัยก�าหนดช่ือตัวแปรสังเกตได้ทั้งสองว่าภาวะผู้น�า 

ทางเทคโนโลยีด้านการบริการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ผลติภาพ และความเป็นมอือาชีพ การสนบัสนนุ การจัดการ

และการด�าเนินงาน และสังคม กฎหมาย และปัญหาทาง

จรยิธรรม และตัวแปรภาวะผูน้�าทางเทคโนโลยด้ีานการเรยีน 

การสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบภาวะผูน้�าและวสิยัทศัน์ 

การเรียนการสอน และการวัด และการประเมินผล  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู ้น�าทาง

เทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน สามารถจ�าแนกได้เป็น

สองมิติ ซึ่งแต่ละมิติเป็นตัวแปรแฝง ทั้งนี้ในแต่ละมิติ 

ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้มติลิะสามตวัแปร ดงัภาพที ่2

ภำพ 2 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าทาง

เทคโนโลยี
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ผลศึกษำอิทธิพลของภำวะผู้น�ำทำงเทคโนโลยี

ของผู้บริหำร และบรรยำกำศโรงเรียน กำรรู้เทคโนโลยี 

และกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีในกำรสอนของครูที่มีต่อ 

ประสิทธิผลกำรสอนของครู

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 การศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการรู้เทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยี

ในการสอนของครู และประสิทธิผลครู ดังนั้น ตัวแบบ

การวัดองค์ประกอบของการรู้เทคโนโลยี การบูรณาการ 

เทคโนโลยีในการสอนของครู และประสิทธิผลครู ผู้วิจัย 

ต้ังสมมติฐานไว้ดังนี้ การรู ้เทคโนโลยี การบูรณาการ

เทคโนโลยีในการสอนของครู และประสิทธิผลครูมีความ

สัมพันธ์กัน 

ผู ้วิจัยได ้ปรับตัวแปรสมการโครงสร ้างเพ่ือ

วิเคราะห์ตัวแบบการสื่อกลางของประสิทธิผลครู ในการ 

ตรวจสอบสมมติฐานข้อ 2 แสดงในภาพที่ 3 ดังนี้

ภำพ 3 ตวัแบบสมการโครงสร้างการรู้เทคโนโลยี การบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนของครสู่งผลทางตรงต่อประสทิธผิลครู

จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าตัวแบบการท�านาย

ของตัวแปรสองตัว คือการรู้เทคโนโลยีและ การบูรณาการ 

เทคโนโลยใีนการสอนของครูส่งผลทางตรงต่อประสทิธิผล

ครู โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .34 และ .62  

ตามล�าดับ และตัวแปรทั้งสองร ่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของประสิทธิผลครูได้ร้อยละ 85

ตำรำง 1 

ค่ำสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทำงตรง และค่ำสมัประสทิธิอ์ทิธพิลรวมของกำรรูเ้ทคโนโลย ีกำรบรูณำกำรเทคโนโลยใีนกำรสอน 

ของครูที่มีต่อประสิทธิผลครู

ตัวแปรสาเหตุ ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ TEA

DE IE TE

LIT .34* - .34*

INT .62* - .62*

Chi - Square = 28.293, df=31, p = .606, GFI = .989, AGFI = .973, RMSEA = .000, RMR = .007, R2 (TEA)= .85

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, *p < .05
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จากภาพที ่3 และตารางที ่1 แสดงให้เห็นว่าตวัแบบ

โครงสร้างอิทธิพลของการรู้เทคโนโลยี และการบูรณาการ 

เทคโนโลยใีนการสอนของคร ูทีม่ต่ีอประสิทธผิลคร ูพบว่า 

มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi -  

Square = 28.293, df= 31, p = .606, GFI = .989, AGFI =  

.973, RMSEA = .000, RMR = .007) และพบว่าการรู้

เทคโนโลยแีละการบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนของครู  

มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลครู มีค่าสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพลเท่ากับ .34 และ .62 ตามล�าดับ และตัวแปรในตัว

แบบนี้ทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

ประสิทธิผลครูได้ร้อยละ 85 แสดงว่าการรู ้เทคโนโลยี  

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครูส่งผลทางตรง

ต่อประสิทธิผลครู เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ศึกษาอิทธิพลของ

ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร และบรรยากาศ

โรงเรียน การรู้เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยี 

ในการสอนของครูที่มีต่อประสิทธิผลครูในโรงเรียนด ี

ศรตี�าบล ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ดังนี้ตัวแบบ

อิทธิพลของภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร และ

บรรยากาศโรงเรียน การรู้เทคโนโลยี และการบูรณาการ 

เทคโนโลยีในการสอนของครู  และประสิทธิผลครู 

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

หลังจากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 

ในกรณีที่ตัวแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานยังไม่มี

ความกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ ผูว้จิยัได้ปรบัตัวแบบ 

จนได้ตัวแบบความสัมพันธ์ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดในการตรวจสอบสมมติฐาน ข้อ 3 

แสดงในภาพที่ 4 ดังนี้

ภำพ 4 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี และบรรยากาศโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลครูผ่านการรู้

เทคโนโลยีของครู และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู 
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ตำรำง 2 

ตัวแบบสมกำรโครงสร้ำงภำวะผู้น�ำทำงเทคโนโลยี และบรรยำกำศโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลครูผ่ำนกำรเทคโนโลยี

ของครู และกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีในกำรสอนของครู

ตัวแปรสาเหตุ ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ TEA

DE IE TE

LIT .34* - .34*

INT .62* - .62*

Chi – Square = 28.293, df=31, p = .606, GFI = .989, AGFI = .973, RMSEA = .000, RMR = .007, R2 (TEA)= .85

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, *p < .05

จากภาพที่ 4 และตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบ

ตัวแบบการเป็นสื่อกลางของการรู้เทคโนโลยีของครู และ 

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู โดยการ

วเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างในความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี และบรรยากาศโรงเรียนส่งผล 

ทางอ้อมต่อประสิทธผิลครู ผ่านการรู้เทคโนโลยีของคร ูและ

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู พบว่ามีความ 

เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi - Square 

= 176.453, df= 150, p = .069, GFI = .966, AGFI = .942,  

RMSEA = .020, RMR = .018)

จากการทดสอบตัวแบบการท� านายความ

แปรปรวนของประสิทธิผลครู พบว่า บรรยากาศโรงเรียน

มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เทคโนโลยี และการบูรณาการ

เทคโนโลยีในการสอนของครู มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

สูงสุด เท่ากับ .73 และ .68 ตามล�าดับ และภาวะผู้น�า

ทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลครู มีค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลมีค่าต�่าสุดเท่ากับ .03 และบรรยากาศ

โรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลครู ผ่านการรู ้

เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน 

ของคร ูมีค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลสูงสดุ เท่ากบั .16 และ .82  

ตามล�าดับ และการรู ้ เทคโนโลยี และการบูรณาการ

เทคโนโลยีในการสอนของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ประสิทธิผลครู มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงสุด เท่ากับ 

.16 และ .82 ตามล�าดบั และตวัแปรภาวะผูน้�าทางเทคโนโลยี  

บรรยากาศโรงเรียน การรู้เทคโนโลยี และการบูรณาการ 

เทคโนโลยีในการสอนของครู ร ่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรประสิทธิผลครูได้ร้อยละ 96 ผลการ 

วิเคราะห์ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของ 

ผู้บริหารโรงเรียน พบว่าประกอบด้วยสององค์ประกอบ 

ได้แก่ ด้านการบรกิาร ประกอบด้วยผลติภาพ และความเป็น 

มืออาชีพ การสนับสนุน การจัดการ และการด�าเนินงาน 

และสังคม กฎหมาย และปัญหาทางจริยธรรม และด้าน 

การเรยีนการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบภาวะผูน้�า และ

วสิยัทศัน์ การเรยีนการสอน และการวดั และการประเมนิผล  

มาท�าการทดสอบตัวแบบการท�านายความแปรปรวนของ

ประสิทธิผลครู แทนภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี 

ผู ้วิจัยได ้ปรับตัวแปรสมการโครงสร ้างเพ่ือ

วิเคราะห์ตัวแบบการสื่อกลางของประสิทธิผลครู ในการ 

ตรวจสอบสมมติฐาน ข้อ 3 แสดงในภาพที่5 ดังนี้
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ภำพท่ี 5 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน และด้านการบริการ และบรรยากาศ

โรงเรียนส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลครูผ่านการรู้เทคโนโลยีของครู และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู

ตำรำง 3 

ตัวแบบสมกำรโครงสร้ำงภำวะผู้น�ำทำงวิชำกำร และกำรบริกำร และบรรยำกำศโรงเรียนส่งผลทำงอ้อมต่อประสิทธิผล

ครูผ่ำนกำรรู้เทคโนโลยีของครู และกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีในกำรสอนของครู

ตัวแปรสาเหตุ ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ LIT ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ INT ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ TEA

DE IE TE DE IE TE DE IE TE

INLED - - - - - - - - -

SER .08 .08 .10 - .10

SCH .65 - .65 .59 - .59 - - -

LIT - - - - - - .31 - .31

INT - - - - - - .58 - .58

Chi – Square = 169.304, df=149, p = .122, GFI = .967, AGFI = .943, RMSEA = .018, RMR = .018, R2 (LIT) = .52, R2 

(INT) = .35, R2 (TEA) = .83

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, *p < .05
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จากภาพที่ 5 และตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบ

ตัวแบบการเป็นสื่อกลางของการรู้เทคโนโลยีของครู และ 

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู โดยการ

วเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างในความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ และการบริการ และบรรยากาศ

โรงเรียนส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลครู ผ่านการรู ้

เทคโนโลยขีองครู และการบรูณาการเทคโนโลยีในการสอน 

ของครู พบว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ (Chi - Square = 169.304, df= 149, p = .122, 

GFI = .967, AGFI = .943, RMSEA = .018, RMR = .018)

จากการทดสอบตวัแบบการท�านายความแปรปรวน 

ของประสทิธผิลคร ูพบว่าภาวะผูน้�าทางเทคโนโลยทีัง้สอง

องค์ประกอบคอืด้านการเรียนการสอน และด้านการบรกิาร 

มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลครู มีค่าสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพลมีค่าต�่าสุดเท่ากับ .10 และ บรรยากาศโรงเรียน 

มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เทคโนโลยี และการบูรณาการ

เทคโนโลยีในการสอนของครู มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล

สูงสุด เท่ากับ .65 และ .59 ตามล�าดับ และบรรยากาศ

โรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลครู ผ่านการรู ้

เทคโนโลย ีและการบรูณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู  

มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงสุด เท่ากับ .31 และ .58 ตาม

ล�าดับ และการรู้เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยี

ในการสอนของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลครู  

มีค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลสงูสดุ เท่ากบั . 31 และ .58 ตามล�าดบั  

และตัวแปรภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี บรรยากาศโรงเรียน 

การรู้เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน 

ของครู ร ่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

ประสิทธิผลครูได้ร้อยละ 83 ผลการวิเคราะห์ยอมรับ

สมมติฐานข้อที่ 3 และพบว่าตัวแบบที่มีการรู้เทคโนโลยี 

และการบรูณาการเทคโนโลยีในการสอนของครูเป็นตวัแปร

คั่นกลาง ระหว่างภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี บรรยากาศ

โรงเรียน กับประสิทธิผลครู แสดงถึงบทบาทการเป็น 

สื่อกลางโดยสมบูรณ์ ตามบริบทของประเทศไทย

กำรอภิปรำยผล

1. ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนดีศรีต�าบล ระดับ

มัธยมศึกษามีภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารทั้งหก 

องค์ประกอบสอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคโนโลย ี

การศกึษาระดบัชาติส�าหรบัผูบ้รหิาร ของสมาคมเทคโนโลยี

ทางการศึกษาแห่งชาติ (The International Society for 

Technology in Education) (ISTE, 2002) สอดคล้องกับ  

Knezek (2002) ศึกษารูปแบบภาวะผู้น�าแบบคู่ขนานกับ 

มาตรฐาน NETS-A การท�างานจากทฤษฎีภาวะผู ้น�า

สนับสนุน NETS-A ถูกน�ามาใช้ในการศึกษาวัดภาวะผู้น�า 

ทางการเรียนการสอนและจากการวิจัยของ นิคม นาคอ้าย  

(2549) ได ้ศึกษาองค ์ประกอบคุณลักษณะผู ้น�า เชิง

อิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

ภาวะผู้น�าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการพัฒนาแบบจ�าลองเชิงทฤษฎี  

องค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคุณลักษณะร่วม 

ที่วัดจากคุณลักษณะหลักหกด้าน คือ (1) ภาวะผู้น�า และ

วสิยัทศัน์ (2) การเรยีนการสอน (3) ผลติภาพ และความเป็น 

มืออาชีพ วิชาชีพ (4) การสนับสนุน การจัดการ และการ

ด�าเนินงาน (5) การวัด และการประเมินผล และ (6) สังคม 

กฎหมาย และปัญหาทางจริยธรรม แสดงว่าภาวะผู้น�าทาง

เทคโนโลยีของผู้บริหารท�าให้ครูมีประสิทธิภาพ ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่าภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีส่งผลทางตรงต่อ 

ประสิทธิผลคร ูนอกจากนีบ้รรยากาศโรงเรยีนส่งผลทางอ้อม 

ต่อประสิทธิผลครูผ่านการรู ้เทคโนโลยี การบูรณาการ

เทคโนโลยใีนการสอนของคร ูโดยมคีวามเป็นมอือาชพีของ

ครูเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาเป็นภาวะผู้น�า

แบบเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความ 

ส�าคัญกับการพัฒนา ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของครู  

ในการรูเ้ทคโนโลย ีและให้ครสูามารถบรูณาการในการสอน 

ได้เต็มที่ เพื่อให้ส่งผลต่อประสิทธิผลครูสูงขึ้น

2. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรูเ้ทคโนโลยี  

การบูรณาการเทคโนโลยี ในการสอนของครู  และ

ประสทิธผิลคร ูพบว่าการรูเ้ทคโนโลยขีองคร ูการบรูณาการ 

เทคโนโลยีในการสอนของครู และประสิทธิผลครู มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแปร

ในตัวแบบนี้ทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรประสิทธิผลครูได้ร้อยละ 85 และมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ .05สอดคล้องกับ Chang (2012) และ Fisher 

(2013) พบว่าผู้น�าทางเทคโนโลยี และบูรณาการเทคโนโลยี 

ในโรงเรยีน และความรูท้างเทคโนโลยขีองครสู่งผลทางอ้อม 
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ต่อประสิทธิผลการสอนของครู แสดงว่าภาวะผู้น�าทาง

เทคโนโลยีของผู้บริหารท�าให้ครูมีประสิทธิผลการสอน  

สอดคล้องกบั Rivard (2010) ได้ศึกษาการส่งเสริมการศกึษา 

ผ่านเทคโนโลย:ี ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารส�าหรบัการบรูณาการ 

เทคโนโลยีในโรงเรียน งานวิจัยอธิบายการปฏิบัติ และการ

ด�าเนนิงานของผูบ้รหิารตามมาตรฐานของ NETS-A โดยการ 

มส่ีวนร่วม และสมัภาษณ์เชงิลกึของการฝึกอบรม และการ

ปฏิบัติของผู้บริหารในการเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีพบว่า 

ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดในการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

ในโรงเรยีนคอื ประสทิธภิาพของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารควรใช้

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาวชิาชพี การมส่ีวนร่วม

ในหลักสตูรออนไลน์ ผู้บริหารควรมเีครอืข่ายความร่วมมอื

ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ใช้นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพ  

เช่น การอบรมออนไลน์ โอกาสเรียนรู้ทางไกล มีความจ�าเป็น 

ที่ใช้ประโยชน์ได้ ผลของการศึกษาสามารถน�ามาใช้เตรียม 

ความพร้อมผู ้บริหารโรงเรียนและผู ้บริหารที่รอบรู ้

เทคโนโลยี ที่สังคมต้องการ นอกจากนี้ Fisher (2013)  

ได้ศึกษาผู้บริหารในศตวรรษที่ 21: การศึกษาหาความ

สัมพันธ์ของภาวะผู้น�าด้านเทคโนโลยี และ บูรณาการ

เทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�าทาง 

เทคโนโลยขีองผูบ้รหิารโรงเรยีนส�าคญัส�าหรบัการบรูณาการ 

เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพในห้องเรยีน ดงันัน้ การบรูณาการ 

เทคโนโลยีในการสอนของครูจึงเป็นแนวคิดที่ส�าคัญต่อ

องค์กรและครู โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน

ของครู ส่งผลต่อประสิทธิผลครูสูงโดยมีตัวแปรการใช้

เทคโนโลยีในการสอนสร้างความรู้ของครูมีค่าอิทธิพล

สงูสดุ ผูบ้รหิารสถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาและส่งเสรมิ 

ให้ครูมีความรู้สามารถทางเทคโนโลยีและส่งเสริมให้ครู

ใช้เทคโนโลยีในการสอนสร้างความรู ้ ประสิทธิผลครู  

ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น�าทางวิชาการพัฒนาการรู้เทคโนโลยี

ของครู และครูจะสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการ

สอนได้ 

3. การศึกษาสมการโครงสร้างของภาวะผู้น�าทาง

เทคโนโลยีของผู้บริหาร และบรรยากาศโรงเรียน การรู้

เทคโนโลย ีและการบรูณาการเทคโนโลยีในการสอนของคร ู

ท่ีมีต ่อประสิทธิผลครูในโรงเรียนดีศรีต�าบล ระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พบว่า สมการโครงสร้างมีความสอดคล้อง 

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลครู  

ผ่านการรู้เทคโนโลยี และ การบูรณาการเทคโนโลยีในการ 

สอนของครู และภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี บรรยากาศ

โรงเรียน การรู้เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยี 

ในการสอนของครู ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรประสิทธิผลครูได้ร้อยละ 96สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Chang (2012) พบว่าภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี และ

บรูณาการเทคโนโลยใีนโรงเรยีน และความรูท้างเทคโนโลยี

ของครูส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการสอนของครู 

แสดงว่าภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารท�าให้ครู 

มปีระสทิธิผลการสอน สอดคล้องกบั Fisher (2013) ได้ศกึษา 

ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21: การศึกษาหาความสัมพันธ์ของ 

ภาวะผู้น�าด้านเทคโนโลยี และบูรณาการเทคโนโลยีใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของ

ผู ้บริหารโรงเรียนเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับการบูรณาการ

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในห้องเรียน นอกจากนี้ Jones 

(2010) ได้ศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยี และภาวะผู้น�า 

ทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษา พบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างการใช้เทคโนโลยใีนห้องเรยีนของคร ูและ อปุสรรค

ทั้งหกในการบูรณาการเทคโนโลยี (1) ความเชื่อมั่น และ

ความสะดวกสบาย (2) เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู  

(3) เจตคตต่ิอการใช้เทคโนโลยขีองนกัเรยีน (4) การสนบัสนนุ 

ทางการบรหิาร (5) การเตรยีมครสู�าหรบัการใช้คอมพวิเตอร์  

และ (6) การสนับสนุนทางเทคนิค ผู ้บริหารโรงเรียน 

ควรสร้างความเชื่อมั่นและอ�านวยความสะดวกให้กับครู 

สร้างเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยขีองครแูละนกัเรยีนในทาง

สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้ครูมีความรู้เทคโนโลยีเพื่อที่ 

ครจูะสามารถน�าไปบรูณาการในการสอนได้ สอดคล้องกบั  

บรรจบ บุญจันทร์ (2554) ศึกษาระดับภาวะผู ้น�าเชิง

เทคโนโลยี ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู ้น�าเชิง

เทคโนโลยีของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตรงต่อภาวะผู ้น�าเชิงเทคโนโลยี โดย

เรียงล�าดับค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลจากมากไปหาน้อย  

มี 4 ปัจจัย คือ การพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี วิสัยทัศน์

ทางเทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยี และสมรรถนะ

ทางเทคโนโลยีดังนั้นเงื่อนไขที่ส�าคัญของประสิทธิผลครู

ในโรงเรียนดีศรีต�าบลระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน คอื ผูบ้รหิารสถานศึกษา 
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ที่สามารถส่งผลให้ครูมีประสิทธิผล โดยครูจะต้องได้รับ 

