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นโยบายการจัดพิมพ์
 วำรสำร EAU Heritage เป็นวำรสำรรำย 4 เดือน มหำวิทยำลัย  
อีสเทิร ์นเอเชีย จัดพิมพ ์ขึ้น เพื่อ เผยแพร ่ควำมรู ้ ในสำขำวิชำด ้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ
และเปิดโอกำสให้นักศึกษำ นักวิจัย คณำจำรย์ ตลอดจนนักวิชำกำรท่ัวไป 
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนให้เป็นที่
รู้จักต่อสำธำรณชน และได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ในวิทยำกำรด้ำนต่ำง ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
 บทควำมที่เสนอเพื่อพิจำรณำต้องเป็นบทควำมวิชำกำรหรือ
บทควำมกำรวิจัยทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอื่น 
เรื่องท่ีจะได้รับกำรตีพิมพ์ต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำกลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีควำมเช่ียวชำญ
ตรงตำมสำขำของบทควำม และได้รับควำมเห็นชอบจำกกองบรรณำธิกำร 
เป็นกำรประเมิน Double Blind Review ผูท้รงคณุวุฒแิละผูนิ้พนธ์ไม่ทรำบ
ชื่อและสังกัดของกันและกัน และต้องเป็นบทควำมที่ยังไม่เคยได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในวำรสำรอื่น ๆ (กำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ส่งบทควำมโดยตรง) บทควำมที่ได้
รับกำรกลั่นกรองจำกผู้ทรงคุณวุฒิและท�ำกำรปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว จึง
จะได้รับกำรตีพิมพ์ลงในวำรสำรฯ

การเตรียมต้นฉบับ
ต้นฉบับที่เสนอเพื่อพิจำรณำลงตีพิมพ์ ต้องมีรูปแบบดังต่อไปน้ี 
1. พิมพ์ด้วยกระดำษ A4 ควำมยำวไม่เกิน 15 หน้ำ
2. รูปแบบตัวอักษรให้ใช้ TH SarabunPSK ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   และขนำดของตัวอักษร หำกเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนำด 20 หัวข้อ 
   ต่ำง ๆ ใช้ตัวอักษรขนำด 16 และส่วนเน้ือหำท่ัวไปใช้ตัวอักษรขนำด 15 
3. รูปแบบกำรจัดหน้ำและจัดแนวข้อควำมชิดซ้ำย (ไม่ต้องปรับขวำ) 
4. เขียนชื่อ ต�ำแหน่ง สถำนท่ีท�ำงำน และท่ีอยู่ของผู้เขียนอย่ำงชัดเจน    
   โดยแยกออกจำกส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ
5. .  .. .  แนบบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษมำพร้อมกับบทควำม 
   โดยก�ำหนดควำมยำวของบทคัดย่อไม่เกิน 15 บรรทัด พร้อมทั้ง
   ก�ำหนดค�ำส�ำคัญ (key words) ไม่เกิน 6 ค�ำ
6.    แยกไฟล์ตำรำง รูปภำพ ท่ีประกอบในเน้ือหำบทควำม และส่งมำ
    พร้อมกับไฟล์บทควำม

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
 ในกรณีที่ผู้เขียนต้องกำรระบุแหล่งท่ีมำของข้อมูลในเนื้อเรื่อง 
ให้ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงแบบนำมปี (APA) โดยระบุช่ือผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลข
หน้ำที่ข้อมูลปรำกฎอยู่ (ชื่อ นำมสกุล, ปีพิมพ์, เลขหน้ำ) ตัวอย่ำงเช่น 

 (ธวัชชัย สันติวงษ์, 2540, น. 142)

 (Fuchs, 2004, p. 21)

 ส่วนกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม ให้ใช้ระบบกำรอ้ำงอิง

แบบ APA Style (6th edition) ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง มีดังนี ้

1. หนังสือ

  ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์). เมืองท่ีพิมพ์: 

 ส�ำนักพิมพ์หรือหน่วยงำนท่ีพิมพ์.

  ประคอง กรรณสูต. (2541). สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์ 

  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

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

 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม

  Hay, S. P. (1975). Political parties and the community-
 society continuum. In W. N. Chambers & W. D.   
 Burnham (Eds.)., The American party systems Stage  
 of political development (2nd ed.). New York:  
 Oxford university press.
  สุไร พงษ์ทองเจริญ. (2539). สำระส�ำคัญเก่ียวกับกำรเรียน
 กำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ. ในเอกสารการ	 	
	 สอนชุดวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา		  
 (พิมพ์ครั้งที่ 2, หน่วยที่ 9). นนทบุรี: ส�ำนักพิมพ ์
 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.

3. วารสาร
  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม. ชื่อวารสาร,	ปีที่(ฉบับที่),  
 เลขหน้ำ.
  สุจินต์ สิมำรักษ์. (2550). หลำกหลำยปัญหำกำรเลี้ยงโคนมใน 
 ประเทศไทย. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2), 
 53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

  ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อบทควำม. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้ำ. 

   ศรีสกุล ลีวำพีระพันธ์. (2545, กรกฎำคม 11). จับทีวีใส่กระเป๋ำ 

 เขำท�ำกันอย่ำงไร?. มติชน, น. 19.

5. วิทยานิพนธ์
    กอบกุล สรรพกิจจ�ำนง. (2541). การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา 
	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  
 ดุษฎีนิพนธ์ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่เอกสำร). ชื่อเรื่อง. ค้นจำก (ระบุ URL  
 ที่สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).
  มำนพ แก้วผกำ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียงกับการค้าเสรีไปด้วยกัน 
	 ได้จริงหรือ. ค้นจำก http://www.ftawatch.org
  ชื่อผู้เขียน. (ปีท่ีเผยแพร่เอกสำร). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ (ระบุวัน เดือน  
 ปี), จำก (ระบุ URL ที่สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).
  Prizker, T. J. (1989). An early fragment from central Nepal.  
 Retrieved from http://www.ingress.com/-astranart/ 
 pritzker.html
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ความเป็นมา 	 	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ISSN	2286-6175	เริ่มจัดพิมพ์ในปี	พ.ศ.2550	เผยแพร่ปีละ	2	ฉบับ	จนถึงปี	พ.ศ.2559	

ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการออกเผยแพร่	วารสารเป็นปีละ	3	ฉบับ	(ราย	4	เดือน)	และ

ในปีที่	11	ฉบับท่ี	3	(กันยายน–ธันวาคม	2560)	ได้มีการเปลี่ยนแปลง	รูปแบบการผลิต

วารสารจากตัวเล่มหนังสือเป็นการผลิตแบบ	CD	ในปีท่ี	12	ฉบับท่ี	1	(มกราคม–เมษายน	

2561)	ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้งหนึ่ง	โดยผลิตเป็น	Flash	Drive	และ

ตั้งแต่ปีท่ี	16	ฉบับท่ี	1	เป็นต้นไปได้ยกเลิกการผลิต	Flash	Drive	โดยผู้นิพนธ์สามารถ

สืบค้นเพ่ืออ้างอิงหรืออ่านบทความได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร

ไทย	(Thai	Journal	Citation	Index	Center:	TCI)	https://he01.tci-thaijo.org/

index.php/EAUHJSci/index

	 	ปัจจุบัน	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	โดย

ได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสาร	 กลุ่มท่ี	 1	 จนถึงวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2567	

และเป็นวารสารท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล	ASEAN	Citation	Index	(ACI)	

	 1.	เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย	(Research	Article)	และบทความวิชาการ	

(Academic	Article)	ท่ีมีคุณภาพของอาจารย์ประจ�า	บุคคลภายนอก	ตลอดจน

ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้แก่	 วิศวกรรมศาสตร	์

พยาบาลศาสตร์	เภสชัศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์	การบิน	สิง่แวดล้อม	เทคโนโลยสีารสนเทศ	

และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการแก่สังคม	

โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ�า	 และบุคคลภายนอกน�าเสนอผลงานวิชาการใน

สาขาวิชา	 วิศวกรรมศาสตร์	 พยาบาลศาสตร์	 เภสัชศาสตร์	 สาธารณสุขศาสตร์	

การบิน	สิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

ปีที่	16	ฉบับที่	3	ประจ�าเดือน	กันยายน-ธันวาคม	2565	Vol.	16	No.	3	September-December2022

วัตถุประสงค์
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	 กองบรรณาธกิารวารสารวิชาการ	 มหาวิทยาลยัอสีเทิร์นเอเชีย	 ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ี มคีวามยนิดรีบัตีพมิพ์บทความสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์	 พยาบาลศาสตร์	
เภสชัศาสตร์	สาธารณสขุศาสตร์	การบนิ	สิง่แวดล้อม	เทคโนโลยสีารสนเทศและสาขาวชิา
ที่เกี่ยวข้อง	เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้
	 1.	ผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน	
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
	 2.	การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง	
กองบรรณาธกิาร	ฯ	ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัหรอืปฏเิสธบทความเข้าสูก่ระบวนการประเมนิ
คณุภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	บทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ฉบับแรก
ทีตี่พิมพ์เผยแพร่	จนถึงปีท่ี	15	ฉบับท่ี	3	(กนัยายน-ธนัวาคม)	บทความจะได้รับการพจิารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	 Review)	 ในสาขาวิชานั้น	 ๆ	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 2	 ท่าน	 โดย
เป็นการประเมินบทความท่ีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ไม่ทราบช่ือและสังกัดกันและกัน	
(Double-blind)	 ทั้งนี้บทความจากบุคลากรภายใน	 จะได้รับการพิจารณาบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด	 และบทความจากบุคลากรภายนอกจะได้รับการพิจารณา
บทความโดยผูท้รงคณุวฒิุภายใน	และ/	หรอืผูท้รงคณุวฒิุภายนอก	และตัง้แต่ปีท่ี	16	ฉบับที	่1
(มกราคม-เมษายน)	เป็นต้นไป	วารสาร	ฯ	ได้ปรับเปลีย่นจ�านวนผูท้รงคณุวฒุ	ิ(Peer	Review)	
ในการประเมนิบทความจากเดมิจ�านวนไม่น้อยกว่า	2	ท่าน	เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	ท่าน
	 3.	ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้เป็น
ความคดิเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีนแต่ละท่านไม่เกีย่วข้องกบักองบรรณาธกิาร	และคณาจารย์
ท่านอื่น	ๆ 	ในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด	ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา	รูปภาพและการตรวจ
ร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน	หากมีความผิดพลาดใด	ๆ	ผู้เขียนจะ
ต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
	 4.	ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
	 5.	ผูป้ระสงค์จะส่งบทความเพือ่ตพีมิพ์ในวารสารฯ	สามารถส่งบทความออนไลน์
ได้ที่	https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/index
	 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	 สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร
วชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยีฉบบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีอาคาร	ชวน	ชวนชิย์
ชั้น	4	ห้อง	C423	เลขที่	200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	
12110	โทรศัพท์	02	577	1028	ต่อ	378	อีเมล	eau_heritage@eau.ac.th
	 ผูส้นใจส่งบทความกรณุาอ่านรายละเอยีดการส่งบทความ	ซึง่ระบไุว้ใน	https://
he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/index

ก�าหนดออกเผยแพร่ราย	4	เดือน	ปีละ	3	ฉบับ	ดังนี้
	 ฉบับที่	1:	มกราคม-เมษายน	(ก�าหนดออก	เมษายน)
	 ฉบับที่	2:	พฤษภาคม-สิงหาคม	(ก�าหนดออก	สิงหาคม)
	 ฉบับที่	3:	กันยายน-ธันวาคม	(ก�าหนดออก	ธันวาคม)

เผยแพร่ฉบบั	Online	ท่ี	website	https://www.tci-thaijo.org/EAUHJSci

กองบรรณาธิการวารสารฯ

นโยบายการรับบทความ

ก�าหนดการเผยแพร่

การจัดพิมพ์

แหล่งผลิต



ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

  

  

ดร.โชติรัส	ชวนิชย์	 	 	 อธิการบดี

ดร.กัญจน์ณิชา	โภคอุดม	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	นาผล	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์	ดร.ผดุงศักดิ์	รัตนเดโช		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	ดร.วันเพ็ญ	แก้วปาน	 มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์	ดร.นุจรี	ไชยมงคล	 มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์	ดร.บุญใจ	ศรีสถิตนรากูร	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	ดร.วิเชียร	ชุติมาสกุล	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

รองศาสตราจารย์	ดร.สนุสิา	ชายเกลีย้ง	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น

รองศาสตราจารย์	ดร.เพลินทิพย์	ภูทองก่ิง	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์	ดร.ปุญญพัฒน์	ไชยเมล	์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกรียงศักดิ์	เตมีย์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รุ้งตะวัน	สุภาพผล	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริพร	เดชะศิลารักษ์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐพงศ์	มกระธัช	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นภฉัตร	ธารีลาภ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธาดา	สุขศิลา		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์อุบลรัตน์	ชนะโรค		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ดร.จรุงรัตน์	พันธุ์สุวรรณ	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวนริศรา	ทุมมณี	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวนริศรา	ทุมมณี	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ดร.จรุงรัตน์	พันธุ์สุวรรณ	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวนริศรา	ทุมมณี	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

   

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์
 1.	ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่	และไม่เคยตีพิมพ ์
ที่ใดมาก่อน
	 2.	ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท�าวิจัย	ไม่บิดเบือนข้อมูล	
หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
	 3.	ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น	หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ใน 
ผลงานตัวเอง	รวมทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้ครบถ้วน
	 4.	ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ใน	
Template	ของวารสาร
	 5.	ผู้นิพนธ์ที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมใน 
การด�าเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1.	บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ	เพื่อตีพิมพ ์
เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
	 2.	บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความ	 
แก่บุคคลใด	ๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
	 3.	บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล้ว	โดยพิจารณาจากความส�าคัญ	ความใหม่	 
ความชัดเจน	และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ
	 4.	บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
	 5.	บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ	เพราะความสงสัยหรือ 
ไม่แน่ใจ	โดยต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้น	ๆ	ก่อน
	 6.	บรรณาธิการต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	ผู้ประเมิน	และ 
ทีมบริหาร
	 7.	บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น	
(Plagiarism)	อย่างจริงจัง	โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้	เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลง 
ตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
	 8.	หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ	
บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน	และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอค�าชี้แจง	
ประกอบการ	“ตอบรับ”	หรือ	“ปฏิเสธ”	การตีพิมพ์บทความนั้น	ๆ	



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
 1.	ผู ้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วน
หรอืทกุส่วนของบทความท่ีส่งมาเพือ่พจิารณาแก่บคุคลอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่เกีย่วข้อง	ในช่วงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
	 2.	 หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	 ผู้ประเมินบทความ
ตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	 เช่น	 เป็นผู้ร่วมโครงการ	
หรือรู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว	หรือเหตุผลอื่น	ๆ	ท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้	 ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ	
และปฏิเสธการประเมินบทความนั้น	ๆ	
	 3.	ผู้ประเมินบทความ	ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ	
โดยพิจารณาความส�าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น	ๆ	คุณภาพของ
การวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน	 ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวท่ีไม่มีข้อมูล
รองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจัย
	 4.	ผู้ประเมินต้องระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญ	ๆ	และสอดคล้องกับบทความที่ก�าลัง
ประเมิน	แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง	 เข้าไปในการประเมินบทความด้วย	นอกจากนี้	 หากมี
ส่วนใดของบทความที่มีความเหมือน	หรือซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น	ๆ 	ผู้ประเมินต้องชี้แจง
ให้บรรณาธิการทราบด้วย



ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา   มหาวิทยาลัยบูรพา

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ พ.ท.หญิง ดร.สุวิมล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิต ภักดี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต   มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร   มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ   มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุขศิลา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรรลือ สังข์ทอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา ถี่ป้อม   มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทรียา รัตนวิมล   มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ล่องชูผล   มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ   มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ  มหาวิทยาลัยบูรพา
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 1

บทคัดย่อ 

การฆ่าตวัตายซ�า้เป็นปัญหาส�าคญัทีม่แีนวโน้มทวคีวามรนุแรงอย่างต่อเนือ่งในปัจจบุนั ซึง่มคีวามเสีย่งหลายอย่าง โดยเฉพาะ

ผู้ที่มีประวัติในการฆ่าตัวตายจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายซ�้าสูงถึง 38-40 เท่าของการฆ่าตัวตายครั้งแรก การฆ่าตัวตาย

ซ�้านับวันยิ่งจะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น โดยจะส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงจะมีความรุนแรง

มากกว่าการฆ่าตัวตายครั้งแรกถึง 2 เท่า การลดอุบัติการณ์การฆ่าตัวตายซ�า้นั้น ต้องมีการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกัน

และควรเพิ่มปัจจัยปกป้องของการฆ่าตัวตาย บทความนี้ได้อธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของพยาบาลจิตเวชในการจัดการกับ

ปัจจัยเส่ียงและปัจจัยปกป้อง โดยการลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยปกป้องของการฆ่าตัวตาย พยาบาลจิตเวชมีบทบาท

ส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยในทุกมิติ จึงจ�าเป็นต้องมีทักษะและองค์ความรู้ โดยยึดหลักการปฏิบัติ 4 มิติทางการพยาบาล

แบบองค์รวม ได้แก่ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาฆ่าตัวตายซ�้า ลดการเกิดความพิการและ

การสูญเสียจากการท�าร้ายตนเอง ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

ค�ำส�ำคัญ: ความเสี่ยง การป้องกัน การฆ่าตัวตายซ�้า บทบาทของพยาบาลจิตเวช

บทบำทของพยำบำลจิตเวชในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพ่ือป้องกันกำรฆ่ำตัวตำยซ�้ำ
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Abstract 

Repeated suicide is a serious problem that continues to escalate today, which has many risks. In particular, 

those with a history of suicide have a 38–40 times higher risk of repeat suicide than their first suicide. 

The number of repeated suicides is increasing day by day. It affects one’s self, family, society, and 

economy, which is twice as severe as the first suicide. Priority should be given to managing risk and 
protective factors by reducing the risk factors and increasing the protective factors of suicide. This article 

describes the role of psychiatric nurses in managing risk and protective factors. Psychiatric nurses 

play an important role in all aspects of patient care by reducing the risk factors and increasing the 

protective factors of suicide. Therefore, skills and knowledge are required based on the principles of 

holistic nursing practice in four dimensions, namely promoting, preventing, treating, and rehabilitating 

to prevent the recurrence of suicide, reduce the incidence of disability and the loss of self-harm, and 

finally allow patients to return to a normal life.

Keywords: risk, prevention, repeated suicide, the roles of psychiatric nurse

บทน�ำ 

 การฆ่าตัวตายซ�้าเป็นอุบัติการณ์ที่มีความส�าคัญ

และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากข้ึน และเป็นสาเหตุ

หลักของการฆ่าตัวตายส�าเร็จ บุคคลที่พยายามฆ่าตัวตาย มี

แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายซ�้ามากถึง 38-40 เท่า ของผู้ที่ฆ่าตัว

ตายครั้งแรก และความเส่ียงในการฆ่าตัวตายครั้งที่สองจะ

สูงสุดใน 3 เดือน หลังจากที่พยายามฆ่าตัวตายในครั้งแรก 

(Wannasawak, 2015) ในทุก 2 ชั่วโมงจะมีผู้ที่ฆ่าตัวตาย 

1 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 10-20 ของผู้ท่ีพยายามฆ่าตัวตาย

ส�าเร็จ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีโอกาสฆ่าตัวตายซ�้าเพิ่มขึ้น 100 เท่า 

และร้อยละ 10 ของคนกลุ่มน้ีสามารถท่ีจะฆ่าตัวตายส�าเร็จ

ในเวลาต่อมา (Department of Mental health, 2017) 

 การฆ่าตวัตายซ�า้นัน้ส่งผลกระทบต่อตัวผูป่้วยทัง้ด้าน

ร่างกายและจติใจ ครอบครวั สงัคมและเศรษฐกจิ โดยผูป่้วย

ที่ฆ่าตัวตายซ�้าน้ันส่งผลท�าให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกาย

และอวัยวะอื่น ๆ (Sakulphan, 2022) เกิดความรู้สึกผิด

และความรู้สึกอับอายจากการถูกทอดทิ้งหรือซ�้าเติมจาก

ครอบครัวและคนรอบข้าง (Ji, Lee, Noh & Yip, 2014) ซึ่ง

การฆ่าตัวตายในแต่ละครั้งย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลใกล้

ชิด อย่างน้อย 6 คน ได้แก่ บิดา มารดา ลูก พี่น้อง สมาชิก

ในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน (Drapeau & McIntosh, 

2016) จากการศกึษาของ Moody and Smith (2013) พบว่า 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีนัยส�าคัญทางลบ

กับพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (t=-2.72 p=.001) หรือการ

ศึกษาของ Lin et al. (2020) พบว่า การสนับสนุนทางสงัคม

มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกับความเสีย่งในการฆ่าตวัตาย (r=-.13 

p<.001) ส่วนผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ที่ฆ่า

ตัวตายไม่ส�าเร็จและพยายายามฆ่าตัวตายซ�้า จะสูญเสีย

ค่าใช้จ่ายถึงปีละ 100,000 ล้านบาทต่อปี มีการประมาณ

การว่า จ�านวนผู้ท่ีพยายามฆ่าตัวตายสูงประมาณ 20 เท่า

ของผู้ท่ีฆ่าตัวตายส�าเร็จ (Sakulphan, 2022)

 การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของ

การฆ่าตัวตาย องค์การอนามัยโลก และสมาคมป้องกัน

การฆ่าตัวตายสากล (I.A.S.P. Executive Committee, 

International Assn for Suicide Prevention & Ctr 

for Suicide Research & Prevention, 1999; World 

Health Organization, 2014) ได้ให้แนวปฏิบัติท่ีส�าคัญ 

ในการป้องกันการฆ่าตัวตาย ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงและ

เพิ่มปัจจัยปกป้อง เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีบทบาทส�าคัญ

ในการลดอุบัติการณ์การฆ่าตัวตายซ�้าได้ จากการศึกษาพบ

ว่า ปัจจัยเสี่ยง เป็นปัจจัยที่เกิดประโยชน์ในการรักษาของ

แพทย์และการวางแผนการพยาบาล เนื่องจากเป็นการชี้ให้
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เหน็ถงึสาเหตขุองพฤตกิรรมการฆ่าตวัตายของผูป่้วย (Soreff, 

Basit & Attia, 2022) โดยพบว่า เพศหญิง (Pimratana 

& Kamonpan, 2020) ประวัติในการฆ่าตัวตาย (Sawa, 

Koishikawa & Osaki, 2017) ความผิดปกติของสารเคมี

ในสมอง (Blasco-Fontecilla, Mendez-Bustos & 

Lopez-Morinigo, 2020) การเจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย 

(Vorapani, 2013) และการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช 

(Liu et al., 2018) เป็นปัจจัยส�าคัญที่เป็นปัจจัยเสี่ยงใน

การฆ่าตัวตายซ�้า ส่วนปัจจัยปกป้อง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ี

ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญปัญหา หรือได้รับการสนับสนุน
จากส่ิงแวดล้อมที่ช่วยลดโอกาสการฆ่าตัวตายซ�้า โดยไป

ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งทางใจหรือช่วยถ่วงดุลปัจจัยเส่ียง 

(Western Michigan University, 2022) โดยพบว่า การ

รับประทานยาตามแผนการรักษา การมีทักษะในการแก้ไข

ปัญหา (Choi et al., 2013) การสนบัสนนุทางสงัคม (Oexle 

& Sheehan, 2020) และความเข้มแข็งทางใจ (Chaniang, 

Meuangkhwa & Klongdee, 2020) เป็นปัจจัยปกป้องที่

ส�าคญัในการป้องกนัการฆ่าตวัตายซ�า้ จะเหน็ว่าปัจจยัแต่ละ

ส่วนมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันตลอด อย่างไรก็ตาม

การฆ่าตัวตายซ�้านั้น เป็นอุบัติการณ์ที่รุนแรงกว่าการฆ่า

ตัวตายครั้งแรกมาก การสูญเสียทรัพยากรในการช่วยเหลือ
ก็มีมากกว่าครั้งแรก การป้องกันอุบัติการณ์ที่เกิดข้ึนจึงมี

ความส�าคัญเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว 

 จากอุบัติการณ์ดังกล่าว ท�าให้พยาบาลจิตเวชซ่ึงมี

บทบาทที่ส�าคัญในการดูแลทุกมิติ โดยยึดหลักการปฏิบัติ 

4 มิติทางการพยาบาลแบบองค์รวม ท้ังด้านการส่งเสริม 

การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู โดยเฉพาะการจัดการ

กับปัจจัยเสี่ยงและการส่งเสริมปัจจัยปกป้อง เพื่อลดอุบัติ

การณ์การกลับมาฆ่าตัวตายซ�้า เนื่องจากการฆ่าตัวตาย

ซ�้านั้น จะส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าการฆ่าตัวตายครั้งแรก 

และมโีอกาสฆ่าตวัตายได้ส�าเรจ็สงูกว่าการฆ่าตัวตายคร้ังแรก 

พยาบาลจิตเวชจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการให้
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ�้า 

สามารถดูแลผู ้ป่วยได้แบบองค์รวม ในบทความนี้จึงมี

วัตถุประสงค์ในการน�าเสนอบทบาทของพยาบาลจิตเวช 

ในการส่งเสริม ป้องกัน การบ�าบัดรักษา และการฟื้นฟู ท้ัง

ของตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว และชุมชน จนกระท่ังกลับไป

ใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างปกติสุข 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรฆ่ำตัวตำยซ�้ำ

  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความเสี่ยงต่อ

การฆ่าตัวตายซ�้า มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลัก ๆ 2 ปัจจัย คือ 

ปัจจัยเสี่ยง (risk factors) และปัจจัยปกป้อง (protective 

factors) (I.A.S.P. Executive Committee, International 

Assn for Suicide Prevention, & Ctr for Suicide Research 

& Prevention, 1999; World Health Organization, 2014) 

ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังน้ี

1. ปัจจัยเสี่ยง เป็นปัจจัยท่ีจะน�าไปสู่พฤติกรรม

การฆ่าตัวตาย หากสามารถลด จัดการ หรือขจัดออกไป

ได้ ก็จะเป็นการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้ดีที่สุด 

(Sakulphan, 2022) ประกอบไปด้วย

1.1 เพศ จากการศึกษาพบว่า เพศหญิงจะมีแนว

โน้มในการฆ่าตวัตายซ�า้มากกว่าเพศชายถึง 6 เท่า (Pimratana 

& Kamonpan, 2020) และอัตราการพยายามฆ่าตัวตาย

ในเพศหญิงสูงกว่าเพศชายถึง 2 เท่า ส่วนอัตราการการ

ฆ่าตัวตายส�าเร็จจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3 เท่า 

(Shain, 2016) จะเห็นว่าเพศหญิงมีการพยายามฆ่าตัวตาย

ทีบ่่อยครัง้กว่า แต่เพศชายจะมกีารฆ่าตวัตายทีส่�าเรจ็สงูกว่า 

1.2 มปีระวติัการฆ่าตวัตาย จากการศกึษาพบว่า 

ผู้ที่มีประวัติในการฆ่าตัวตายจะมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย

ในครั้งต่อไปได้ดีกว่าผู้ท่ีไม่เคยฆ่าตัวตาย และจะเกิดขึ้น

ภายใน 1 ปี ภายหลังท่ีมีการฆ่าตัวตายคร้ังแรก และจะยัง

คงอยู่ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีหลังจากท่ีพยายามฆ่าตัวตาย

ในครั้งแรก (Sawa, Koishikawa & Osaki, 2017)  

1.3 ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง จากการ

ศึกษาพบว่า โครงสร้างสารเคมีในสมองมีความสัมพันธ์กับ

อารมณ์ท่ีผดิปกต ิโดยสารดงักล่าว ได้แก่ ซโีรโทนนิ โดปามนิ
นอร์อพิเินฟรนิและแกมม่าอมโินบิวทูรคิแอซิค ซ่ึงพบว่า บคุคล

ท่ีฆ่าตัวตายส�าเร็จจะมีปริมาณซีโรโทนิน ในน�้าไขสันหลังลด

ต�่าลงกว่าปกติมาก (Fontecilla, Bustos & Moriñigo, 

2020) เนื่องจากการที่ซีโรโทนินต�่าจะส่งผลให้บุคคลไม่

สามารถควบคุมตนเองได้และจะเกิดการท�าร้ายตนเองขึ้น 

เม่ือเจอสภาวะวิกฤต (Trangkasombat, 2018) จะเห็นว่า

ถ้าผูท่ี้ภาวะกดดนั เครยีด ในระดบัสงู โดยเฉพาะด้านจติใจ ถ้า

บุคคลนั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือท่ีเหมาะสม ก็จะท�าให้เกิด

การฆ่าตัวตายซ�้าได้
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1.4 การป่วยด้วยโรคทางจิตเวช จากการศึกษา

พบว่า โรคจิตเวชมคีวามสมัพนัธ์กบัการฆ่าตัวตายซ�า้ มากกว่า

ร้อยละ 80 ของผูท้ีพ่ยายามฆ่าตวัตายซ�า้จะมภีาวการณ์เจบ็ป่วย

ด้วยโรคทางจติเวชร่วมด้วยและยงัพบอกีว่าผูท้ีม่ปัีญหาด้าน

สขุภาพจติมคีวามเสีย่งทีจ่ะพยายามฆ่าตวัตายเพิม่ขึน้ 7.16 

เท่า (Liu et al., 2018) ซึ่งโรคทางจิตเวชท่ีพบว่ามีการฆ่า

ตัวตายซ�้าได้บ่อย เช่น โรคซึมเศร้า ที่พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 

60 มีความคิดฆ่าตัวตายและร้อยละ 18 ที่มีอาการซึมเศร้า

รุนแรง จะมีการฆ่าตัวตายส�าเร็จ (Lortrakul & Sukanich, 

2015) หรือจากการศึกษาของ Pimratana & Kamonpan 

(2020) พบว่า ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มโรคอารมณ์ผิดปกติ มีความ

เส่ียงต่อการฆ่าตัวตายซ�้า ร้อยละ 26.8 เป็นต้น

1.5 การเจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย จากการศึกษา

พบว่า สภาพร่างกายที่มีโรคประจ�าตัว ต้องเข้าไปรับการ

รักษาทีโ่รงพยาบาลเป็นประจ�าจนรูส้กึเป็นภาระ (Vorapani, 

2013) มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายซ�้า เนื่องจากการ

เจ็บป่วยดังกล่าวใช้ระยะเวลานานหรือตลอดชีวิตจึงส่งผล

ให้ผูป่้วยเกดิความรูส้กึท้อแท้ สิน้หวงั ซมึเศร้า และฆ่าตวัตาย

ได้ในที่สุด (Beck, 1967)

2. ปัจจัยปกป้อง เป็นปัจจัยทางบวกที่มีลักษณะ

เฉพาะ ทีช่่วยเยยีวยาหรอืเป็นการป้องกนัการเกดิพฤติกรรม

ด้านลบภายในจติใจ ซึง่จะส่งผลให้สามารถลดการเกดิความ

เส่ียงต่อการฆ่าตัวตายซ�้า ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ 

อีก 4 ปัจจัย ได้แก่

2.1 การรับประทานยาตามแผนการรักษา ใน

ปัจจุบันผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวช 

หรอืผู้ทีม่พีฤตกิรรมการฆ่าตวัตาย การรกัษาโดยการรบัประทาน

ยาจะท�าให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น (Sakulphan, 2022) จาก

การศึกษาของ Choi et al. (2013) พบว่า การรับประทาน

ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ตามพยาธิสภาพของโรค 

เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท หรือโรคอารมณ์สองขั้ว จะมี

ส่วนช่วยในการป้องกันการฆ่าตัวตายซ�้าได้ 

2.2 การมีทักษะในการแก้ไขปัญหา บุคคลท่ีมี

ความรู้ เข้าใจปัญหา มีทักษะในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ 

และมีการเผชิญปัญหาท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งส�าคัญ เนื่องจาก

บุคคลที่เผชิญกับวิกฤต ความกดดัน แล้วไม่สามารถจัดการ

หรือแก้ไขกับปัญหาได้ จะท�าให้เกิดพฤติกรรมการฆ่าตัว

ตายได้ในที่สุด (Sakulphan, 2022) จาการศึกษาของ 

Choi et al. (2013) พบว่า บุคคลท่ีมีพฤติกรรมการฆ่าตัว

ตายซ�้าสามารถป้องกันได้ถ้าบุคคลดังกล่าวมีทักษะในการ

จัดการกับปัญหาได้ดี 

2.3 การสนับสนุนจากครอบครัว บุคคลใกล้ชิด 

และสงัคม จากการศกึษาพบว่า การสนบัสนนุจากครอบครวั 

บุคคลใกล้ชิด และสังคม เป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตของ

ชีวิตและเป็นปัจจัยป้องกันการเกิดความเสี่ยงในการฆ่าตัว

ตายซ�้า (Ngai & Chan, 2012) จากการศึกษาของ Moody 

and Smith (2013) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวมีนัยส�าคัญทางลบกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 

(t=-2.72, p=.001) และการศึกษาของ Lin et al. (2020) 

พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย (r=-.13, p<.001) เช่นกัน 

เพราะฉะนั้น การที่บุคคลได้รับการสนับสนุนจากสังคม 

ครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลใกล้ชิด จะช่วยลดความเสี่ยง

ในการฆ่าตัวตายซ�้าได้ (Liu, Zhang, & Sun, 2017)  