การส่งเสริมให้มีการรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการ

เทคโนโลยีในการสอนของครู ประกอบกับผู้บริหารสถาน

ศกึษาต้องจดับรรยากาศให้เอือ้ต่อการบรูณาการเทคโนโลยี

ในการสอนของครู ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี

คุณลักษณะของภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยี ซ่ึงจะน�าไปสู ่

การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะระดับนโยบำย

1. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการสร้างและการพัฒนา

มาตรฐานให้ผู ้บริหารโรงเรียนในปัจจุบัน และอนาคต

มีความพร้อมที่จะเป็นผู้น�าโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 

โปรแกรมการเตรียมผู้บริหาร องค์กรการศึกษาของรัฐ 

และท้องถิ่น และช่วยพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีความรู้  

และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับความเข้มแข็งทางภาวะผู้น�า

ทางเทคโนโลยี

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมภีาวะผู้น�าทางโดยจดั 

สิง่แวดล้อมให้เอ้ือต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน 

ของครูเพื่อสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง การส่งเสริม 

และบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย การ

สนับสนุนและจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงาน

ที่ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ผูบ้รหิารสถานศึกษาควรสนบัสนนุ ครใูห้มกีาร 

รู้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาและ ใช้ในการปรับปรุง

การเรียนการสอน และการเรียนรู้ได้ โดยการ บูรณาการ

เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ที่ดีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน โดย

สนับสนุนครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเน่ือง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน

ในโรงเรียนดีศรีต�าบลระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามการรับรู้ของครู 

ดังนั้น ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทาง 

เทคโนโลยขีองผูบ้รหิารโรงเรยีน (TECH) วดัได้จากตวัแปร

สังเกตได้หกตัวตามมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยี 

การศึกษาส�าหรับผู ้บริหาร NETS-A ตามแนวคิดของ  

International Society of Technology in Education (ISTE, 

2002) เมื่อน�ามาศึกษาในบริบทของประเทศไทย จากการ

วเิคราะห์องค์ประกอบของตวัแปรภาวะผูน้�าทางเทคโนโลยี

ของผูบ้รหิารโรงเรยีน พบว่าประกอบด้วยสององค์ประกอบ  

ได้แก่ ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีด้านการบริการ ประกอบ

ด้วยผลิตภาพ และความเป็นมืออาชีพ การสนับสนุน  

การจัดการ และการด�าเนินงาน และสังคม กฎหมาย และ

ปัญหาทางจริยธรรม และ ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีด้าน

การเรียนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบภาวะผู้น�า 

และวิสัยทัศน์ การเรียนการสอน และการวัด และการ 

ประเมินผล ตามมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยี 

การศึกษาส�าหรับผู ้บริหาร NETS-A ควรมีการศึกษา 

ความสัมพันธ์ของสององค์ประกอบนี้อีกกับกลุ่มตัวอย่าง 

อื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปรให้มีความตรง 

เชิงเนื้อหา และโครงสร้างมากขึ้น

2. การศึกษาประสิทธิผลครูในการวิจัยครั้งนี้

เป็นการวัดตามการรับรู้ของครูเฉพาะด้านการวางแผน 

และการเตรยีมการสอน สิง่แวดล้อมในห้องเรยีน การสอน 

และความรับผิดชอบในวิชาชีพ ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไป 

สามารถเพิม่เติมการวดัประสทิธิผลครโูดยใช้หลกัฐานอืน่ ๆ   

ได้อีกเช่น การประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน เป็นต้น 

3. ควรมกีารวจิยัเชงิคณุภาพในลกัษณะการสนทนา

กลุม่ (focus group) กบัครทูีม่ปีระสทิธิผลสงู โดยอาจอนุมาน

จากครูที่ได้รับรางวัลครูสอนดี หรือครูดีเด่นประจ�าป ี

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ

ร่วมกันค้นหาตัวแปรใดอีกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลคร ู

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ควรมีการน�าตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ของประสิทธิผลครูที่พัฒนาข้ึนไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ 

วิเคราะห์กลุ่มพหุ (multi analysis) เพื่อทดสอบความ 

ไม่แปรเปลี่ยนของตัวแบบตามขนาดของสถานศึกษาและ

ประเภทของการจัดการศึกษา

5. ควรมีการศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิง
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนระดับ

อดุมศกึษา (2) พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสรมิสมรรถนะการออกแบบการเรยีนการสอนของอาจารย์ระดบัอดุมศกึษา 

และ (3) ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย (1) ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน  

จ�านวน 15 ท่าน (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา การออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา จ�านวน 5 ท่าน 

(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ จ�านวน 5 ท่าน และ (4) ผู้เข้าพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน 

ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษามีประสบการณ์ในการสอนไม่ถึง 1 ปี จ�านวน 15 ท่าน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ผลจากการศึกษาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วย

สมรรถนะ ได้แก่ วิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบการจัดการเรียนการสอน และจัดท�า 

แผนการเรียนการสอน ภายใต้หน่วยสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 11 หน่วยสมรรถนะย่อยที่สอดคล้องกัน (2) ผลการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญคิดเห็นว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องมากกับการส่งเสริม

สรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และ (3) ผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศ พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 ท่าน สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมินทุกหน่วยสมรรถนะ โดยภาพรวมคะแนนประเมินอยู่ใน 

ระดับสูง (  = 30.50, คิดเป็นร้อยละ 89.71) ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ ระดับมากที่สุด (  = 4.58, S.D. = 0.47)

ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน, การพัฒนาระบบ, ระบบสารสนเทศ

Abstract

This research aims (1) to study the competencies of teachers in Higher Education institutions for the designing 

of teaching and learning activities, (2) to design and develop a system of information technology to enhance the  

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน

ของอำจำรย์ระดับอุดมศึกษำ

Instructional Design and Information System Development for Enhancement 

Competencies of Teachers in Higher Education Institutions
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บทน�ำ

ปัจจุบันสังคมประเทศไทย เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

เทคโนโลย ีตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  การจดัการศกึษา

เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ก�าลังของชาติสามารถพัฒนา 

ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ พระราชบัญญัต ิ

การศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา 

มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ

ระดับการศึกษา หมวด 6 ว่าด้วย เรื่องมาตรฐานและการ

ประกนัคณุภาพการศึกษา มาตรา 65 ก�าหนดให้มีการพฒันา 

บุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

เพือ่ให้มคีวามรู ้ความสามารถ และทักษะในการผลติ รวมทัง้ 

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

ปัจจบุนัเป็นยคุของเทคโนโลยทีีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ในทางที่ดีขึ้น เมื่อน�าเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับ

งานด้านต่าง ๆ  จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการท�างาน

ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ ลดต้นทนุ เพราะ 

เทคโนโลยีสามารถส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ  ได้รวดเร็วไปในที่

ไกล ๆ และในปริมาณมาก ๆ

จากที่กล ่าวมาข้างต้นท�าให้ผู ้วิจัยเห็นว่าทุก 

ภาคส่วนพยายามเร่งรัดพัฒนา วางแผนกลยุทธ์ แผน 

ด�าเนินการ และแผนในระดับต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนา 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา 

ดงันัน้ ผูส้อนจดัได้ว่าเป็นผูม้บีทบาทส�าคญั จงึมคีวามจ�าเป็น

ที่ผู ้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการ

จดัการเรยีนรู ้ปฏริปูวธิกีารสอนของตนเอง และตรวจสอบ 

กับมาตรฐานการศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู ้ให้ผู ้ เรียนมี

คณุลกัษณะตามตวับ่งชีข้องแต่ละมาตรฐาน ผูส้อนมบีทบาท 

ในการพฒันาผูเ้รยีนอย่างแท้จรงิ ถงึเวลาแล้วทีก่ารศกึษาไทย 

ต้องได้รบัการปฏวิติัการเรยีนการสอน โดยน�ากรอบแนวคดิ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้

ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอน และมีผู้เช่ียวชาญ

คอยให้ค�าปรึกษาและตรวจสอบการออกแบบการเรียน 

การสอนของอาจารย์ ดังนั้น ระบบที่จัดท�าขึ้นเป็นระบบ

สนับสนุนให้ผู้สอนได้พัฒนาตนเอง โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูล

และเห็นว่า ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ

ออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยผู ้สอนวางแผนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพและส่งผลโดยตรงกับผู้เรียน

competencies of teachers in Higher Education section institutions and (3) to determine the experiment of designing a 

teaching and learning system in information technology system for supporting the competencies of teachers in Higher 

Education institutions. The subjects of this study consisted of (1) 15 specialists in designing teaching and learning 

systems, and also evaluated competency of a learning and teaching design of teachers in a higher education section, 

(2) 5 specialists in designing the contents to be taught in learning and teaching, (3) 5 specialists in an information  

technology system, and (4) 15 participants involved in a teaching and learning competency development, and who 

have teachers with less than a year of teaching experience. The findings of the study were (1) the competency in 

teaching and learning design of teachers in Higher Education section composed of 3 units: analysis, teaching and 

learning design, and teaching and learning management design. There were 11 minor competency units, which were 

relevant. (2) The developed information technology system highly accorded with an enhancement of a competency in 

teaching and learning design of teachers in Higher Education section. (3) The experiment showed that 15 participant  

were able to achieve the criteria of each unit (  = 30.50, 89.71 percent), and they highly satisfied the developed 

information technology system (  = 4.58, S.D. = 0.47)

Keywords: competency in learning and teaching design, information system development, information system
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการ

ออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการออกแบบการเรียน 

การสอนของอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งเสริม

สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ผู้สอนระดับอุดมศึกษา

3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศ 

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ การเรียนการสอน 

ของอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีกรอบ

แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ 

ออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

ระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ

ออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

ที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้อาจารย์ใหม่สามารถออกแบบ 

การเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก�าหนด

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research  

and development) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยดังนี้

1. ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะการออกแบบ  

การเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา

2. พฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ

การออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนระดับ 

อุดมศึกษา

3. ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ 

อาจารย์ระดับอุดมศึกษา

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน

ระดับอุดมศึกษาและสอน ระดับปริญญาตรี ที่เป็นสถาบัน 

เน้นการผลิตบณัฑติ (กลุม่ ข) ตามส�านกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาก�าหนด 

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นอาจารย์ 

ผูส้อนระดบัอุดมศกึษาและสอนระดบัปรญิญาตร ีอายงุาน 

ด้านการสอนไม่เกนิ 1 ปีการศกึษา จ�านวน 15 คน ตามหลกั 

การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแนวคิดของ Krejcie & 

Morgan (1970 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554)

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสมรรถนะการออกแบบ

การเรียนการสอน จ�านวน 15 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้าน

การออกแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ 

10 ปี ระดับวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ 

มีต�าแหน่งทางวชิาการ เพ่ือเข้าร่วมประชาพิจารณ์ หาความ

สอดคล้องของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน

2. กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาบทเรียน จ�านวน  

5 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเนื้อหาการออกแบบ 

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์

ด้านการออกแบบการเรียนการสอนตั้งแต่ 10 ปี ระดับ

วุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมีต�าแหน่ง 

ทางวิชาการ เพื่อหาความสอดคล้องของเนื้อหาด้าน 

การออกแบบการเรียนการสอน

3. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ จ�านวน 

5 ท่าน เป็นผู ้มีประสบการณ์ ด้านระบบสารสนเทศ  

การออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบส่วนติดต่อ

กับผู้ใช้ระบบ มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศไม่ต�่ากว่า 

10 ปี ระดับวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ 

มีต�าแหน่งทางวิชาการ เพื่อหาความสอดคล้องของระบบ

สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

4. กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินการออกแบบ

การเรียนการสอน จ�านวน 3 ท่าน มีต�าแหน่งผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการหรือสายงานด้านการประเมินการออกแบบ

การเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ระดับ 

วุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมีต�าแหน่ง

ทางวิชาการ เพื่อประเมินชิ้นงานของผู้เรียนผ่านระบบ 

สารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ

ออกแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการ 

เรียนรู้แบบน�าตนเอง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการของตนเองในการ 

เรียนรู ้ เพื่อให้ผู ้เรียนประเมินตนเอง โดยการท�าแบบ

ทดสอบก่อนเรียน ประเมินตนเองมีความรู้ความเข้าใจ

ในเนื้อหาอย่างไร

ขั้นที่ 2 ก�าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ ผู้เรียนระบุ 

จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ได้ชัดเจน ผู้เรียนก�าหนดชิ้นงาน

ของตนเองให้ผ่านตามสมรรถนะในแต่ละหน่วยเรียน

ขัน้ที ่3 วางแผนการเรยีนรูต้ามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้  

ผู้เรียนก�าหนดหัวข้อประเด็นความรู้ที่ต้องการเรียนรู้ตาม

หน่วยการเรียนรู้ของระบบ
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ข้ันที่ 4 ปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ ผู ้เรียนศึกษาเนื้อหาผ่านระบบสารสนเทศ

พร้อมสร้างชิ้นงานแต่ละหน่วยเรียน 

ขั้นที่ 5 ประเมินผลงานการเรียนรู้ โดยผู้เรียน

ประเมินชิ้นงานของตนเองก่อนน�าเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการประเมินการออกแบบการเรียนการสอน จ�านวน  

3 ท่าน ประเมินผลงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง พัฒนาชิ้นงานก่อนส่งกลับคืนผู้เรียน

เครื่องมือชุดนี้ ได ้ รับการตรวจคุณภาพจาก 

ผู ้ เชี่ยวชาญ 25 ท่าน โดยตรวจสอบ ด้านสมรรถนะ 

และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ด้านเนื้อหาบทเรียน  

ด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้

การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (กรมวิชาการ, 2545) 

สถติพิืน้ฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

จากข้อมูล แบบทดสอบแบบ 5 ตวัเลอืก แบบประเมนิช้ินงาน 

ตามเกณฑ์สมรรถนะ และแบบประเมินความพึงพอใจ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า 

อยูร่ะหว่าง -1 ถงึ 1 หากค่า IOC ในข้อใดน้อยกว่า 0.5 แสดงว่า 

ข้อค�าถามนั้นไม่เหมาะสมต้องปรับปรุงใหม่หรือตัดออก

2. หาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อ

ส่งเสริมการออกแบบการเรียนการสอน E1/E2 โดยผู้วิจัย 

ก�าหนดคุณภาพของระบบที่เกณฑ์ระดับ 80/80

3. ประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียน 

การสอนของผู้เรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยใช้

สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

4. ประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ  

โดยใช้สถติ ิค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลกำรวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม การ

ออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

มีผลการวิจัยดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC)  

ของสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เกณฑ์การประเมิน  

ด้านการออกแบบการเรยีนการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 

15 ท่าน ผลปรากฏ ดังตารางที่ 1
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ตำรำง 1 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของสมรรถนะกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ระดับอุดมศึกษำ

หน่วยสมรรถนะ/สมรรถนะย่อย IOC ควำมเห็น

หน่วยสมรรถนะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบการเรียนการสอน 1.00 เห็นด้วย

หน่วยสมรรถนะย่อย 

1.1 จ�าแนกองค์ประกอบของข้อมูลทั่วไปในรายวิชา

1.2 วิเคราะห์ผู้เรียน

1.3 ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาจากหลักสูตร

1.4 ก�าหนดหัวข้อการสอนได้สอดคล้องกับค�าอธิบายายวิชา

1.00

0.90

0.99

1.00

เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

หน่วยสมรรถนะที่ 2 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน 1.00 เห็นด้วย

หน่วยสมรรถนะย่อย

2.1 ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามหัวข้อการสอน

2.2 ก�าหนดสาระส�าคัญของหัวข้อการสอน

2.3 ก�าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน

2.4 ก�าหนดสื่อและทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน

2.5 ก�าหนดวิธีการวัดและประเมินผู้เรียน

0.89

1.00

0.81

0.92

0.82

เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

หน่วยสมรรถนะ/สมรรถนะย่อย IOC ควำมเห็น

หน่วยสมรรถนะย่อย

3.1 จัดองค์ประกอบการเรียนการสอนตามรูปแบบแผนการสอน

3.2 ปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียนการสอน

0.92

0.90

เห็นด้วย

เห็นด้วย

ผลการวิจัย จากตารางที่ 1 พบว่า ผู ้เชี่ยวชาญ

ทั้ง 15 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะย่อย ระดับสูง ผู ้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติม สมรรถนะย่อย 1.2 ว่า “การวิเคราะห์ผู ้เรียน 

ด้วยเกรดยงัไม่ครอบคลมุความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน ดงันัน้ควร

เพิม่เติมส่วนของแบบทดสอบก่อนเรยีน เพือ่ส�ารวจผูเ้รยีน  

ซึ่งเป็นการออกแบบข้อสอบก่อนการสอนจริง” 

2. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกระบวนการ

จัดการเรียนรู้แบบน�าตนเอง โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน  

ผลปรากฏ ดังตารางที่ 2
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ตำรำง 2 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบน�ำตนเอง

ผลการวิจัย จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 

5 ท่าน ประเมินภาพรวมในแต่ละหน่วยสมรรถนะมีความ

สอดคล้อง ดังนี้ หน่วยที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ จ�านวน 4 ข้อ  

คะแนน 0.94 เป็นความสอดคล้องระดับสูง หน่วยที่ 2 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ จ�านวน 5 ข้อ คะแนน 0.97 เป็นระดับ

ความสอดคล้องสูง หน่วยที่ 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ จ�านวน 

2 ข้อ คะแนน 1.00 เป็นระดับความสอดคล้องสูง ดังนั้น 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละองค์ประกอบ

ของหน่วยการเรียนรู ้สามารถน�าไปพัฒนาเป็นระบบ

สารสนเทศได้

3. ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องของการพฒันา

ระบบสารสนเทศ โดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่าน ผลปรากฏ  

ดังตารางที่ 
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ตำรำง 3 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ

บทบำทผู้เรียน IOC ควำมคิดเห็น

ลักษณะกำรท�ำงำน

1. กำรเข้ำสู่ระบบ

- แจ้งเตือนเมื่อป้อนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 1.00 สอดคล้อง

- แสดงสถานะ การเข้าสู่ระบบเมื่อป้อนข้อมูลผู้ใช้ระบบได้ถูกต้อง 1.00 สอดคล้อง

2. แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน

- การเปลี่ยนรหัสผ่าน 1.00 สอดคล้อง

- แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน 1.00 สอดคล้อง

- ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น รายงานผลการประเมินชิ้นงาน 

ประกาศต่างๆ การตอบปัญหาหรือกระทู้

1.00 สอดคล้อง

3. กิจกรรมผ่ำนระบบ

- ผู้เรียนต้องท�าแบบทดสอบก่อนเรียนแบบ 5 ตัวเลือก 1.00 สอดคล้อง

- ระบบแสดงข้อมูลคะแนนพร้อมแสดงเนื้อหาหน่วยเรียนที่ท�าคะแนนได้น้อย 1.00 สอดคล้อง

- ศึกษาเนื้อหาหน่วยเรียนและท�าการเรียนตามหน่วยเรียน 1.00 สอดคล้อง

- ผู้เข้าเรียนซักถามข้อสงสัยและสนทนากับสมาชิกในกลุ่มได้ 1.00 สอดคล้อง

- ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาหน่วยเรียนจบแล้วจึงท�าแบบฝึกปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย 1.00 สอดคล้อง

- ผู้เรียนน�าผลงานเก็บเข้าแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง 1.00 สอดคล้อง

1. กำรเข้ำสู่ระบบ

- แจ้งเตือนเมื่อป้อนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 1.00 สอดคล้อง

- แสดงสถานะ การเข้าสู่ระบบเมื่อป้อนข้อมูลผู้ใช้ระบบได้ถูกต้อง 1.00 สอดคล้อง

2. แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้สอน

- การเปลี่ยนรหัสผ่านตนเอง 1.00 สอดคล้อง

- แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน 1.00 สอดคล้อง

- ก�าหนดสิทธิ์ผู้ใช้

- เรียกดูข้อมูลสถานะของผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียนได้ 1.00 สอดคล้อง

3. จัดกำรระบบ

- เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาหน่วยเรียน 1.00 สอดคล้อง

- เพิ่ม ลบ แก้ไข แบบฝึกปฏิบัติ 1.00 สอดคล้อง

- ติดต่อประสานงานระหว่างผู้เรียนและผู้เชี่ยวชาญ 1.00 สอดคล้อง
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บทบำทผู้เชี่ยวชำญ IOC ควำมคิดเห็น

ลักษณะกำรท�ำงำน

ลักษณะกำรท�ำงำน

1. กำรเข้ำสู่ระบบ

- แจ้งเตือนเมื่อป้อนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 1.00 สอดคล้อง