2.4 ความเข้มแข็งทางใจ จากการศึกษาพบว่า 

ความเข้มแข็งทางใจช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการฆ่าตัว

ตายซ�า้ได้ โดยไปช่วยในการปรบัวธิกีารคดิและช่วยให้ผูป่้วย

สามารถเผชิญกับปัญหาได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความเช่ือมั่น

ในตนเอง และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง (Phongto 

& Lueboonthavatchaail, 2014) ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ถือว่าเป็นความเข้มแข็งทางใจ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน

ปัญหาทีเ่กดิขึน้มากระทบจติใจ นอกจากนัน้ยงัพบว่า บคุคล

ได้รบัการแนะน�าและปรกึษา จะช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหา 

เข้าใจสถานการณ์ท่ีตนเองเผชิญ ยังเป็นการส่งเสริมให้
บุคคลเกิดความเข้มแข็งทางใจ (Department of Mental 

Health, 2017)

เพราะฉะนั้น การฆ่าตัวตายซ�้านั้น มีปัจจัยที่

เก่ียวข้องด้วยกัน 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยเส่ียง ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือต้นเหตุของการฆ่าตัวตายซ�้า ถ้า

ลดหรือขจัดออกไปได้จะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการฆ่า

ตัวตายซ�้า และปัจจัยปกป้อง ซ่ึงเป็นปัจจัยเสริมแรง หรือ

สร้างพลังใจ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเข้มแข็งด้านจิตใจ เพื่อ

ป้องกันหรือปกป้องผู้ป่วยจากการฆ่าตัวตายซ�้า
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ผลกระทบของกำรฆ่ำตัวตำยซ�้ำ
 การฆ่าตัวตายซ�้า ถือเป็นอุบัติการณ์ที่ก่อให้เกิด

ความรนุแรง และความสญูเสยีอย่างมาก ซึง่จะมคีวามรนุแรง

มากกว่าการฆ่าตัวตายครั้งแรกถึง 2 เท่า ผลกระทบท่ีเกิด

ขึ้น มีดังนี้
 1. ผูท้ีพ่ยำยำมฆ่ำตวัตำย จากการศกึษาพบว่า ผูท่ี้
พยายายามฆ่าตัวตายจะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นท้ังด้าน

ร่างกายและจติใจ คือ ด้านร่างกาย การทีผู้่ป่วยมกีารกระท�า
ฆ่าตวัตายซ�า้ ๆ  จะท�าให้เกดิการบาดเจ็บต่ออวยัวะของร่างกาย 

ทั้งแขน ขา ร่างกาย และอวัยวะอื่น ๆ ส�าหรับด้านจิตใจ 

พบว่า ผูท้ีม่พียายามฆ่าตวัตายซ�า้จะมกีารบาดเจบ็ทางจติใจ

มากกว่าการฆ่าตัวตายคร้ังแรก ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกใน

ครอบครัวรู้สึกผิดและอายจากการกระท�าที่เกิดขึ้น ท�าให้

ครอบครัวทอดท้ิง และถูกซ�้าเติมมากยิ่งขึ้น ยิ่งผู้ที่พยายาม

ฆ่าตัวตาย มีปัญหาทางจิตใจหรือเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอยู่

แล้ว ยิ่งท�าให้มีปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่ได้รับการ

ช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีและเหมาะสม (Ji et al., 2014)
2. ครอบครวั ญำต ิและบุคคลใกล้ชดิ การฆ่าตวัตาย

ซ�า้ ท�าให้เกิดภาวะวกิฤตในครอบครัว บคุคลในครอบครวัจะ

เกิดความรู้สกึทางลบ เช่น วติกกงัวล เศร้าโศก เสียใจ แยกตัว
ออกจากสังคม ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง (Asare-Doku, 

Osafo & Akotia, 2017) โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว

ที่ฆ่าตัวตายส�าเร็จ จะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน 

เกิดความคิดในการฆ่าตัวตาย การวางแผนในการฆ่าตัวตาย 

และมีการพยายามฆ่าตัวตายได้ในที่สุด (Maple, Cerel, 

Jordan & McKay, 2014)
3. สังคม พบว่า ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายซ�้า จะส่ง

ผลกระทบต่อตนเอง บุคคลใกล้ชิด ชุมชนและสังคม ซ่ึง

ปัญหาการฆ่าตัวตายที่พบมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องเชื่อม

โยงทุกมิติของบุคคลในสังคม โดยเฉพาะการด�าเนินชีวิต

ของบุคคล หากสังคมไม่ตระหนัก ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่

ได้รับการช่วยเหลือ ยิ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัว

ตายซ�้ามากยิ่งขึ้น และยิ่งเกิดผลกระทบสะท้อนกลับไป

มาระหว่างบุคคลและสังคมมากยิ่งขึ้น (Sakulphan, 2022) 

นอกจากน้ันยังพบว่า ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายซ�้าด้วยวิธีการ

จุดไฟเผาบ้านเพื่อฆ่าตัวตาย จะส่งผลกระทบต่อสังคมและ

ชุมชนโดยรอบ สร้างความหวาดกลัว เกิดทัศนคติด้านลบ

จากคนในสังคมต่อผู้ที่ฆ่าตัวตายและครอบครัว (Banthi 

Hospital, 2012)

 4. เศรษฐกิจ พบว่า การฆ่าตัวตายมีผลต่อระบบ

เศรษฐกิจอย่างมากซึ่งการฆ่าตัวตายซ�้ายิ่งท�าให้เกิดการ

สูญเสียมากยิ่งข้ึน มีการค�านวณค่าความเสียหายทาง

เศรษฐศาสตร์ ในผู้ที่ฆ่าตัวตายแต่ไม่ส�าเร็จและพยายาม

ฆ่าตัวตายซ�้าอีกครั้ง พบว่า มีการสูญเสียค่าใช้จ่ายถึงปีละ

กว่า 100,000 ล้านบาท เนื่องจากมีการประมาณการว่า

จ�านวนผู้ท่ีพยายามฆ่าตัวตายสูงประมาณ 20 เท่าของผู้ที่

พยายามฆ่าตัวตายส�าเร็จ (Sakulphan, 2022)

 ผลกระทบจาการฆ่าตัวตายซ�้า ส่งผลให้เกิดความ

สูญเสียในวงกว้างและมากกว่าการฆ่าตัวตายครั้งแรกถึง 2 

เท่า ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและประเทศ

ชาต ิการลดปัจจยัเสีย่งและการป้องกนัการฆ่าตวัตายซ�า้ จะ

เป็นการช่วยลดผลกระทบการฆ่าตัวตายท่ีเกิดข้ึนได้  

บทบำทของพยำบำลจิตเวชในกำรจัดกำรกับปัจจัยเสี่ยง

และกำรป้องกันกำรฆ่ำตัวตำยซ�้ำ

 พยาบาลจิตเวชมีบทบาทส�าคัญในการจัดการ

ปัญหาของผู้ป่วยในแต่ละราย โดยเฉพาะการประเมิน การ

ระบุตัวผู้ป่วย การจัดการและการป้องกัน (Davis, Shuss 

& Lockhart, 2014) ซึง่ช่วยให้พยาบาลมกีรอบการท�างาน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ โดยอาศัยองค์ความรู้
ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล หลักการทาง

วิทยาศาสตร์ เพื่อน�ามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการ

ป้องกันการเกิดปัญหา โดยยึดหลักการปฏิบัติ 4 มิติ ของ

พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Sattayatham, Chansuk 

& Jaroensuk, 2014) โดยจะขอกล่าวรายละเอียด ดังนี้

 1. บทบำทในกำรส่งเสริม เป็นการจัดกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณที่ดี

แก่ผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เพื่อ

ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์การฆ่าตัวตายซ�้า ได้แก่

1.1 การให้ความรูแ้ละให้ค�าปรกึษา ได้แก่ การให้
ความรู้แก่ผู้ป่วย การแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติตน ซึ่งเป็น
บทบาทอิสระของพยาบาลจิตเวชท่ีสามารถด�าเนินการได้

ด้วยตนเอง โดยการแนะน�าให้ผู ้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับการ

ด�าเนินโรค อาการและอาการแสดง สาเหต ุปัจจยั การรกัษา

และการปฏิบตัติวั การให้ค�าปรกึษาเพือ่ให้รบัรูค้วามรูส้กึของ

ตนเอง ให้รู้จักการแก้ไขปัญหา ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้ 
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เข้าใจปัญหา มีทักษะในการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม ผู้ป่วย

จึงสามารถเผชิญกับวิกฤต ความกดดัน และสามารถจัดการ

หรอืแก้ไขกบัปัญหาได ้เพราะฉะนั้นการให้ความรู้และให้ค�า

ปรึกษาจึงสามารถท�าให้ผู้ป่วยมีทักษะในการแก้ไขปัญหา

และสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงต่อ

การฆ่าตัวตายซ�้าได้ (Choi et al., 2013)  

1.2 การประสานงานกับครอบครัว และทีม

สขุภาพและองค์กรในชุมชน จะเหน็ว่าครอบครวัเป็นสถาบัน

ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วย การส่งเสริมให้ครอบครัวผู้ป่วย

มีส่วนร่วมในการช่วยกัน ดูแล และสนับสนุน ให้ผู้ป่วย

สามารถท�าหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ได้รับการ

รักษาอย่างต่อเน่ืองนั้นเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์

ต่อการฆ่าตัวตายซ�้าได้ (Muangmakham, Skulphan & 

Sethabouppha, 2020) นอกจากนั้นพยาบาลจิตเวช ต้อง

มีการวางแผนและการส่งต่องานกับทีมสุขภาพและองค์กร

ในชุมชน เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังการศึกษา

ของ Malarat et al. (2014) พบว่า การประสานงานท่ีดี

ของบุคลากรสุขภาพในชุมชน มีหน่วยงานที่สนับสนุนใน

พื้นที่ มีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และการที่องค์กรในชุมชน

ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือ่ง เป็นการช่วย

ลดปัจจัยเส่ียงและเป็นการป้องกันการฆ่าตัวตายหรือฆ่า

ตัวตายซ�้าได้

1.3 การศึกษาวจัิย ถอืว่า มส่ีวนส�าคัญอย่างมาก 

เพ่ือน�ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข 

โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อลดอุบัติการณ์การ

ฆ่าตัวตายซ�้า เช่น การศึกษาของ Klinpiboon et al. 

(2020) ทีไ่ด้การพฒันาโปรแกรมบ�าบดัโดยการแก้ไขปัญหา

ในผูป่้วยจิตเวชที่มีความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย พบว่า

โปรแกรมดังกล่าวสามารถลดการเกิดพฤติกรรมการฆ่าตัว

ตายได้ เป็นต้น 

2. บทบำทในกำรป้องกัน การป้องกนัถอืว่าเป็นการจดั
กิจกรรมที่มุ ่งปกป้องผู ้ป่วยจากสิ่งท่ีคุกคามต่อสุขภาพ

หรืออันตรายต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อผู้ป่วย ที่มีแนวโน้มว่าจะ

เกิดการเจ็บป่วยจึงต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บ

ป่วย (Chaiwannawat, 2017) ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการ

ป้องกันการฆ่าตัวตายซ�้า เพื่อลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ

ผู้ป่วย โดยในระยะเริ่มแรก พยาบาลจิตเวชต้องมีทักษะใน

การสร้างสัมพันธภาพ มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้ กิจกรรมท่ีจะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการ

ฆ่าตัวตายของพยาบาลจิตเวช ได้แก่

2.1 การตรวจ คัดกรอง ผู้ท่ีมีความเสี่ยงต่อการ

ฆ่าตัวตายซ�้า การตรวจ คัดกรองถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญก่อนที่

จะเข้าสู่กระบวนการรักษา ซึ่งปัจจุบันการประเมินผู้ป่วยท่ี

มีความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายซ�้านั้นมีหลายวิธีด้วยกัน สรุป

ได้คราว ๆ ดังนี ้

2.1.1 การซักประวัติ ถือว่าเป็นการสนทนา

ระหว่างพยาบาลจิตเวชและผู้ป่วย โดยเน้นการสังเกตและ

การซกัถาม ถงึปัจจยัเสีย่งและปัจจัยป้องกนั การเกดิความเสีย่ง

ในการฆ่าตัวตายซ�้า ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง เช่น ประวัติการ

พยายามฆ่าตวัตายหรอืการท�าร้ายตนเอง ความผดิปกตทิาง

จติหรอืการเจบ็ป่วยทางร่างกาย การนอนหลบั สมัพนัธภาพ

กับคนใกล้ชิด เศรษฐานะ ประวัติการถูกข่มขืน และปัจจัย

ปกป้อง เช่น การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง ความเชือ่ทางศาสนา ความอดทนต่อความขบัข้องใจ 

เป็นต้น โดยลักษณะการซักประวัตินั้น พยาบาลจิตเวชควร

ใช้การชมเชยด้วยขณะท่ีท�าการซกัประวัต ิและควรใช้ค�าถาม

ปลายเปิดทุกครั้ง เพื่อให้ได้รายละเอียด มุมมองทางด้าน

ความรู้สึกและความคิด (Minnesota Department of 

Health, 2019) เช่น

- อะไรเป็นสิ่งท่ีท�าให้คุณไม่สบายใจ

- ใครคือคนที่เติมพลังใจ ท�าให้คุณเข้มแข็ง รู้สึก

ดี เม่ืออยู่ด้วย

- ที่ผ่านมากิจกรรมใดบ้าง ที่ช่วยท�าให้คุณรู้สึก

มีก�าลังใจและมีความมั่นคง

การซักประวัติเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งท่ี

จ�าเป็นมาก เพ่ือประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการ

ฆ่าตัวตาย การถามค�าถามเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ไม่ได้

เป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดความคิด หรือพฤติกรรมการ

ฆ่าตัวตาย กลับเป็นการช่วยให้เข้าใจสถานการณ์และน�า

ไปสู่การช่วยเหลือ (Suwanmaitri et al., 2017)

2.1.2 การประเมินสภาพจิต เป็นบทบาทที่

พยาบาลจติเวชสามารถกระท�าได้ โดยการสร้างสมัพนัธภาพ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ และให้ความร่วมมือ โดย

พยาบาลจิตเวชต้องแสดงให้ผู ้ป่วยเห็นว่าการประเมิน
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สภาพจิตสามารถแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยได้ การประเมินสภาพ

จิตสามารถท�าได้จากการพูดคุยกับผู้ป่วยถึงสาเหตุของการ

ฆ่าตัวตาย เช่น ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว บุคคลใกล้

ชิดและสังคม การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง การสูญเสีย

บุคคลอันเป็นที่รัก ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เป็นต้น และการ

ประเมินสภาพจิตจากการใช้แบบประเมิน ซึ่งปัจจุบันแบบ

ประเมนิทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลาย เช่น แบบประเมนิ 8Q แบบ

ประเมิน 9Q และแบบประเมินการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช 

Mini International Neuropsychiatric Intervention; 

M.I.N.I.) ในส่วน C. Suicidality เป็นต้น (Suwanmaitri 

et al., 2017)

2.1.3 การตรวจร่างกาย เมื่อผู้ป่วยมาถึงสถาน

รับบริการ พยาบาลจิตเวชควรสังเกตตั้งแต่ลักษณะการ

แต่งกายของผู้ป่วยให้เหมาะสมตามกาลเทศะ โดยค�านึงถึง

ลักษณะการท�างานและพ้ืนฐานทางสังคม รวมถึงลักษณะ

ท่าทาง การเคลื่อนไหว และพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น ดู

เหงา ๆ ง่วงซึม น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากนั้น

สิ่งที่ส�าคัญคือการสังเกตสภาพร่างกายว่ามีการบาดเจ็บ 

หรือร่องรอยของการท�าร้ายร่างกายตนเอง หรือไม่ เช่น 

รอยแผลเป็นจากการกรดีข้อมอื รอยฟกช�า้จากการแขวนคอ 

รอยการฉีดสารเสพติดเข้าร่างกาย เป็นต้น (Kennebeck 

& Bonin, 2022)

2.2 การให้บริการด้านจิตเวช ในการตรวจ

ประเมิน การเยี่ยมบ้าน และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางใจของผู้ป่วย และการส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน ดูแล

ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งต่อการฆ่าตัวตายซ�า้ จากการศึกษาพบว่า 

บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการป้องกันการฆ่าตัวตายซ�้า

อีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อลดอุบัติการณ์ท่ี

เกิดขึ้น โดยการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน การให้ค�าปรึกษา

ผู้ป่วยและครอบครัว จากการศึกษาของ Aroonroong 

(2021) ที่ได้พัฒนารูปแบบการให้ค�าปรึกษาครอบครัวที่

มีต่อความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย พบว่า 

ผู้ที่ได้รับการให้ค�าปรึกษาครอบครัวมีความคิดฆ่าตัวตาย

ของผู้ท่ีพยายามฆ่าตัวตายจะลดลง อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ.01

 3. บทบำทในกำรบ�ำบัดรักษำ บทบาทในการ

บ�าบัดและดูแลผู้ป่วยที่มีประวัติการฆ่าตัวตายนั้นมีความ

ส�าคัญอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับมือ

กับภาวะวิกฤต ความกดดัน และลดความคิดฆ่าตัวตายได้ 

(Acheampong & Aziato, 2018) การเลือกใช้ก็ข้ึนอยู่กับ

สภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีเป้าหมายในการ

ป้องกันกลับมาฆ่าตัวตายซ�้า (Zalsman et al., 2016) จาก

การทบทวนวรรณกรรม สามารถแบ่งออกได้ 2 การบ�าบดัหลัก
ตามบทบาทของพยาบาลจิตเวช ดังนี้

3.1 การบ�าบัดรักษาทางชีววิทยาทางการแพทย์

3.1.1 การบ�าบดัรกัษาด้วยวธิกีารให้ยา พยาบาล

จิตเวชต้องดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องและครบถ้วนการ

รับประทานยาตามแผนการรักษาถือว่าเป็นการป้องกัน

การกลบัมาฆ่าตวัตายซ�า้ (Choi et al., 2013) ปัจจบัุนผูป่้วย

ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวช หรือผู้ป่วยที่

มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย การรักษาด้วยการรับประทาน

ยาจะท�าให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ยาที่นิยมใช้ในผู้ป่วยที่ฆ่า

ตัวตายในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ 

(Lotrakul, 2017) ดงันี ้(1) กลุม่ Tricyclic and Tetracyclic 

Antidepressant--TCAs ซ่ึงยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยการ

ไปเพ่ิมระดับของ nor-epinephrine และ serotonin ใน

สมอง เช่น amitriptyline, clomipramine, nortriptyline 

และ imipramine (2) กลุ่ม Monoamine Oxidase 

Inhibitor--MOAIs ซ่ึงยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง

ของ monoamine oxidase ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีมหีน้าทีท่�าลาย

สารสื่อประสาทจ�าพวก monoamine เช่น phenelzine 

isocarboxazid และ Tranylcypromine (3) กลุ ่ม 

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors--SSRIs ซึ่งยา

ในกลุม่นีอ้อกฤทธิโ์ดยการยบัยัง้การเกบ็กลบัของ serotonin 

ในสมอง เช่น fluoxetine paroxetine fluvoxamine,
sertraline และ escitalopram และ (4) กลุ่มอื่น ๆ เช่น 

กลุ่ม Serotonin and Norepinephrine Reuptake 

Inhibitors--SNRIs ซ่ึงออกฤทธิ์ด้วยกลไกท่ีเหมือน TCAs 

โดยไปเพิม่ระดบัของ nor-epinephrine และ serotonin เช่น 

venlafaxine duloxetine milnacipran แ ล ะ desvenlafaxine

นอกจากยากลุ่มต่าง ๆ  ท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น 

จากการศึกษาของ Cipriani et al. (2013) พบว่า Lithium 

มปีระสทิธภิาพในการลดความเสีย่งในการฆ่าตวัตายในกลุ่ม

ผูป่้วยโรคอารมณ์สองข้ัวและโรคซึมเศร้า และการศกึษาของ 

Patchan et al. (2015) พบว่า Clozapine มีผลอย่างมาก

ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายในกลุ่ม
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ผูป่้วยโรคจติเภท และตอบสนองการรกัษาได้ดใีนผูป่้วยจติเภท

ที่มีอาการทางจิตน้อยหรือไม่ทนต่อยารักษารุ ่นเก่าหรือ

การได้รับยารักษาโรคจิตในปริมาณปกติ (Meltzer, 2012)

บทบาทของพยาบาลจติเวชในการให้ยาผูป่้วยควร

ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ จากข้อบังคับ
สภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ�ากดัและเงือ่นไขในการประกอบ

วิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ พ.ศ. 2564 ระบุไว้ว่า 

“ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ ชัน้หนึง่ 

จะให้ยาผู้รับบริการได้เฉพาะที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ซึ่งเป็นผู้บ�าบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษา” (Nursing 

Council, 2021) เพราะฉะนั้น การให้ยาในผู้ป่วยจึงเป็น

บทบาทก่ึงอิสระ จึงต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย

เป็นส�าคัญ ภายใต้หลักการบริหารยาอย่างปลอดภัย โดยใช้

หลัก 10 R ประกอบไปด้วย ให้ยาถูกคน ให้ยาถูกชนิด ให้

ขนาดถูกต้อง ให้ถูกทาง ให้ถูกเวลา บันทึกถูกต้อง ตรวจ

สอบประวัติการแพ้ยาและท�าการประเมินถูกต้อง การให้

ความรู้และข้อมูลถูกต้อง สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยา

และสิทธิในปฏิเสธยา และการตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่าง

กันของยาและการประเมนิถูกต้อง (Edwards et al., 2015)

3.1.2 การบ�าบดัรักษาด้วยไฟฟ้า เป็นวธิกีารรกัษา

ชนิดหนึ่งส�าหรับผู้ป่วยจิตเวช ที่ไม่ตอบสนองด้วยการรับ

ประทานยา โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

สูงหรือรุนแรง โดยการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความเหมาะสม
ผ่านเข้าไปสู่สมอง เพื่อท�าให้ผู ้ป่วยเกิดอาการเกร็ง ชัก

กระตุกทั้งตัว ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีใน

สมอง ท�าให้อาการทางจิตทุเลาลง รวมถึงส่งผลให้อารมณ์ 

ความคิด พฤติกรรม กลับสู่ภาวะปกติ การบ�าบัดด้วยไฟฟ้า

เป็นการบ�าบัดทางชีวภาพท่ีได้รับการยอมรับและถือว่ามี

ประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย โดย

เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Rönnqvist, Nilsson 

& Nordenskjöld, 2021) ส�าหรับบทบาทและหน้าท่ีของ

พยาบาลจิตเวช (Kraipassornpong, 2018) ดังนี้

1) ก่อนวันเข้ารับการรักษาด้วยไฟฟ้า พยาบาล

จติเวชควรอธบิายข้อมลูเกีย่วกบัการรักษาด้วยไฟฟ้าแก่ผูป่้วย
และญาติ เช่น จุดมุ่งหมาย จ�านวนครั้ง ประโยชน์และผล

ข้างเคยีง มีการให้เซ็นใบยนิยอม มกีารเตรยีมความพร้อมด้าน

ร่างกายและจติใจ เพือ่ลดความวติกกงัวล โดยการเปิดโอกาส

ให้ผู้ป่วยระบายความรู้สกึ พร้อมให้ข้อมลูเกีย่วกบัการรกัษา

ด้วยไฟฟ้าท่ีถูกต้อง มกีารให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏบัิตติวั 

ก่อนท่ีผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาด้วยไฟฟ้า ได้แก่ การดูแล

ความสะอาดของร่างกาย งดน�้า อาหาร และยาอย่างน้อย 

6-8 ช่ัวโมง ถอดเครื่องประดับ ฟันปลอม คอนแทคเลนส์ 

และการนัดหมายวันท่ีเข้ารับการรักษาด้วยไฟฟ้า  

2) วนัเข้ารบัการรกัษาด้วยไฟฟ้า กรณเีป็นผูป่้วยใน 

สามารถวัดสัญญาณชีพ ดูแลการถ่ายปัสสาวะก่อนเข้ารับ

การรักษาด้วยไฟฟ้า หลังจากนั้น ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  

และน�าผู้ป่วยไปสถานท่ีท่ีท�าการรักษาด้วยไฟฟ้า กรณีเป็น

ผู้ป่วยนอก เมื่อผู้ป่วยยื่นใบนัดและตรวจสอบสิทธิเรียบร้อย 

พยาบาลจิตเวชจะท�าการสอบเอกสารต่าง ๆ ดูแลเปลี่ยน

เสื้อผ้า ถอดเครื่องประดับ ฟันปลอม คอนแทคเลนส์หรือ

แว่นตา แล้วผู้ป่วยไปสถานท่ีท่ีท�าการรักษาด้วยไฟฟ้า

3) การดแูลขณะรกัษาด้วยไฟฟ้า พยาบาลจติเวช
มีหน้าที่ เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า 

ออกซิเจน การทวนความถูกต้องของผู้ป่วย ตลอดจนการ

จดัท่า การใส่ออกซิเจน และการใส่ยางกัดฟัน การจบับรเิวณ

ปากและขากรรไกร (Sangprakong et al., 2021)

4) การดูแลระยะพักฟื้น พยาบาลจิตเวชมีหน้า

ท่ีในการประเมินภาวะแทรกซ้อนด้วยการวัดสัญญาณชีพ 

และสังเกตอาการข้างเคียงหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า เช่น 

ปวดศรีษะ ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ คลืน่ไส้ อาเจยีน หนาวสัน่ ดูแล

ให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนในห้องพักฟื้นนานอย่าง น้อย 45 นาที
ถึง 1 ชั่วโมง และประเมินความพร้อมในการกลับหอผู้ป่วย

หรือกลับบ้าน 

5) ตดิตามเยีย่มหลงัการรกัษาด้วยไฟฟ้า บทบาท

ของพยาบาลจิตเวชโดยการประเมินภาวะแทรกซ้อนจาก

การรักษาด้วยไฟฟ้า ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วย เรื่องการปฏิบัติ

ตัวก่อนมารักษาครั้งต่อไป ในกรณี ผู้ป่วยนอกจะมีการดูแล

ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์

3. 2 การรกัษาทางจติสงัคมเป็นการบ�าบัดภายหลัง

จากท่ีผู้ป่วยได้รับการรักษาทางยาและการรักษาด้วยไฟฟ้า

แล้ว มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายซ�้าได้

ฝึกปรับตัว ฝึกการเผชิญปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในใจ 

ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลังจากกลับ

ไปรักษาตัวที่บ้าน สภาการพยาบาลได้ก�าหนดให้พยาบาล

จติเวชมขีอบเขตและสมรรถนะในการบ�าบัดทางจติในรปูแบบ
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ต่าง ๆ  ได้ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อส่งเสริม ป้องกัน 

เพ่ือลดอบัุตกิารณ์ของโรคของผูป่้วยและครอบครวั (Nursing 

Council, 2009) พยาบาลจติเวชมบีทบาทอสิระในการบ�าบัด

ทางสงัคม จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการบ�าบัด

ทางจิตสังคมสามารถการลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตายใน
ผูป่้วยจติเภทและโรคจติได้ (Christensen et al., 2013) การท�า
จิตบ�าบัดในบทบาทของพยาบาลจิตเวชที่นิยมในปัจจุบัน

มีหลากหลายวิธี ได้แก่ 

3.2.1 การบ�าบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและ

พฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy--CBT) 

เป็นการบ�าบัดที่เน้นวิธีการคิดที่มีผลต่ออารมณ์ โดยเชื่อว่า

อารมณ์ที่ผิดปกติ เกิดจากความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็น

จริง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ�้า 

จากการศึกษาของ Anarmat (2017) ที่ศึกษาผลของการ

บ�าบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะ

ซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่พยายามฆ่าตัวตาย พบว่า 

ภายหลงักลุ่มทีไ่ด้รบัการบ�าบดัด้วยการปรบัเปลีย่นความคดิ
และพฤติกรรม มีระดับภาวะซึมเศร้าลดลงต�่ากว่าก่อนได้

รับอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05) จึงท�าให้สามารถลด

ความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายซ�้าได้

3.2.2 การบ�าบดัโดยการแก้ไขปัญหา (Problem 

Solving Therapy--PST) เป็นการบ�าบัดทีใ่ช้การวเิคราะห์ถึง

เหตุผล โดยเน้นไปทางการจัดการและแก้ไขปัญหาท่ีเฉพาะ

เจาะจง โดยปรับมุมมองจากลบให้เป็นบวก ผู้บ�าบัดและ
ผู้ป่วยต้องท�างานร่วมกันในการค้นหาและจัดล�าดับของ

ปัญหา เพื่อให้ปัญหาได้คลี่คลายลง (Beaudreau et al., 

2015) สอดคล้องกับการศึกษาของ Brown et al. (2014) 

พบว่า การบ�าบัดโดยการแก้ไขปัญหา จะช่วยปรับระดับ

ความคิดและพฤติกรรมการฆ่าตัวตายซ�้า และท�าให้ผู้ป่วย

รูส้กึมคีณุค่าในตนเอง และการศึกษาของ Klinpiboon et al. 

(2020) ที่พัฒนาโปรแกรมบ�าบัดโดยการแก้ไขปัญหาใน

ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย พบว่า 

โปรแกรมดังกล่าวสามารถเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา และ

ลดความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายหลังสิ้นสุดการบ�าบัด

และหลังติดตาม 1 เดือน และ 3 เดือนได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p=.00) 

3.3.3 พฤติกรรมบ�าบัดวิภาษวิธี (Dialectical 

Behavior Therapy--DBT) เป็นรูปแบบทางจิตบ�าบัด

ที่ดัดแปลงมาจากการบ�าบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด 

พฤติกรรม (CBT) และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม

อารมณ์ (Linehan, 2014) เน้นกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด มี

พฤติกรรมการท�าร้ายตนเองซ�า้ ๆ  และฆ่าตวัตาย (Thanirat, 

2012) จากการศึกษาของ Decou et al. (2018) ที่ศึกษา

ประสิทธิภาพของพฤติกรรมบ�าบัดวิภาษวิธีกับการรักษา

พฤติกรรมฆ่าตัวตาย โดยการวิเคราะห์อภิมาน (meta-

analysis) พบว่า พฤติกรรมบ�าบัดวิภาษวิธีสามารถป้องกัน

ความคิดฆ่าตัวตายได้ (d=-.229 95% CI=-.473 ถึง .016) 

4. การฟื้นฟูสภาพ เป็นการจัดกิจกรรมท่ีเน้นส่ง

เสริมให้ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ�้า สามารถ

กลับมาด�ารงชีวิตตนเองได้อย่างปกติสุข จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่า การฟื้นฟูสภาพ เป็นการพัฒนาความ

สามารถของผู้ป่วยมีทักษะในการด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติ

สุข เพ่ือลดการกลับมาเป็นซ�้า ควรมีการเฝ้าระวัง และ

ติดตามผู้ป่วยอย่างสม�่าเสมอ บทบาทของพยาบาลจิตเวช
จงึมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ทกัษะในการสงัเกต และการประเมนิ

ถึง ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม (Sirithepthawee, 2016) 

ดังนี้

4.1 การจัดหาแหล่งสนับสนุน หลังจากที่ผู้ป่วยที่

เคยมปีระวตักิารฆ่าตวัตายรกัษาตัวจนสามารถกลบัไปอยูใ่น

ครอบครวัและสงัคมได้แล้ว พยาบาลจิตเวชควรให้ความรู ้และ

หาแหล่งสนับสนุนให้ผู้ป่วย เพื่อให้ก�าลังใจ และเป็นการ

เสริมแรงให้ผู ้ป่วย จากการศึกษาของ Malarat et al. 