- แสดงสถานะ การเข้าสู่ระบบเมื่อป้อนข้อมูลผู้ใช้ระบบได้ถูกต้อง 1.00 สอดคล้อง

2. แสดงข้อมูล

- การเปลี่ยนรหัสผ่านตนเอง 1.00 สอดคล้อง

- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 1.00 สอดคล้อง

- แสดงข้อมูลเนื้อหาหน่วยเรียน แบบฝึกปฏิบัติ 1.00 สอดคล้อง

3. กิจกรรมผ่ำนระบบ

- ประเมินให้คะแนนผลงานผู้เรียนตามเกณฑ์สมรรถนะ 1.00 สอดคล้อง

- ให้ข้อเสนอแนะผู้เรียนกรณีประเมินไม่ผ่าน 1.00 สอดคล้อง

- สนทนา ถาม ตอบ 1.00 สอดคล้อง

ผลการวิจัย จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบสารสนเทศ จ�านวน 5 ท่าน ประเมินโดยภาพรวม 

ระบบสารสนเทศมคีวามสอดคล้องมาก ระดบัคะแนน 1.00 

เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าระบบสารสนเทศส่วนตดิต่อ

กับผู้เรียนมีความสอดคล้องที่ระดับ 1.00 ส่วนติดต่อกับ 

ผู้สอนมีความสอดคล้องมาก ที่ระดับ 1.00 และส่วนติดต่อ

กับผู้ประเมินมีความสอดคล้องมาก ที่ระดับคะแนน 1.00 

สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถน�าไปใช ้

ในการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน

ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียน 

การสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ทดลองกับกลุ่ม

ทดลอง (try-out) จ�านวน 5 ท่าน ปรากฏผล ดังตารางที่ 4

ตำรำง 4 

ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์

ระดับอุดมศึกษำ

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ

แบบฝึกปฏิบัติ 5 หน่วย (E1) 34 31.00 88.57

แบบทดสอบหลังเรียน 5 หน่วย (E2) 50 44.80 89.60

ผลการวจิยั จากตารางที ่4 พบว่า ผูเ้ข้าอบรมในขัน้

การทดลองใช้ระบบสารสนเทศ จ�านวน 5 คน มีคะแนน 

เฉล่ียจากการท�าแบบฝึกปฏบิตัใินแต่ละหน่วยเรยีน คดิเป็น

ร้อยละ 88.29 ค่าจากการท�าแบบทดสอบหลังฝึกอบรม 

คิดเป็นร้อยละ 89.60 ซึ่งประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 

88.57/89.60 เป็นคะแนนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้แสดงว่า 

ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการออกแบบการเรียน 

การสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมที่จะน�าไปใช้งานจริง

5. วิเคราะห์ผลคะแนนประเมินสมรรถนะการ

ออกแบบการเรียนการสอนระหว่างเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้สถติิพืน้ฐานค่าเฉลีย่ และร้อยละ ประเมนิสมรรถนะ 

ผู้เรียนปรากฏผล ดังตารางที่ 5
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ตำรำง 5 

ผลคะแนนกำรประเมินสมรรถนะกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนระหว่ำงเรียน

จ�าแนกองค์ประกอบข้อมูลทั่วไปในรายวิชา และวิเคราะห์ผู้เรียน

หน่วยเรียน 1

(6)

2

(7)

3

(9)

4

(8)

5

(4)

รวม

(34)

รวม 261 249 386 345 173 1414

เฉลี่ย 5.80 6.51 6.67 7.68 3.84 30.50

ร้อยละ 96.67 93.00 74.11 96.00 96.00 89.71

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นคะแนนเต็มในแต่ละหน่วยเรียน

ตำรำง 6 

ผลคะแนนกำรประเมินสมรรถนะกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนหลังเรียน

จ�าแนกองค์ประกอบข้อมูลทั่วไปในรายวิชา และวิเคราะห์ผู้เรียน

หน่วยเรียน 1

(10)

2

(10)

3

(10)

4

(10)

5

(10)

รวม

(50)

รวม 133.33 145.33 136.67 143.33 149.33 707.99

เฉลี่ย 7.56 9.69 9.11 9.56 9.96 45.88

ร้อยละ 75.60 96.90 91.10 95.60 96.60 91.16

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นคะแนนเต็มในแต่ละหน่วยเรียน

ผลการวิจัย จากตารางที่ 5-6 พบว่า ผลคะแนน

การประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน

ของอาจารย์ระดบัอดุมศึกษา ซึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมงานวจิยัหรอื 

ผูเ้รยีน จ�านวน 15 ท่าน มผีลการประเมนิสมรรถนะผ่านเกณฑ์  

คิดเป็นร้อยละ 89.71 เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยเรียนพบว่า 

ผู ้เรียนสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์สูงสุดในหน่วยที่ 1  

คิดเป็นร้อยละ 96.67 เมื่อผู ้เรียนศึกษาครบทุกหน่วย

สมรรถนะผู ้วิจัยทดสอบหลังเรียน ผลการประเมิน

สมรรถนะผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.16 

ปรากฏว่าผู้เรียนมีสมรรถนะที่สูงขึ้น

6. ประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ  

ทีพ่ฒันาขึน้ โดยใช้สถติิ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐานผลปรากฏ ดังตารางที่ 7
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ตำรำง 7 

ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบสำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ระดับ

อุดมศึกษำ

หัวข้อ ประเด็น SD
ระดบัควำม

พึงพอใจ

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนของระบบ

1 การเข้าถึงระบบท�าได้ง่าย รวดเร็ว 4.87 0.35 มากที่สุด

2 มีเมนูการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.80 0.41 มากที่สุด

3 ฟังก์ชันครอบคลุมการท�างาน 4.73 0.46 มากที่สุด

4 ขัน้ตอนการใช้งานเป็นล�าดบัเข้าใจง่าย 4.67 0.49 มากที่สุด

5 ระบบมีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว 4.33 0.49 มาก

ด้ำนกำรน�ำเสนอเนื้อหำผ่ำนระบบ

6 เนื้อหาในระบบครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการของผู้เรียน 4.20 0.40 มาก

7 ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 4.53 0.50 มากที่สุด

8 สื่อการน�าเสนอเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา การเรียนรู้ของผู้เรียน 4.53 0.50 มากที่สุด

9 การจดัวางข้อมูล สี ตวัอักษร เหมาะสมกบัการใช้งาน 4.60 0.49 มากที่สุด

ด้ำนประสิทธิภำพของระบบ

10 รายงานผลในระบบสารสนเทศฯ สามารถน�าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา

การออกแบบการเรียนการสอนได้จริง

4.60 0.51 มากที่สุด

11 ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลผู้เรียนอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง 4.53 0.52 มากที่สุด

12 ความรู้และทักษะที่ได้รับจากระบบสารสนเทศฯ

สามารถน�าไปใช้ในการท�างานได้อย่างถูกต้อง

4.53 0.52 มากที่สุด

สรุปควำมพึงพอใจในภำพรวมของระบบสำรสนเทศฯ 4.58 0.47 มำกที่สุด

จากตารางที่ 7 ผลประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนต่อระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการ

ออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

ในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจมากที่สุด 

ระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.58 (SD = 0.47) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 

ได้แก่ การเข้าถึงระบบท�าได้ง่าย รวดเร็ว ระดบัคะแนนเฉลีย่

เท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ระบบ

มีเมนูการใช้งานท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.80 (SD = 0.41) และฟังก์ชนัครอบคลมุการท�างาน 

ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (SD = 0.46) ตามล�าดับ

อภิปรำยผล

จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาสมรรถนะ  

การออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย ์ระดับ

อุดมศึกษา ก�าหนดสมรรถนะอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่

ส�าคัญ คือ การจัดท�าแผนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียน ประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพในการออกแบบ 

การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดการ

เรียนรู ้ตามวิธีการเรียนรู ้และความต้องการของผู ้เรียน  

ด�าเนินการสอน เลือกใช้แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน 

การสอนและเทคโนโลย ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสมรรถนะ

คร ู(Government of Western Australia, 2012) สมรรถนะครู 

ถูกก�าหนดให้มีสมรรถนะด้านการประยุกต์ความรู้ทาง
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วิชาชีพในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ รองลงมา 

เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสมรรถนะการ

ออกแบบการเรียน การสอนมีความสอดคล้อง กับงานวิจัย

ของ กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ (2555) การพัฒนาสมรรถนะ

นักฝึกอบรม เพื่อพัฒนามาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  

ซึง่สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบการ 

ออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบการจัดการเรียน 

การสอนและจัดท�าแผนการเรียนการสอน ภายใต ้ 

สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 11 สมรรถนะย ่อย  

ซึ่งสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนที่ผู ้วิจัย 

พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาริณี ตรีวรัญญู, 

(2550) การพฒันาสมรรถภาพของการจดัการเรียนการสอน 

ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เ พ่ือส ่ง เสริม

สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์

ระดับอุดมศึกษา เป็นการประยุคสมรรถนะครูด้านการ

ออกแบบการเรยีนการสอนเข้ากบัองค์ประกอบของระบบ 

สารสนเทศตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ

อาจารย์ระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเรียน 

การสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยในส่วนของทฤษฏี

ก�าหนดให้ผูเ้รยีนท�าการศกึษาเนือ้หาด้วยตนเองผ่านระบบ

สารสนเทศ (Learning Management System--LMS)  

มีกิจกรรมสนทนากลุ ่มผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Facebook) เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่าง 

ผู ้เรียนกับผู ้เรียน มีการตั้งค�าถามและตอบค�าถามห้อง 

เวบ็บอร์ด เพือ่เป็นทางเลอืกในการสอบถามข้อมลูระหว่าง

ผู ้เรียน ผู ้ประเมิน และผู ้สอน มีการส่งช้ินงานผู ้เรียน 

ประเมินสมรรถนะผู้เรียน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ  

โดยผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นการท�างานผ่านระบบเครือข่าย 

ผลปรากฏว่าการประเมินสมรรถนะผู ้เรียนผ่านระบบ

สารสนเทศ พบว่าผูเ้รยีนมสีมรรถนะการออกแบบการเรยีน 

การสอนที่สูงขึ้น โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  

91.16 ของคะแนนเต็ม เมื่อเทียบกับการฝ ึกปฏิบัติ

ระหว่างเรียนซ่ึงมีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.71  

ของคะแนนเต็ม ดังปรากฏ ภาพที่ 2-6

ภำพ 2 แบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเข้าสู่หน่วยเรียน
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ภำพ 3 ผลคะแนนพร้อมค�าแนะน�าในการศึกษาเนื้อหาบทเรียน เพื่อประเมินตนเอง

ภำพ 4 เน้ือหาหน่วยเรียนพร้อมสื่อประกอบเนื้อหา ผู้เรียนสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน

ภำพ 5 ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานของผู้เรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
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ภำพ 6 รายงานผลการประเมินชิ้นงานจากผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ

1. สถาบันระดับอุดมศึกษาควรมีการน�าระบบ

สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการออกแบบการเรียนการสอน

ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปปรับใช้ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ที่ไม่ม ี

ประสบการณ์ด้านการออกแบบการเรยีนการสอนสามารถ

ศึกษาเนื้อหาการออกแบบการสอนและทดลองปฏิบัติจริง 

กบัรายวชิาทีร่บัผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรู ้

ให้กับผู้เรียน ระบบสารสนเทศมีการตรวจสอบความรู้

ผู้เรียนในระหว่างหน่วยเรียนจากแบบทดสอบ มีการฝึก

ปฏิบัติผลิตเป็นชิ้นงานและรับการประเมินผลงานจาก 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน ระบบ

สารสนเทศสามารถรองรับการท�างานผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตผู้เรียนสามารถฝึกฝนตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา  

รองรับกับพฤติกรรมของการท�างานในยุคปัจจุบัน

2. อาจารย์ระดบัอดุมศึกษาส่วนใหญ่จบการศกึษา

ในกลุ่มสาขาวิชาชีพเฉพาะ เช่น สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งไม่เข้าใจศาสตร์

การเรียนการสอน ดังนั้น อาจารย์ใหม่สอนในระดับ

อุดมศึกษาควรศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ซึ่งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นช่วยส่งเสริมให้อาจารย์

ในศาสตร์ต่าง ๆ มีความรู ้ด้านการออกแบบการเรียน 

การสอนมากยิ่งขึ้น 

3. การท�าวจัิยในครัง้ต่อไปควรน�าระบบสารสนเทศ 

เข ้ามาช่วยส่งเสริมสมรรถนะให้ครอบคลุมทุกด้าน  

นอกเหนือจากสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียน 

การสอน เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัอาจารย์ใหม่ในการ 

เตรียมความพร้อมของตนเองก่อนสอนจริง

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตควรมี ส่ือถ ่ายทอดความรู ้ไปสู ่ผู ้ เรียนที ่

หลากหลายและสอดคล้องกบัยคุสมยัในปัจจุบนั เพือ่รองรบั 

กับการปฏิบัติงาน การศึกษาแบบไร้พรมแดนรวมถึง 

ข้อจ�ากัดด้านเวลา สถานที่และการเข้าถึงข้อมูล
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แนะน�ำหนังสือ

Book Review

โดย กัญจน์ณิชา โภคอุดม

By Kannicha Pokudom

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Information Technology, Eastern Asia University

ชื่อเรื่อง: ห้องเรียนแห่งอนำคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช !

ผู้แต่ง: วิริยะ ฤำชัยพำนิชย์ และ กมลรัตน์ ฉิมพำลี

ส�ำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

ปีที่พิมพ์: 2559

จ�ำนวนหน้ำ: 192 หน้ำ

“ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช !”  

แต่งโดยผูเ้ขยีน 2 ท่าน ผูเ้ขยีนหลกั ได้แก่ ดร.วริิยะ ฤาชัยพานชิย์  

นกัวชิาการอสิระ นกัพดู นกัเขยีน ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง 

ในวงการวชิาการ มผีลงานหนงัสอื บทความทางการศกึษา 

ที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ มากมาย 

นอกจากนีท่้านยงัเป็นวทิยากรพเิศษในสถานศกึษา องค์กร 

โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นผู้ด�าเนินรายการ “คิดต่าง

สร้างปัญญา” ทาง Nation Channel และเป็นผูก่้อต้ัง www.

eduzones.com ท่านมีแนวคิดที่ว่า “อยากเห็นการศึกษาที่ 

ไม่ได้เป็นเพยีงแค่การสอบและใบปรญิญา อยากเหน็คนไทยใช้

ความรูแ้ละความคดิสร้างสรรค์ในการด�าเนนิชีวติ อยากเหน็ 

ความรูแ้ละข้อมลูต่าง ๆ  กระจายไปอย่างทัว่ถงึ และอยากเหน็ 

เดก็ไทยเติบโตอย่างมคีณุภาพ”

ผูเ้ขยีนร่วม คอื กมลรตัน์ ฉมิพาล ีครโูรงเรยีนถนนหัก 

พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา

หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ผูช้นะเลศิการประกวดห้องเรยีนแห่งอนาคต 

ATI Award ทีจ่ดัโดยบรษิทัอกัษรอนิสไปร์ ผ่านการศกึษา 

ดูงานด้าน STEM ณ ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  

เป็นครูต้นแบบห้องเรียนคุณภาพระดับชาติในโครงการ

ขยายผลการจดัการศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ปี พ.ศ. 2559 และเป็นวิทยากรจัดอบรมด้านการศึกษาใน

ระดบัประเทศ

หนังสือเล่มนี้เปิดฉากด้วยค�าน�าจากผู้เขียนอย่าง 

น่าสนใจด้วยประโยค “ท�าไมเดก็จึงไม่ค่อยชอบเรยีนหนงัสอื” 

พร้อมเกริน่ให้ผูอ่้านทราบว่า หนงัสอืเล่มนีไ้ม่ใช่ต�าราทีจ่ะ 
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มาสร้างปัญหาให้คนอ่าน แต่จะเป็นสะพานให้เราได้รู้ว่า 

การเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งสนกุกว่าทีเ่ราเคยคดิ หนงัสือเล่มนีไ้ม่ใช่

ทฤษฎียาก ๆ แต่จะบอกวธิง่ีาย ๆ ทีจ่ะท�าให้เดก็เรยีนอย่าง 

มีความสุข และหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การเอาความฝันมาเล่า 

แต่เป็นการบนัทกึเรือ่งราวทีเ่ราท�าได้แล้ว

เนือ้หาของหนงัสอืถกูจดัแบ่งออกเป็น 15 บท ได้แก่ 

(1) บรรพบรุษุของผมมาจากเทอืกเขาอลัไต (2) หรอืว่าโลก

หมุนเรว็ขึน้ (3) งานแปลก ๆ  ใหม่ ๆ  เกดิขึน้มากมาย งานเก่า ๆ   

หลายอย่างค่อย ๆ  หายไป (4) ทางเลอืก (5) รปูแบบการสอนใหม่ 

เกดิขึน้ เพือ่ให้ผูเ้รยีนพร้อมรับสังคมและงานทีเ่ปล่ียนไป (6) 

การสอนแบบใหม่หลายรปูแบบ (7) การศกึษาในประเทศต่างๆ  

เป็นอย่างไร (8) การศึกษาของประเทศไทย (9) หัวใจของ

คุณภาพการศกึษา (10) จะเกดิอะไรขึน้... ถ้าเดก็มคีวามสขุ

ในการเรยีน (11) การเปลีย่นแปลงทีย่ั่งยืนต้องเกดิจากความ

เข้าใจ (12) ห้องเรยีนทีไ่ม่ใช่ห้องสอน (13) ห้องเรยีนแห่ง

อนาคตเกิดขึ้นแล้ว (14) ปฏิวัติการศึกษา เริ่มต้นที่ตนเอง  

และ (15) ร่วมกนัเดนิต่อไป

เนื้อหาบทแรกน�าพาผู้อ่านย้อนนึกไปถึงภาพ 

การเป็นคนเก่งในสมยัก่อน (สมยัทีผู่เ้ขยีนเรยีนอยูช่ัน้ประถม) 

ผ่านประโยคที่ผู ้อ่านคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี “บรรพบุรุษ 

ของผมมาจากเทอืกเขาอลัไต” ทีปั่จจบุนันกัประวตัศิาสตร์ 

ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริง พร้อมจบด้วยค�าถามว่า  

“เราน่าจะพฒันาให้คนไทยยคุใหม่ให้รูจ้กัคดิ ค้นคว้า มากกว่า

แค่เชือ่ตาม ๆ กนัหรอืไม่”

เนือ้หาถดัมาเป็นการดงึผู้อ่านกลับมาสู่โลกปัจจุบนั

โลกทีมี่การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ทางเทคโนโลย ีมกีาร

แทนทีข่องเครือ่งจกัรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อนัส่งผล

ให้อาชพีเก่า ๆ หายไปและมอีาชพีใหม่ ๆ เกดิขึน้มา พร้อม

ค�าถามชวนคดิว่า “เราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยต่ีาง ๆ  

เหล่านี้อย่างไรในการที่จะท�าให้เด็กไทยมีความพร้อมต่อ 

รูปแบบงานใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคต”  

พร้อมชีใ้ห้เหน็ถึง 2 ทางเลอืกของครรูะหว่างการเป็นครทูี่

ยังคงรูปแบบการสอนแบบเดิม กับการเป็นครูที่ตื่นตัวกับ

การสอนรปูแบบใหม่โดยมกีารกล่าวถงึทกัษะการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที ่21 ทีท่�าให้เกดิการปฎริปูการศกึษาไปทัว่โลกเพราะ

เป็นทักษะที่ตอบโจทย์โลกอนาคตที่ต้องการคนที่มีทักษะ 

มากกว่าคนที่มีแค่ความรู้แบบเดิม ๆ ซึ่งทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที ่21 นีป้ระกอบไปด้วยทกัษะส�าคญั 4 ด้านได้แก่  

ทกัษะการเรยีนรู ้(learning skills) ทกัษะการคดิ (thinking 

skills) ทกัษะการท�างาน (working skills) และทกัษะชวีติ 

(life skills) ซึง่ทกัษะทัง้ 4 นีไ้ม่สามารถสร้างให้เกดิขึน้ได้

ด้วยการสอนรูปแบบเดิม ห้องเรียนแห่งอนาคต จึงต้อง 

เป็นห้องเรยีนทีม่กีารเรยีนและการประเมนิผลรปูแบบใหม่

ผูเ้ขยีนได้แนะน�าการสอนรปูแบบใหม่ 3 รปูแบบ 

ได้แก่ (1) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 

Learning--PBL) PBL มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนเกดิความรู ้โดยผูส้อน

จะใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความต้องการทีจ่ะ 

ใฝ่หาความรูเ้พือ่แก้ปัญหา ผูเ้รยีนจะได้ฝึกค้นคว้า คดิ และ

เป็นผูตั้ดสนิใจ PBL ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในการแสวงหา

ความรู ้ทกัษะการท�างานเป็นทมี และทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

ซึง่ช่วยพฒันาให้เกดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ได้เป็นอย่างดี  

(2) ห้องเรยีนกลบัด้าน (flipped classroom) หลกัการของ

ห้องเรียนกลบัด้าน คอื ให้ผูเ้รียนเรียนทีบ้่านและมาท�าการบ้าน 

ที่โรงเรียน โดยการเรียนที่บ้าน ผู้เรียนจะเรียนผ่านคลิป 

บทเรยีนการสอนต่าง ๆ  ทีน่�าไปไว้ในเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนอะไรกับครูคนไหนเวลาใดก็ได้ 

บนโลกออนไลน์ ห้องเรยีนกลบัด้านได้รบัการพสิจูน์แล้วว่า 

สามารถช่วยให้ผลการสอบของผู้เรียนดีขึ้นได้ (3) STEM 

(Science-Technology-Engineering-Mathematics) STEM 

เป็นการสอนแบบบรูณาการผ่านกจิกรรมหรอืโครงงานทีม่ี

การต้ังปัญหาทีต้่องอาศยัความรู ้4 ด้าน ได้แก่ วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาร่วมกัน 

แก้ปัญหา จุดเน้นของ STEM คือ การน�าความรู้ไปใช้ 

ในการแก้ปัญหาในชวีติจรงิ ผูเ้รยีนจงึสนกุกบัการลงมอืท�า

กจิกรรม ได้ฝึกคดิ ลกัษณะการเรยีนแบบ STEM จงึต่ืนตวั

ไม่น่าเบื่อเหมือนการเรียนแบบเดิม ๆ และเป็นที่ประจักษ์ 

แล้วว่า STEM ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์

และคณติศาสตร์ของผูเ้รยีนดขีึน้ 

นอกจากนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงประเทศที่ประสบ

ความส�าเรจ็ในการพฒันาการศกึษา 6 ประเทศ ได้แก่ สงิคโปร์  

เกาหล ีฮ่องกง ฟินแลนด์ ออสเตรเลยี และแคนาดา

สงิคโปร์ประเทศทีม่องว่าการปฏริปูการศกึษา คอื

กลไกส�าคญัทีจ่ะสร้างศกัยภาพของคนในชาต ิมหาวทิยาลยั

ของสงิคโปร์มกีารออกแบบหลกัสตูรทีแ่ตกต่างกนัแต่มกีาร 

ร่วมมอืกนัเพือ่ผลติบณัฑติให้ตอบสนองแนวทางการพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ การปฏริปูการศกึษาของ 
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สงิคโปร์เน้นการพัฒนาและคดัเลอืกคร ูครตู้องเก่ง มใีจรกั

การสอนและมทีกัษะในวธิกีารสอน สามารถจดัการเรยีนรู้ 

ที่แตกต่างเพื่อสร้างผู้เรียนที่แตกต่างได้ ครูมีหน้าที่ในการ

ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ มาสู่ห้องเรียนและต้องรู้วิธีเช่ือมโยง

การเรยีนกบัเทคโนโลยี 

เกาหลี ความส�าเร็จของเกาหลีมาจากการพัฒนา 

การศึกษาที่เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

เกาหลีปฏิรูปการศึกษาภายใต้แนวคิดน�าเด็กเกาหลีทั้ง

ประเทศไปสู ่“การเป็นอตุสาหกรรมโลกไซเบอร์การศึกษาและ

ชาตนิยิม” โดยมองว่าครเูป็นหวัใจของการปฏริปูการศกึษา 

เช่นเดยีวกบัสงิคโปร์ มกีารลงทนุกบัการพฒันาครใูนทกุ ๆ  ด้าน  

บรษิทัเอกชนต่าง ๆ  กใ็ห้ความร่วมมอืกบัสถานศกึษา ทัง้ให้ทนุ 

สนับสนุนการศึกษา ทุนวิจัย และจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้

ต่าง ๆ ให้กับเยาวชน 

ฮ่องกง ประเทศทีม่แีนวคดิด้านการศึกษาในแต่ละ

ระดบัทีต่่างกนั ระดบัอนบุาลจะเน้นพฒันาเดก็ให้แขง็แรง 

ดแูลตนเองได้ ระดบัประถมเน้นเรือ่งครอบครวัและสงัคม 

ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง ระดับมัธยมเน้นวิชาการและ

เทคโนโลยีหลักสูตรมัธยมมีการปรับเปลี่ยนให้ทันโลก

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนื่องมีการฝึก

วิชาชีพตั้งแต่มัธยมปลาย ส่วนระดับมหาวิทยาลัยฮ่องกง 

มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น The University of Hong 

Kong เป็นมหาวทิยาลยัทีด่ทีีส่ดุของเอเชยีและตดิอนัดบัต้น ๆ   

ของมหาวทิยาลยัทีด่ทีีส่ดุในโลก

ฟินแลนด์ ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบ 

การศกึษาทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในโลก ฟินแลนด์เชือ่ว่าครอบครัว

สามารถให้ความรกั ความรู ้สร้างสิง่ดงีามมากกว่าโรงเรยีน

อนบุาล ทีน่ีจ่งึไม่เน้นอนบุาล เดก็ฟินแลนด์จะเริม่เข้าเรยีน

ระดบัประถมเมือ่อาย ุ6-7 ขวบโดยเน้นเรยีนรูจ้ากเรือ่งจรงิ 

ฝึกฝนการแก้ปัญหาจริงผ่านการท�ากิจกรรม ฟินแลนด์ 

ให้อ�านาจท้องถิน่ในการจดัการและตดัสินใจเร่ืองการศกึษา 

โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าแก่โรงเรียน ฟินแลนด์มอง 

การเรียนว่าเป็นการพัฒนาเด็กแต่ละคนที่นี่จึงไม่มีการน�า

เกรดเฉลีย่มาเป็นตวัเปรยีบเทยีบคณุภาพของเดก็ โรงเรยีน

สามารถวัดผลและประเมินผลเองโดยไม่มีข้อสอบจาก 

ส่วนกลางไปวดัคณุภาพของผูเ้รยีน

ออสเตรเลยีโรงเรยีนทีอ่อสเตรเลยีสามารถก�าหนด

แนวคิด วิสัยทัศน์ การเรียนการสอนที่แตกต่างกันได้ 

โดยจะร่วมกบัชมุชนในการจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัเดก็

ในพื้นที่ เป้าหมายการพัฒนาเด็กไม่ได้วัดที่คะแนนสอบ  

ผูเ้ขยีนยกตัวอย่างโรงเรียนประถมแห่งหนึง่ ทีก่�าหนดแนวคดิ

ว่าจะฝึกให้เดก็รูจ้กัและยดึมัน่ใน 4 เรือ่ง คอื ความปลอดภยั 

ความอดทน ความมุง่มัน่สูค่วามส�าเรจ็ และความรบัผดิชอบ 

ต่อส่วนรวม เด็กที่อ่านหนังสือได้ช้าแต่ถ้ามีความมุ่งมั่น 

สามารถอ่านได้ก้าวหน้า กจ็ะได้รบัดวงดาวของความมุง่มัน่

สูค่วามส�าเรจ็ เดก็ทกุคนไม่ว่าจะอ่านเก่งหรอืไม่เก่ง ต่างกม็ี

โอกาสที่จะสะสมดวงดาวได้เช่นเดียวกัน ขอเพียงมีความ 

มุง่มัน่ในการพฒันาตนเอง เดก็ทีน่ีจ่งึเรยีนอย่างมคีวามสขุ 

เพราะโรงเรียนมีแต่บรรยากาศของความสนุก มีเสรีภาพ 

เน้นการให้รางวัล ไม่ลงโทษ ไม่ตัดคะแนน และที่ส�าคัญ 

ไม่มีการบ้าน หน่วยงานรัฐและโรงเรียนได้แปลงการบ้าน

เป็นเกมบนอนิเทอร์เนต็ การบ้านของเดก็ ๆ  คอื การเล่นเกม

แคนาดา การศกึษาของแคนาดาเน้นช่วยให้ผูเ้รยีน

พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป้าหมายหลักคือ  

“เดก็จะต้องเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม” สิง่ทีท่�าให้การศกึษา

ของแคนาดาประสบความส�าเรจ็ ม ี5 ด้าน คอื (1) ครทู�างาน

เป็นทมี ครมูกีารบรูณาการสอนหลายวชิาเข้าด้วยกนั ท�าให้ 

การท�าโครงงานเดยีวเดก็กไ็ด้ความรู้และทกัษะต่าง ๆ  มากมาย 

(2) การวัดและประเมินผล ใช้วิธีวัดความสามารถในการ

พฒันาตนเองไม่น�าผลการเรยีนของเดก็มาเปรยีบเทยีบกนั (3)  

การร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จากทุกส่วนของสังคม 

ทั้งเมืองเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู ้ของเด็ก ๆ พิพิธภัณฑ์  

สวนสาธารณะ สถานทีส่�าคญั ๆ  มหีนงัสอืมากมายในร้านค้า  

ป้ายให้ความรูใ้นเรือ่งจ�าเป็น เช่น กฏหมาย สขุภาพ รวมถงึ 

สิ่งที่น่าสนใจ ศิลปะ ภาพวาดบอกเล่าเรื่องราว เครื่องเล่น  

ทุกสิ่งพร้อมให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้อยู ่ตลอดเวลา (4) 

วฒันธรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้ทีแ่คนาดาพ่อแม่จะปลกูฝังลกู 

ในเรือ่งการสงัเกตและการต้ังค�าถาม เพือ่ให้เขาเติบโตขึน้มา 

แบบพร้อมทีจ่ะสงสยัและแสวงหาความรู ้และ (5) ทกุคน

มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นและตักเตือนซึ่งกันและกันได้  