(2014) พบว่า การท่ีคนในชุมชนมีน�้าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

เยี่ยมเยียน องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินให้ความสนใจแก้ไข

ปัญหาให้ มีประเพณีอันดีงาม เป็นปัจจัยปกป้องท่ีส�าคัญที่

ช่วยป้องกันการกลับมาฆ่าตัวตาย

4.2 การจดัสภาพสิง่แวดล้อม จากแนวคดิของเดอร์ไคม์ 

(Durkheim,1951) ได้กล่าวว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล

อย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เนื่องจาก

สิ่งแวดล้อมเป็นสื่อสัมพันธ์กับบุคคล กล่าวคือสังคมใดที่มี

การใช้ความรุนแรง มีการฆาตกรรม และการฆ่าตัวตายสูง 

แสดงให้เห็นว่าบุคคลในสังคมนั้นมักไม่ดี จากการศึกษา

ของ Wright & Thorpe (2016) พบว่า การจัดแวดล้อมที่

ไม่เหมาะสม โดยการมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวผู้ป่วย 

เช่น ผงซักฟอก สารเคมีต่าง ๆ ยารักษาโรค เชือก และมีด 

เป็นต้น มีผลท�าให้เกดิความคดิและความพยายามในการฆ่า
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ตัวตาย จึงแสดงให้เห็นว่าพยาบาลจิตเวชมีบทบาทในการ

ถ่ายทอดความรู้ ฝึกทักษะในการสร้างแรงจูงใจ เสริมสร้าง

พลังใจ และแนะน�าแก่ผู้ที่ดูแลผู้ป่วย ให้เฝ้าระวังและสังเกต

พฤติกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ�้า

4.3 การติดตามเยี่ยมบ้าน ถือเป็นการบริการ

เชิงรุก มีเป้าหมายคือท�าให้สมาชิกในครอบครัว สามารถ

เผชิญภาวะวิฤตของชีวิตได้ พยาบาลจิตเวชจึงมีบทบาท

ในการให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ เมื่อผู้ป่วย 

ครอบครัว หรือชุมชนมีการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ส�าหรับ

ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ�้านั้น การเยี่ยมบ้าน

ถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ผู ้ป่วย ครอบครัว และ

ชุมชน การเยี่ยมบ้านร่วมกับการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วย 

จะเป็นการเสริมความมั่นใจและตระหนักถึงคุณค่าใน

ตนเอง (Department of Mental Health, 2012) เพื่อ

ลดปัจจัยเส่ียงและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการป้องกันการ

ฆ่าตัวตายได้ การเยี่ยมบ้านแต่ละคร้ังควรมีการนัดหมาย 

สร้างสัมพันธภาพกับครอบครัว มีการประเมินสภาพของ

ครอบครวั และภาวะสขุภาพจิตของสมาชิกภายในครอบครวั

แต่ละคน (Anderson, Feld & Alesshire, 2016) เพื่อน�า

ไปวางแผนทางการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาล ตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไป 

 หลักการปฏิบัติทางการพยาบาลท้ัง 4 มิติ ได้แก่ 

การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู ถือว่า

เป็นแนวทางที่ส�าคัญที่สามารถน�ามาใช้กับการลดปัจจัย

เสี่ยงและการป้องกันการฆ่าตัวตายซ�้าได้

บทสรุป 
 การฆ่าตัวตายซ�้า เป็นอุบัติการณ์ท่ีมีความรุนแรง 

และได้รับผลกระทบมากกว่าการฆ่าตัวตายครั้งแรก ผู้ป่วย

ทีม่ปีระวตัใินการฆ่าตวัตาย มโีอกาสทีจ่ะฆ่าตวัตายได้ส�าเรจ็

สูงกว่าการฆ่าตัวตายครั้งแรก พยาบาลจิตเวชซึ่งมีบทบาท

ในการให้การดูแลผู้ป่วย โดยอาศัยองค์ความรู้ กระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ และแนวการปฏบัิต ิ4 มติทิางการพยาบาล

มาใช้ ได้แก่ การส่งเสรมิ โดยการให้ความรู้ การประสานงาน 

และการท�าวิจัย การป้องกันได้แก่ การคัดกรองผู้ป่วย การ

ประเมินสภาพจิต และตรวจร่างกาย การบ�าบัดรักษา ได้แก่ 

การบริหารยา การรักษาด้วยไฟฟ้า และการท�าจิตบ�าบัด 

และสุดท้ายคือการฟื้นฟู โดยเน้นไปให้การช่วยหาแหล่ง

สนับสนุน การจัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย และการเยี่ยม

บ้าน เพื่อเป็นการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมปัจจัย

ปกป้อง เพื่อให้เกิดการป้องกันการฆ่าตัวตายซ�้า และเพื่อ

ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล ในช่วงก่อนการแข่งขัน: ทักษะการจัดการ

ความเครียดทางการกีฬา กลุ่มประชากรเป็นนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ�านวน 30 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) อายุระหว่าง 18-22 ปี จ�านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทักษะ

การจัดการความเครียดทางการกีฬาและพัฒนาเป็นภาษาไทยโดย สุพัชริน ในปี ค.ศ. 2016 (The athletics coping 

skills inventory, ACSI-28) และน�าข้อมลูทีไ่ด้ถกูน�ามาวเิคราะห์ทางสถิต ิโดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างก่อนเกมการแข่งขันและหลังการแข่งขัน โดยสถิติท่ีใช้ Paired sample t-test ผลการวิจัยพบว่า นักกีฬา

ฟุตบอลมีทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา ทางด้านการจัดการปัญหา ด้านสมาธิ และด้านอิสระจากความกังวล 

ก่อนและหลังการแข่งขัน ไม่แตกต่างกัน ด้านการยอมรับค�าแนะน�า ด้านความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการตั้ง

เป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจและด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน ก่อนและหลังการ

แข่งขันแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 และนักกีฬาฟุตบอลมีประสบการณ์ด้านการแข่งขันในระดับชาติ ระดับ

อาชีพและระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย มีชั่วโมงการฝึกซ้อมรายวันและสัปดาห์ท่ีไม่เหมาะสม 

ค�ำส�ำคัญ: ฟุตบอล ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา ช่วงก่อนการแข่งขัน

คุณลักษณะทำงจิตใจของนักกีฬำฟุตบอล ช่วงก่อนกำรแข่งขัน: 
ทักษะกำรจัดกำรควำมเครียดทำงกำรกีฬำ

Psychological Characteristics of Football Players Pre-match Period:
 The Coping Skills
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Abstract

The objectives of this research were to study the psychological characteristics of football players 

during the in-season period: their coping skills. The population is 30 Northern College soccer players. 

This study was conducted by purposive sampling of players aged between 18 and 22 years old and 

includes 20 members of the 2020 Northern College--NTC men’s football team. The tool used in this 

research is the questionnaire developed by Supatcharin in the Thai version in 2016. The data was 

analyzed statistically by finding the mean, standard deviation methods, and comparing the differences 

before the game and after the game by a paired sample t-test. The results of the research were as 

follows: Football players have sports stress management skills. Coping with adversity requires concentration
and freedom from worry. Before and after the competition, there is no difference. Coachability, 

confidence and achievement motivation, goal-setting and mental preparation, and peaking under 

pressure are all important characteristics. 0.05. Before and after the competition, the difference was 

statistically significant. Football players have relatively little competitive experience at professional 

and international levels. There are inappropriate daily and weekly training hours during the in-season.

Keywords: football, coping skill, during per-match period

บทน�ำ

 กีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมเป็นอันหนึ่งของโลก 

ดูจากยอดผู้เข้าชมแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิก (FIFA, 2020; 

Suthisanga, 1993) เป้าหมายของการฝึกซ้อมกฬีาประเภท

และการแข่งขนักฬีาแต่ละครัง้ คอื การมุง่สูค่วามส�าเรจ็สงูสดุ

ทางการกฬีา แต่การจะไปให้ถงึเป้าหมายความส�าเรจ็สูงสุด

ทางการกีฬาได้นั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจากปัจจัยภายใน

และปัจจยัภายนอก (Madsen et al., 2020) รวมถงึความขยนั 

มีวินัย ใฝ่หาความรู้ มุ่งม่ัน และทีมเวิร์ค (Kajbafnezhad, 

Ahadi, Heidarie, Askari & Enayati, 2011) ดงันัน้การพฒันา

นักกีฬาให้อยู่ระดับแนวหน้าจะต้องมีการวางแผนฝึกซ้อม

ระยะยาวไม่น้อยกว่า 10 ปี (Khemthong, 2011) การให้

ความส�าคัญกับนักกีฬาฟุตบอลจะเป็นรากฐานส�าคัญและ

ต่อยอดไปสู่เป้าหมายสูงสุด (Suthisanga, 1993) เพราะ

ตลอดช่วงเวลาของการฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

ต้องผ่านอปุสรรคต่าง ๆ  มากมาย เช่น การแพ้ในเกม การชนะ
ในเกม อาการบาดเจบ็ท่ีเรือ้รัง ความเครยีดทางจติใจทีเ่กดิก่อน

เกม และความเครียดที่เกิดหลังเกมประเภททีม เป็นต้น

แต่จากการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า ความเครียดเป็นปัจจัย

ส�าคญัทีส่่งผลต่อการแสดงความสามารถทัง้ในช่วงการฝึกซ้อม
และการแข่งขัน (Pan-uthai, 2014; Yadav, Shukla & 
Yadav, 2012) โดยนักกีฬามีแนวโน้มเลิกเล่นกีฬามากขึ้น

โดยช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี มีแนวโน้มของอัตราการเลิก

เล่นกีฬาสูง การประเมินคุณลักษณะทางจิตใจโดยเฉพาะ
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาเป็นสิ่งส�าคัญท่ี

จะช่วยส่งเสริมความสามารถทางการกีฬาซ่ึงการประเมิน

ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของนักกีฬาจะช่วยลด

ความล�าเอียงในการก�าหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับ

นักกีฬา (Orosz & Mezo, 2015) ขณะเดียวกันยังช่วย

ลดโอกาสเกิดภาวะหมดไฟก่อนเวลาอันสมควร (Singnoi, 

2010) ปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลในระดับอาชีพไทยลีก 3 

และสมัครเล่นในประเทศ ส่วนใหญ่มีโปรแกรมการฝึกซ้อม

และแข่งขันอย่างจริงจัง ในขณะท่ีทีมสโมสรฟุตบอลหลาย

แห่งเริ่มการฝึก โดยมีโปรแกรมการแข่งขันตลอดท้ังฤดูกาล 

มีมาตรฐานในการจัดการแข่งขันสูง ซ่ึงทางสโมสรฟุตบอล
นอร์ทเทิร์นตาก ยไูนเตด็และวทิยาลยันอร์ทเทิร์น จงัหวดัตาก 

จดัอยูใ่นกลุม่จ�านวนน้อยทีเ่อาจรงิ ในระยะหลงันีท้มีฟตุบอล
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วทิยาลัยนอร์ทเทร์ิน และสโมสรฟตุบอลนอร์ทเทร์ินตาก
ยูไนเตด็ มโีปรแกรมฝึกซ้อมแข่งขนัอย่างชดัเจนอย่างมรีะบบ 

และมคีวามเป็นมอือาชีพสงู จากเหตุผลของการวจิยัดงักล่าว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะทาง

จิตใจของนักกีฬาฟุตบอล: ทักษะการจัดการความเครียด

ทางการกีฬา

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา

ฟุตบอล: ทกัษะการจดัการความเครยีดทางการกฬีาฟตุบอล

ในช่วงก่อนการแข่งขัน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจิตใจของ

นักกฬีาฟุตบอล: ทกัษะการจดัการความเครยีดทางการกีฬา
ที่แตกต่างกัน ในช่วงก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขัน

 3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อ

คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา: ทักษะการจัดการ

ความเครียดทางการกีฬา

ขอบเขตของกำรวิจัย

 1. ศกึษาคุณลกัษณะทางจิตใจทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะ

การจดัการความเครยีดทางการกีฬาของนักกฬีาฟุตบอลชาย 

ในช่วงก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วม

การวิจัย เป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นที่

เข้าร่วมฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก คร้ังที่ 1

 2. ตัวแปรที่ต้องศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจท่ี

เกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา

 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม

ประชากรเป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย ทีมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

ประจ�าปีการศึกษา 2564 จ�านวน 30 คน 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักกีฬา

ฟุตบอลชาย ทีมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจ�าปีการศึกษา 

2564 จ�านวน 20 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) โดยใช้เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ได้ฝึกซ้อม

สม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกวันและตรงเวลา เริ่มการฝึกซ้อม

กีฬาฟุตบอล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยฝึก

ซ้อมท่ีสนามฟุตบอล วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก เพ่ือ

ท�าการแข่งขันในฤดูการแข่งขัน พ.ศ. 2564-2565 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กำรสร้ำงพลังงำนของกีฬำฟุตบอล

 กีฬาฟุตบอล นักกีฬาต้องมีระบบพลังงานที่พร้อม

ต่อการเคลื่อนท่ี 8-12 กิโลเมตรต่อ 1 การแข่งขัน ประกอบ

ไปด้วย การวิ่งเหยาะ 36 เปอร์เซ็นต์ การเดิน 24 เปอร์เซน็ต์ 

การวิ่ง 20 เปอร์เซ็นต์ การเคลื่อนท่ีถอยหลัง 7 เปอร์เซ็นต์ 
การวิง่สปริน้ท์ 11 เปอร์เซ็นต์ และการเคลือ่นท่ีในการครอบครอง
บอล 2 เปอร์เซ็นต์ (Reilly, 1996) นักกีฬาฟุตบอลต้องมี

การควบคุมความอดทนท่ีดีด้วยค่าปริมาณการใช้ออกซิเจน

สูงสุด (VO
2
max) ในผู้เล่นชั้นยอดมีอัตราระหว่าง 55 และ 

70 มลิลลิติรต่อกโิลกรมัต่อนาที (McArdle, Katch & Katch, 

2000) ในเกมการเล่นมอีตัราค่าเฉลีย่ความหนกัจนถงึระดบั

แลคเตดเทรชโฮล (Lactate threshold) ประมาณ 80-90 

เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (Helgerud, 

Engen, Wisloff & Hoff, 2001; Reilly, 1996) การพัฒนา

ความอดทนจะช่วยท�าให้การวิง่แบบสปริน้ท์มคีวามสมบรูณ์
เพิ่มมากข้ึนในแต่ละเกม โดยมีการพัฒนาค่าปริมาณการใช้

ออกซิเจนสูงสุดในนักกีฬาฟุตบอลวัยรุ่น 11 เปอร์เซ็นต์ ใน

ช่วง 8 สัปดาห์ขึ้นไป และระยะทางโดยรวมในระหว่างเกม

การแข่งขันเพิม่ข้ึน 20 เปอร์เซน็ต์ ท�าให้การครอบครองบอล

เพิ่มข้ึน 23 เปอร์เซ็นต์ และการว่ิงแบบสปริ้นท์เพิ่มขึ้น 100 

เปอร์เซ็นต์ ในผู้เล่นแต่ละคน (Helgerud et al., 2001) 

การท่ีผู้ฝึกสอนไม่รู้บริบทของกีฬาฟุตบอลแล้ว อาจส่งผล

ต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจของนักกีฬาและสมรรถภาพ

ทางกายที่ไม่พัฒนา ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพราะปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยให้ผู้ฝึกสอนเข้าใจถึงหลักการฝึก
ที่เหมาะสมซ่ึงวิเคราะห์จากการใช้ระบบพลังงาน และ

สามารถท�าให้นักกีฬาพัฒนาได้เร็วข้ึนและตรงจุดส�าคัญ

ของกีฬาชนิดนั้น ๆ  ซึ่งกีฬาก็ใช้ระบบพลังงานที่แตกต่างกัน

  

ทักษะกำรจัดกำรควำมเครียดทำงกำรกีฬำ

 การท่ีนักกีฬาจะประสบความส�าเร็จสูงสุดต้อง

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ข้อ คือ สมรรถภาพทางกาย 
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สมรรถภาพทางจติใจ และทกัษะการเล่น กฬีา (Suwanthada, 

1990) โดย Caruso, Gill, Dzewaltowski and McElroy 

(1990) พบว่า สมรรถภาพทางกายและทักษะการเล่นกีฬา

สามารถฝึกฝนและพัฒนาสมรรถภาพไปได้สูงสุดและมี
การเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

ได้มากและต้องใช้เวลาในการฝึกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ถึง

จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นแต่ตรงกันข้ามกับ สมรรถภาพ

ทางจิตใจที่สามารถเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้มากกว่าและ

รวดเร็วกว่า ซ่ึงอาจสังเกตได้อย่างง่ายว่า นักกีฬาส่วนใหญ่

มีการฝึกซ้อมด้านร่างกายและเทคนิคทักษะกีฬามาอย่างดี

และอยู่ในระดับสูง แต่เมื่อถึงเวลาแข่งขันกลับไม่ประสบ

ความส�าเร็จตามที่ต้ังใจหวังไว้ จากข้อมูลงานวิจัยบทความ 

หรือข้อสังเกตและเอกสารทางด้านจิตวิทยาการกีฬา ทราบ

ว่า เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นระหว่างแข่งขัน สิ่งที่เกิดข้ึน 

มักเกิดขึ้นกับจิตใจมากกว่าร่างกาย จึงท�าให้ไม่สามารถ

ควบคุมจิตใจให้นิ่งสงบได้ ในสถานการณ์การแข่งขันอาจ

เผชิญสภาวะกดดัน ต่ืนเต้น ท้าท้าย ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่

อารมณ์จะเกิดได้ในกับทุกคน แต่หากนักกีฬามีการเตรียม
พร้อมด้านจิตใจมาอย่างมีระบบและเตรียมความพร้อม

อย่างดีแล้วก็จะท�าให้ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี 

Silamad (2012) กล่าวว่า ผู้ฝึกสอนไม่ควรให้ความส�าคัญ

กับระดับความสามารถทักษะเทคนิค เพียงอย่างเดียว แต่

ต้องให้ความส�าคัญกับทักษะการจัดการทางด้านจิตใจ ให้

นกักฬีาควบคูไ่ปกบัการสร้างความเชือ่มัน่ในตนเองเช่นเดยีว

กบั Edwards and Huston (1984) ทีเ่ชือ่ว่าการฝึกด้านจิตใจ
มีความจ�าเป็นอันดับแรกของการท�าทีมกีฬา นอกจากนี้ทีม

นกักฬีาคนพกิารทีจ่ะเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาพาราลมิปิกเกมส์
ฤดูหนาวในปี ค.ศ. 2014 ยังเตรียมการฝึกด้านจิตใจอย่าง

จริงจังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้องพบว่า นักกีฬาที่มีคุณลักษณะทางจิตใจที่ดีจะมี

ความสมัพนัธ์กบัการประสบความส�าเรจ็ทางการกฬีา เป้าหมาย
ของการฝึกซ้อมกีฬาและการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้ง คือ 

การมุ่งสู่ความส�าเร็จสูงสุดทางการกีฬา แต่การจะไปให้

ถึงเป้าหมายความส�าเร็จสูงสุดทางการกีฬาได้น้ัน มีปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ดังนั้น 

การพัฒนานักกีฬาให้อยู่ระดับแนวหน้าหรือเป็นนักกีฬา

ชั้นน�ามีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนฝึกซ้อมระยะยาว

ไม่น้อยกว่า 10 ปี (Khemthong, 2011) การให้ความส�าคญั
กับนักกีฬาฟุตบอลจะเป็นรากฐานส�าคัญและต่อยอดไปสู่

เป้าหมายสงูสดุ เพราะตลอดช่วงเวลาของการฝึกซ้อมตัง้แต่

เด็กจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ต้องผ่านอุปสรรคต่าง ๆ  มากมาย จาก

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความเครียดเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่ง

ผลต่อการแสดงความสามารถทัง้ในช่วงการฝึกซ้อมและการ

แข่งขัน (Pan-uthai, 2014) โดยนักกีฬานักกีฬามีแนวโน้ม
เลกิเล่นกฬีามากข้ึนโดยช่วงอายรุะหว่าง 18-25 ปี มแีนวโน้ม
ของอัตราการเลิกเล่นกีฬาสูง (Orosz & Mozo, 2015) 

การประเมินคุณลักษณะทางจิตใจโดยเฉพาะทักษะการ

จัดการความเครียดทางการกีฬาเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะช่วยส่ง

เสริมความสามารถทางการกีฬาซึ่งการประเมินความพร้อม
ด้านร่างกายและจติใจของนกักฬีาจะช่วยลดความล�าเอยีงใน

การก�าหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กบันกักฬีา ขณะเดยีวกนั

ยังช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหมดไฟก่อนเวลาอันสมควร

 สภาวะหมดไฟ (Miller, Smith & Rothstein, 

1993) แบ่งได้ ดังนี้

 1. ระยะฮันนีมูน (the honeymoon) เป็นช่วง

เร่ิมงาน คนท�างานหรือการฝึกซ้อมมีความตั้งใจ เสียสละ

เพือ่งานเตม็ที ่พยายามปรบัตวักับเพือ่นร่วมงานและองค์กร

 2. ระยะรู้สึกตัว (the awakening) เมื่อเวลาผ่าน

ไป คนท�างานหรือการฝึกซ้อมเริ่มรู้สึกว่าความคาดหวังของ

ตนอาจไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ เริม่รูส้กึว่างานไม่ตอบสนอง
กบัความต้องการของตนทัง้ในแง่การตอบแทน และการเป็น

ทีย่อมรบั คนท�างานหรอืนกักฬีาอาจรูส้กึว่าชวีติด�าเนนิอย่าง

ผดิพลาด และไม่สามารถจดัการได้ ท�าให้เกดิความขบัข้องใจ
และเหนื่อยล้า

 3. ระยะไฟตก (brownout) คนทีง่านหรือนกักฬีา

รูส้กึเหนือ่ยล้าเรือ้รงัและหงดุหงดิง่ายขึน้อย่างชดัเจน อาจมี

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อหนีความขับข้องใจ เช่น ใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือย ดื่มสุรา ส่งผลให้ความสามารถในการท�างานหรือ

การฝึกซ้อมเริม่ลดลง อาจเริม่มกีารแยกตวัจากเพือ่นร่วมงาน 

มีการวิพากษ์วิจารณ์องค์กรของตนเอง

 4. ระยะหมดไฟเต็มท่ี (full scale of burnout) 

หากช่วงไฟตกไม่ได้รับการแก้ไข คนท�างานหรือนักกีฬาจะ

เร่ิมรูส้กึสิน้หวงั มคีวามรูส้กึว่าตนเองล้มเหลว สญูเสียความมัน่ใจ
ในตนเองไป มีอาการของภาวะหมดไฟเต็มท่ี

 ซ่ึงการทราบถึงคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา

ฟุตบอล ท่ีถูกต้องจะส่งผลต่อการประสบความส�าเร็จ
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ทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตบอล เนื่องจากจะมีผลสืบเนื่อง

ไปยังการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมและการดูแลด้านจิตใจ

ของนักกีฬาแต่ละบุคคลในระยะยาวอย่างเหมาะสมต่อไป 

ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีน�า

มาศึกษาในครั้งนี้พอสังเขป

 Sharma and Kumar (2011) ศึกษาคุณลักษณะ

ทางจติใจของนกักฬีาระดับมหาวทิยาลยัเพศชายจ�าแนกตาม

ชนิดกีฬาจ�านวน 80 คน แบ่งออกเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล 

จ�านวน 15 คน นกักฬีาบาสเกตบอล จ�านวน 15 คน นกักฬีา

ฟุตบอล จ�านวน 25 คน และนกักฬีาครกิเกต็ จ�านวน 25 คน

โดยใช้แบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการ

กฬีา (athletic coping skills inventory-28) ผลการศกึษา

พบว่า ชนดิกฬีามผีลต่อคณุลกัษณะทางจติใจทีเ่กีย่วข้องกับ

ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา อีกปัจจัยหลักท่ี

ท�าให้นักกีฬาเกิดการหมดไฟ คือ การเกิดความเครียดมาก

เกินไปและการไม่ประสบความส�าเร็จในการแข่งขัน ดังนั้น
ผูฝึ้กสอนต้องเปิดใจรบัข้อมลูใหม่ ๆ เพือ่พฒันาความสามารถ

ของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (Gabor, 2009)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

    

        

        

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

        

คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา: ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาในนักกีฬา

  1. ด้านการจัดการกับปัญหา (coping with adversity)
  2. ด้านการยอมรับค�าแนะน�า (coachability)
  3. ด้านสมาธิ (concentration)
  4. ด้านความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
      (confidence and achievement motivation)
  5. ด้านการตั้งเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ 
      (Goal – Setting and mental preparation--GM)
  6. ด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน 
     (Peaking under pressure--PP)
  7. ด้านอิสระจากความกังวล (Freedom from worry--FW)  
     (Freedom from worry--FW) 
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ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยในครั้งนี้มีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

  1. กลุ่มประชากร เป็นนกักฬีาฟุตบอลชายทมีวทิยาลยั
นอร์ทเทิร์น ประจ�าปีการศึกษา 2564 จ�านวน 30 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬาฟุตบอลชาย 

ทีมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจ�าปีการศึกษา 2564 จ�านวน 

20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

โดยใช้เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างทีไ่ด้ฝึกซ้อมสม�า่เสมอเป็น

ประจ�าทุกวันและตรงเวลา เริ่มการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยฝึกซ้อมที่สนาม

ฟุตบอล วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก และเพื่อท�าการ

แข่งขนัในฤดกูารแข่งขนั พ.ศ. 2564-2565 เกณฑ์การคดัเลอืก
ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นนักกีฬาฟุตบอล ทีมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

ที่เข้าร่วมฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 ในช่วงก่อนฤดูกาล

แข่งขัน 2020-2021 อายุระหว่าง 18-22 ปี จ�านวน 20 คน 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย มีภาวะ

เจ็บป่วยท่ีส่งผลให้ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป คือ เพศ อายุ ชนิด

กีฬา จ�านวนชั่วโมงการฝึกซ้อมกีฬา

 2. แบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียด

ทางการกีฬา (The Athletics Coping Skills Inventory--
ACSI-28) ของ Smith et al. (1995) พัฒนาเป็นฉบับ

ภาษาไทย (Pan-uthai, 2014) มีค่าความเที่ยงตรง 0.75 

มีลักษณะเป็น แบบประเมินค่า 4 ระดับ แสดงความหมาย

ต้ังแต่ เกือบไม่เคยถึงเกือบทุกคร้ัง จ�านวน 28 ข้อค�าถาม

แบ่งเป็น 7 ด้าน ๆ ละ 4 ข้อค�าถาม ดังนี้

 ด้านการจดัการกบัปัญหา (coping with adversity) 

ข้อ 5 17 21 และ 24 แสดงถึงการเรียนรู้ของบุคคลท่ีจะ

เอาชนะอุปสรรคปัญหาหรือความยุ่งยากต่าง ๆ  ด้วยความ

กระตือรือร้น เมื่อต้องเผชิญความเครียดสามารถควบคุม

ตนเองให้สงบและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ถ้าได้

คะแนนต�่า เสนอแนะให้ฝึกเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและ

การควบคมุส่ิงกระตุ้น เช่น การควบคมุการหายใจ การผ่อน

คลายและการท�าพรีช๊อตรูทีน (Pre-shot routine)

 ด้านการยอมรับค�าแนะน�า (coachability) ข้อ 

3 10 15 และ 27 แสดงถึงการเปิดใจยอมรับค�าแนะน�า

หรือค�าวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ  จากผู้ฝึกสอนหรือผู้เกี่ยวข้อง

อื่น ๆ โดยปราศจากความหงุดหงิดหรือคับข้องใจ ถ้าได้

คะแนนต�่าเสนอแนะให้ฝึกเพ่ิมความเช่ือมั่นในตนเองและ

สร้างจินตภาพตนเองทางบวก

 ด้านสมาธิ (concentration) ข้อ 4 11 16 และ 

25 แสดงถึงการจดจ่อในสิ่งท่ีท�า แม้ต้องอยู่ในสถานการณ์

ท่ีไม่คาดหวังหรือสถานการณ์ท่ีมีความยุ่งยาก ถ้าได้คะแนน

ต�่า เสนอแนะให้ฝึกสมาธิภายใต้สถานการณ์ที่ถูกกระตุ้น

จากส่ิงเร้า

 ด้านความเช่ือมัน่และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์(confidence 

and achievement motivation) ข้อ 2 9 14 และ 26 

แสดงถงึความเชือ่มัน่ในตนเองทีจ่ะท�าสิง่ใดและการมแีรงจงู

ท่ีจะไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ ถ้าได้คะแนนต�่า เสนอแนะให้

เพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองด้วยการตั้งเป้าหมาย

 ด้านการตั้งเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้าน

จิตใจ (Goal–Setting and mental preparation--GM) 

ข้อ 1 8 13 และ 20 แสดงถึงการมีเป้าหมายในการแสดง

ความสามารถอย่างเฉพาะเจาะจงและการเตรียมจิตใจให้

พร้อมส�าหรบัสถานการณ์แข่งขัน ถ้าได้คะแนนต�า่เสนอแนะ

ให้ต้ังเป้าหมาย การจินตภาพการท�าพรีชีอตรูทีน

 ด้านการแสดงความสามารถสงูสดุภายใต้ความกดดนั 

(Peaking under pressure--PP) ข้อ 6 18 22 และ 28 

แสดงถึง การเรียนรู้ว่าแม้ต้องอยู่ในสถานการณ์ ท่ีมีความ

กดดันแต่เป็นความท้าทายมากกว่าความรู้สึกว่าถูกคุกคาม 

ถ้าได้คะแนนต�่าเสนอแนะให้เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองด้วย

การจินตภาพภายใต้สถานการณ์กดดัน

 ด้านอิสระจากความกังวล (Freedom from 

worry--FW) ข้อ 7 12 19 และ 23 แสดงถึงการไม่กังวล

อย่างมากมายเกินไปกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ถ้าได้

คะแนนต�า่ เสนอแนะให้ฝึกควบคมุการหายใจ การจนิตภาพ 

และฝึกสมาธิภายใต้สถานการณ์ท่ีถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า  
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โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาค�าตอบ 4 ระดับดังนี้

 0 หมายถึง เกือบไม่เคย

 1 หมายถึง บางครั้ง

 2 หมายถึง บ่อย

 3 หมายถึง เกือบเกือบทุกครั้ง

 ระดบัความหมายค่าเฉลีย่ใช้เกณฑ์ระดบัความหมาย

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.00-3.00 หมายถึง ดี

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.99 หมายถึง พอใช้

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 0.00-0.99 หมายถึง ต�่า

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 งานวจิยัได้รบัรองโครงการวจัิยโดยคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
เลขที ่NTC888-003 และผูว้จิยัท�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ใน

การเกบ็ข้อมลูไปยงัผูจ้ดัการทมีฟตุบอลวทิยาลยันอร์ทเทร์ิน
ในช่วงก่อนฤดูกาลแข่งขัน ประจ�าฤดูกาล 2020-2021 เมื่อ

ได้รับให้อนุญาตให้เก็บข้อมูล จึงประสานงานกับผู้ฝึกสอน
รวมถีงนักกีฬาเพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัย

โดยไม่ปกปิดข้อมูลจนเข้าใจโดยละเอียดและตัดสินใจเข้า

ร่วมงานวิจัยด้วยตัวเอง 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 1. ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู ในเดอืนพฤษภาคม 2564

 2. แจ้งวตัถปุระสงค์ของการวจิยัและขอความร่วมมอื

จากผู้เข้าร่วมท�าการวิจัยในการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิจัย และก�าหนดวัน เวลาที่จะท�าการทดสอบ

 3. ท�าการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ก่อนการแข่งขันและ

หลังการแข่งขัน 1 สัปดาห์ โดยแบบสอบถามคุณลักษณะ

ทางจติใจของนกักฬีา: ทกัษะการจัดการความเครียดทางการ

กีฬา ที่วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

 4. น�าข้อมลูทีร่วบรวมได้ไปวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการสรปุ
งานวิจัย

สถิติในกำรวิจัย 

 1. ค�านวณค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation--SD)

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนเกมการแข่งขัน 

โดยสถิติท่ีใช้ Paired sample t-test

 3. ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลกำรวิจัย

 ศกึษาคณุลกัษณะทางด้านจติใจของนกักีฬา: ทกัษะ

การจัดการความเครียด ท้ัง 7 ด้าน ทางด้านการจัดการกับ

ปัญหา ด้านการยอมรับค�าแนะน�า ด้านสมาธิ ด้านความ

เช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการตั้งเป้าหมายและ

เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ด้านการแสดงความสามารถ

สงูสดุภายใต้ความกดดนั และด้านอสิระจากความกงัวล โดย

วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อให้ทราบลักษณะของตัวอย่าง

และลักษณะการกระจายของตัวแปรโดยใช้สถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ ค�านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกรณี

ตัวแปรต่อเนื่อง ส่วนกรณีตัวแปรไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ ร้อยละ 

และความถ่ี ในแต่ละค่าของตัวแปร

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาก่อนการแข่งขัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามทักษะ

การจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตบอล 

จ�านวน 20 คน แสดงในตาราง 1 ซึ่งพบว่า นักกีฬาฟุตบอล 

อายุเฉลี่ย 20.15±1.06 ปี ระยะเวลาในฝึกซ้อมอย่างเป็น

ระบบต่อเดือน ค่าเฉลี่ย 2.60±1.53 เดือน ในช่วง 3 เดือนท่ี

ผ่านมา ฝึกซ้อมกี่ชั่วโมงต่อวัน ค่าเฉลี่ย 2.40±0.80 ชั่วโมง 

ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ฝึกซ้อมก่ีวันต่อสัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 

6.1±0.54 วัน ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

อาชีพ/ครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.88±1.44 ครั้ง และประสบการณ์

ในการแข่งขันกฬีาระดบันานาชาต ิค่าเฉลีย่ 0.75±1.30 ครัง้ 

การการแข่งขันไทยลีก 3 ค่าเฉลี่ย 1.05±1.16 ครั้ง ส่วน

การฝึกด้านจิตใจมาก่อน ร้อยละ 75 โดยระบุเป็นผู้ฝึกสอน 

ร้อยละ 55 นักจิตวิทยาการกีฬา ร้อยละ 20 และไม่ได้รับ

การฝึก ร้อยละ 25 ตามล�าดับ
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 ส่วนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการ

ความเครยีดทางกฬีา ด้านการจัดการปัญหา ด้านการยอมรบั

ค�าแนะน�า ด้านสมาธิ ด้านความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิ ด้านการตั้งเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้าน

จิตใจ ด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน 

และด้านอิสระจากความกังวล แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า 

ด้านการยอมรับค�าแนะน�า ด้านความเชื่อมั่นและแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการตั้งเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้าน

จิตใจ และด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความ

กดดนั ก่อนการแข่งขนัและหลงัการแข่งขนั มคีวามแตกต่าง
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ด้านการจดัการปัญหา 

ด้านสมาธิ และด้านอิสระจากความกังวล ก่อนการแข่งขัน

และหลังการแข่งขัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ตำรำง 1 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตบอล 

ข้อมูลส่วนตัว M SD

1. อายุ (ปี) 20.15 1.06

2. ระยะเวลาในฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ/เดือน 2.60 1.53

3. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ฝึกซ้อมกี่ชั่วโมง/วัน 2.40 0.80

4. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ฝึกซ้อมกี่วัน/สัปดาห์ 6.1 0.54

5. ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ/ครั้ง 1.88 1.44

6. ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ/ครั้ง 0.75 1.30

7. ประสบการณ์ในการการแข่งขันไทยลีก 3 1.05 1.16

ข้อมูลจิตวิทยำกำรกีฬำ จ�ำนวนร้อยละ

8. ประสบการณ์ในการฝึกจิตใจมาก่อน 75

8.1 ผู้ฝึกสอน 55

8.2 นักจิตวิทยาการกีฬา 20

8.3 ไม่ได้รับการฝึก (ร้อยละ) 25



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 23

ตำรำง 2 

ผลการเปรียบเทียบข้อค�าถามในแต่ละด้านรวมทั้ง 7 ด้าน ก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขัน (n=20)

ข้อค�ำถำม ก่อนกำรแข่งขัน หลังกำรแข่งขัน t P

M SD ระดับ M SD ระดับ

1. ด้านการจัดการปัญหา 1.94 0.52 พอใช้ 1.20 0.55 พอใช้ 0.74 0.23

2. ด้านการยอมรับค�าแนะน�า 1.70 0.51 พอใช้ 1.32 0.41 พอใช้ -1.68 0.05*

3. ด้านสมาธิ 1.85 0.77 พอใช้ 1.10 0.49 พอใช้ 1.66 0.06

4. ด้านความเชื่อมั่นและแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์

1.95 0.50 พอใช้ 1.11 0.53 พอใช้ 1.93 0.03*

5. ด้านการตัง้เป้าหมายและเตรียม
ความพร้อมด้านจิตใจ

2.16 0.58 ดี 1.22 0.60 พอใช้ 1.88 0.04*

6. ด้านการแสดงความสามารถ
สูงสุดภายใต้ความกดดัน

2.15 0.48 ดี 1.20 0.43 พอใช้ 2.25 0.02*

7. ด้านอิสระจากความกังวล 1.78 0.28 พอใช้ 1.13 0.48 พอใช้ 0.56 0.29

*Significant at .05

กำรอภิปรำยผล

 งานวจัิยคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคุณลกัษณะ

ทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลในมิติของทักษะการจัดการ

ความเครียดทางการกีฬา ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 

ด้านการจัดการกับปัญหา ด้านการยอมรับค�าแนะน�า ด้าน

สมาธิ ด้านความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการตั้ง

เป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ด้านการแสดง

ความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน และด้านอิสระจาก

ความกังวล เมื่อพิจารณาจากค�าตอบที่มีผู้ตอบจ�านวนมาก

ที่สุด (ฐานนิยม) ในแต่ละข้อค�าถาม พบว่า ค�าตอบที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบมากที่สุดมี 2 ค�าตอบ คือ บ่อย

และบางคร้ัง ซึ่งสอดคล้องกับ (Pan-uthai, 2014)

 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการความเครียดทาง

กีฬา ด้านสมาธิ พบว่า นักกีฬาฟุตบอล เพศชายมีคะแนน

ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา ด้านสมาธิ ใน

ระดับพอใช้ ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน สอดคล้องกับ 

(Du Plessis, 2014) ที่พบว่า เพศชายมีทักษะการจัดการ 

ความเครียดทางการกฬีาด้านการจดัการกับปัญหา ด้านการ

ยอมรับค�าแนะน�า ด้านสมาธิ ที่อยู่ในระดับดีและมากกว่า

เพศหญิง 

 ด้านการจัดการปัญหา จากงานวิจัยของ (Du 
Plessis, 2014) ท่ีศึกษาในตัวอย่างท่ีมีอายุใกล้เคียง พบว่า 
นักกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม มีความฉลาดทาง
อารมณ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เช่น เดียวกับการศึกษาของ (Danchen, 2012) พบว่า 
กีฬาบุคคลจะควบคุมอารมณ์ ด้านการจัดการปัญหาดีกว่า
ชนิดกีฬาทีม ทั้งในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ขณะท่ี
ชนิดกีฬาทีมจะมีความสามารถในการผ่อนคลายได้ดีกว่า
ชนิดกีฬาบุคคลในช่วงการฝึกซ้อมและแข่งขัน ส่วนด้าน
อิสระจากความกังวล พบว่า กีฬาประเภททีมและเพศชาย
มีความสามารถที่จัดการได้ดีกว่าประเภทบุคคล สอดคล้อง
กับ (Pan-uthai, 2014)

 จากการวิจัยการจัดการความเครียดทางการกีฬา 

ด้านการยอมรับค�าแนะน�า ด้านความเช่ือมั่นและแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการตั้งเป้าหมายและเตรียมความพร้อม

ด้านจิตใจ และด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้

ความกดดัน พบว่า กีฬาท่ีเล่นเป็นทีมมีทักษะการจัดการ

ความเครียดทางการกีฬา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ผลการวิจยัดงักล่าว มคีวามต่างจากการ

ศึกษาของ (Kajbafnezhad et al., 2011) ซ่ึงศึกษาความ

แตกต่างระหว่างนักกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมที่
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มีผลต่อทักษะสภาวะจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์ และ

แรงจูงใจสู่ความส�าเร็จในการเป็นนักกีฬา พบว่า นักกีฬา

ประเภททีมมีคะแนนทักษะทางจิตใจและคะแนนแรงจูงใจ

สู่ความส�าเร็จ ในการเป็นนักกีฬาสูงกว่านักกีฬาประเภท

บุคคลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ 

(Yadav et al., 2012) พบว่า นักกีฬาที่มีประสบการณ์การ

แข่งขนัมาก จะมทีกัษะการจดัการความเครยีดทางกฬีาได้ดี

กว่านักกีฬาที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันน้อย อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถติิที่ระดบั .05 เช่นเดียวกับ (Danchen, 2012) 

พบว่า นักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยเพศชายมีความสามารถ

ในด้านการตั้งเป้าหมาย การพูดกับตนเอง การจินตภาพ 

การควบคุมความสนใจ และการกระตุ้นตนเองในช่วงการ

ฝึกซ้อมและแข่งขันได้ดี รวมถึงการสอดคล้องกับข้อมูลการ

ศึกษาของ (Omar-Fauzee, See, Geok & Latif, 2008) 

พบว่านักกีฬาเพศชายจะใช้กลยุทธ์จัดการความเครียดโดย

มุ่งแก้ที่ปัญหา (problem-focused coping) ได้แก่ การตั้ง

เป้าหมายทกัษะการจดัการเวลา และการแก้ปัญหาได้ด ีโดย

ผลของงานวิจัยครั้งนี้และงานวิจัยก่อนหน้ามีทั้งสอดคล้อง

กนัและตรงข้ามกนั อาจเน่ืองจากกีฬาฟุตบอลมรีปูแบบการ

เคลื่อนไหวระยะเวลา ความหนัก และกติกา ส่งผลให้แหล่ง

ที่มาของความเครียดและการจัดการต่อความเครียดเป็น

เอกลักษณ์ รวมถึงปัจจัยด้านอายุ ประสบการณ์ในการเล่น

ในลีกอาชีพ สถานะทางสังคมและความสัมพันธ์ของสมาชิก

ในทีม ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะทางจิตใจของนักกีฬา

 จากงานวิจัยด้านความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ ์ และด้านสมาธ ิพบว่า การมสีมาธขิองนักกฬีาลดลง 

และด้านความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลดลงอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ (Orosz & Mezo, 2015) ในเรื่องของประสบการณ์

ในการแข่งขัน และผลของการแข่งขันส่งผลต่อความเช่ือ

มั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและสมาธิ

 จากงานวจิยัก่อนการการแข่งขนัและหลงัการแข่งขนั 

พบว่า การตอบค�าถามก่อนและหลังมีคะแนนเฉลี่ยการ

ตอบค�าถามลดลง แต่ไม่แตกต่างก็แสดงให้เห็น การจัดการ

ความเครียดของนักกีฬาที่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มที่ลดลง 

ตรงนี้อาจเกิดจากการขาดประสบการณ์ในการแข่งขันและ

อาจไม่ได้ถูกฝึกทางด้านจิตวิทยาการกีฬาโดยนักจิตวิทยา

การกีฬาที่มีประสบการณ์กับนักกีฬาระดับโอลิมปิก หรือ

ระบบอาชีพท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง (Singnoi, 

2010) และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนการตอบ

ในแต่ละข้อค�าถาม พบว่า การตอบค�าถามก่อนและหลงัการ

แข่งขัน มีการตอบค�าถามท่ีแตกต่างกันมากอาจเนื่องจาก

ผลการแข่งขันในรายการท่ีแข่งขันและสภาพจิตใจหลังการ

แข่งขันท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะชนะ แต่ผลการแข่งขันไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย เลยท�าให้การจัดการความเครียดทางกีฬาใน

กีฬาฟุตบอลลดลงอย่างเห็นได้ชัด และประสบการณ์ของ

นักกีฬาที่มีน้อยอาจส่งผลต่อการตอบค�าถามที่ได้แตกต่าง

กันมาก และมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะหมดไฟทางการกีฬา

สรุปผลกำรวิจัย

 คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล ในช่วง

ฤดูกาลแข่งขัน: ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา 

พบว่า นักกีฬาฟุตบอล อายุเฉลี่ย 20.15 ปี ระยะเวลาใน

ฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบต่อเดือน ค่าเฉล่ีย 2.60 เดือน ใน

ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ฝึกซ้อมก่ีช่ัวโมงต่อวัน ค่าเฉลี่ย 2.40 

ช่ัวโมง ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ฝึกซ้อมก่ีวันต่อสัปดาห์ 

ค่าเฉล่ีย 6.1 วัน ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

อาชีพ/ครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.88 ครั้ง และประสบการณ์ในการ

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ค่าเฉลี่ย 0.75 ครั้ง การการ

แข่งขันไทยลีก 3 ค่าเฉลี่ย 1.05 ครั้ง ส่วนการฝึกด้านจิตใจ

มาก่อน ร้อยละ 75 โดยระบุเป็นผู้ฝึกสอน ร้อยละ 55 นัก

จติวทิยาการกฬีา ร้อยละ 20 และไม่ได้รบัการฝึก ร้อยละ 25 

 จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถสรุปได้ว่า นักกีฬา

ฟุตบอลมีทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา ทาง

ด้านการจัดการปัญหา ด้านสมาธ ิและด้านอสิระจากความกังวล
อยู่ในระดับพอใช้ ก่อนและหลังการแข่งขัน ไม่แตกต่างกัน 

ด้านการยอมรับค�าแนะน�า ด้านความเช่ือมั่นและแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการตั้งเป้าหมายและเตรียมความพร้อม

ด้านจิตใจและด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้

ความกดดัน ก่อนและหลังการแข่งขันแตกต่างกันในทาง

ลบและมีแนวโน้มลดลง และอาจส่งผลต่อการเกิดภาวะ

หมดไฟทางการกีฬา นักกีฬาฟุตบอลมีประสบการณ์ด้าน

การแข่งขันในระดับชาติ ระดับอาชีพและระดับนานาชาติ

ค่อนข้างน้อย มีชั่วโมงการฝึกซ้อมรายวันและสัปดาห์ที่

ไม่เหมาะสม และกีฬาฟุตบอลมีรูปแบบการเคลื่อนไหว
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ระยะเวลา ความหนัก และกติกา ส่งผลให้แหล่งท่ีมาของ

ความเครียดและการจัดการต่อความเครียดเป็นเอกลักษณ์ 

รวมถึงปัจจัยด้านอายุ ประสบการณ์ในการเล่นในลีกอาชีพ 

สถานะทางสังคมและความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีม ที่มี

ผลต่อการพัฒนาทักษะทางจิตใจของนักกีฬา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษาวจัิยแบบระยะยาว โดยดูการเปลีย่นแปลง

ของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล และทักษะ

การจัดการความเครียดทางการกีฬา ต้ังแต่ ก่อนฤดูการ

แข่งขัน ในฤดูการแข่งขันและปิดฤดูการแข่งขัน และมีบท

สัมภาษณ์และวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป

 2. ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของ

นักกีฬาฟุตบอล และทักษะการจัดการความเครียดทางการ

กีฬากับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 3.ศึกษาระดับทักษะการจัดการความเครียด

ทางการกีฬาฟุตบอลกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
ระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วยถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor--SBR) เป็นระบบบ�าบัดทางชีวภาพที่มี

การท�างานแบบกะ (batch) มีประสทิธภิาพในการบ�าบดัสารอนิทรย์ี สารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรสัทีมี่อยูใ่นน�า้เสยี ซึ่ง

ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้สามารถควบคุมง่ายและเหมาะส�าหรับประยุกต์ใช้ในการบ�าบัดทั้งน�้าเสียจากชุมชนและน�้าเสียจาก

อตุสาหกรรมขนาดเลก็ทีม่นี�า้เสยีปรมิาณไม่มาก การวจัิยนีจ้งึมวัีตถปุระสงค์เพือ่ต้องการศกึษาประสทิธภิาพของระบบบ�าบดั

น�้าเสียด้วยถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์ ที่เหมาะสมส�าหรับการก�าจัดมลสารในน�้าเสียชุมชนคลองกุดตาโป้ภายใต้สภาวะการบ�าบัด
แบบเติมอากาศในระบบถังปฏิกรณ์จ�าลองขนาดปริมาตร 10 ลิตร โดยควบคุมให้ระบบมีค่าออกซิเจนท่ีละลายในน�้า 

(DO) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรีย์ (TSS) ในระบบเท่ากับ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง

กระบวนการบ�าบัดในถังปฏิกรณ์ 1 รอบวัฏจักร ก�าหนดให้มีช่วงการเติมน�้าเสีย 0.5 ช่ัวโมง ช่วงท�าปฏิกิริยาภายใต้สภาวะ

การเติมอากาศ 10 ชั่วโมง ช่วงตกตะกอน 1 ช่ัวโมง ช่วงระบายน�้าท้ิงออกจาระบบ 0.5 ช่ัวโมง และช่วงพักระบบ 12 ช่ัวโมง 

ตามล�าดับ ผลการวิจัยพบว่า ระบบบัดน�้าเสียเอสบีอาร์ภายใต้สภาวะการบ�าบัดแบบเติมอากาศมีประสิทธิภาพในการบ�าบัด
ค่าแอมโมเนียมไอออน (NH

4
-N) เท่ากับร้อยละ 93.62 มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่าปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (TP) 

เท่ากับร้อยละ 80.17 มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่าซีโอดี (COD) เท่ากับร้อยละ 77.92 มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่า

ไนไตรท์ (NO2-N) เท่ากับร้อยละ 73.30 และมีประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่าไนเตรท (NO3-N) เท่ากับร้อยละ 69.50 พบว่า
ระบบบ�าบดัน�า้เสียนีม้ปีระสทิธภิาพในการบ�าบัดค่าแอมโมเนยีมไอออน ค่าปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด ค่าซโีอด ี ค่าไนไตรท์ 

และค่าไนเตรท ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญท่ี p-value<.05 โดยผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าค่า

พารามิเตอร์ที่ผ่านการบ�าบัดนั้นมีค่าไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานน�้าทิ้งก�าหนดไว้ ซึ่งมีเพียงค่า TSS ที่ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน

ก�าหนด โดยผลจาการวิจัยน้ีเทศบาลต�าบลวัฒนานครสามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ไข

ปัญหาน�้าเสียชุมชนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมส�าหรับการบริหารจัดการมลพิษในคลองกุดตาโป้ได้ในอนาคต

กำรศึกษำประสิทธิภำพถังปฏิกรณ์เอสบีอำร์แบบระบบเติมออกซิเจนใน
กำรบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชนจำกคลองกุดตำโป้ เทศบำลต�ำบลวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
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ค�ำส�ำคัญ: ระบบบ�าบัดน�้าเสียเอสบีอาร์ น�้าเสียชุมชน แอมโมเนียมไอออน ฟอสฟอรัส ซีโอดี

Abstract

The Sequencing Batch Reactor--SBR is a shift-operated biological treatment system, effective for treating
organic matter, nitrogen, and phosphorus contained in wastewater. It was developed to be easy to 

control and suitable for use in treating both municipal and industrial waste with a small amount of 

waste. Therefore, the purpose of this research study is to study the efficiency of the waste water treatment 

system with the Sequencing Batch Reactor--SBR in Kutta Po Canal Community in the condition of 

adding 10 liters of water into the system. The dissolved oxygen value was 5 milligrams per liter. The 

total suspended solid--TSS was 3,000 milligrams per liter. A cycle of water treatment has a period 

of waste water addition of 0.5 hours. The reaction period in the conditions according to the air was 

10 hours. The precipitation period was one hour. The period for releasing the waste water from the 

system was 0.5 hours. The waiting period of the system was 12 hours, respectively. It was found that 

the efficiency of the system for treating ammonium ions (NH
4
-N) was 93.62 percent. The Total Phosphorus 

--TP treatment efficiency was 80.17 percent. The COD treatment efficiency was 77.92 percent. The 

treatment efficiency for nitrite (NO
2
-N) was 73.30 percent. The nitrate treatment efficiency was 69.50 

percent. It was found that the efficiencies for treating ammonium ions, total phosphorus, COD, nitrite, 

and nitrate were significantly and statistically different with p-value 0.05. The results showed that 

most of the parameters after the water treatments were not higher than the standard values for 

waste water, but only the TSS did not meet the standard values. The results can be used as the 

guidelines for applying to making plans for designing efficient water treatment systems in the communities 

along the canal in the future.

Keywords: Sequencing Batch Reactor--SBS, domestic wastewater, ammonium ion, phosphorus, COD

บทน�ำ

 ปัญหามลพษิในแหล่งน�า้มคีวามส�าคญัเพิม่มากขึน้ 

เนื่องจากมีการปนเปื้อนมลสารจากแหล่งน�้าเสียต่าง ๆ  เช่น 

น�้าเสียจากชุมชน น�้าเสียจากอาคารบ้านเรือน น�้าเสียจาก

เกษตรกรรม เป็นต้น ซึง่น�า้เสียเหล่าน้ีท�าให้คุณภาพน�า้ผวิดนิ

เสือ่มลงไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการอปุโภคบรโิภคได้

จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบบ�าบดัน�า้เสยีทีเ่หมาะสม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งน�้าเสียจากกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันน�้าท้ิง

จากอาคารบ้านเรือนที่ระบายสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ หากไม่

ได้ผ่านกระบวนการบ�าบัดสิ่งสกปรกในน�้าทิ้งเหล่านี้ จะส่ง

ผลต่อแหล่งน�้าโดยตรงและจะน�าไปสู่การส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วย (Veeravaynanond, 2003)

 เมื่อกล่าวถึงแหล่งน�้าธรรมชาติท่ีไหลผ่านเขต

ชุมชนวัฒนานคร “คลองกุดตาโป้” เป็นคลองสายหนึ่งที่มี

ต้นก�าเนิดจากเทศบาลต�าบลวัฒนานคร อ�าเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว มีการใช้น�้าในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ใน

ปริมาณมาก จึงมักเกิดปัญหาน�้าเสียตามมาอยู่เป็นประจ�า 

เนื่องจากน�้าท่ีผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  จาก

เขตพื้นที่ชุมชนส่งผลให้น�้าในคลองเสื่อมคุณภาพลงเพราะ

มีสิ่งสกปรกเจือปนเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณการใช้น�้าและ

ลักษณะการใช้น�้าท่ีแตกต่างกันไป (Connie et al, 2007) 

ท�าให้เกิดปัญหาน�้าเน่าเสียตามมา ซ่ึงในอดีตเมื่อแหล่งน�้า
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เกิดการปนเปื้อนหรือเกิดภาวะมลพิษขึ้น กระบวนการทาง

ธรรมชาติสามารถปรับความสมดุลและฟื้นฟูแหล่งน�้าได้

ด้วยตัวเอง แม้จะมีการปนเปื้อนจากมลสารแต่ก็มีปริมาณ

ไม่มากนักจึงสามารถน�าน�้าในคลองกลับมาใช้ประโยชน์ได้

อย่างเหมาะสม แต่เมื่อสังคมเจริญเติบโตเป็นชุมชนเมือง

ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม ด้าน

เกษตรกรรม และด้านพาณิชยกรรม ปัญหาน�้าเน่าเสียท่ี

รุนแรงมากขึ้นท�าให้ธรรมชาติไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ทัน 

จึงเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จาก

แหล่งน�้า ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่มีระบบหรือ

กระบวนจัดการน�้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ 

จะท�าให้คุณภาพแหล่งน�้าผิวดินเสื่อมโทรมและไม่สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้อีก อันจะน�าไปสู่การเกิดปัญหาการ

ขาดแคลนแหล่งน�้าในการน�าไปใช้สอยได้ในอนาคต ซ่ึง

แนวทางที่จะช่วยลดปัญหาน�้าเสีย คือ การน�าน�้าเสียมาผ่าน

กระบวนการบ�าบัดสารปนเปื้อนที่เจือปนด้วยเทคโนโลยี
การบ�าบัดน�้าเสียที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีหลายวิธีที่ใช้ใน

การบ�าบัดน�้าเสีย ได้แก่ วิธีทางกายภาพ วิธีทางเคมี และวิธี

ทางชีวภาพ ซึ่งวิธีทางชีวภาพน้ันนับว่าเป็นวิธีที่ยอมรับมาก

ทีส่ดุในการก�าจดัสารอนิทรย์ีในน�า้เสยีในรปูของสารละลาย 

และอนุภาคแขวนลอยโดยใช้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายสาร

อินทรีย์ในน�้าเสียด้วยปฏิกิริยาเคมีแบบชีวเคมี แบบใช้

ออกซิเจนและแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Chaitakun, 2005)

 ในการวจิยัน้ี มุง่หวงัทีจ่ะท�าการศึกษาประสทิธภิาพ

ถงัปฏกิรณ์เอสบอีาร์ (Sequencing Batch Reactor--SBR) 

ทีเ่ป็นระบบบ�าบดัทางชวีภาพแบบเตมิออกซเิจนทีม่กีารท�างาน
แบบกะ (batch) ซึง่มีประสทิธิภาพในการบ�าบดัสารอินทรีย์ 

สารอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรสัท่ีปนเป้ือนอยูใ่นน�า้เสยี

ได้ด ีเพ่ือการบ�าบดัน�า้เสยีชมุชนจากคลองกดุตาโป้ เทศบาล

ต�าบลวัฒนานคร อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซ่ึง

เป็นกระบวนการบ�าบัดน�้าเสียทางชีวภาพภายใต้สภาวะ

การบ�าบัดแบบใช้ออกซิเจน โดยอาศัยกลุ่มสิ่งมีชีวิตพวก

จลิุนทรย์ีในการย่อยสลาย ดูดซบั หรือเปล่ียนรูปของมลสาร

ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในน�้าเสียให้มีค่าความสกปรกลดลง (Gabriel, 

2005) โดยเป็นกระบวนการบ�าบัดเพ่ือปรับปรุงให้คุณภาพ

ของน�้าดีขึ้น อันจะน�าไปสู่การลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

และยังเป็นการน�าผลงานจากการวิจัยไปเป็นองค์ความรู้

เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ส�าหรับวางแผนการ

ออกแบบระบบบ�าบดัน�า้เสยีชมุชนอย่างง่าย เหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ ส�าหรับช่วยในการบริหารจัดการมลพิษใน

คลองกุดตาโป้ได้ในอนาคต

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 น�้าเสียจากชุมชน (domestic wastewater) หรือ

อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน�้าโสโครก (sewage) ได้แก่ 

น�า้ท้ิงท่ีมาจากชุมชน บ้านเรอืน ท่ีพักอาศยั อาหาร ร้านค้า 

ภตัตาคาร โรงแรม โดยน�า้เสยีดงักล่าวมกัจะเกดิจากกจิกรรม

ของมนุษย์ เช่น การอุปโภคบริโภค การช�าระล้างร่างกาย 

การขับถ่าย การซักล้าง ตลอดจนการประกอบอาหาร 

เป็นต้น น�้าเสียเหล่านี้มักปนเปื้อนสิ่งสกปรกจ�าพวกสาร

อินทรีย์ เช่น เศษอาหาร อุจจาระ ปัสสาวะ นอกจากนี้ยัง

มรผงซักฟอก สบู่ สารลดแรงตึงผิวท่ีเป็นส่วยประกอบในผง

ซักฟอก สบู่ ตลอดจนจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  ซึ่งเป็นจุลินทรีย์

ท่ีท�าให้เกิดโรคและจุลินทรีย์ท่ัวไปท่ีไม่เกิดโรค (Ratsuk & 

Klinsukon, 1981)

 ลักษณะที่ส�าคัญของน�้าเสียชุมชนมีองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ดังนี้ คือ

 1. สารอินทรีย์ ได้แก่ สารท่ีได้จากสิ่งมีชีวิตทั้ง

พืช และสัตว์มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

ธาตุไฮโดรเจน และอนุพันธ์ของไฮโดรเจน-คาร์บอน เป็น

องค์ประกอบร่วมอยู่ด้วย ตัวอย่างของสารอินทรีย์ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซ่ึงสามารถถูกย่อยสลายได้

โดยจุลินทรีย์ ปริมาณของสารอินทรีย์ในน�้านิยมวัดด้วยค่า

บีโอดี

 2. สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีอาจจะ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และจ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัด

ในน�้าเสีย ได้แก่ ซัลไฟด์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

 3. โลหะหนักและสารพิษอื่น ๆ  อาจอยู่ในรูปของ

สารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ก็ได้ เช่น ปรอท โครเมียม 

ทองแดง เป็นต้น ปกติจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมและ

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชท่ีปนมากับน�้าท้ิงจากการเกษตร 

(Pollution Control Department, 2002)

 4. ไขมันและน�้ามัน สารประกอบนี้เกิดจากการใช้

น�้ามัน ไขมัน ข้ีผึ้งจนกระทั่งถึงน�้ามันหล่อลื่น สารประกอบ
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เหล่าน้ีเมื่อปนมากับน�้าจะลอยอยู ่ตามผิวน�้าท�าให้เป็น

อปุสรรคต่อการสงัเคราะห์ด้วยแสงของพืช พร้อมทัง้กีดขวาง

การถ่ายเทออกซิเจนลงสู่แหล่งน�้าท�าให้ปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในน�้าลดลง

 5. อุณหภูมิ ท�าให้เกิดการแบ่งชั้นของน�้า เร่ง

ปฏิกิริยาการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์และลดอัตราการ

ละลายของออกซิเจนในน�้า ท�าให้จุลินทรีย์บางชนิดใน

ถังย่อยสลายตายหรือเจริญเติบโตช้าลง อุณหภูมิของน�้า

ที่เหมาะสมควรอยู่ประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส

 6. ของแข็ง เป็นตะกอนภายหลังการระเหยด้วย

ไอน�้า และท�าให้แห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส 

ตะกอนทีเ่กิดขึน้มทีัง้สารอนิทรย์ี และสารอนนิทรย์ี สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ของแข็งตกตะกอน (settleable 

solids) ของแข็งทั้งหมด (total solids) และของแข็ง

แขวนลอย (suspended solids)

 7. สีและความขุ ่น จะขัดขวางกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในแหล่งน�้า

 8. กรด-ด่าง น�้าที่มีคุณภาพดีจะต้องมีค่าความ

เป็นกรด-ด่างใกล้เคียงหรือเท่ากับ 7 แต่ในทางปฏิบัติได้

ก�าหนดมาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่างของน�้าทิ้งอยู่ใน

ช่วง 5-9 (Utensut, 1995)  

 9. จุลินทรีย์ โดยทั่วไปสามารถแบ่งจุลินทรีย์

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ยูคาริโอต (Eucaryotes) ยูแบคทีเรีย 

(Eubacteria) และอาร์คีแบคทีเรีย (Archaebacteria) 

โดยสองกลุ ่มหลังมักเรียกรวมกันว่ากลุ ่มโพรคาริโอต 

(Procaryotes) ซึ่งแบคทีเรียเป็นองค์ประกอบและมี

บทบาทส�าคัญต่อการบ�าบัดน�้าเสียส่วนจุลินทรีย์ในกลุ่ม

ยูคาริโอต (Eucaryotes) ท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการบ�าบัด

น�้าเสีย ได้แก่ รา โปรโตซัวโรติเฟอร์ และสาหร่าย 

 การบ�าบัดน�้าเสียชุมชนนิยมใช้กระบวนการบ�าบัด

น�า้เสียทางชวีภาพภายใต้สภาวะการบ�าบดัแบบใช้ออกซเิจน 

โดยอาศัยกลุ่มสิ่งมีชีวิตพวกจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย ดูด

ซับ หรือเปล่ียนรูปของมลสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน�้าเสียให้มี

ค่าความสกปรกลดลง โดยหลักการท�างานของระบบนี้เป็น

วิธีท่ีเลียนแบบธรรมชาติ คือมลสารที่อยู่ในน�้าเสียจะถูก

จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหารและเจริญเติบโตขยายพันธุ์ โดยหาก

กล่าวถึงกระบวนการบ�าบัดทางชีวภาพ เป็นวิธีการที่ใช้กัน

มากที่สุดในการก�าจัดสารอินทรีย์ออกจากน�้าเสีย จุลินทรีย์

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียจะช่วยท�าลายสารอินทรีย์ใน

น�้าเสียด้วยปฏิกิริยาเคมีแบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ 

ดังนั้นการบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีชีววิทยาจึงแบ่งตามปฏิกิริยา

ชวีเคมอีอกได้เป็นการบ�าบดัแบบใช้ออกซเิจน และการบ�าบดั
แบบไม่ใช้ออกซิเจน การบ�าบัดด้วยวธิชีีววทิยาจะต้องประกอบ

ด้วยถังปฏิกิริยา (reactor) ซึ่งใช้เป็นที่ให้แบคทีเรียท�า

ปฏิกิริยาย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้าเสีย การควบคุมสภาพ

แวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของแบคทเีรยี การ

แยกตะกอนแบคทีเรียออกจากน�้าที่ออกจากถังปฏิกิริยา 

(Pansawat & Wisuttisak, 1997) กระบวนการบ�าบัด

น�้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน มีหลายระบบ

เริ่มตั้งแต่ระบบบ่อตาก (oxidation ponds) ท่ีต้องอาศัย

ธรรมชาติมากท่ีสุด และไม่มเีครือ่งจกัรกลมาก อย่างไรกต็าม

ระบบบ�าบดัต่าง ๆ  นี้อาศัยหลักการเดียวกัน คือ ใช้แบคทีเรีย

เป็นตัวก�าจัดสารอินทรีย์ในน�้าเสียด้วยปฏิกิริยาแบบใช้

ออกซิเจนอิสระ ดังนั้นระบบบ�าบัดแต่ละระบบจึงแตกต่าง

กันตรงวิธีการให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรีย และการควบคุม

สภาพต่าง ๆ ท่ีเอ้ืออ�านวยให้เกิดปฏิกิริยาย่อยสลายสาร

อินทรีย์โดยแบคทีเรีย ระบบบ�าบัดแบบนี้ น�้าเสียจะต้องมี

อาหารเสริมให้กับน�้าทิ้งอย่างพอเพียง ในปริมาณอัตราส่วน 

บีโอดี: ไนโตรเจน: ฟอสฟอรัส (BOD: N: P สูงสุดประมาณ 

100: 5: 1 นอกจากนี้น�้าทิ้งต้องมีอุณหภูมิ และค่าความเป็น 

กรด–ด่าง (pH) ท่ีเหมาะสมและไม่เป็นพิษต่อแบคทีเรีย ที่

ส�าคัญท่ีสุด คือ ในน�้าท้ิงต้องมีปริมาณออกซิเจนพอเพียง 

ซึ่งออกซิเจนอาจได้มาจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย 

(algae) และการถ่ายเทออกซิเจนตามธรรมชาติระหว่าง

น�้ากับอากาศ หรือจากการอัดอากาศลงในน�้าเสีย การใช้

เครื่องมือผสมอากาศกับน�้าเสีย (Tangchawan, 2002)

 ระบบบ�าบดัน�า้เสยีแบบใช้ออกซเิจน เป็นวธีิบ�าบดั

น�้าเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรีย พวกที่ใช้

ออกซเิจน (aerobic bacteria) เป็นตวัหลกัในการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ในน�้าเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ เป็นระบบ

บ�าบัดน�้าเสียท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้บ�าบัด

ได้ทั้งน�้าเสียชุมชน และน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

(Department of Health, Ministry of Public Health, 

1994) ระบบประเภทนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจาก

จ�าเป็นต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทาง
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กายภาพต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การท�างานและการเพิ่ม

จ�านวนจุลินทรีย์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดสูงสุด 

ซ่ึงจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการ

ด�ารงชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นแบคทีเรียในกลุ่ม Aerobic 

heterotrophic bacteria (Siriananpaiboon, 2006) 

การเติมอากาศลงในน�้าเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ใช้ออกซิเจน

นั้นเกิดปฏิกิริยาชีวะเคมีขึ้น เพื่อให้เกิดการย่อยสลายสาร

อินทรีย์ในน�้าเสียท�าให้สารอินทรีย์มีปริมาณลดน้อยลง 

(Onrayub, 2005) ออกซิเจนช่วยให้เกิดประสิทธิภาพใน

การย่อยสลายมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ของระบบบ�าบัดน�้าเสีย