คนแคนาดาจะเสนอความเหน็และตักเตือนกนัอย่างตรงไป

ตรงมา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา ไม่ยอม

ตามด้วยความเกรงใจแล้วไปนินทาลับหลังซึ่งไม่ท�าให้เกิด 

ประโยชน์กบัใคร
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ผูเ้ขยีนได้วเิคราะห์ถงึ 6 ประเทศนีว่้า มลีกัษณะที่

คล้ายคลงึกนัอยู ่6 ประการ ได้แก่ (1) มเีป้าหมายด้านการศกึษา 

ทีช่ดัเจน (2) มีการสือ่สารให้สงัคมรบัรูใ้นเป้าหมาย ให้ความรู ้

ในแนวทางการศกึษาใหม่ (3) ผูน้�าประเทศให้ความส�าคญั 

(4) มกีารจดัตัง้โครงการเพือ่น�าแนวคดิสูก่ารปฏบิตั ิ(5) มกีาร 

ส่งเสรมิให้นกัคดิ นกัการศึกษา วจิยัหารปูแบบการสอนที่

เหมาะสมกบัประเทศของตน (6) มกีารพฒันาครอูย่างต่อเนือ่ง  

ซึง่ข้อสดุท้ายนี ้ผูเ้ขยีนมองว่าเป็นหวัใจส�าคญัของการปฏริปู

การศกึษาของประเทศไทย 

ส�าหรบัเดก็ไทยนัน้ เมือ่พิจารณาทกัษะการเรยีนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้าน ผู้เขียนมีความเห็นว่า ทักษะ

การคิด (thinking skills) เป็นทักษะที่เด็กไทยขาดหายไป

มากทีส่ดุ โดยเฉพาะการคดิวเิคราะห์และการคดิสร้างสรรค์ 

เนื้อหาในหนังสือจึงให้ความส�าคัญกับการท�าความเข้าใจ 

ค�าว่า“ความคดิสร้างสรรค์” ผ่านการอธบิายพร้อมยกตวัอย่าง

เปรยีบเทยีบในการหาค�าตอบปัญหาทางคณติศาสตร์ง่าย ๆ   

และกล่าวถึงงานวิจัย 4 ชิ้น ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจค�าว่า 

“ความคดิสร้างสรรค์” อย่างชดัเจน

จากนัน้ผูเ้ขยีนได้น�าเสนอรปูแบบการสอนทีผู่เ้ขยีน 

ได้ร่วมวิจัยมีชื่อเรียกว่า“การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

(Creativity-Based Learning--CBL)” โดยบอกว่า CBL เป็น

รปูแบบการสอนทีเ่หมาะสมกบัครูไทย และเป็นส่วนส�าคญั 

ที่จะท�าให้เกิดห้องเรียนแห่งอนาคตขึ้นในไทย CBL มี

กระบวนการสอน 8 กระบวนการได้แก่ (1) สร้างแรงบนัดาลใจ  

กระตุน้ความอยากรู ้(2) ค้นหา รวบรวม แยกแยะ น�าข้อมลู 

มาสร้างเป็นความรูแ้ละค�าตอบ (3) สอนเมือ่มคี�าถาม สอนแบบ 

รายคนหรือรายกลุ่มมากกว่าการสอนรวม (4) ให้ผู้เรียน 

มโีอกาสแก้ปัญหาด้วยตนเอง (5) ใช้แนวทางเกมเป็นส่วนหนึง่ 

ของการเรยีนรู ้มีรางวลั มกีารแข่งขนั มรีะดบัขัน้ของความ

ส�าเร็จ (6) แบ่งกลุ่มท�าโครงงาน (7) ให้น�าเสนอผลงาน 

ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย และ (8) วดัผลด้านต่าง ๆ  ตามเป้าหมาย 

ทีผู่ส้อนได้ออกแบบไว้ล่วงหน้า 

บรรยากาศในห้องเรยีนแบบ CBL ม ี9 ข้อ ได้แก่ 

(1) ครคูวรเหลือเวลาให้เดก็ค้นคว้า พูดคยุ น�าเสนอ ลดเวลา 

การสอนให้น้อยลง ควรเดนิไปสอนตามกลุม่มากกว่ายนืสอน 

รวม ๆ  (2) หลกีเลีย่งการอธบิายอย่างละเอียด พยายามให้เดก็ 

ค้นหาค�าตอบเอง (3) ครตู้องหลกีเลีย่งการตดัสนิแบบเดด็ขาด 

ว่าค�าตอบของเด็กนั้นถูกหรือผิด แต่ให้ใช้วิธีทวนถามให้ 

แน่ใจ เพือ่ฝึกให้เดก็คดิ (4) สนบัสนนุให้คดิ (5) ใช้เรือ่งที่

เดก็สนใจเป็นเนือ้หาน�า ใช้การค้นคว้าจากต�าราเป็นตวัตาม 

(6) ช่วงเวลาเรยีนไม่น้อยกว่า 90 นาท ีอาจเรยีนหลายวชิา 

พร้อมกนั ขึน้อยูก่บัว่าปัญหาทีต่ัง้นัน้เกีย่วโยงไปถงึวชิาใดบ้าง  

(7)วัดผลหลายคร้ัง รายงานผลหลายด้าน เพื่อให้เด็กรู ้

และพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน (8) เกิดจากความสมัครใจ  

ความสนใจ และความร่วมมอืของเดก็ มากกว่าการบงัคบัให้รู้  

หลีกเลี่ยงการตัดคะแนนและการลงโทษและ (9) ครูต้อง 

ให้ก�าลังใจ รับฟังเรื่องราวที่เด็กคิดและน�าเสนอ เรียนรู้

ไปพร้อมกับเด็ก ให้ค�าแนะน�าหรือแสดงความคิดเห็นใน

จงัหวะทีเ่หมาะสม 

ทั้งนี้ผู ้เขียนมีการยกตัวอย่างประกอบการสอน 

ในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี สังคม ภาษาไทย และศีลธรรม

โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการสอน 

แบบเดมิกบัการสอนแบบ CBL ในแง่ของเนือ้หา บทบาทครู  

ผูเ้รยีน ทกัษะ บรรยากาศในห้องเรยีน การวดัผล และผลการ 

จัดการเรียนรู้ปัจจุบันการสอนแบบ CBLไม่ใช่เรื่องของ 

อนาคตแต่เกดิขึน้จรงิแล้วในประเทศไทย มกีารจดัท�าเวบ็ไซต์

ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้การสอนแบบ CBL ได้ด้วย

ตนเอง มกีารจัดต้ังเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพือ่เป็นช่องทาง

ให้ผูส้อนร่วมแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอน 

แบบ CBL นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายที่

จะขยายผลการสอนแบบ CBL ให้แพร่ขยายออกไป โดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในการขับเคลื่อน 

พร้อมทัง้ก�ากบั ติดตาม ประเมนิผล และพฒันาการสอนแบบ  

CBL อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผู้เขียนมองว่าการปฏิวัติ

การศกึษาต้องเริม่ทีต่นเอง เนือ้หาในตอนท้ายของหนงัสอื

จงึมคี�าแนะน�าส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา ผูป้กครอง และครู 

อาจารย์ ในการปฏบิติัตัวระหว่างการรอคอยให้CBL เกดิขึน้

เต็มพืน้ทีข่องประเทศไทย

“ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช !”  

เป็นหนังสือเชิงวิชาการที่มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้ภาษาและ 

การยกตัวอย่างอธิบายให้ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจได้

โดยง่าย มกีารแบ่งและร้อยเรยีงเนือ้หาในแต่ละบทได้อย่าง

เหมาะสมสัมพันธ์กันตลอดทั้งเล่มตัวหนังสือพิมพ์ด้วย

กระดาษถนอมสายตา ชวนให้อ่านแบบสบายตา เหมาะ
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ส�าหรบันักเรยีน นกัศึกษาเพ่ือเรียนรูโ้ลกของการศกึษาและ

หาแนวทางในการพัฒนาตนเอง เหมาะส�าหรับผู้ปกครอง 

เพื่อเรียนรู้วิธีท�าให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและรักการ

เรยีนรู ้เหมาะส�าหรบัคร ูอาจารย์เพ่ือท�าความเข้าใจแนวคดิ 

เรือ่งการสอนและการประเมนิผลรปูแบบใหม่ และเหมาะ

ส�าหรับผู้สนใจการศึกษาเพื่อตอบข้อสงสัยว่า “ท�าอย่างไร 

ให้การเรียนการสอนและการสอบมีคุณภาพและใช้ได้จริง 

กบัเดก็ไทยของเรา”
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1. ประเภทสมาชิก

1.1 o ประเภท บุคคล

ชื่อ_____________________________นามสกุล__________________________เลขที่สมาชิก_______________

1.1.1 บุคลากรภายใน: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.1.2 บุคลากรภายนอก: สถาบัน/หน่วยงาน _____________________________________________________

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.2 o ประเภท หน่วยงาน

2. ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร

เลขที่ __________ หมู่ที่ __________ ตรอก/ซอย ________________________ ถนน ________________________

แขวง/ต�าบล ______________________ เขต/อ�าเภอ ______________________ จังหวัด ______________________

รหัสไปรษณีย์ ________________ โทรศัพท์ ________________________ อีเมล์ ____________________________

3. อัตราค่าสมาชิกวารสารฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

o 1 ปี 3 ฉบับ เป็นเงิน 800 บาท   o 2 ปี 6 ฉบับ เป็นเงิน 1,500 บาท

o 5 ปี 15 ฉบับ เป็นเงิน 3,500 บาท

หมายเหตุ ค่าสมาชิกรวมค่าจัดส่งแล้ว

ข้าพเจ้าได้ช�าระค่าสมาชกิ จ�านวน_________________บาท (__________________________________________________)

o เงินสด

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o โอนเงินเข้าบัญชี � ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 946-3-00392-2

   � ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 148-6-00715-5

   � ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 416-2-22712-8

เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับทาง E-Mail: phimlada@eau.ac.th  หรือ Fax 02-577-1053

การออกใบเสร็จ

o ไม่ต้องการ o ต้องการ ออกใบเสร็จในนาม ________________________________________________

      ลงชื่อผู้สมัคร _________________________________________

            (________________________________________)

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี ฉบบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�าหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขสมาชิก_____________________________หมายเลขใบเสร็จ________________________________________________

ตั้งแต่ฉบับที่____________________________________ลงช่ือผู้รับสมัคร______________________________________________

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
ชั้น 4 อาคารชวน ชวนิชย์ (ห้อง C423) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)

o สมัครสมาชิกใหม่ o ต่ออายุ