แบบใช้ออกซิเจนสามารถบ�าบัดน�้าเสียให้สะอาดถึงระดับท่ี

ต้องการโดยเสียค่าใช้จ่ายต�่าสุดต้องบ�ารุงรักษาน้อยท่ีสุด 

และใช้ผู้ควบคุมที่ไม่ต้องมีฝีมือมากนัก ระบบทนทานต่อ

การเพิ่มอย่างกะทันหันของอัตราการรับสารอินทรีย์และ

อัตราการไหล สามารถบ�าบัดน�้าทิ้งต่าง ๆ ได้อย่างกว้าง

ขวาง และยังสามารถบ�าบัดน�้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

และจากการเกษตรได้อย่างมปีระสทิธภิาพด้วย (Pansawat 

& Wisuttisak, 1997) 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 งานวิจัยนี้ มีขอบเขตของงานวิจัยโดยน�าน�้าเสีย

ชุมชนจากคลองกุดตาโป้ เทศบาลต�าบลวัฒนานคร อ�าเภอ

วัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว มาเข้าสูก่ระบวนการบ�าบดัแบบ

ใช้ออกซิเจนในระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์ โดยท�าการศกึษา
ประสิทธภิาพการบ�าบดัของระบบ และศึกษาคุณภาพน�า้ภายหลงั
จากผ่านการบ�าบัดด้วยการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ  

ประกอบไปด้วย ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าอุณหภูมิ 

ค่าออกซิเจนละลายน�้า (DO) ค่าของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 

(TSS) ค่าซีโอดี (COD) ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) 

ค่าแอมโมเนียมไอออน (NH4-N) ค่าไนไตรท์ (NO
2
-N) และ

ค่าไนเตรท (NO
3
-N) เพือ่น�าข้อมลูมาวิเคราะห์ สรปุผลงานวจิยั 

และอภิปรายผลงานวิจัย โดยกระบวนการเดินระบบถัง

ปฏกิรณ์เอสบอีาร์ในการวจัิยประกอบด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี้

 1. กำรเตรียมตะกอนจุลินทรีย์ส�ำหรับระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสีย

 ในการเตรียมถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์จะใช้ตะกอน

จุลินทรีย์จากห้องปฏิบัติการระบบบ�าบัดน�้าเสีย ที่เล้ียงใน

ระบบเติมอากาศด้วยน�้าเสียสังเคราะห์ ซ่ึงตะกอนจุลินทรีย์

จะไม่มีการสัมผัสกับน�้าเสียหรือสารปนเปื้อนใด ๆ จาก
สิง่แวดล้อม โดยน�าตะกอนจุลินทรีย์หัวเช้ือจากห้องปฏิบัติ

การระบบบ�าบัดน�้าเสียปริมาณเริ่มต้นเท่ากับ 1.5 ลิตร (L) 
เตมิลงในถงัทีต่ดิตัง้ตวัเตมิอากาศ เพือ่ให้จลุนิทรย์ีเจรญิเตบิโต

และเพิม่ปรมิาณความเข้มขนัของตะกอนจลุนิทรย์ีให้มากขึน้ 

โดยเติมสารละลายน�้าตาลทรายไม่ขัดสีปริมาณ 3 กรัม (g) 

ต่อน�า้ปรมิาตร 1.5 ลติร (L) ลงในระบบเลีย้งตะกอนส�าหรบั

ใช้เป็นแหล่งอาหารเพื่อการเจริญเติบโต (Jangkorn, 2015) 

ในระบบเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ด้วยการเติมออกซิเจนลง

ก�าหนดเวลาในการเดินระบบ 1 วัฏจักร เท่ากับ 24 ชั่วโมง 

เมื่อครบ 1 รอบวัฏจักร จะปิดการเติมออกซิเจนเพื่อท�าการ

ตกตะกอนจลุนิทรีย์เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วสบูน�า้ใสออกจาก

ถังให้เหลือแต่ตะกอนจุลินทรีย์ จากนั้นพักระบบ 1 ชั่วโมง 

จึงค่อยเติมสารละลายน�้าตาลทรายในถังเพื่อเริ่มเดินระบบ

ในรอบถัดไป ซึ่งกระบวนการเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์เพื่อ

ใช้ส�าหรับการวิจัยจะใช้ระยะเวลาการเลี้ยงตะกอน 8-10 

สัปดาห์ เพื่อให้ได้ตะกอนจุลินทรีย์ที่มีปริมาณความเข้ม

เพยีงพอส�าหรบัน�ามาใช้ในระบบบ�าบดัน�า้เสยี โดยในหนึง่ถงั

ปฏิกรณ์ก�าหนดให้ใช้ตะกอนจุลินทรีย์ความเข้มข้นปริมาตร 

3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)

 2. กำรเดินระบบบ�ำบัดถังปฏิกรณ์เอสบีอำร์และ

กำรเก็บตัวอย่ำง

 เตรียมระบบบ�าบัดถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์จ�าลอง 

โดยออกแบบให้ถังปฏิกรณ์มีขนาด 10 ลิตร (L) และเติม

ตะกอนจุลินทรีย์ตั้งต้นท่ีมีความเข้มข้นปริมาตร 3,000 

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) จากระบบเลี้ยงตะกอนในข้อท่ี 

1 ส�าหรับการเริ่มเดินระบบบ�าบัดเบ้ืองต้นเพื่อปรับสภาพ

ของตะกอนจลุนิทรย์ีก่อนท�าการทดลองด้วยการเตมิน�า้เสยี

สังเคราะห์ท่ีมีค่าซีโอดีความเข้มข้นเท่ากับ 400 มิลลิกรัม

ต่อลิตร (mg/L) แทนสารละลายน�้าตาล เติมลงในระบบ

เพือ่ให้ตะกอนจลุนิทรย์ีในถงัปฏกิรณ์สมัผสักบัแหล่งอาหาร

ที่มีค่าซีโอดีสูง ๆ ก่อนที่จะสัมผัสกับน�้าเสียจริงจากส่ิง

แวดล้อม (Jangkorn, 2015) โดยมีการวัดค่าพารามิเตอร์

ท่ีก�าหนดเป็นระยะ ๆ จนกว่าระบบบ�าบัดจ�าลองเข้าสู่

ภาวะคงท่ี (steady state) จึงเริ่มท�าการวิจัยเพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพการบ�าบัดด้วยน�้าเสียชุมชนจากคลองกุดตา

โป้ ซ่ึงกระบวนการท�างานใน 1 วัฏจักร ของระบบบ�าบัด
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น�า้เสียถงัปฏกิรณ์เอสบอีาร์ประกอบด้วย การเตมิน�า้เสยีเข้า

สู่ระบบใช้เวลา 0.5 ชั่วโมง จากนั้นเริ่มต้นเดินระบบบ�าบัด

ด้วยการกวนและเติมอากาศซึ่งก�าหนดให้ช่วงเวลาการท�า

ปฏิกิริยาบ�าบัดเท่ากับ 10 ชั่วโมง โดยควบคุมให้ระบบมีค่า

ออกซิเจนที่ละลายในน�้า (DO) ประมาณ 5 มลิลิกรมัต่อลติร 

(mg/L) จากนัน้ปิดใบกวนและการเติมอากาศเพื่อปล่อยให้

ระบบเข้าสู ่สภาวะการตกตะกอนเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จึง

ท�าการดูดระบายน�้าใสส่วนบนออกจากถังปฏิกรณ์ใช้เวลา 

0.5 ชั่วโมง และเข้าสู่ช่วงพักระบบเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง จึง

จะเร่ิมเดนิระบบบ�าบัดน�า้เสยีถงัปฏกิรณ์เอสบอีาร์ในวฏัจักร
รอบต่อไป แสดงล�าดับกระบวนการเดินระบบบ�าบัดถัง

ปฏิกรณ์เอสบีอาร์จ�าลองดังภาพ 1

 3. กำรเก็บตัวอย่ำงส�ำหรับกำรวิเครำะห์
 การเก็บข้อมูลในการวิจัย เร่ิมจากการวิเคราะห์

คณุลักษณะตวัอย่างน�า้เสยีชมุชนจากคลองกดุตาโป้ในเบือ้ง

ต้นก่อนการทดลองตามค่าพารามิเตอร์ที่ก�าหนดไว้ จากนั้น 

ด�าเนินการวิจัยโดยเติมตัวอย่างน�้าเสียชุมชนลงในระบบ

บ�าบัดถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ

บ�าบดัของระบบ และศึกษาคุณภาพน�า้ภายหลงัจากผ่านการ

บ�าบัด โดยก�าหนดช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างน�้าระหว่าง

ช่วงท�าปฏิกิริยาการบ�าบัดอยู่ในระบบ ณ ช่ัวโมงท่ี 0 2 4 

6 8 และ 10 ตามล�าดับ และเก็บตัวอย่างน�้าภายหลังการ

ตกตะกอนท่ีน�้าออกจากระบบเม่ือผ่านการบ�าบัดเรียบร้อย

แล้ว โดยท�าการทดลองท้ังหมดจ�านวน 3 ซ�้า เพื่อน�ามาผล

วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมูลอันจะน�าไปสู่การน�าผลการบ�าบัดไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าท้ิงของกรมควบคุมมลพิษ และ

น�าข้อมูลการวิจัยมาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป

ผลกำรวิจัย

1. ผลกำรวิเครำะห์คุณลักษณะน�้ำเสียชุมชนจำกคลอง

กุดตำโป้เบ้ืองต้น

 การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะน�้าเสียชุมชนจาก

คลองกดุตาโป้เบือ้งต้นก่อนน�ามาบ�าบดั พบว่า น�า้เสยีจากคลอง

กุดตาโป้ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.82±0.13 ค่า

อุณหภูมิ เท่ากับ 29.83±0.25 องศาเซลเซียส ค่าของแข็ง

แขวนลอยท้ังหมด เท่ากับ 93.33±49.90 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ค่าซโีอด ีเท่ากบั 417.33±3.76 มลิลกิรมัต่อลติร ค่าปรมิาณ

ฟอสฟอรัสท้ังหมด เท่ากับ 8.12±0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ค่าแอมโมเนียมไอออน เท่ากับ 29.31±2.58 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ค่าไนไตรท์ เท่ากับ 5.88±0.48 มิลลิกรัมต่อลิตร และ

ค่าไนเตรท เท่ากับ 6.59±0.16 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงดัง

ตาราง 1

ภำพ 1 กระบวนการท�างานใน 1 วัฏจักร ของระบบบ�าบัดน�้าเสียถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์
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ตำรำง 1 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะน�้าเสียชุมชนจากคลองกุดตาโป้เบ้ืองต้นก่อนการบ�าบัด

พำรำมิเตอร์ น�้ำเสียท่ียังไม่ผ่ำนกำรบ�ำบัด 
(Mean±SD)

pH 6.82±0.13

Temperature (  C) 29.82±0.25

TSS (mg/L) 93.33±49.90

COD (mg/L) 417.33±3.76

TP (mg/L) 8.12±0.34

NH
4
-N (mg/L) 5.88±0.48

NO
2
-N (mg/L) 5.88±0.48

NO
3
-N (mg/L) 6.59±0.16

2. ผลกำรวิเครำะห์คุณลักษณะน�้ำเสียชุมชนจำกคลอง

กุดตำโป้ภำยหลังผ่ำนกำรบ�ำบัดด้วยระบบถังปฏิกรณ์

เอสบีอำร์

 ผลการบ�าบัดตามค่าพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ ค่า

ความเป็นกรด-ด่างก่อนการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 6.82±0.13 

ภายหลังจากการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 6.83±0.09 โดยระบบมี

ประสิทธภิาพในการบ�าบดัเท่ากบั ร้อยละ 0.15 เม่ือพจิารณา

ค่าความเป็นกรด-ด่างก่อนและหลังบ�าบัดมีผลแตกต่างกัน

ทางสถติอิย่างมีนยัส�าคัญ ที ่p–value>.05 แสดงดังตาราง 2 

และภาพ 2 ในขณะทีค่่าอณุหภมิูก่อนการบ�าบัดมค่ีา เท่ากบั 

29.83±0.25 องศาเซลเซียส ภายหลังการบ�าบัดอุณหภูมิมี

ค่าเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 26.39±0.70 องศาเซลเซียส แสดง

ดังตาราง 2 โดยการวิจัยนี้ได้ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียถัง

ปฏิกรณ์เอสบีอาร์ไว้ภายในห้องปรับอากาศตลอดการวิจัย 

ในส่วนของการวเิคราะห์ค่าของแขง็แขวนลอยทัง้หมด พบว่า 

ก่อนการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 93.33±49.90 มิลลิกรัมต่อลิตร
เมื่อภายหลังจากการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 62.22±38.01 

มิลลิกรัมต่อลิตร และประสิทธิภาพของระบบในการบ�าบัด

ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 33.33 ซ่ึงก่อน

และหลังบ�าบัดมีผลแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ ที่ 

p-value>.05 แสดงดังตาราง 2 และภาพ 3 ในขณะท่ีเมื่อ

ท�าการวิเคราะห์ค่าซีโอดี พบว่า ก่อนการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 

417.33±3.76 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายหลังจากการบ�าบัด

มค่ีาเท่ากับ 92.14±4.47 มลิลกิรมัต่อลติร และพบว่า ระบบ

มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่าซีโอดีเท่ากับร้อยละ 77.92 

ซึ่งค่าก่อนและหลังบ�าบัดมีผลแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส�าคัญ ท่ี p-value<.05 แสดงดังตาราง 2 และภาพ 4 

เมื่อวิเคราะห์ค่าปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด พบว่า ก่อนการ

บ�าบัดมีค่าเท่ากับ 8.12±0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร และหลัง

การบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 1.61±0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย

ระบบมีประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่าปริมาณฟอสฟอรัส

ท้ังหมดเท่ากับ ร้อยละ 80.17 ซ่ึงค่าก่อนและหลังบ�าบัดมี

ผลแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ ท่ี p-value<.05 

แสดงดังตาราง 2 และภาพ 5 นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์หา

ค่าแอมโมเนียมไอออน พบว่า ค่าก่อนการบ�าบัดเท่ากับ 

29.31±2.58 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าหลังการบ�าบัด

เท่ากับ 1.87±0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบว่าระบบ

มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่าแอมโมเนียมไอออนได้

เท่ากับ ร้อยละ 93.62 ซ่ึงค่าก่อนและหลังบ�าบัดมีผลแตก

ต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ ท่ี p-value<.05 แสดง

ดังตาราง 2 และภาพ 6 เมื่อวิเคราะห์ค่าไนไตรท์ พบว่า 

ก่อนการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 5.88±0.48 มิลลิกรัมต่อลิตร 

และหลังการบ�าบัดมีค่า เท่ากับ 1.57±0.05 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร โดยประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่าไนไตรท์ของระบบ

เท่ากับร้อยละ 73.30 ซ่ึงค่าก่อนและหลังบ�าบัดมีผลแตก

ต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ ท่ี p-value<.05 แสดง
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ดังตาราง 2 และภาพ 7 และเมื่อวิเคราะห์ค่าไนเตรทก่อ

นการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 6.59±0.16 มิลลิกรัมต่อลิตร ภาย

หลังการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 2.01±0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

และระบบมีประสิทธิภาพในการบ�าบัดค่าไนเตรทเท่ากับ 

ร้อยละ 69.50 ซ่ึงค่าก่อนและหลังบ�าบัดมีผลแตกต่างกัน

ทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ ที่ p-value<.05 โดยแสดงดัง

ตาราง 2 และภาพ 8

ตำรำง 2 

ผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการบ�าบัดน�้าเสียชุมชนจากคลองกุดตาโป้ด้วยระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์

พำรำมิเตอร์ ก่อนกำรบ�ำบัด
(Mean±SD)

หลังกำรบ�ำบัด
(Mean±SD)

ประสิทธิภำพกำรบ�ำบัด
(ร้อยละ)

pH 6.82±0.13 6.83±0.09 0.15

Temperature (  C) 29.82±0.25 26.39±0.70 11.53*

TSS (mg/L) 93.33±49.90 62.22±38.01 33.33

COD (mg/L) 417.33±3.76 92.14±4.47 77.92*

TP (mg/L) 8.12±0.34 1.61±0.05 80.17*

NH
4
-N (mg/L) 29.31±2.58 1.87±0.13 93.62*

NO
2
-N (mg/L) 5.88±0.48 1.57±0.05 73.30*

NO
3
-N (mg/L) 6.59±0.16 2.01±0.22 69.50*

*หมายถึง ค่าก่อนการบ�าบัดและหลังการบ�าบัดมีผลแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญท่ี p–value<.05

ภำพ 2 กราฟแสดงค่าความเป็นกรด-ด่างก่อนและหลังการบ�าบัดด้วยระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์

m
g/

L
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ภำพ 3 กราฟแสดงค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมดก่อนและหลังการบ�าบัดด้วยระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์

ภำพ 4 กราฟแสดงค่าซีโอดีก่อนและหลังการบ�าบัดด้วยระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์

ภำพ 5 กราฟแสดงค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ก่อนและหลังการบ�าบัดด้วยระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์
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ภำพ 6 กราฟแสดงค่าแอมโมเนียมไอออนก่อนและหลังการบ�าบัดด้วยระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์

ภำพ 7 กราฟแสดงค่าไนไตรท์ ก่อนและหลังการบ�าบัดด้วยระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์

ภำพ 8 กราฟแสดงค่าไนเตรท ก่อนและหลังการบ�าบัดด้วยระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์
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3. ผลกำรบ�ำบัดน�้ำเสียของคลองกุดตำโป้เปรียบเทียบค่ำ
มำตรฐำนคุณภำพน�้ำของกรมควบคุมมลพิษ
 จากผลการวิจัยในการบ�าบัดน�้าเสียชุมชนคลอง
กุดตาโป้ด้วยระบบบ�าบัดน�้าเสียถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์เมื่อ
น�าค่าพารามเิตอร์ทัง้หมดภายหลงัการบ�าบดัมาเปรยีบเทยีบกับ
ค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าของกรมควบคุมมลพิษ ที่แสดงดัง
ตาราง 3 พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างภายหลังการบ�าบัดมี
ค่าเท่ากบั 6.83±0.09 เมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน
ควบคมุการระบายน�า้ทิง้จากระบบบ�าบัดน�า้เสยีชมุชน พบว่า 
ค่าน�้าที่ออกจากระบบมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์
ค่ามาตรฐาน ก�าหนดในช่วง 5.5-9 ในส่วนของค่าอุณหภูมิ
หลังการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 26.39±0.70 องศาเซลเซียส
พบว่า มค่ีาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดไม่เกนิ 40 องศาเซลเซยีส
ตามข้อมูลของค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบ
การอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาค่าออกซิเจนละลายน�้าหลัง
การบ�าบัดมีค่า เท่ากับ 7.81±0.40 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึง
การบ�าบัดน�้าเสียแบบใช้อากาศจ�าเป็นต้องมีค่าออกซิเจน
ละลายน�้ามากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าที่เป็นไป
ตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน�้าท้ิงก�าหนดไม่ต�่า
กว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด พบว่า หลังการบ�าบัดมีค่าเท่ากับ 62.22±38.01 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าที่เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุม
การระบายน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชนก�าหนดไม่

เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ในส่วนของค่าซีโอดีหลังการ
บ�าบัดมีค่า เท่ากับ 92.14±4.47 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อ
น�ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน�้า
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม พบว่า มีค่าที่อยู่ในเกณฑ์ค่า
มาตรฐานก�าหนดไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ค่า
ฟอสฟอรัสท้ังหมดหลังการบ�าบัดมีค่า เท่ากับ 1.61±0.05 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าที่เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุม
การระบายน�้าท้ิงจากระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน ท่ีก�าหนดไว้
ไม่เกนิ 2 มลิลกิรมัต่อลติร ส่วนค่าแอมโมเนยีมไอออน พบว่า
ภายหลงัการบ�าบัดมค่ีา เท่ากับ 1.87±0.13 มลิลกิรมัต่อลติร 
ซ่ึงมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย โดยตามที่ค่า
มาตรฐานก�าหนดให้มีค่าแอมโมเนียมไอออนไม่เกิน 1.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ค่าไนไตรท์หลังจากการบ�าบัดมี
ค่าเท่ากับ 1.57±0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงจากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลพบว่า ค่าไนไตรท์ไม่มีระบุเกณฑ์มาตรฐาน
ในคุณภาพน�้าของกรมควบคุมมลพิษ แต่มีการก�าหนดค่า
ไนโตรเจนท้ังหมด (total Nitrogen) ไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม
ไนโตรเจนต่อลิตร และค่าไนเตรทภายหลังการบ�าบัดมีค่า
เท่ากับ 2.01±0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเมื่อน�ามาเปรียบ
เทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน พบว่า 
มค่ีาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดไม่เกิน 5 มลิลกิรมัต่อลติร 

ตำรำง 3 
ผลการบ�าบัดน�้าเสียของคลองกุดตาโป้ด้วยระบบถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าของกรม

ควบคุมมลพิษ

พำรำมิเตอร์ หลังกำรบ�ำบัด
(Mean±SD)

ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน�้ำ
กรมควบคุมมลพิษ

pH 6.83±0.09 5.5-91

Temperature (  C) 26.39±0.70 ไม่เกิน 402

DO (mg/L) 7.81±0.40 ไม่เกิน 43

TSS (mg/L) 62.22±38.01 ไม่เกิน 301

COD (mg/L) 92.14±4.47 ไม่เกิน 1202

TP (mg/L) 1.61±0.05 ไม่เกิน 21

NH
4
-N (mg/L) 1.87±0.13 ไม่เกิน 1.14

NO
2
-N (mg/L) 1.57±0.05 N/A

NO
3
-N (mg/L) 2.01±0.22 ไม่เกิน 53
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หมายเหตุ 1มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าท้ิงจากระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน

  2มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ

  อุตสาหกรรม

  ³ มาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน

  4 มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าท้ิงจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด

  N/A ไม่ปรากฏในมาตรฐานคุณภาพน�้ากรมควบคุมมลพิษ

กำรอภิปรำยผล

 จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบ

บ�าบัดน�้าเสียเอสบีอาร์ กรณีศึกษาคลองกุดตาโป้ เทศบาล

ต�าบลวัฒนานคร อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระบบ

บ�าบัดน�้าเสียเอสบีอาร์ใช้ตะกอนจุลินทรีย์ซ่ึงเป็นตะกอน

จุลินทรีย์แบบผสม (mixed culture) จากห้องปฏิบัติการ

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ที่เลี้ยงในระบบเติมอากาศด้วยน�้าเสีย

สังเคราะห์ ซ่ึงตะกอนจุลินทรีย์จะไม่มีการสัมผัสกับน�้าเสีย

หรือสารปนเปื้อนใด ๆ จากสิ่งแวดล้อม โดย ด�าเนินการ

วิจัยการบ�าบัดน�้าเสียในถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์เพื่อบ�าบัดน�้า

เสียคลองกุดตาโป้พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียม

ไอออนหลังการบ�าบัดเท่ากับ 1.87±0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(Tchobanoglous, Burton & Stensel, 2004) ลดลง

จากความเข้มข้นแอมโมเนียมไออนก่อนการบ�าบัดเท่ากับ 

29.31±2.58 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการบ�าบัด

ค่าแอมโมเนียมไอออนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 93.62 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Benchakul, Dararat and 

Pung (2009) ทีศ่กึษาประสทิธภิาพในการบ�าบดัแอมโมเนยี

ไนโตรเจนในน�า้เสยีในแบบจ�าลองของระบบบ�าบดัน�า้เสยีเอ

สบีอาร์ (SBR) พบว่า สามารถบ�าบัดแอมโมเนียไนโตรเจน

ได้ เท่ากับ ร้อยละ 50–90

 ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด

หลังการบ�าบัดเท่ากับ 1.61±0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลง

จากความเข้มข้นปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดก่อนการบ�าบัด

เท่ากับ 8.12±0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีประสิทธิภาพ

การบ�าบัดค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 80.17 

ซ่ึงสอดคล้องกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้งจาก

ระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน ที่ก�าหนดไว้ว่าน�้าทิ้งที่สามารถ

ปล่อยออกสู่แหล่งน�้าธรรมชาตินั้นจะต้องมีค่าไม่เกิน 2 

มลิลกิรมัต่อลติร และสอดคล้องกบัการวจิยัของ (Dejtanon, 

2001) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าเสียระบบ
เอสบีอาร์ พบว่า มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดฟอสฟอรัส

ในรปูของ TP มปีระสทิธภิาพในการบ�าบัด TP เท่ากับร้อยละ
89.5 แสดงให้เหน็ว่า TP มค่ีาลดลง อาจเนือ่งมาจากจลุนิทรย์ี

น�าเอาฟอสฟอรสัทีล่ะลายอยูใ่นน�า้เสยีมาใช้ในกจิกรรมของ

เซลล์และการสร้างเซลล์ใหม่ เมื่อท�าการแยกจุลินทรีย์ออก

จากน�้าจึงท�าให้ฟอสฟอรัสในน�้ามีค่าลดลง

 ผลการวิเคราะห์ค่าซีโอดีหลังการบ�าบัดเท่ากับ 

92.14±4.47 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงจากความเข้มข้นซีโอดี
ก่อนการบ�าบัดเท่ากับ 417.33±3.76 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ระบบบ�าบัดสามารถบ�าบัดค่าซีโอดีได้สูงสุดเท่ากับ ร้อยละ
77.92 ซึ่งสอดคล้องกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบาย

น�้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขต

ประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีก�าหนดไว้ว่าน�้าท้ิงท่ีสามารถ

ปล่อยออกสู ่แหล่งน�้าธรรมชาตินั้นจะต้องมีค่าซีโอดีไม่

เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร และสอดคล้องกับการวิจัยของ 

(Sarathai, 2001) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของระบบบ�าบัด
น�้าเสียเอสบีอาร์ในการบ�าบัดค่าซีโอดี ในน�้าเสียชุมชน

ใช้แบบการจ�าลองการบ�าบัดเอสบีอาร์พบว่าระบบบ�าบัด

สามารถบ�าบดัค่าซโีอดไีด้สงูสดุเท่ากับร้อยละ 72.86-87.22 

 ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นไนไตรท์หลังการ

บ�าบัดเท่ากับ 1.57±0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงจากความ

เข้มข้นไนไตรท์ก่อนการบ�าบัดเท่ากับ 5.88±0.48 มิลลิกรัม

ต่อลิตร ประสิทธิภาพการบ�าบัดค่าไนไตรท์สูงสุด เท่ากับ

ร้อยละ 73.30 ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลไม่พบการก�าหนด

ค่ามาตรฐานคณุภาพน�า้ของกรมควบคมุมลพษิ แต่ผลการวจิยั
มีความสอดคล้องกับการวิจัยของ (Benchakul et al., 

2009) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพในการบ�าบัดแอมโมเนีย
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ไนโตรเจนในน�้าเสียในแบบจ�าลองของระบบบ�าบัดน�้าเสีย

เอสบีอาร์ (SBR) พบประสิทธิภาพในการบ�าบัดไนไตรท์

ของระบบเท่ากบัร้อยละ 78-96 และสอดคล้องกบัการวจิยัของ 

(Fux, Boehler, Huber, Brunner & Siegrist, 2002) ท่ี

ศึกษาการบ�าบัดน�้าเสียที่มีแอมโมเนียสังเคราะห์เข้มข้นโดย

กระบวนการไนตริฟิเคชันบางส่วนแล้วต่อด้วยกระบวนการ

ดีไนตริฟิเคชัน ผลการทดลองพบว่าแอมโมเนียถูกเปลี่ยน

เป็นไนไตรท์ได้เท่ากบั ร้อยละ 58 ในขณะทีผ่ลการวิเคราะห์

ค่าไนเตรทหลังการบ�าบัดเท่ากับ 2.01±0.22 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ลดลงจากความเข้มข้นไนเตรทก่อนการบ�าบัดเท่ากับ
6.59±0.16 มลิลกิรมัต่อลติร ประสทิธิภาพการบ�าบดัค่าไนเตรท
สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 69.50 สอดคล้องกับมาตรฐานคณุภาพ

น�้าในแหล่งน�้าผิวดิน ที่ก�าหนดไว้ว่าน�้าท้ิงที่สามารถปล่อย

ออกสู่แหล่งน�้าธรรมชาติน้ันจะต้องมีค่าไนเตรทไม่เกิน 5 

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่สารอินทรีย์ไนโตรเจนจะถูกย่อย

สลายให้อยู่ในรูปของแอมโมเนียได้ง่ายโดยอาศัยเอนไซม์

ของจุลินทรีย์ต่าง ๆ ด้วยปฏิกิริยาที่เรียกว่า แอมโมนิฟิเค

ชัน (Ammonification) แอมโมเนียอาจถูกก�าจัดได้สอง

กระบวน คือ จุลินทรีย์ดึงไปใช้เป็นสารอาหารและใช้ในการ

สร้างเซลล์ หรือแบคทีเรียออโตโทรพเปล่ียนเป็นไนไตรท์
และไนเตรท ด้วยปฏิกริยิาทีเ่รยีกว่า ไนตรฟิิเคชนั (Nitrification)
ไนไตรท์และไนเตรทจะถูกก�าจัดออกจากน�้าเสียได้ด้วย

ปฏิกิริยาท่ีเรียกว่า ดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) ซึ่ง

เปลีย่นไนเตรทและไนไตรท์เป็นก๊าซไนโตรเจน (Tanthulwet,
1995)

 จากการอภปิรายผลข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า ผลจาก

การวจิยัการศกึษาประสทิธภิาพของระบบบ�าบดัน�า้เสยีด้วย

ถงัปฏกิรณ์เอสบอีาร์ (Sequencing Batch Reactor--SBR) 

มีความเหมาะสมส�าหรับการก�าจัดมลสารในน�้าเสียชุมชน

คลองกุดตาโป้ ภายใต้สภาวะการบ�าบัดแบบเติมอากาศ 

ซ่ึงผลจาการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเทศบาล

ต�าบลวฒันานครสามารถน�าองค์ความรูไ้ปใช้เป็นแนวทางใน

การประยุกต์ใช้ส�าหรับการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาน�้า

เสียชุมชนในการบริหารจัดการมลพิษในคลองกุดตาโป้ได้

ในอนาคต
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Abstract

An objective of this research was to study the influence of attitudes about solid waste separation 

from people who live in Tha Kasem Subdistrict Municipality, Muang District, Sa-Kaeo Province on the 

amount of waste that needs disposal within 1 day. The research tool in this study was a questionnaire
for collecting the data by using the self-enumeration method. Multiple linear regression (enter method) 

was used for statistical analysis. The results showed that the people who differently faced the problems 

of the insufficient number of bins for solid waste separation, the incorrect method of transferring 

separated household solid waste, the lack of understanding in household solid waste separation, 

the indistinct color of bin types, and the inaccessibility of public relations by related departments
about the benefits of household solid waste separation, had a significant difference in the amount of 

organic waste that needed disposal within 1 day (p<.05). The people who differently faced the problems 

of: the insufficient number of bins for household solid waste separation; the incorrect method of 

transferring of separated household solid wastes; the lack of understanding in solid waste separation; 

the unclear message on the bins resulting in difficulty reading; the indistinct color of bin types; the 

inaccessibility of public relations by related departments about the benefits of household solid waste 

separation; and the lack of solid waste separating inducement from related departments, had a significant 

difference in the amount of the recyclable wastes (plastics, paper, iron, copper, and zinc), the general 

wastes (plastic bags and foam boxes); and the hazardous wastes that needed disposal within 1 day 

(p<.05). In addition, the understanding of household solid waste separation significantly influenced 
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the amount of organic and glass bottle waste that needs disposal within 1 day (p<.05). Therefore, 

educating the people about solid waste separation, inducing community participation and integrating 

the related departments in Tha Kasem Subdistrict Municipality may lead to a decrease in waste and 

environmental problems in Tha Kasem Subdistrict Municipality.

KeyWords: solid waste management, environment, community participation, integrated network 

partners, Tha Kasem Subdistrict Municiplaity

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของชาวเทศบาลต�าบลท่าเกษม 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้วที่มีต่อปริมาณขยะที่ชาวเทศบาลต�าบลท่าเกษมต้องก�าจัดภายใน 1 วัน เคร่ืองมือท่ีใช้ในงาน

วิจัย คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีทอดแบบ (self-enumeration method) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยเทคนิค Enter ผลการศึกษา พบว่า (1) ชาวเทศบาลต�าบลท่าเกษมท่ี

พบปัญหาการมีภาชนะรองรับปริมาณขยะไม่เพียงพอในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปัญหาการเก็บขนท่ีถูกวิธีใน

การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปัญหาความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะน้อยในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ปัญหาการแยกสีถังขยะตามประเภทไม่เด่นชัดในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปัญหาด้านหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึงในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีต่างกันมีปริมาณ

ขยะอินทรีย์ที่ต้องก�าจัดภายใน 1 วันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .05 ชาวเทศบาลต�าบลท่าเกษมท่ีพบปัญหา

การมีภาชนะรองรับปริมาณขยะไม่เพียงพอในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปัญหาการเก็บขนท่ีถูกวิธีในการคัดแยก

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะน้อยในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปัญหา

ข้อความบนถังขยะไม่ชัดเจนท�าให้อ่านล�าบากในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปัญหาการแยกสีถังขยะตามประเภท

ไม่เด่นชัดในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปัญหาด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการคัดแยก

ขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึงในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ปัญหาด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้

เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีต่างกันมีปริมาณขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก กระดาษ เหล็ก ทองแดง 

สังกะสี ขวดแก้ว อลูมิเนียม ขวดน�้า ปริมาณขยะท่ัวไป ได้แก่ ถุงพลาสติก กล่องโฟม และปริมาณขยะอันตราย ที่ต้อง

ก�าจัดภายใน 1 วันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .05 (2) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมี

อิทธิพลต่อปริมาณขยะอินทรีย์และปริมาณขยะขวดแก้วที่ชาวเทศบาลต�าบลท่าเกษมต้องก�าจัดภายใน 1 วัน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การกระตุ้นให้เกิด

การมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเทศบาลต�าบลท่าเกษม จะน�าไปสู่การ

บริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่ดีและช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต�าบลท่าเกษมด้วย

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายเชิงบูรณาการ ชุมชนต�าบลท่าเกษม

Introduction
 Urban community and worldwide population 

are currently increasing resulting in the environmental

changes. Increasing demands of housing and 

consumer goods consequently cause several 

environmental problems such as global warming, 
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air pollution, deforestation, shortage of water and 

food resources. Growing of big cities is related with 

increasing of population and wastes including the 

household solid wastes such as food remains, 
plastics, milk bottles and general solid wastes such as 

papers, plastics, unused items that are discarded 

over the streets, rivers, ponds, or public places (Jaito, 
2005). In addition, rapid growing of industry and 

population results in high demand of housing and 

foods. The industrial sector subsequently increases 

their productivity in order to response the consumer 

needs. By these reasons, solid wastes are consequently
increased. A huge amount of wastes is a big problem 

and continuously causing of the environmental 

deteriorating (Siri, 2006). In general, the government 

agencies take responsibility in waste management. 

However, the rapid increasing of industry, population
and wastes directly results in the insufficient 

services by government sector, especially a local 

department.  

 Lack of responsibility is one of the problems 

in solid waste elimination. People in the community 

usually leaves the wastes as it is a duty of the 

cleaning staffs. And they do not participate in 

reducing and reusing the wastes. Actually, solving 

this waste problem is not only a public duty but 

it is also individual duty. The guideline of waste 

management for public sector is 4Rs. This 4Rs 

can build people’s awareness including Reduce, 

Reuse, Recycle and Recover. For example: (1) 

people can decrease the wastes by reducing 

the use of unnecessary items, (2) wastes can be 

decreased by reusing the packaging and other 

items, (3) wastes can be reduced by recycling the 

used recyclable items or materials that can be 

reproduced to be a new item, and (4) recovering or 

repairing the items can also reduce the wastes. 

Following this 4Rs guideline can help to improve 

the living quality, economy, society, and environment.
People should interest and aware about the current 

situation and the expansion of waste problem. In 

addition, both government and private sectors should 

be organized and cooperated the campaign projects 

for solving this waste problem (Kromadit, 2011).

 Waste management is one of the duty of 

Tha Kasem Subdistrict Municipality, Muang District,
Sa Kaeo Province. Although the wastes are managed 

by Tha Kasem Subdistrict Municipality, the public 

waste management within Tha Kasem Subdistrict 
is still not systematic and no solid waste management
by emphasis on community participation within Tha 

Kasem Subdistrict Municipality. In the previous waste 

elimination process survey from the environmental
department of Tha Kasem Subdistrict Municipality,
people asked the municipality for buying more 

waste collecting truck. However, Tambon Tha Kasem 

Municipality could not buy a new truck because 

of the limited budget for waste management and 
their main budget was from the government. Even 

though the municipality can buy the waste collecting 

truck, there are subsequently high cost issues 

such as a truck driver, bins, truck workers, fuel, 

littered rent, and etc. Therefore, this problem is 

very difficult for Tha Kasem Subdistrict Municipality 

to solve. From this problem, we were interested 

in solid waste and environmental management 

by emphasis on community participation and 

integrated network in this municipality, such as 

training on waste management in the community, 

people in the community participate in reducing 

the amount of solid waste and separating household
waste, etc. This guideline can be used for encouraging
the correct waste management and preparing 

for future growing of the community. Moreover, 

this management can help to decrease the waste 

elimination cost and save government budget. 
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The data from this study can be used in complete 

waste management plan for the Tha Kasem Subdistrict
Municipality that may lead to increase their further 

management efficacy. 

Objectives

 The objective of this research was to 

study an influence of attitude about solid waste 

separation from people who lives in Tha Kasem 

Subdistrict Municicality, Muang District, Sa Kaeo 

Province on the amount of waste that needs the 

disposal within 1 day.

Literature review 

 Solid-waste management, the collecting, 

treating, and disposing of solid material that is 

discarded because it has served its purpose or is 

no longer useful. Improper disposal of municipal 

solid waste can create unsanitary conditions, and 

these conditions in turn can lead to pollution of 

the environment and to outbreaks of vector-borne 

disease that is, diseases spread by rodents and 

insects. The tasks of solid-waste management 

present complex technical challenges. They also 

pose a wide variety of administrative, economic, 

and social problems that must be managed and 

solved.

 Solid waste refers to the range of garbage 

materials arising from animal and human activities 

that are discarded as unwanted and useless. Solid 

waste is generated from industrial, residential, and 

commercial activities in a given area, and may be 

handled in a variety of ways. As such, landfills 

are typically classified as sanitary, municipal, 

construction and demolition, or industrial waste 

sites (Siri, 2006). 

 Waste can be categorized based on material, 

such as plastic, paper, glass, metal, and organic 

waste. Categorization may also be based on hazard 

potential, including radioactive, flammable, infectious,
toxic, or non-toxic wastes. Categories may also pertain 

to the origin of the waste, whether industrial,
domestic, commercial, institutional, or construction 

and demolition. Regardless of the origin, content, 

or hazard potential, solid waste must be managed 

systematically to ensure environmental best 
practices. As solid waste management is a 

critical aspect of environmental hygiene, it must 

be incorporated into environmental planning 

(Jaito, 2005).

 Solid waste management is defined as the 

discipline associated with control of generation, 

storage, collection, transport or transfer, processing
and disposal of solid waste materials in a way 

that best addresses the range of public health, 

conservation, economic, aesthetic, engineering, 

and other environmental considerations (World 

Health Organization, 1971).

 In its scope, solid waste management includes 

planning, administrative, financial, engineering, and 
legal functions. Solutions might include complex 

inter-disciplinary relations among fields such as public 

health, city and regional planning, political science, 

geography, sociology, economics, communication 

and conservation, demography, engineering, and 

material sciences.
 Solid waste management practices can 

differ for residential and industrial producers, 

for urban and rural areas, and for developed 

and developing nations. The administration of 

non-hazardous waste in metropolitan areas is 
the job of local government authorities. On the 
other hand, the management of hazardous waste 
materials is typically the responsibility of those 
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who generate it, as subject to local, national, and 
even international authorities.

 Objectives of Waste Management, the 
primary goal of solid waste management is reducing 
and eliminating adverse impacts of waste materials 
on human health and the environment to support 
economic development and superior quality 
of life. This is to be done in the most efficient 
manner possible, to keep costs low and prevent 
waste buildup.

 The concept of community participation, 
there is no fixed definition that can describe a 
clear meaning of community participation. This is 
because different researchers interpret the purpose 
of community participation with different views. 
The community participation concept has different 
meanings to different people to such an extent 
that virtually many community-based project or 
program that is now being a fashionable termed 
“Community participation”. It is also known as 
citizen participation, people’s participation, public 
participation, and popular participation. Armitage
(1988) defined community participation as a process 
by which communities act in response to public 
concerns, voice out their opinions about decisions that 
affect them, and take responsibility for changes to 
their community. Below are concepts and issues 
raised by previous research:
 - An interactive process (interactive) that 
involves communication, listening, consulting, 
mergers and collaborations with the public, who 
is also as a partner who will also participate to 
give consent and opinion on the decision making 
process (Okello et al, 2009).

 - Information sharing, involving communities 
in decision-making process, taking into consideration 
the idea and opinion of the community and 
empower the community in terms of ability to 
influence the decision-making process (Gladstone 
Ports Corporation, 2008).

 - Community participation describes any 
process that starts to inform, gather input or involve the 
community regarding decision making processes. 
This covers all levels of information, awareness 
creation, outreach, inputs involvement and 
collaboration (RPRLGSP, 2009).

Research scope

Content scope

 This research was focused on the study of 
community participation in solid waste management 
in Tha Kasem Subdistrict Municipality, Muang 
District, Sa Kaeo Province. The content was consisted 
of concept and theory about participation, solid 
waste management, and related research. 

Studied target group

 The research was a quantitative research 
that focused on the community participation in 
solid waste management in Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa-Kaeo Province. 
Because the exact number of the population 
is unknown. Therefore, the sample population 
was determined by using the Taro Yamane table 
method for 400 people. Data collection was
carried out by community leaders in each village.
It was found that most of the respondents were 
elderly people and therefore encounter difficulties 
in literacy. In addition, people in the community 
are cautious in giving information to people outside 
the community. It is a limitation in collecting 
research data. Therefore, only 73 complete 
questionnaires remain.

Conceptual Framework
 The attitude in solid waste separation of 
people in Tha Kasem Subdistrict Municipality, 
Muang District, Sa-Kaeo Province.
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The attitude in solid 

waste separation 

X1: Understanding of 

solid waste separation 

X2: Sentiment in 

participation of solid 

waste separation 

Type of solid waste 

Y1: Organic wastes 

Y2: Plastic wastes 

Y3: Paper wastes 

Y4: Iron, copper and 

zinc wastes 

Y5: Glass bottle wastes 

Y6: Aluminum wastes 

Y7: Water bottle 

wastes 

Y8: General wastes 
       

 Y8: General wastes 

Figure 1 Conceptual Framework

Methodology

Data collection

 Questionnaire was used as a research tool 
in this study. The data was consisted of:

 1. Primary data: Primary data was collected 
by surveying the area of Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa Kaeo Province. 
In addition, the data was also collected from 
interviewing the people and Chief Executive of 
the Tha Kasem Subdistrict Administrative Organization.

 2. Secondary data: Secondary data was 
collected from books, websites, documents and 
related literatures such as research theory, research 
articles, research reports, and etc.

Statistical analysis

 The research tool in this study was a 

questionnaire for collecting the data by using 

self-enumeration method and multiple linear 

regression (enter method) was used to analyze 

the hypothesis. 

Results

 To analyze the multiple linear regression, 

these results could be concluded that the 

error of independent variables which consisted 

of understanding in solid waste separation and 

sentiment in participation of solid waste separation 

was independent of each other. From the Enter 

method, the results showed that the Understanding 

of solid waste separation (X1) of the attitude in 

solid waste separation of people in Tha Kasem 

Subdistrict Municipality, Muang District, Sa- Kaeo 

Province influenced on the amount of the solid 

wastes that needs the disposal within 1 day 

according to the main hypothesis (Table 1-9)
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 From Table 1, the results showed that R2 

was .164 or 16.4%. These results indicated that 

the amount of the organic wastes that people 

in Tha Kasem Subdistrict Municipality needs 

the disposal within 1 day was different because 

the difference of the attitudes in organic waste 

separation was 16.4%. Therefore, this result was 

passed the assumption for multiple linear regression 

analysis and there was no multicollinearity in 

each of the independent variables. It was found 

that the understanding of solid waste separation 

(X1) significantly influenced to the amount of the 

organic wastes that needs the disposal within 1 

day (p=0.003). Whereas the sentiment in participation 

of solid waste separation (X2) did not influence 

to the amount of the organic wastes that needs 

the disposal within 1 day (p=0.165). The equation 

of the multiple linear regression was then defined 

as shown in (Eq. 1). 

  =  6.77-1.90X1  (1)

Table 1
Influential analysis between the attitude in solid waste separation of people in Tha Kasem Subdistrict 

Municipality, Muang District, Sa-Kaeo Province and the amount of the organic wastes that needs the 

disposal within 1 day by using Enter method

The attitude in solid waste separation 
of people in Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa-Kaeo 
Province

Regression 
Coefficient

SD p-value R2

Constant value 6.77 1.86 .001 .164

Understanding of solid waste separation (X1) -1.90 .61 .003

Sentiment in participation of solid waste 
separation (X2)

.96 .62 .165

Table 2 
Influential analysis between the attitude in solid waste separation of people in Tha Kasem Subdistrict 

Municipality, Muang District, Sa-Kaeo Province and the amount of the plastic wastes that needs the 

disposal within 1 day by using Enter method

The attitude in solid waste separation 
of people in Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa-Kaeo 
Province

Regression 
Coefficient

SD p-value R2

Constant value 11.94 4.28 .007 .055

Understanding of solid waste separation (X1) -2.61 1.62 .111

Sentiment in participation of solid waste 
separation (X2)

1.19 1.66 .476
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 From Table 2, the values of R2 was .055 

or 5.5%. These results indicated that the amount 

of the plastic wastes that people in Tha Kasem 

Subdistrict Municiplaity needs the disposal within 

1 day was different because the difference of the 

attitude in the plastic waste separation was 5.5%. 

Therefore, this result was passed the assumption 

for multiple linear regression analysis and there was 

no multicollinearity in each of the independent 

variables. It was found that the understanding of 

solid waste separation (X1) and the sentiment in 

participation of solid waste separation (X2) did 

not influence to the amount of the plastic wastes 

that needs the disposal within 1 day (p=0.111 

and 0.476, respectively).

 From Table 3, the R2 value was .010 or 

1.0%. These results indicated that the amount 

of the paper wastes that people in Tha Kasem 

Subdistrict Municipality needs the disposal within 1 

day was different because of the difference of the 

attitude in the paper waste separation was 1.0%. 

Therefore, this result was passed the assumption 

for multiple linear regression analysis and there was 

no multicollinearity in each of the independent 

variables. It was found that the understanding of 

solid waste separation (X1) and the sentiment in 

participation of solid waste separation (X2) did 

not influence to the amount of the paper wastes 

that needs the disposal within 1 day (p=0.940 

and 0.607, respectively).

 From Table 4, the R2 value was .21 or 

21.09%. These results indicated that the amount 

of the iron, copper and zinc wastes that people 

in Tha Kasem Subdistrict Municipality needs the 

disposal within 1 day was different because of 

the difference of the attitude in the iron, copper 

and zinc wastes separation was 21.0%. Therefore, this 

result was passed the assumption for multiple linear 

regression analysis and there was no multicollinearity 

in each of the independent variables. It was found 

that the understanding of solid waste separation 

(X1) and the sentiment in participation of solid 

waste separation (X2) did not influence to the 

amount of iron, copper and zinc wastes that 

needs the disposal within 1 day (p=0.612 and 

0.305, respectively).

 From Table 5, the R2 value was .057 or 

5.7%. These results indicated that the amount of 

the glass bottle wastes that people in Tha Kasem 

Subdistrict Municipality needs the disposal within 

1 day was different because of the difference of 

the attitudes in the glass bottle wastes separation
was 5.7%. Therefore, this result was passed the 

assumption for multiple linear regression analysis 

and there was no multicollinearity in each of 

the independent variables. It was found that 

the understanding of solid waste separation 

(X1) significantly influenced to the amount of 

the glass bottle wastes that needs the disposal 

within 1 day (p = 0.043). Whereas the sentiment 

in participation of solid waste separation (X2) did 

not influence to the amount of the glass bottle 

wastes that needs the disposal within 1 day 

(p=0.076). The equation of the multiple linear 

regression was then defined as shown in (Eq. 2).

   =  6.36-2.76X1  (2)
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Table 3 
Influential analysis between the attitude in solid waste separation of people in Tha Kasem Subdistrict 

Municipality, Muang District, Sa-Kaeo Province and the amount of the paper wastes that needs the 

disposal within 1 day by using Enter method

The attitude in solid waste separation 
of people in Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa-Kaeo 
Province

Regression 
Coefficient

SD p-value R2

Constant value 3.04 2.89 .296 .010

Understanding of solid waste separation (X1) -.08 1.09 .940

Sentiment in participation of solid waste 
separation (X2)

.58 1.12 .607

Table 4
Influential analysis between the attitude in solid waste separation of people in Tha Kasem Subdistrict 

Municipality, Muang District, Sa-Kaeo Province and the amount of the iron, copper and zinc wastes 

that needs the disposal within 1 day by using Enter method

The attitude in solid waste separation 
of people in Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa-Kaeo 
Province

Regression 
Coefficient

SD p-value R2

Constant value 5.13 2.19 .022 0.21

Understanding of solid waste separation (X1) -.421 .826 .612

Sentiment in participation of solid waste 
separation (X2)

.878 .849 .305

Table 5. 
Influential analysis between the attitude in solid waste separation of people in Tha Kasem Subdistrict 

Municipality, Muang District, Sa-Kaeo Province and the amount of the glass bottle wastes that needs 

the disposal within 1 day by using Enter method

The attitude in solid waste separation 
of people in Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa-Kaeo 
Province

Regression 
Coefficient

SD p-value R2

Constant value 5.13 2.19 .022 0.21

Understanding of solid waste separation (X1) -.421 .826 .612

Sentiment in participation of solid waste 
separation (X2)

.878 .849 .305
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Table 6 
Influential analysis between the attitude in solid waste separation of people in Tha Kasem Subdistrict 

Municipality, Muang District, Sa-Kaeo Province and the amount of the aluminum wastes that needs 

the disposal within 1 day by using Enter method

The attitude in solid waste separation 
of people in Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa-Kaeo 
Province

Regression 
Coefficient

SD p-value R2

Constant value 2.59 7.38 .727 . 010

Understanding of solid waste separation (X1) -.62 2.78 .825

Sentiment in participation of solid waste 
separation (X2)

1.75 2.86 .543

 From Table 6, the R2 value was .010 or 

1.0%. These results indicated that the amount 

of aluminum wastes that people in Tha Kasem 

Subdistrict Municipality needs the disposal within 

1 day was different because of the difference of 

the attitude in the aluminum wastes separation 

was 1.0%. Therefore, this result was passed the 

assumption for multiple linear regression analysis 

and there was no multicollinearity in each of 

the independent variables. It was found that 

the understanding of solid waste separation (X1) 

and the sentiment in participation of solid waste 

separation (X2) did not influence to the amount 

of the aluminum wastes that needs the disposal 

within 1 day (p=0.825 and 0.543, respectively). 

 From Table 7, the R2 value was .063 or 

6.3%. These results indicated that the amount 

of the water bottle wastes that people in Tha 

Kasem Subdistrict Municipality needs the disposal 

within 1 day was different because of the difference 

of the attitude in the water bottle wastes separation 

was 6.3%. Therefore, this result was passed the 

assumption for multiple linear regression analysis 

and there was no multicollinearity in each of 

the independent variables. It was found that 

the understanding of solid waste separation (X1) 

and the sentiment in participation of solid waste 

separation (X2) did not influence to the amount of 

the water bottle wastes that needs the disposal 

within 1 day (p=0.071 and 0.353, respectively).

 From Table 8, the R2 value was .046 or 

4.6%. These results indicated that the amount 

of the general wastes including plastic bags and 

foam boxes that people in Tha Kasem Subdistrict 

Municipality needs the disposal within 1 day was 

different because of the difference of the attitude 

in the general wastes separation was 4.6%. Therefore,
this result was passed the assumption for multiple 

linear regression analysis and there was no 

multicollinearity in each of the independent 

variables. It was found that the understanding 

of solid waste separation (X1) and the sentiment 

in participation of solid waste separation (X2) 

did not influence to the amount of the general 

wastes including plastic bags and foam boxes 

that needs the disposal within 1 day (p=0.689 

and 0.540, respectively).

 From Table 9, the R2 value was .035 or 

3.5%. These results indicated that the amount of 
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the hazardous wastes that people in Tha Kasem 

Subdistrict Municipality needs the disposal within 

1 day was different because of the difference of 

the attitude in the hazardous wastes separation 

was 3.5%. Therefore, this result was passed the 

assumption for multiple linear regression analysis 

and there was no multicollinearity in each of 

the independent variables. It was found that 

the understanding of solid waste separation (X1) 

and the sentiment in participation of solid waste 

separation (X2) did not influence to the amount 

of the hazardous wastes that needs the disposal 

within 1 day (p=0.307 and 0.134, respectively).

Table 7 

Influential analysis between the attitude in solid waste separation of people in Tha Kasem Subdistrict 

Municipality, Muang District, Sa Kaeo Province and the amount of the water bottle wastes that needs 

the disposal within 1 day by using Enter method

The attitude in solid waste separation 
of people in Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa Kaeo 
Province

Regression 
Coefficient

SD p-value R2

Constant value 11.88 4.33 .008 0.063

Understanding of solid waste separation (X1) -2.99 1.64 .071

Sentiment in participation of solid waste 
separation (X2)

1.57 1.68 .353

Table 8

Influential analysis between the attitude in solid waste separation of people in Tha Kasem Subdistrict 

Municipality, Muang District, Sa-Kaeo Province and the amount of the general wastes including plastic 

bags and foam boxes that needs the disposal within 1 day by using Enter method

The attitude in solid waste separation 
of people in Tha Kasem Subdistrict 
Municipality, Muang District, Sa-Kaeo 
Province

Regression 
Coefficient

SD p-value R2

Constant value 9.48 2.45 .000 0.46

Understanding of solid waste separation (X1) -.37 .92 .689

Sentiment in participation of solid waste 
separation (X2)

1.392 .92 .134
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Discussions 
 According to the results in this study, 

people in Tha Kasem Subdistrict Municiplaity was 

faced with several waste problems in their family 

including the insufficient amount of bins for solid 

waste separation, incorrect method in separating 

of solid wastes, lacking of understanding in solid 

waste separation, the indistinct color of bin types 

for solid waste separation, the inaccessibility of 

public relations by related departments about 

the benefits of household solid waste separation. 

These vary problems significantly differenced in 

the amount of the organic wastes that needs the 

disposal within 1 day. The research tool in this 

study was a questionnaire for collecting the data 

by using self-enumeration method and multiple 

linear regression (enter method) was used to analyze 

the hypothesis.The people who faced with the 

problems in their family about insufficient amount 
of bins for solid waste separation, the incorrect 

method in transferring the separated solid wastes, 

lacking of understanding in solid waste separation, 

the unclear massage on the bins resulting in difficulty 

to read, the indistinct color of bin types, the 

inaccessibility of public relations by related 

departments about the benefits of household solid 

waste separation, and the lacking of solid waste 

separating inducement from related departments, 

had significant difference in amount of the recycle 

wastes (plastics, papers, iron, copper, zinc, glass 

bottles, aluminum, water bottles), the general 

wastes (plastic bags and foam boxes), and the 

hazardous wastes that needs the disposal within 

1 day (p < .05). These results were correlated with 

the previous research about the people participation 

of waste management in City Municipality of 

Nakorn Chiang Mai (Boonyachaichana, 2009). This 

municipality was still lack of guideline and inducing 

the people participation in waste separation, lack 

of budget and equipment in waste separation, 

lack of campaign and public relations about the 

understanding in waste management for people. 
The Tha Kasem Subdistrict Municipality was also lack 

of public relations by related departments about 

the benefits of household solid waste separation. 

In addition, the municipality was still lack of 

budget for supplying the enough amount of bins 

in responding to people’s demand resulting in 

waste elimination by people themselves using 

landfilling and burning methods. Uthai Kunoran 

(2004) reported the effectiveness in the solid 

waste management of Tambon Administrative 

Organization in Sam Phran District, Nakorn Prathom 

Province. This research reported that the sufficiency 

of working equipment and vehicle for collecting 

and transferring the wastes, the ability in waste 

management, the people corporation were important 

factors effecting to efficacy of waste management. 

For Tha Kasem Subdistrict Municipality, we found 

that the municipality was also lack of equipment 

in waste separation and vehicle for waste collecting.
Currently, the municipality hires the private 

company in waste collecting because of the 

municipality has no own waste collecting truck. 

This hiring affects to cost, waste collecting frequency 

and uncertainty of the running day and time to 

each village. These factors result in full of rancid 

wastes in the community environment. Therefore, 

the understanding of solid waste separation 

significantly influenced to the amount of the 

organic and glass bottle wastes that people in 

Tha Kasem Subdistrict Municipality needs the 

disposal within 1 day.

Limitation of the Study

 Tha Kasem Subdistrict Municipality is a 

medium-sized community that has government 
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agencies to take care of and pay attention to 

waste management regularly. However, research 

data collection has the following limitations:

 - A large number of elderly people live in the 

community and therefore encounter difficulties 

in literacy.

 - The period when collecting data, most 

of the people were engaged in occupations such 

as agriculture and general employment.

 - People in the community are cautious in 

giving information to people outside the community. 

It is a limitation in collecting research data.

Research suggestion

Suggestion for practicing 

 1) The benefit of waste separation should 

be publicized and campaigned. And in order to 

decrease the accumulation and stink of wastes, 

the supplying of waste collecting truck should 

be planned and a timetable of truck should be 

also provided and informed to the people.    

 2) The technology should be used for 

waste management and informed to the people.

 3) Recycle waste bank should be established 

in each sub-district. This waste bank establishing 

can induce and aware the people to separate the 

wastes correctly. In addition, the people can get 

some income from their waste separation.  

 4) The route of the waste collecting truck 

should be managed in order to save cost and 

collect the wastes thoroughly the area of Tha 

Kasem Subdistrict Municipality under the limitation 

of time and budget.

Suggestion for further research

 Sustainable waste and environmental 

management and the recycle waste bank estab-

lishing in Tha Kasem Subdistrict area should be 

further studied. 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด

ทางอารมณ์กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง 

คือ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ช้ันปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 221 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ศึกษาประกอบด้วย (1) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต (2559) น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

(n=30) ได้ค่าความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค 0.634 และเมื่อน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 221 คนได้ค่าความเชื่อ

มั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (actual reliability) 0.923 (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต 

พัฒนามาจากศศิประภา เกษสุพรรณ์ (2562) ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จากทรงคุณุฒิ ได้ค่า IOC มากกว่า 

0.5 และน�าไปทดลองใช้ (n=30) ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค 0.958และเมื่อน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

221 คนได้ค่า ความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค 0.956 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทางอารมณ์

อยู่ในระดับปกติและมีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อยครั้ง  โดยความฉลาดทางอารมณ์มีความ

สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตในระดับต�่ามาก (p<.05) ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า

ผู้ที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตต�่า 

ค�ำส�ำคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต นิสิตพยาบาล

กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์กับ
พฤติกรรมกำรกลั่นแกล้งทำงอินเทอร์เน็ต
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Abstract

The objective of this descriptive research was to study the relationship between emotional intelligence and 

cyberbullying behavior of nursing students in the Faculty of Nursing of a University. The sample 

consisted of 221 students in the Faculty of Nursing at a university, years 1-4, academic year 2021, 

according to the specified qualifications. The instruments used in this study included (1) Cronbach’s 

alpha coefficient was 0.634 when applied to the sample group (n=30), and actual reliability was 0.923 

when applied to the sample group of 221 subjects. (2) cyberbullying behaviors questionnaire adapted 

from one developed by Sasiprapha Ketsuphan (2019), with content validity evaluated by experts. The 

IOC was above 0.5 and Cronbach’s alpha coefficient was 0.956 when applied to the sample group of 

221 subjects. The results found that emotional intelligence was at a normal level and cyberbullying 

behavior was at a low level. Emotional intelligence was negatively correlated with cyberbullying behavior at 

a very low level (p<.05). Based on the findings, the results of this study showed that people with a 

high level of emotional intelligence had fewer cyberbullying behaviors.

Keywords: emotional intelligence, cyberbullying, nursing students

บทน�ำ
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้คนในสังคมสามารถ

เข้าถงึสือ่ออนไลน์และอนิเทอร์เนต็ได้สะดวกมากขึน้ โทรศพัท์

มอืถอืถกูพฒันาให้สามารถท�ากจิกรรมได้หลายอย่าง เช่น การ

เข้าถงึอนิเทอร์เนต็ การหาเพือ่นผ่านแอปพลเิคชนั การเล่นเกม 

การถ่ายรูป และคลิปวิดีโอ รวมไปถึงการเผยแพร่ รูปภาพ 

และวดิโีอต่าง ๆ  ส�านักงานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

(Electronic Transactions Development Agency, 

2021) ได้ส�ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2563 

พบว่า มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ช่ัวโมง 25 

นาที เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 1 ช่ัวโมง 3 นาที สาเหตุ

หลัก คือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและมี

เครือข่ายที่ครอบคลุม รองลงมาคือ มีความจ�าเป็นต้องใช้

อินเทอร์เน็ตในการเรียนแบบออนไลน์หรือบริการ ๆ เพิ่ม

มากข้ึน และพบว่า ในกลุ่มนิสิตมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย

ต่อวันสูงท่ีสุดถึง 12 ช่ัวโมง 43 นาที  
 ข้อค้นพบในงานวิจัยที่น่าสนใจของ (Huang & 

Chou, 2010) พบว่า เมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ผู ้คนจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการกระท�าความ

รุนแรงต่อกันอันเป็นสาเหตุของการเกิดการรังแกกันแบบ

ใหม่ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ซ่ึงเรียกว่า พฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต 

(cyberbullying) พฤตกิรรมการกลัน่แกล้งทางอนิเทอร์เนต็ 

สามารถเกิดข้ึนได้โดยไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่ มีความ

หมายในลกัษณะทีเ่ก่ียวกบัพฤตกิรรมก้าวร้าว หรอืการกระท�า
ท่ีเป็นอันตรายท่ีตั้งใจกระท�า โดยเป็นการกระท�าซ�้า ๆ ใน

ช่วงเวลาหนึง่ในความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ซึง่เป็นลกัษณะ

ของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน บ่งชี้ให้เห็น

ว่าพฤติกรรมการกล่ันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตเพราะเป็น

พื้นท่ีท่ีไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ท�าให้หลายคนกล้า

ท่ีจะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากข้ึน เช่น การโพสต์

ข้อความด่าทอ หรือการท�าให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เป็น

โอกาสให้เกิดการท�าร้ายทางจิตใจผู้อื่นอย่างไร้ขีดจ�ากัด อัน

อาจส่งผลทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน เพราะการใช้อินเทอร์เน็ต

ในยุคปัจจุบัน เป็นการกลั่นแกล้งที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน 

ท้ังยังสามารถเกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา และแพร่กระจายได้

อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะกลุ่ม
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นิสิต/นักศึกษามีความเสี่ยงสูงเพราะมีจ�านวนชั่วโมงการ

ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุดถึง 12 ชั่วโมง 43 นาที 

 นสิติพยาบาลเป็นวยัมีอายอุยูใ่นช่วง 18–22 ปี ถอื

เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้พร้อมต่อ

การเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว 

สภาพแวดล้อม สังคม การอยู่ร่วมกับเพื่อนโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งจากการระบาดของโคโรน่าไวรัสที่มีผลท�าให้รูปแบบการ

เรยีนพยาบาลทีจ่ากเดิมต้องมคีวามรบัผดิชอบสูงมากอยูแ่ล้ว 

ต้องเพิ่มความรับผิดชอบต้องพึ่งพาตนเองมากข้ึน อาจส่ง

ผลท�าให้เกิดความเครียด จนไม่สามารถปรับตัวให้เผชิญกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (Tantalanukul, 2018) ความเครียด

นั้นมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ความเครียดระดับ

พอดีมีผลทางบวกในเรื่องการเรียนส่งผลให้นิสิตต้ังใจเรียน 

แต่ความเครียดระดับที่มากเกินไปท�าให้ความสามารถใน

การเรียนรู้และความจ�าแย่ลง ความเครียดระดับที่รุนแรง

เป็นระยะเวลานานและไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะ

สมส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพจิต ได้แก่ ความวิตก

กังวล อารมณ์ซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การมีพฤติกรรมเสี่ยง

ในด้านต่าง ๆ  (Photawon, Pensuwan & Wongpradis, 

2014) และนิสากร, สุนทรียภรณ์ และมาลินี (Pothimas, 

Meepring & Youjaiyen, 2021) ศึกษาถึงความสัมพันธ์

ระหว่างความเครียดในการเรียนออนไลน์ ความยืดหยุ่น

ทางอารมณ์ และการเผชิญความเครียดของนิสิตพยาบาล 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า นิสิตพยาบาล

มีความเครียดในการเรียนออนไลน์อยู ่ในระดับสูงและ

รุนแรง (ร้อยละ 45.60 และ 36.10) สาเหตุจากไม่เคยมี

ประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์และการสื่อสารกันผ่าน

ระบบเครอืข่ายสงัคมมาก่อน เหตกุารณ์นีก่้อให้เกดิความไม่

สบายใจ กังวล ซึ่งเป็นสิ่งคุกคามร่างกาย และจิตใจ ท้ังนี้

อาจก่อให้เกิดความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจ ขาดความมั่นคง 

ส่งผลให้ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และส่งผล

กับความฉลาดทางอารมณ์

 กรมสขุภาพจติ (Department of Mental Health, 

2021) ได้อธิบายถึงความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ไว้ว่าหาก
บคุคลมคีวามฉลาดทางอารมณ์ต�า่ จะส่งผลต่อการกลัน่แกล้ง
ผู้อื่น และมักมีความคิดว่าตนเองถูกเสมอ ไม่รับฟังความคิด

เห็นของผู้อื่น ต้องการได้รับความสนใจ อาจจะมองหาวิธี

ที่ท�าให้ตนรู้สึกดีกว่าผู้อื่น ความตั้งใจกระท�าให้ผู้อื่นได้รับ

ความทุกข์ความเจ็บปวด เพื่อให้ตนเองรู้สึกมีอ�านาจ และ

ในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญและเก่ียวข้อง

กบัพฤตกิรรมการกลัน่แกล้งทางอินเทอร์เนต็ ซึง่มลูนธิยิวุพฒัน์
(Yuvabadhana Foundation, 2021) พบว่า ใน

ประเทศไทยพบกลุ่มเยาวชนมากกว่า 50% ของเยาวชน

มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตและคุกคามผู้อื่น

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจากการศึกษาของปราโมทย์

และสุวนีย์ (Theerapong & Keawkingkeaw, 2004) พบ

ว่า การมีความฉลาดทางอารมณ์ต�่าจะส่งผลให้แสดงออกใน

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ความเครียดต่าง ๆ จะมีการแก้

ปัญหาโดยการแสดงออกในสังคมออนไลน์อาทิ การโพสต์

ด่า การระบายความรู้สึกเพื่อเป็นการปลดปล่อยอารมณ์

ความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้น และรัฐพล โกรินทร์ 

(Korin, 2018) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความ

ฉลาดทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ความสามารถ

ในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น สามารถ

แยกความแตกต่างของอารมณ์ทีเ่กดิขึน้และใช้ข้อมลูเหล่านี้
ไปเป็นเคร่ืองชี้น�าในการคิดและการกระท�าสิ่งต่าง ๆ  ไปใน

ทางบวกหรือทางลบ หากใช้ไปในทางบวกก็จะท�าให้มีการ

แสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม สามารถสือ่สาร แสดงความรูส้กึ

และอารมณ์ของตนได้ถูกกาลเทศะ แต่เมื่อใช้ไปในทางลบ

ก็จะท�าให้มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นความฉลาด

ทางอารมณ์ต�่า อาจเป็นปัจจัยส�าคัญในการแสดงออกถึง

การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

 จากการศกึษาของ อคัรเดชา ไชยา (Chaiya, 2021) 

เก่ียวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อผลกระทบในการใช้

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ของนสิติพยาบาลพบว่านสิติใช้งาน

สื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 5 ชั่วโมง และมีความถี่ในการใช้

แต่ละวันมากกว่า 6 ครั้งต่อวัน และพบว่า พฤติกรรมการ

เรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล: ภาคเหนือตอนล่างท่ี

นสิติจะมปีฏสิมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ  ในการเรยีนออนไลน์มาก

ท่ีสุด (Songthai, Yottavee & Saengkhiew, 2021) โดย

มีการใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น E-learning, Google meet 

Application zoom และ Microsoft team หรือ Social 

media application เช่น facebook และ line ในการ

ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเมื่อต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดง

ความคิดเห็น หรือท�างานกลุ่มมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบัน
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นิสิตพยาบาลมีความคุ้นเคยกับการติดต่อผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์ด้วย application ต่าง ๆ เช่น facebook 

line Twitter และ Instagram บน smartphone ท่ีใช้

งานเป็นประจ�า

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่านิสิตพยาบาล

เป็นช่วงวัยรุ ่นตอนปลายที่ต้องปรับตัวมากขึ้น ร่วมกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัสในปัจจุบันต้อง

ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์มีการ

ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้นิสิตคณะพยาบาล

มีความเครียดในการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับสูง เมื่อไม่

สามารถเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ หรือหากมีภาวะความ

ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต�่า อาจส่งผลให้เกิดการกลั่นแกล้ง

ผู้อืน่โดยการด่าว่าการส่งข้อความรบกวนหรอืหมิน่ประมาท 

การลบหรือบล็อกผู้อื่นออกจากสุ่ม การแอบอ้างตนเอง

และการน�าความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปเปิดเผย 

และจากการศึกษาของปริญญา, สมบัติ และดาราวรรณ 

(Chainwong, Skulphan & Thapinta, 2020) เก่ียวกับ 

การถูกรังแกผ่านทางอินเทอร์เน็ตและความเสี่ยงต่อการ

ฆ่าตัวตายในเยาวชนพบว่า ผลกระทบจากการถูกรังแก

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีกลุ่มเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายคิดเป็น 

36.30% ในจ�านวนนี้ 52.10% มีความเสี่ยงต่อการฆ่า

ตัวตายในระดับรุนแรงถึง 10.30%

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาดังที่ดังกล่าว 

จึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง

อารมณ์กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของ

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้

บุคคลที่มีความสนใจและเกี่ยวข้องน�าไปวางแผนส่งเสริม

ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนลดพฤตกิรรมการกลัน่แกล้ง

ทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตต่อไป

ค�ำถำมกำรวิจัย

 ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตของนิสิตคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง หรือไม่

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง

อารมณ์กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตของ

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 การศกึษาความสมัพนัธ์ของความฉลาดทางอารมณ์

กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย 

แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต ได้แก่ 

ดี เก่ง สุข และพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

ที่ผู ้วิจัยพัฒนามาจากศศิประภา เกษสุพรรณ์ ได้แก่ การ
กลั่นแกล้งทางวาจาและการกลั่นแกล้งทางสังคม จึงสรุป

เป็นกรอบแนคิดในการวิจัยดังภาพ 1

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกร 

 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปีท่ี 1-4 ท่ีลงทะเบียน

เรียนในปีการศึกษา 2564 ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ�านวน 

495 คน

กลุ่มตัวอย่ำง 

 วิธีการสุ่มกลุ ่มตัวอย่างได้มาจากการใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (stratified random 

sampling) ซ่ึงจะได้ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันปี 

 หลังจากนั้นใช้วิธีจับสลากโดยการสุ ่มแบบไม่มี

การใส่คืน (sampling without replacement) จาก

ประชากรทั้งหมด 495 คน โดยค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากโปรแกรมส�าเร็จรูป G*Power ท่ีระดับความคลาด

เคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 221 คน โดยก�าหนด

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ ดังนี้
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ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ)

  1. ด้ำนดี 

  - ควบคุมตนเอง

  - เห็นใจผู้อื่น

  - รับผิดชอบ

  2. ด้ำนเก่ง

  - มีแรงจูงใจ

  - ตัดสินใจและแก้ปัญหา

  - สัมพันธภาพ

  3. ด้ำนสุข 

  - ภูมิใจตนเอง

  - พอใจชีวิต

  - สุขสงบจิตใจ

   พฤติกรรมกำรกลั่นแกล้งทำงอินเทอร์เนต

  1. กำรกลั่นแกลงทำงวำจำ 

  - ด้านการด่าว่า

  - ด้านการสื่อสารที่รบกวนหรือหมิ่น

    ประมาท

  2. กำรกลั่นแกล้งทำงสังคม 

  - ด้านการลบหรือบล็อกผู้อื่นออกจาก

    กลุ่ม

  - ด้านการน�าความลับหรือข้อมูล

    ส่วนตัวของผู้อื่นไปเปิดเผย

  - ด้านการแอบอ้างตัวตน

เกณฑ์คัดเข้ำ (inclusion criteria)

 1. ผู ้เข้าร่วมวิจัยต้องลงทะเบียนเรียนในปีการ

ศึกษา 2564

 2. ผู้เข้าร่วมวิจัยท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

ต้องได้รับการยินยอมเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง

 3. สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้

และสามารถเข้าถึงช่องทางออนไลน์และสื่ออินเทอร์เน็ตได้

 4. อาสาสมัครยินยอมเข้าร่วมโครงการโดยความ

สมัครใจและมีการลงนามเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร

เกณฑ์กำรคัดออก (exclusion criteria) 

 1. มภีาวะเจบ็ป่วยกะทนัหนัไม่สามารถให้ข้อมลูได้

 2. ลาออกหรือมีการย้ายออกจากพื้นที่การวิจัย

ในระหว่างการด�าเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครื่องมือในการวิจัยมี 2 ชุด คือ

 ชุดที่ 1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

ได้มีการน�าแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรม

สุขภาพจิตมาใช้ เพื่อใช้วัดความฉลาดทางอารมณ์ 

 ซ่ึงมีจ�านวนท้ังหมด 52 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน 

คือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข เป็นลักษณะมาตราส่วน

ประมาณค่า 4 ระดับ ซ่ึงมี 2 กลุ่มค�าถามคือ

 กลุ ่มที่ 1 กลุ ่มค�าถามเชิงบวก มีเกณฑ์การให้

คะแนนดังน้ี

 ตอบไม่จริง ให้ 1 คะแนน

 ตอบจริงบางครั้ง ให้ 2 คะแนน

 ตอบค่อนข้างจริง ให้ 3 คะแนน

 ตอบจริงมาก ให้ 4 คะแนน
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 กลุม่ท่ี 2  กลุม่ค�าถามเชงิลบ มีเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี้

 ตอบไม่จริง ให้ 4 คะแนน

 ตอบจริงบางครั้ง ให้ 3 คะแนน

 ตอบค่อนข้างจริง ให้ 2 คะแนน

 ตอบจริงมาก ให้ 1 คะแนน

 ส�าหรับเกณฑ์การแปลผล คือ 

 รวมทุกด้าน เกณฑ์ปกติ คือ 138-170

 ด้านดี  เกณฑ์ปกติ คือ 48-58

 ด้านเก่ง  เกณฑ์ปกติ คือ 45-59

 ด้านสุข  เกณฑ์ปกติ คือ 42-56

 ชดุที ่2 แบบสอบถามพฤติกรรมการกลัน่แกล้งทาง

อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากงานวิจัยของศศิประภา 

เกตุสุพรรณ (Ketsuphan, 2019) จ�านวน 22 ข้อ และ

ผู้วิจัยได้สร้างข้อค�าถามเพิ่มเพื่อให้มีความครอบคลุมกับ

ลกัษณะการกล่ันแกล้งทางอนิเทอร์เนตในปัจจุบนัเพิม่ขึน้อกี

จ�านวน 8 ข้อ รวมเป็น 30 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถาม

มาตราประมาณค่า (rating scale) ม ี5 ระดบั มเีกณฑ์การให้

คะแนนดังน้ี

 เป็นประจ�า  ให้ 5  คะแนน

 บ่อยครั้ง     ให้ 4  คะแนน

 ค่อนข้างบ่อย ให้ 3  คะแนน

 ไม่ค่อยบ่อย ให้ 2  คะแนน

 น้อยครั้ง     ให้ 1  คะแนน

 โดยเกณฑ์การแปลผลการวดัพฤตกิรรมการกลัน่แกล้ง

ทางอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้วิจัยสร้างเกณฑ์การตัดสินแบ่งออก

ตามค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับตามวิธีของประคอง กรรณสูตร 

(Kannasute, 1999) โดยแบ่ง ดังนี้

 4.50 ข้ึนไป หมายถึง การกระท�าเป็นประจ�า

 3.50-4.49 หมายถึง ของการกระท�าบ่อยครั้ง

 2.50-3.49 หมายถึง การกระท�าค่อนข้างบ่อย

 1.50-2.49 หมายถึง การกระท�าไม่ค่อยบ่อย 

 ต�่ากว่า 1.50 หมายถึง กระท�าน้อยครั้ง

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามชุดท่ี 1 คือ แบบประเมิน

ความฉลาดทางอารมณ์ฉบับของกรมสุขภาพจิตโดยน�าไป

ทดลองใช้ (try out) กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี

ท่ี 2 ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน 

(ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) หลังจากนั้นน�าไปหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ได้เท่ากับ 0.634 และเมื่อน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 221 คน

ได้ค่า ความเช่ือม่ันสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค 0.923

 แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรม

การกลัน่แกล้งทางอนิเทอร์เนต็ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ให้อาจารย์

ท่ีปรึกษาตรวจและท�าการแก้ไขแล้วน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 3 ท่าน ได้ค่า Index of item Objective Congruence
--IOC ระหว่าง 0-1.00 ได้มีการปรับแก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ

แนะน�า และน�าไปหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยน�า

ไปทดลองใช้ (try out) กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปี

ท่ี 2 ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน 

(ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) หลังจากนั้นน�าไปหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ได้เท่ากับ 0.958 0.958 และเม่ือน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

221 คนได้ค่าความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค 

0.956

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ท�าหนังสือผ่านภาควิชาคณะพยาบาลศาสตร์

ถึงคณบดีเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล

 2. ผูว้จิยัประสานงานกบัตวัแทนแต่ละชัน้ปีอธบิาย

ถงึกลุม่ตวัอย่างทีม่คีณุสมบัตติามเกณฑ์ในงานวจัิยทีก่�าหนด 

คือ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช้ันปีที่ 

1-4 ปีการศึกษา 2564 ท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป และที่มีอายุ

ไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยท่ีมีอายุน้อยกว่า 

20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับการยินยอมเข้าร่วมโครงการ

จากผู้ปกครอง โดยจ�านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 221 คน 

จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (stratified 

random sampling)
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 3. ผู้วิจัยได้ส่งลิงค์แบบสอบถามใน Google form 

และรายชื่อของกลุ่มตัวอย่างในชั้นปีนั้น ๆ  ให้กับผู้ประสาน

เพ่ือให้ผู ้ประสานแจกลิงค์ของแบบสอบถามให้กับกลุ ่ม

ตัวอย่างในแต่ละชั้นปี ซึ่งในแบบสอบถามผู้วิจัยได้ท�าการ

อธิบายการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่ในแบบฟอร์ม

 4. ตดิตามจ�านวนแบบสอบถามทีไ่ด้รบักลบัมาทาง

ออนไลน์ ตรวจสอบจ�านวน ความเรียบร้อย สมบูรณ์ของ

ข้อมูลที่ได้รับ และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

กำรพิทักษ์สิทธิผู้ร่วมวิจัย

 ผู ้วิจัยได ้ผ ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมในมนษุย์ (IRB) หมายเลขโครงการ P2-0427/2564 

วันที่รับรอง 28 มกราคม 2565-28 มกราคม 2566 จากนั้น

ท�าหนังสือบันทึกข้อความถึงคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

ผ่านภาควิชาพยาบาลศาสตร์ 

 เพือ่ขออนญุาตเกบ็ข้อมลู ผูว้จิยัอธบิายวตัถปุระสงค์

รวมถงึขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลูว่าการเข้าร่วมการวจิยั

ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสมัครใจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถ

ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

ผ่าน Google form  แจ้งให้ทราบเมื่อเข้าร่วมโครงการ

วิจัยแล้ว กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการเข้าร่วมการ

วิจัยได้ตลอดเวลาที่ต้องการ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ

กลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถือเป็น

ความลับ ไม่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างในการ

รวบรวมข้อมูล และจะน�าไปใช้ในประโยชน์ทางวิชาการ

เท่านั้น 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางอารมณ์

และพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนิสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า

เฉลี่ย (average) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation--SD) และทดสอบการแจกแจงของข้อมูล 

คะแนนความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการกลั่น

แกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตพยาบาลศาสตร์ โดยใช้

สถิติ Kolmogorov-Smirnov และวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบัพฤตกิรรมการกลัน่แกล้งทาง

อนิเทอร์เนต็ ของนสิติใช้การค�านวณสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

สเปียร์แมน (Spearman rank Correlation Coefficient 

หรือ Spearman’s rho) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

เนื่องจากมีการแจกแจงความถี่ไม่ปกติและก�าหนดระดับ

นัยส�าคัญท่ีระดับ .05 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน

ระดับปกติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 160.90 

 (SD=19.273) พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ด้านดี รองลงมา คือ ด้านเก่ง และด้านสุข ตามล�าดับ 

ดังตาราง 1

 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการกลั่นแกล้งทาง

อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีนิสิตมีพฤติกรรม

การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อยครั้ง ซึ่งด้าน

ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการลบหรือบล็อกผู้อื่นออก

จากกลุ่ม รองลงมาคือ ด้านการด่าว่า ด้านการส่งข้อความ

รบกวนหรือหมิ่นประมาท ด้านการน�าความลับหรือข้อมูล

ส่วนตวัของผูอ้ืน่ไปเปิดเผยและด้านการแอบอ้างตวัตน ตาม

ล�าดับ ดังตาราง 2

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด

ทางอารมณ์และพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

ของนสิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ พบว่า

ความฉลาดทางอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกับพฤตกิรรม

การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตในระดับต�่ามากอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (r=-0.159, p<.05) (Hinkle, William, 

& Stephen, 1998) ดังตาราง 3

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด

ทางอารมณ์และพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

ของนสิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ พบว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกับพฤตกิรรม

การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตในระดับต�่ามากอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (r=-0.159, p<.05) ดังตาราง 3



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 63

ตำรำง 1 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนน ของความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่ง (n=221)

องค์ประกอบควำมฉลำดทำงอำรมณ์ SD ระดับคะแนน

1. ด้ำนดี 59.461 6.364 สูงกว่าปกติ

การควบคุมตนเอง 19.525 2.247 สูงกว่าปกติ

การเห็นใจผู้อื่น 19.661 2.756 ปกติ

ควำมรับผิดชอบ 20.276 2.937 ปกติ

2. ด้ำนเก่ง 51.914 7.095 ปกติ

การมีแรงจูงใจ 17.624 2.757 ปกติ

การตัดสินใจและแก้ปัญหา 17.281 2.897 ปกติ

สัมพันธภาพ 17.009 2.820 ปกติ

3. ด้ำนสุข 49.525 7.772 ปกติ

ควำมภูมิใจตนเอง 11.910 2.018 ปกติ

พอใจชีวิต 19.081 3.772 ปกติ

ความสงบสุขทางใจ 18.534 3.086 ปกติ

รวม 160.90 19.273 ปกติ

ตำรำง 2 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (n=221)

พฤติกรรมกำรกลั่นแกล้งทำงอินเทอร์เน็ต SD ระดับคะแนน

ด้านการด่าว่า 59.461 6.364 สูงกว่าปกติ

ด้านการส่งข้อความรบกวนหรือหมิ่นประมาท 19.525 2.247 สูงกว่าปกติ

ด้านการลบหรือบล็อกผู้อื่นออกจากกลุ่ม 19.661 2.756 ปกติ

ด้านการน�าความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปเปิดเผย 20.276 2.937 ปกติ

ด้านการแอบอ้างตัวตน 51.914 7.095 ปกติ

รวม 17.624 2.757 ปกติ
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ตำรำง 3 

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (n=221)

ตัวแปร ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ พฤติกรรมกำรกลั่นแกล้ง
ทำงอินเทอร์เน็ต

ความฉลาดทางอารมณ์ 1 -0.159*

พฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต -0.159* 1

หมายเหตุ *p<.05

อภิปรำยผลกำรวิจัย
 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และ

พฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า ความฉลาด

ทางอารมณ์และพฤตกิรรมการกลัน่แกล้งทางอนิเทอร์เนต็มี

ความสัมพันธ์กัน ตามแนวคิดของ รัฐพล โกรินทร์ (Korin, 

2018) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความฉลาดทาง

สังคมอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งประกอบไปด้วย ความสามารถ

ในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น อีกท้ัง

ยังสามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้นและใช้

ข้อมูลเหล่าน้ีไปเป็นเครื่องชี้น�าในการคิดและการกระท�า

สิ่งต่าง ๆ  ไปในทางบวกหรือทางลบ หากใช้ไปในทางบวกก็

จะท�าให้มีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถสื่อสาร 

แสดงความรู้สึกและอารมณ์ของตนได้ถูกกาลเทศะ แต่เมื่อ

ใช้ไปในทางลบก็จะท�าให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ 

อันสอดคล้องกับแนวคิดของสุปราณี วงษ์แสงจันทร์ และ

ประกอบ คุณารักษ์ (Wongsangjun & Kunaruk, 2021) 

ที่กล่าวถึงแนวทางในการสร้าง หรือ ความเป็นพลเมือง

ดิจิทัลท่ีดีจะมีความคล้ายกันกับการสร้าง หรือวัดความ

ฉลาดทางอารมณ์ อันจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ทุกคน

รู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัลไปในทางก่อประโยชน์ ลดการ
กลั่นแกล้งทางอินเทอร์เนตได้ และยงัสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ หทัยชนก เผ่าวิริยะ, นารีรัตน์ บุญเนตร, จิณห์จุฑา ชัย

เสนา ดาลลาส, และวรรณทนา ศุภสีมานนท์ (Phaowiriya, 

Boonnate, Chaisena Dallas & Suppaseemanont, 

2021) ได้ศึกษาพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นและการตกเป็น

เหยือ่การรงัแกผ่านโลกไซเบอร์ของนสิติคณะพยาบาลศาสตร์ 

พบว่า มีพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์ ร้อยละ 

62.00 ซึง่ถือว่าอยูใ่นระดบัมาก ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทาง

อินเทอร์เน็ตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่ง พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรม

การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (Spearman’s rho=-0.159) ในระดับ

ต�่ามาก โดยความฉลาดทางด้านอารมณ์อยู่ในระดับปกติ 

จึงส่งผลให้พฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของ
นสิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ อยูใ่นระดบั

น้อยครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรัฐพล โกรินทร์ 

(Korin, 2018) ที่อธิบายถึงความฉลาดทางอารมณ์เป็น

ความฉลาดทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ช่วยชี้น�าการคิดและ
การกระท�าสิ่งต่าง ๆ ไปในทางบวกหรือทางลบและมี

บทบาทส�าคัญต่อพัฒนาด้านบุคลิกภาพโดยจะช่วยก�าหนด

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ี

เหมาะสมกบัวยัได้ดแีละช่วยให้บคุคลสามารถสือ่สาร แสดง

ความรู้สึกต่ออารมณ์ของตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 

และมีความเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น หากมีการ

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยส่งเสริมให้มีความ

สามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเอง ซ่ึง

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี จะช่วยส่งเสริมให้

นิสิตพยาบาลเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์

และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิต

บณัฑติให้มคีณุธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพี ส่งเสริม
ความสติปัญญามีความรับผิดชอบ เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น 

ซ่ึงเป็นคุณลักษณะส�าคัญของพยาบาลวิชาชีพ จึงท�าให้

นิสิตพยาบาลมีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเผชิญ

ปัญหาและมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่ง

เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการท�างาน
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วิชาชีพพยาบาล ส่งผลให้มีพฤติกรรมการกลั่นเเกล้งทาง

อินเทอร์เน็ตน้อยลง สอดคล้องกับสุปราณี วงษ์แสงจันทร์ 

และประกอบ คุณารกัษ์ (Wongsangjun & Kunaruk, 2021) 

กล่าวว่า หากสามารถพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองดีให้

นิสิตแล้ว จะช่วยให้ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาใช้ชีวิตในโลก

ออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงอย่างสมดุล ซ่ึงจะก่อ

ประโยชน์กับนิสิต ดังนี้ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสมดุล 

สร้างส่ือหรือเน้ือหาทางดิจิทลัได้อย่างเหมาะสม แสดงตวัตน

ได้อย่างเหมาะสมในโลกออนไลน์ สามารถเก็บรักษาข้อมูล

ส่วนบุคคลทั้งของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถรับรู้และส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมทั้งช่วย

ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมทางออนไลน์และลดการถูก

ก่อกวนหรือคุกคามในโลกออนไลน์ได้

 ดังน้ันเมื่อนิสิตพยาบาลมีความฉลาดทางอารมณ์

ด้านดีระดับปกติ ส่งผลให้มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทาง

อินเทอร์เน็ตในระดับน้อย จึงสรุปได้ว่า ความฉลาดทาง

อารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทาง

อินเทอร์เน็ตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่ง

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัยครั้งนี้

 การวิจัยครั้งนี้ท�าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่าง

ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทาง

อินเทอร์เน็ตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้คือ ควรส่งเสริม

ให้นิสิตพยาบาลมีการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ 

เช่น การจัดการกับความเครียดที่ต้องเผชิญปัญหาและ

ทักษะทางแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้นิสิตได้มี

ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการขยายขอบเขตประชากรในการท�า

วิจัยครั้งต่อไป เพื่อศึกษาในกลุ่มประชากรที่กว้างขึ้นและ

หาแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทาง

อินเทอร์เน็ต
 2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
กลัน่แกล้งทางอนิเทอร์เนต็ของนสิติพยาบาล เช่น การขดัเกลา
ทางสังคม รูปแบบการเผชิญปัญหาของนิสิตพยาบาลที่ส่ง

ผลต่อการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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บทคัดย่อ 

การพัฒนารูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาตะวันออกเริ่มจากการศึกษา

และเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการของผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ามาสร้างเป็น

แพลตฟอร์มต้นแบบ จากการประเมินศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีต้องได้รับ

การปรับปรุง ได้แก่ กิจกรรมการบริการลูกค้า กิจกรรมการด�าเนินการตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า กิจกรรมการคาดการณ์

ความต้องการของลกูค้า กจิกรรมการบรหิารคลงัสนิค้า กจิกรรมการจดัซือ้ กจิกรรมโลจสิตกิส์ย้อนกลบั เมือ่วเิคราะห์ช่องว่าง
ในการพัฒนาน�ามาสร้างระบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงานใน

องค์กร ซึง่ประกอบด้วย 4 รปูแบบ ได้แก่ รปูแบบระบบการจดัการผูส่้งมอบ รปูแบบระบบการจัดการระบบการผลติ รปูแบบ
ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และรูปแบบระบบการจัดการค�าสั่งซื้อของลูกค้า ซ่ึงรูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้านโลจิสติกส์สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้ ร้อยละ 21.45

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

รูปแบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อมในอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปภำคตะวันออกของประเทศไทย
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Abstract

Development of the logistics management support system model for small and medium enterprises 

in the processed agricultural industry in the eastern region has been started by collecting data, 

problems, and the needs of agricultural entrepreneurs. The data collected was analyzed to create 

a support system model. By assessing the logistics management potential, it is found that the logistics 

activities that need to be improved are customer service, order processing, demand forecasting, inventory 

management, purchasing, and reverse logistics. A gap analysis was done to develop the logistic support system 

model according to the actual activities in operating the industry. The developed system consists of 

four models: supplier management system model, production system management system model, 

inventory management system model, and customer order management system model. The logistics 

management support system model can increase the efficiency of logistics management by 21.45 

percent.

Keyword: management model, logistics management, processed agricultural industry

บทน�ำ 

 ภาคตะวนัออกโดยเฉพาะจังหวดัจันทบรุแีละตราด

เป็นพื้นที่ส�าคัญในการผลิตผลไม้ออกสู่ตลาด เน่ืองจากมี

สภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกผลไม้ 

เป็นแหล่งผลิตผลไม้หลักได้แก่ ทุเรียน มังคุด และเงาะ 

(Chanthaburi Provincial Office, 2020) ในปี 2564 มี

การส่งออกผลผลิตสู่ท้องตลาดถึง 900,126 ตัน และในปี 

2565 คาดว่าจะมผีลผลติมากถงึ 1.13 ล้านตนั มสีดัส่วนเพิม่

ขึน้ร้อยละ 27 สามารถสร้างมลูค่าการส่งออกผลไม้มากกว่า 

45,000 ล้านบาท (Office of Agriculture Economics, 

2021) ซ่ึงในปัจจุบันแนวโน้มของผลผลิตทางการเกษตรมี

ปริมาณเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเกษตรกรในภาคอื่น ๆ  หันมาการ

ปลูกผลไม้ชนิดดังกล่าว จึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มสูง

ขึ้นจึงน�าไปสู่ภาวะเกินความต้องการของตลาด จากปัญหา

ดังกล่าวการน�าผลผลติทางการเกษตรไปแปรรปูจงึเป็นทางเลอืก
ท่ีรูปแบบหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาการล้นตลาดของผลผลิต

และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรอีก

รูปแบบหนึ่งด้วย จึงมีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภาค

ตะวันออกประกอบด้วย วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงได้น�าผลผลิตทางการเกษตรใน

พื้นที่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ในการด�าเนินงานยังขาด

นวตักรรมและระบบท่ีจะมาช่วยสนบัสนนุการบรหิารจัดการ
ด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกผู้ส่ง

มอบ การวางแผนและจัดการการผลิต การจัดการสินค้า

คงคลัง เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านโลจิสติกส์โดยการสร้างรูปแบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจึงมี

ความส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดย

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส์ใน

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออก ซ่ึงรูปแบบการ

บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่สร้างขึ้น เป็นระบบที่พัฒนา

ข้ึนเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

ของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพมากมากขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

โลจิสติกส์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออก 
 2. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการด้านโลจสิตกิส์
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออก
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยงข้อง

 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความพร้อมการน�า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในกจิการและบคุลากรท่ีมีความรู้

ทางด้านเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ของ ของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยต�่ากว่า

ร้อยละ 50 โดยส่วนใหญ่เทคโนโลยสีารสนเทศทีน่�ามาสนบัสนนุ

การจัดการเกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมสินค้า 

(Subphonkulanan, 2017) การพัฒนาระบบการจัดการ

ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมควรให้

ความส�าคัญ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลละตอบสนองให้ทัน

ต่อความต้องการของลกูค้าเป็นการสร้างโอกาสทางธรุกจิให้

เพิ่มสูงข้ึน (Kherbach & Mocan, 2016) การประยุกต์

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท�างานเพื่อ

บูรณาการไปสู่การน�าระบบอัจฉริยะในกระบวนการท�างาน

สามารถเพิ่มประสิทธิผลการไหลของข้อมูลด้านโลจิสติกส์

และซพัพลายเชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพและถูกต้องมากยิง่

ขึ้น (Starostka-Patyk, 2021; Woschank et al., 2022) 

โดยสามารถลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเคร่ืองจักร เพื่อ

ลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักรที่มีจ�านวนมาก 

ซ่ึงปัญหาในด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบเนื่องจาก

ระบบเดมิถกูจดัเกบ็เป็นรปูแบบเอกสารคูม่อืทีม่จี�านวนมาก

ท�าให้สูญเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลของเครื่องจักรการ

ประยกุต์ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์มาออกแบบโปรแกรมการ

จัดการฐานข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บที่เป็นระบบผลการท�างาน

โดยการทดสอบกับระบบท�างานจริงด้วยการเปรียบเทียบ

ผลของการปฏิบัติงานและเวลาในการค้นหาข้อมูลระหว่าง

แบบเดิมกับโปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมใหม่สามารถลด

เวลาในการค้นหาข้อมูลที่มีระบบการจัดการฐานข้อมูล

ใหม่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 69.23 และด้านงานบริการให้

ค�าปรึกษาลูกค้าลดลงคิดเป็นร้อยละ 68.11 (Abdullok 

& Kengol, 2016) และการประยุกต์การวิเคราะห์ช่องว่าง

ในการพัฒนา (gap analysis) ร่วมกับหลักการใช้ PDCA 

ปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ระบบบริหารคุณภาพ 

ISO9001 พบว่า หลังการปรับปรุงลูกค้ามีความพึงพอใจ

มากขึ้นโดยคะแนนการประเมินหลังการปรับปรุงเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 25.6 โดยสามารถปรับปรุงได้ครบตามข้อก�าหนด

ของลูกค้า (Suwantan, 2016; Pantuporn et al., 2021) 

นอกจากนัน้การศกึษาแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการ

จัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน เพื่อวางแผน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซ้ือวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

ขององค์กร และเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผู้ขายกลุ่ม

สนิค้าวตัถดุบิและบรรจภุณัฑ์ให้มปีระสทิธภิาพ ผลการศึกษา

พบว่า สาเหตุของปัญหาการจัดซ้ือเกิดจากความล่าช้าและ

ข้อผิดพลาดในกระบวนการขอซื้อและจัดซื้อ แนวทางการ

ปรบัปรงุและแก้ไขได้แก่ การจดัท�ากิจกรรมบรหิารความเสีย่ง

ในกระบวนการจัดซ้ือ การจัดท�าการวิเคราะห์ระบบจัดซื้อ

เพื่อแบ่งกลุ่มสินค้า การพยากรณ์วัตถุดิบล่วงหน้า การท�า

สัญญาซื้อขายสินค้าแบบรายปี การปรับปรุงหลักเกณฑ์

การประเมินผู้ขาย ผลการปรับปรุงตามแนวทางสามารถ

ลดขอผิดพลาดจากกระบวนการขอซ้ือ ลดค่าใช้จ่ายใน

การน�าเข้าสินค้า เพิ่มอ�านาจในการต่อรองกับผู้ขายและ

การวางแผนค�าสั่งซ้ือ เพิ่มหลักเกณฑ์การประเมินผู้ขายให้

ดียิ่งข้ึน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานฝ่ายจัดซื้อ

ขององค์กร (Pengsomboon, 2019; Phudonnang & 

Kanjanasunton, 2020; Somsuk et al., 2021)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงกรณีศึกษา (case study 

research) โดยมุ่งเน้นหาค�าตอบของการวิจัยภายใต้สภาพ

แวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจ โดยมีระยะการด�าเนินการ

วิจัย 1 ปี เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษารวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ให้ข้อมูล

ได้แก่ ผู้มีอ�านาจการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจของสถาน
ประกอบการในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูในภาคตะวนัออก
ท่ีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการโรงงาน โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จ�านวนทัง้ส้ิน 

12 แห่ง เพือ่ให้ครอบคลมุสถานประกอบการเกษตรแปรรปู

ในทุกขนาดในจังหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัตราด ประกอบด้วย 

วิสาหกิจขนาดกลางจ�านวน 4 แห่ง วิสาหกิจขนาดย่อม

จ�านวน 4 แห่งและวิสาหกิจชุมชนจ�านวน 4 แห่ง โดยมี

วิธีด�าเนินการงานวิจัยดังภาพ 1
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ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพโลจิสติกส์

ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออก โดยการ

วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินศักยภาพ 

5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการก�าหนดกลยทุธ์สถานประกอบการ 
(2) ด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(3) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ (4) 

ด้านระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ (5) ด้านความร่วมมือสถานประกอบการ
(Division of Logistics, Department of Primary 

Industries and Mines, 2017) จากน้ันวิเคราะห์ช่อง

ว่าง (gap analysis) เพื่อค้นหาช่องว่างในการพัฒนาและ

ท�าการวิเคราะห์กระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือด้านการ

วางแผนและควบคมุการผลติ (production planning and 

control) และท�าการวิเคราะห์ระบบจัดการสินค้าคงคลัง 

(inventory management) และการตอบสนองค�าสั่ง

ซ้ือของลูกค้า ต้ังแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าของกระบวนการ 
แล้วพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส ์

โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (SQL) จากนั้น

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการโดย

การเปรียบเทียบศักยภาพก่อนและหลังการน�ารูปแบบไป

ใช้งาน

ผลกำรวิจัย

 จากการประเมนิศกัยภาพการจดัการด้านโลจสิตกิส์
ตามประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ 5 ด้าน 23 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ (1) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ (S) 

ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ การให้ความส�าคัญต่อกล

ยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ (S1) การท�าข้อตกลงกับผู้ส่งมอบหลัก

และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (S2) การท�าข้อตกลง

กับลูกค้าหลักและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (S3)
การจัดท�าระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจ

ของลูกค้า (S4) การจัดท�าระบบในการพัฒนาและประเมิน

พนักงาน (S5) (2) ด้านการวางแผนและความสามารถใน

การปฏบัิตงิาน (P) ประกอบด้วย 6 ปัจจยั ได้แก่ การก�าหนด

แผนงานด้านโลจสิตกิส์ (P1) การพยากรณ์ความต้องการของ

ลกูค้าและแนวโน้มทางการตลาด (P2) การวางแผนและการ

ปรับแผนการท�างานด้าน โลจิสติกส์ของสถานประกอบการ
(P3) ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้า วัสดุ

คงคลัง และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (P4) การพัฒนาขั้น

ตอนการท�างาน และกระบวนการท�างานท่ีเป็นมาตรฐาน 

(P5) การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ (P6) 

(3) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ (E) 
ประกอบด้วย 7 ปัจจยั ได้แก่ การพฒันากจิกรรมด้านโลจสิติกส์
(E1) อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วงระยะเวลา

รอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด (E2) ช่วงเวลาน�าในการส่ง

มอบสินค้าให้ลูกค้าและประสิทธิภาพในการจัดซื้อ (E3) 

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการส่งมอบสินค้า (E4) สินค้า

คงคลังและต้นทุนค่าเสียโอกาส (E5) กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยที่สถานประกอบการมีส่วนร่วม (E6) 

การบริหารจัดการต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ (E7)
(4) ด้านระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (T) ประกอบด้วย 3 ปัจจยั ได้แก่ การก�าหนดรหัส

มาตรฐานส�าหรับสินค้าและกระบวนการ (T1) การจัดการ
ข้อมลูด้านโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน (T2) การพฒันาบคุลากร

ด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ   
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โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (T3) และ 5 ด้านความร่วมมือ

สถานประกอบการ (C) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ความ

ร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธรุกจิทีเ่ป็นพนัธมติรและธรุกจิ

ประเภทเดียวกัน (C1) การให้ความส�าคัญด้านความร่วมมือ

ด้านโลจิสติกส์ระหว่างสถานประกอบการและหน่วยงาน

วิจัยหรือพัฒนา (C2) โดยการรวบรวมข้อมูลและน�ามา

วิเคราะห์กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์และระบบการผลิต 

พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ต้องได้รับการปรับปรุงได้แก่

(1) กิจกรรมการบริการลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการให้บริการลูกค้าทั้งการให้บริการด้านการขายและ

บริการหลังการขายรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับที่ลูกค้า

สามารถตรวจสอบได้ โดยเกี่ยวข้องกับการจัดการค�าสั่งซ้ือ

ของลูกค้า (2) กิจกรรมการด�าเนินการตามค�าสั่งซื้อของ

ลูกค้าเป็นกิจกรรมการด�าเนินการเพื่อตอบสนองค�าสั่ง

ซ้ือของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งด้าน

คุณภาพของสินค้าและด้านเวลาการส่งมอบซึ่งจะเก่ียวข้อง

กับการจัดการค�าสั่งซื้อของลูกค้า (3) กิจกรรมการคาด

การณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การพยากรณ์ความต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับการจัดการค�าสั่งซื้อของลูกค้า

กิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลัง (4) กิจกรรมการบริหาร

คลังสินค้าเป็นกิจกรรมในการจัดการด้านการจัดเก็บของ

วัตถุดิบ งานระหว่างผลิต และสินค้าส�าเร็จรูป ซึ่งเก่ียวข้อง

กับการจัดการสินค้าคงคลังในระบบการผลิต (5) กิจกรรม

การจัดซื้อเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบซ่ึงจะ

เกีย่วข้องกับการจดัการจดัผูส่้งมอบ และ (6) กจิกรรมโลจิสตกิส์

ย้อนกลับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลย้อนกลับ

จากปลายน�้าสู่ต้นน�้าเพื่อให้การจัดการโลจิสติกส์ด�าเนิน

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเกี่ยวข้องกับทุกส่วนในระบบ

การผลิต 

 จากกิจกรรมโลจิสติกส์ดังกล่าวน�ามาวิเคราะห์หา

ช่องว่างในการพัฒนาเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหาร

จัดการด้านโลจิสติกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออก จาก

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของสภาพการด�าเนิน

ปัจจุบันท่ีเกิดขึ้น พบช่องว่างในการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

 1) ช่องว่างในการพฒันาระบบบรหิารจัดการผูส่้งมอบ 

คือ การสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบ

ประยุกต์ใช้รหัสมาตรฐานที่ก�าหนดเข้ากับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ต่าง ๆ  และมีการ

จดัเกบ็ข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมลูร่วมกนัเพือ่พฒันาให้กจิกรรม

ด้านโลจิสติกส์ขององค์กรเช่ือมโยงกับผู้ส่งมอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2) ช่องว่างในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ระบบการผลิต คือ การสร้างระบบก�าหนดมาตรฐานในการ

ท�างาน พัฒนาระบบการวิเคราะห์ก�าลังการผลิต ก�าหนด

รหัสกระบวนการ เพื่อน�ามาก�าหนดช่วงเวลาน�าในการส่ง

มอบสินค้า 

 3) ช่องว่างการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการสินค้าคงคลังคือการก�าหนดรหัสมาตรฐานและสร้าง

ระบบในการจัดการ ติดตาม ตรวจสอบสถานะและปริมาณ

ของสนิค้าและวสัดคุงคลงั เพือ่ก�าหนดช่วงเวลาน�าในการส่ง

มอบสินค้าให้ลูกค้าแต่ละราย และมีแนวทางในการก�าหนด

ระยะเวลาน�าของลูกค้าที่ชัดเจน ระบบการวิเคราะห์แบ่ง

กลุ่มของสินค้าคงคลังเพื่อการบริหารจัดการควบคุมระดับ

สินค้าคงคลังท่ีเหมาะสมโดยใช้หลักการการจัดล�าดับความ

ส�าคัญในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

 4) ช่องว่างการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการค�าสัง่ซ้ือคอืการสร้างระบบในการประเมนิความพึงพอใจ

ของลกูค้าและการด�าเนนิการเกีย่วกบัข้อร้องเรยีนเพือ่จดัเก็บ

ข้อมลูการส่งมอบในด้านการทันเวลาและความถูกต้องรวมถึง

ข้อมลูย้อนกลบัจากลกูค้า และสร้างระบบการจดัเก็บข้อมูลที่

เกีย่วข้องกบักิจกรรมการตอบสนองค�าสัง่ซือ้เพือ่ให้สามารถ

พยากรณ์ยอดขายและน�าข้อมลูไปใช้ในการบรหิารจดัการได้

 จากผลการวเิคราะห์ช่องว่างในการพฒันาน�ามาสร้าง

รปูแบบการบรหิารจดัการด้านโลจสิตกิส์ของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ ดังต่อไปนี้

 1) การพัฒนาการรูปแบบระบบการจดัการผูส่้งมอบ

เป็นการท�างานในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการจดัการวตัถดุบิ เร่ิม

จากการรับวัตถุดิบในข้ันตอนนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพ
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ของสินค้าโดยพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแล้วท�าการ

บันทึกข้อมูลระดับคุณภาพของวัตถุดิบรวมถึงข้อมูล การ

ประเมินคณุภาพของผูส่้งมอบหากคุณภาพเป็นไปตามระดบั

ท่ียอมรับได้ท�าการก�าหนดรหัสของวัตถุดิบพิมพ์เอกสาร

การรับวัตถุดิบแล้วเก็บวัตถุดิบเข้าสู่คลังเก็บวัตถุดิบ บันทึก

ข้อมูลของวัตถุดิบ น�้าหนัก ราคา ต�าแหน่งจัดเก็บ ไว้ในฐาน

ข้อมูลกลาง ดังภาพ 2

ภำพ 2 รูปแบบระบบการจัดการผู้ส่งมอบ

ภำพ 3 รูปแบบระบบการจัดการระบบการผลิต

ภำพ 4 รูปแบบระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

ภำพ 5 รูปแบบระบบการจัดการค�าสั่งซ้ือของลูกค้า

 จากภาพ 2 ระบบการท�างานของรูปแบบระบบ

การจดัการผู้ส่งมอบและการจดัการวตัถุดบิจะมกีารประเมิน

คุณภาพผู้ส่งมอบในด้านคุณภาพสินค้า เวลาในการส่งมอบ 

และระดับราคา ท�าให้ทราบถึงระดับคุณภาพของผู้ส่งมอบ

แต่ละรายสามารถน�าข้อมูลนี้มาสนับสนุนการตัดสินใจใน

การคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบได้ มีการก�าหนดรหัสของ

วัตถุดิบท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งท่ีมาและ

ระดบัคณุภาพของวตัถดุบิ โดยข้อมลูเชือ่มโยงกบัฐานข้อมลู

กลางสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในทุกฝ่าย

 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการผลิต

เป็นการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการผลิต เริ่มจาก

การเบกิวตัถดุบิจากคลงัวตัถดุบิเพือ่น�าไปผลติ บนัทกึข้อมลู
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การเบิกและระบบจะท�าการตัดวัตถุดิบที่เบิกออกจากคลัง

อัตโนมัติ พิมพ์เอกสารการเบิกวัตถุดิบ แล้วน�าวัตถุดิบเข้า

สู่กระบวนการผลิต ช่ังน�้าหนักวัตถุดิบก่อนผลิตแล้วท�าการ

บันทึกข้อมูลในการผลิตบันทึกเวลาในการท�างาน จ�านวน

พนักงานที่ใช้ผลิตในแต่ละรอบการผลิต เมื่อวัตถุดิบผ่าน

กระบวนการผลิตแล้วท�าการบันทึกน�้าหนักของผลิตภัณฑ์

ที่ได้ คัดแยกใส่ถุงหรือกล่องส�าหรับจัดเก็บแล้วน�าไปเก็บใน

คลังสินค้าส�าเร็จรูป ก�าหนดรหัสของผลิตภัณฑ์ที่สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับไปยังวันที่ผลิตและที่มาของวัตถุดิบ

ได้ บันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์และต�าแหน่งจัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลกลาง ดังภาพ 3

 จากภาพ 3 ระบบการท�างานของรูปแบบระบบ

การจัดการระบบการผลิตมีการบันทึกเวลาการท�างานและ

จ�านวนพนักงานสามารถน�าไปก�าหนดเวลามาตรฐานในการ

ท�างาน และวิเคราะห์ก�าลังการผลิตเพื่อค�านวณเวลาน�า

ในการส่งมอบสินค้าได้ และการบันทึกข้อมูลน�้าหนักของ

วัตถุดิบก่อนผลิตและน�้าหนักผลิตภัณฑ์ที่ได้ในแต่ละรอบ

การผลิตจะท�าให้ผู้ประกอบการทราบถึงประสิทธิผลของ

วัตถุดิบได้
 3) การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสินค้า

คงคลัง เป็นการจัดการข้อมูลการรับเข้า เก็บ และจ่ายออก 

ของสินค้าคงคลังทั้ง 3 ส่วน คือ คลังวัตถุดิบ งานระหว่างท�า 

และคลังสนิค้าส�าเรจ็รปู โดยเริม่จากการรบัเข้าบนัทกึข้อมลู

รหัส จ�านวน พื้นที่จัดเก็บ แล้วท�าการจัดเก็บโดยแบ่งตาม

ประเภทสนิค้า ก�าหนดระดับสนิค้าคงคลงัคงเหลอืต�า่สดุของ

แต่ละประเภทไว้ เม่ือมกีารจ่ายออกท�าการบนัทกึข้อมลูจ่าย

ออก ระบบจะตัดสต๊อกอัตโนมัติเมื่อถึงระดับสินค้าคงคลัง

ต�่าสุดที่ก�าหนดไว้จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมคลังสินค้า

ทราบเพ่ือป้องกันสินค้าคงคลังขาดมือ ดังภาพ 4

 จากภาพ 4 ระบบการท�างานของรูปแบบระบบ

การจัดการสินค้าคงคลัง มีการก�าหนดรหัสมาตรฐานและมี

ระบบการติดตาม ตรวจสอบสถานะและปริมาณของสินค้า

และวัสดุคงคลัง ท�าให้สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า

และวัสดุคงคลังได้ทันที และสามารถน�าข้อมูลไปก�าหนด

ช่วงเวลาน�าในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ มีการแบ่ง

กลุ่มการจัดเก็บของสินค้าและระบุพื้นที่จัดเก็บที่ชัดเจน

สะดวกต่อการค้นหา

 4) การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการค�าส่ังซ้ือ

ของลูกค้าเป็นการจัดการข้อมูลลูกค้าโดยการบันทึกข้อมูล

การสั่งซ้ือ การส่งมอบท่ีทันเวลา และข้อร้องเรียนของลูกค้า 

รวมถึงการบันทึกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่

ลูกค้าแต่ละราย ดังภาพ 5

 จากภาพ 5 ระบบการท�างานของรูปแบบระบบ

การจัดการค�าสั่งซ้ือของลูกค้ามีการสร้างระบบการจัดการ

ข้อร้องเรียนของลูกค้า และระบบตรวจสอบย้อนกลับที่

สามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับ

มาจากรอบการผลิตใด เพื่อท่ีจะสามารถจัดการแก้ปัญหา

ได้ทันเวลาในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายข้ึน มีการ

บันทึกยอดขายที่จะสามารถน�ามาพยากรณ์ยอดขายและ

วางแผนการผลิตได้ จากระบบการท�างานของแพลตฟอร์ม

ทั้ง 4 ด้านน�ามาเชื่อมโยงให้ระบบอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน

ดังภาพ 6

 จากการพัฒนารูปแบบสนับสนุนการจัดการด้าน
โลจสิตกิส์ได้น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้ววิเคราะห์

ประสิทธิภาพของรูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน

โลจิสติกส์ โดยการเปรียบเทียบศักยภาพของการบริหาร

จัดการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังน�า
รปูแบบการบรหิารจัดการไปใช้งาน ซึง่ประเมนิศกัยภาพของ

แต่ละรูปแบบการบริหารจัดการจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการด้าน

โลจิสติกส์ โดยประเมินตามตัวแปรที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน

สามารถแสดงผลการประเมิน ได้ดังตาราง 1 

 จากตาราง 1 ผลการประเมินศักยภาพการบริหาร

จัดการด้านโลจิสติกส์ก่อนและหลังใช้ระบบสนับสนุนการ

บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ีได้พัฒนาข้ึน น�ามาวิเคราะห์

ประสิทธิภาพของระบบโดยการวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละ

ด้านจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สามารถแสดงผลการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน

โลจิสติกส์ท้ัง 4 รูปแบบได้ดังตาราง 2
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ภำพ 6 รูปแบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์

ตำรำง 1 

ศักยภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์

ระบบบริหำร
จัดกำร

ก่อนใช้งำน หลังใช้งำน

ค่ำเฉลี่ย SD ค่ำเฉลี่ย SD

กำรจัดกำร
ผู้ส่งมอ

2.46 3.60

S2 2.33 0.52 3.50 0.55

P3 2.33 0.52 3.25 0.61

E1 2.64 1.03 3.50 0.84

E7 2.67 1.03 4.00 0.89

T2 2.33 0.52 3.75 0.42

กำรจัดกำร
ระบบกำรผลิต

2.53 3.60

P5 2.67 1.03 3.50 0.76

E1 2.64 1.03 3.50 0.84

E3 2.33 0.52 3.25 0.61

E7 2.67 1.03 4.00 0.89

T2 2.33 0.52 3.75 0.42

ตำรำง 1 (ต่อ)

ระบบบริหำร
จัดกำร

ก่อนใช้งำน หลังใช้งำน

ค่ำเฉลี่ย SD ค่ำเฉลี่ย SD

กำรจัดกำร
สินค้ำคงคลัง

2.50 3.60

P4 2.33 0.52 3.25 0.76

E1 2.64 1.03 3.50 0.84

E2 2.83 0.75 3.75 0.76

E5 2.17 0.75 3.25 0.61

E7 2.67 1.03 4.00 0.89

T2 2.33 0.52 3.75 0.42

กำรจัดกำร
ค�ำสั่งซื้อ

2.38 3.38

S4 2.00 0.89 3.50 0.63

P2 2.50 1.22 3.00 0.89

P3 2.33 0.52 3.25 0.61

E1 2.64 1.03 3.50 0.84

E4 2.50 0.84 3.25 0.61

T2 2.33 0.52 3.75 0.42
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ตำรำง 2 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
โลจิสติกส์

รูปแบบระบบ ก่อน หลัง

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

การจัดการผู้ส่งมอบ 49.20 72.00

การจัดการระบบการผลิต 50.60 72.00

การจัดการสินค้าคงคลัง 50.00 71.60

การจัดการค�าสั่งซ้ือ 47.60 67.60

ประสิทธิภำพโดยรวม 49.35 70.80

 จากตาราง 2 จากการประเมินประสิทธิภาพโดย

รวมก่อนการน�าไปใช้งานมีประสิทธิภาพร้อยละ 49.35 เมื่อ

น�ารูปแบบการบริหารจัดการไปใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 70.80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.45 ในด้านการบริหาร

จดัการผูส่้งมอบ ก่อนการน�าไปใช้งานมปีระสทิธภิาพร้อยละ 

49.20 เมื่อน�ารูปแบบการบริหารจัดการไปใช้งานแล้วมี

ประสิทธิภาพร้อยละ 72.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.80 ใน

ด้านการบริหารจัดการระบบการผลิตก่อนการน�าไปใช้งาน

มีประสิทธิภาพร้อยละ 50.60 เมื่อน�ารูปแบบการบริหาร

จัดการไปใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพร้อยละ 72.00 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 21.40 ในด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังก่อน

การน�าไปใช้งานมปีระสทิธภิาพร้อยละ 50.00 เมือ่น�ารปูแบบ

การบริหารจัดการไปใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพร้อยละ 

71.60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.60 และในด้านการจัดการค�า

ส่ังซ้ือของลูกค้าก่อนการน�าไปใช้งานมีประสิทธิภาพร้อย

ละ 47.60 เมื่อน�ารูปแบบการบริหารจัดการไปใช้งานแล้ว

มีประสิทธิภาพร้อยละ 67.60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00 

สรุปและอภิปรำยผล

 รูปแบบสนบัสนนุการบรหิารจัดการด้านโลจสิตกิส์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปภาคตะวันออก ประกอบด้วย 4 รูปแบบ

ได้แก่ รูปแบบระบบการจัดการผู้ส่งมอบ รูปแบบระบบ

การจัดการระบบการผลิต รูปแบบระบบการจัดการสินค้า

คงคลงั และรปูแบบระบบการจดัการค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า เมือ่

พัฒนารูปแบบระบบดังกล่าวและน�าไปทดลองใช้งานแล้ว

พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์
ได้ร้อยละ 21.45

 จากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีค่วรปรบัปรงุจะเป็น

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับระบบการด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ใน

กระบวนการเกีย่วกับผูส่้งมอบ กระบวนการผลติ การจดัการ

สินค้าคงคลัง และกระบวนการจัดการค�าสั่งซื้อของลูกค้า 

ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ท่ีส�าคัญที่จะส่ง

ผลถึงประสิทธิภาพการผลิต หากมีการปรับปรุงกิจกรรม

ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพท่ีสูงขึ้นได้

 จากการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้าน
โลจิสติกส์สามารถสนับสนุนการท�างานด้านโลจิสติกส์และ

เพิม่ประสทิธภิาพด้านโลจสิตกิส์ได้ เนือ่งจากเดมิผูป้ระกอบ

การส่วนใหญ่มีการจัดการผู้ส่งมอบโดยการบันทึกข้อมูล

ลงในกระดาษมีการบันทึกเพียงข้อมูลจ�านวนและราคา

วัตถุดิบ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบส่งผลให้

เกิดการสูญหายของข้อมูล ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ใน

ทันที และข้อมูลท่ีบันทึกไม่ครอบคลุมถึงระดับคุณภาพของ

วัตถุดิบและคุณภาพของผู้ส่งมอบ รูปแบบบริหารจัดการท่ี

พัฒนาสามารถบันทึกข้อมูลท่ีครอบคลุมถึงระดับคุณภาพ

และตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลท่ีบันทึกได้ ในการจัดการ

ระบบการผลิตแพลตฟอร์มสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ใน

การบันทึกจ�านวนพนักงาน ก�าลังการผลิต สามารถน�าไป

ค�านวณรอบเวลาการผลิต และก�าหนดช่วงเวลาน�าของ

การส่งมอบสินได้ ในการจัดการสินค้าคงคลังการก�าหนด

รหัสมาตรฐานและระบบการติดตาม ตรวจสอบสถานะ

และปริมาณของสินค้าและวัสดุคงคลัง ท�าให้สามารถตรวจ

สอบสถานะของสินค้าและวัสดุคงคลังได้ทันที มีการแบ่ง

กลุ่มการจัดเก็บของสินค้าและระบุพื้นที่จัดเก็บที่ชัดเจน

ท�าให้สะดวกต่อการค้นหา และการจัดการค�าสั่งซื้อของ

ลูกค้าแพลตฟอร์มจะมีการบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการ

ซื้อขาย ข้อร้องเรียน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าแต่ละรายได้รับมาจากรอบการผลิต

ใด สามารถจัดการแก้ปัญหาในกรณีท่ีต้องมีการเรียกคืน

สินค้าได้ทันเวลา มีการบันทึกยอดขายท่ีจะสามารถน�ามา

พยากรณ์ยอดขายและวางแผนการผลติได้ ส่งผลให้สามารถ
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จัดการระบบการผลิตตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่การรับวัตถุดิบ

เข้าสูก่ระบวนการผ่านกระบวนการผลติ การจดัเกบ็ไปจนถงึ

การส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

 ในการท�าวจัิยในอนาคตสามารถน�าผลจากการวจิยั

นี้ไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีฐาน

ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถน�าไปประยุกต์

ใช้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้านสารไวไฟ ความหนืดและอัตราการระเหยของน�้ามันหอมระเหย
สมุนไพรไทยออร์แกนิคก�าจัดยุงเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีในการใช้ไล่ยุงในระยะตัวโต
เต็มวัยด้วยน�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคก�าจัดยุงซึ่งถูกพัฒนาส�าหรับการก�าจัดลูกน�้ายุงลายมาก่อนหน้านี้ 
ท�าการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ไล่ยุง 3 ชนิด ได้แก่ พัดลมท่ีท�าการติดตั้งอุปกรณ์กระจายน�้ายาไล่ยุง เครื่องไล่ยุงแบบใช้ใน
ครัวเรือน และเครื่องพ่นไล่ยุง โดยท�าการทดสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างน�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิค
ก�าจัดยุงกับน�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเคร่ืองไล่ยุงในครัวเรือนท่ีมีการจัดจ�าหน่ายในปัจจุบัน จากการทดสอบคุณสมบัติทาง
ด้านสารไวไฟ พบว่า น�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคก�าจัดยุง มีค่าความหนืดเท่ากับ 18.07 วินาที มีจุดวาบไฟ

ที่ 90 ℃ จุดติดไฟที่ 95 ℃ น�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุงในครัวเรือน มีค่าความหนืดเท่ากับ 6.38 วินาที มีจุดวาบไฟ
ที่ 84 ℃ จุดติดไฟที่ 88 ℃ ส�าหรับการทดสอบกับพัดลมท่ีท�าการติดตั้งอุปกรณ์กระจายน�้ายาไล่ยุง พบว่าน�้ามันหอม
ระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคก�าจัดยุง มีค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.034 ml/hr น�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเคร่ืองไล่
ยุงในครัวเรือน มีค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.225 ml/hr การทดสอบในเครื่องไล่ยุงแบบใช้ในครัวเรือน น�้ามันหอม
ระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคก�าจัดยุงมีค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.0854 ml/hr น�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุง
ในครัวเรือน มีค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.2118 ml/hr การทดสอบในเครื่องพ่นไล่ยุงที่อัตราส่วนการผสมระหว่าง
น�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคก�าจัดยุงต่อน�้าสะอาด 20 ml: 1 l สามารถท�าการพ่นเป็นฝอยละอองดีที่สุดและ
สามารถพ่นได้ไกล 5 m อัตราการพ่นฝอยละอองมีค่าเท่ากับ 226.24 ml/min จากข้อมูลการทดสอบดังกล่าวข้างต้น
สามารถน�าใช้เพื่อพัฒนาน�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคก�าจัดยุงให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการ

ไล่ยุงในโอกาสต่อไป
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ค�ำส�ำคัญ: น�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคก�าจัดยุง ความหนืด อัตราการระเหย

Abstract

The objective of this research is to study the properties of flammable viscosity and evaporation rate 

of organic Thai herbal mosquito repellent essential oils to provide information on the development 

of quality and chemical composition in the use of mosquito repellents in the adult stage. This organic 

Thai herbal mosquito repellent essential oil was previously developed for the elimination of mosquito 

larvae. The test was performed using 3 types of mosquito repellent devices, including a fan that was 

installed to distribute mosquito repellent devices; household mosquito repellents; household mosquito 

repellents; and mosquito repellent sprayers. A comparative test of the properties of organic Thai herbal 

mosquito repellent essential oil with mosquito repellent essential oils used with household mosquito 

repellents is currently available. From the flammable properties test, it was found that organic Thai 

herbal mosquito repellent essential oil has a viscosity of 18.07 s and has a flash point of 90 ℃, has 

a fire point of 95 ℃, and mosquito repellent essential oils used with household mosquito repellents 

have a viscosity of 6.38 s and has a flash point of 84 ℃, has a fire point at 88 ℃. For testing in the 

fan that is installed to distribute mosquito repellent devices and household mosquito repellents, it 

was found that organic Thai herbal mosquito repellent essential oil has an average evaporation rate 

of 0.034 ml/hr and mosquito repellent essential oils used with household mosquito repellents have 

an average evaporation rate of 0.225 ml/hr. For testing household mosquito repellents, it was found 

that organic Thai herbal mosquito repellent essential oil had an average evaporation rate of 0.0854 

ml/hr and mosquito repellent essential oils used with household mosquito repellents had an average 

evaporation rate of 0.2118 ml/hr. It was tested in a mosquito repellent sprayer at the mixing ratio 

of organic Thai herbal mosquito repellent essential oil with clean water, 20 ml to 1 l. It has the best 

aerosol capability and can be sprayed at a distance of 5 meters. The usage rate for aerosol is 226.24 

ml/min. This data can be used to develop organic Thai herbal mosquito repellent essential oils that 

are effective and suitable for repelling mosquitoes in the future.

Keyword: organic Thai herbal mosquito repellent essential oil, viscosity, evaporation rate

บทน�ำ
 การใช้สารเคมกี�าจดัแมลงนัน้ท�าให้เกดิสารตกค้าง
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ 

นอกจากน้ียังท�าให้ยุงเกิดการต้านทาน ต่อสารเคมี ดังนั้น

เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว น�้ามันหอม

ระเหยจากพืชสมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการน�า

มาทดแทนการใช้สารเคมี เนื่องจากน�้ามันหอมระเหยจาก

พืชสมุนไพรมีพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงต�่า เนื่องจาก

องค์ประกอบทางเคมใีนน�า้มนัหอมระเหยของพชืหลายชนดิ 

เช่น geraniol methyl chavicol eucalyptol limonene 

linalool citronellal และ eugenol มีฤทธิ์ในการก�าจัดลูก

น�า้ยงุและไล่ยงุได้ ถงึแม้ว่าน�า้มนัหอมระเหยจากพชืสมุนไพร

จะมข้ีอดหีลายประการ แต่ข้อเสยีหลกัของน�า้มนัหอมระเหย

โดยท่ัวไป คือ มีอัตราการระเหยค่อนข้างสูง ท�าให้มีระยะ
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เวลาในการใช้งานต�่า ซึ่งส่งผลท�าให้ประสิทธิภาพการก�าจัด

ยุงของน�้ามันหอมระเหยต�่าเมื่อปริมาณน�้ามันหอมระเหย

ลดลง ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงข้อเสียดังกล่าวจึงได้มี

การคิดค้นน�้ามันหอมระเหยที่อยู่ในรูปแบบไมโครอิมัลชัน 

(micro–emulsion) จดัเป็นนวตักรรมทีท่�าให้อนภุาคน�า้มนั

หอมระเหยมขีนาดเลก็ลง แพร่กระจายในตวักลางต่าง ๆ  ได้

ดีขึ้น รวมถึงช่วยลดอัตราการระเหยของน�้ามันหอมระเหย 

กล่าวคือ ระยะเวลาท่ีน�้ามันหอมระเหยแบบไมโครอิมัลชัน

จะระเหยหมด ใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์ ซึ่งมีระยะเวลา

การใช้งานที่สูงมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาการใช้งานของ

น�้ามันหอมระเหยแบบทั่วไปที่อยู่ที่ 1 วัน หรืออาจกล่าวได้

ว่านวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดอัตราการระเหยของ

น�้ามันหอมระเหย การที่น�้ามันหอมระเหยรูปแบบนี้มีอัตรา

การระเหยต�่าส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ก�าจดัยงุ ซ่ึงเป็นคณุสมบตัเิด่นของน�า้มนัหอมระเหยรปูแบบ

นี้ นอกจากนี้การใช้น�้ามันหอมระเหยแบบไมโครอิมัลชัน
ความเข้มข้นเพียง 250 ppm มีประสิทธิภาพการก�าจัดยุง

เทียบเท่าน�้ามันหอมระเหยแบบทั่วไปที่ต้องใช้ความเข้ม

ข้นสูงถึง 1,000 ppm แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมน�้ามัน

หอมระเหยรูปแบบไมโครอิมัลช่ันน้ีสามารถช่วยประหยัด

ปริมาณการใช้น�้ามันหอมระเหยลง

 Kunhachan et al. (2020) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ก�าจดัลูกน�า้ยงุลายบ้าน (Aedes aegypti) ทีต้่านทานต่อสารเคมี
ก�าจัดแมลง จากน�้ามันหอมระเหยในรูปแบบไมโครอมัิลชัน 

ท�าการทดสอบประสิทธิผลของน�้ามันหอมระเหย 10 ชนิด 

ได้แก่ โหระพา กานพลู ยูคาลิปตัส อบเชยจีน ตะไคร้บ้าน 

ตะไคร้หอม มะกรูด ส้ม ส้มเขียวหวาน และกระชาย ในการ
ก�าจัดลูกน�้ายุงลายบ้านสายพันธุ์จากห้องปฏิบัติการ (lab 

strain) และสายพันธุต้์านทาน ต่อสารเคมี (resistant strain) 

ผลการศึกษาพบว่า น�้ามันหอมระเหยโหระพา กานพลู และ

ยูคาลิปตัส มีประสิทธิผลดีที่สุด ในการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย

บ้านผลการทดสอบสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ก�าจัดลูกน�้ายุงใน

รปูแบบไมโครอมิลัชนัสมนุไพรรวมมปีระสทิธผิลในการก�าจดั 

ลูกน�้ายุงลายได้ดี สามารถน�าไปใช้ในการควบคุมลูกน�้ายุง

ลายในธรรมชาติได้

 Sanont (2019) ได้ศึกษาความพึงพอใจในด้าน

ผลิตภัณฑ์ของเครื่องไล่ยุงรัศมีวงกว้าง ผลการวิจัยของท้ัง 

3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เปิด พื้นที่กึ่งเปิดกึ่งปิด และพื้นท่ีปิด

ของโรงพยาบาล พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ เสียง

และฟังก์ชัน การใช้งาน เช่น การควบคุมความช้ืน ควบคุม

ไอออน ปุ่มแบบสัมผัส สีขนาดของผลิตภัณฑ์ความสะดวก

ในการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจค่อนข้างมากใกล้เคียง

กัน เนื่องจากไม่มีเสียงรบกวนคนไข้ สี ขนาด กลมกลืน กับ

พื้นท่ีฟังกช่ัน การใช้งานเป็นเทคโนโลยีใหม่ส่วนปุ่มสัมผัสดู

มีความสวยงามทันสมัย สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือการใช้เคร่ือง

ควบคุมระยะไกล และความหลากหลายของกลิ่น มีระดับ

ความพึงพอใจค่อนข้างน้อยจึงควรมีการพัฒนาในด้าน 2 

ด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 Kanrueng and Pimsuka (2019) ศึกษา

ประสิทธิผลของสารสกัดจากเห็ดพ้ืนบ้าน 5 ชนิด ได้แก่ 

เหด็นางรม เหด็ตบัเต่า เหด็นางฟ้า เหด็ฟาง และเหด็หอม ทีใ่ช้
ร่วมกับกบัดกัพดัลมเพือ่ควบคุมยงุพาหะน�าโรค เปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างของเห็ดท้ัง 5 ชนิด ในความเข้มข้น 50 mg 

และ 100 mg พบว่า สารสกัดจากเห็ดพื้นบ้าน 5 ชนิด

ใช้ได้เฉพาะยุงร�าคาญ นอกจากนี้ในงานวิจัยพบว่า ปริมาณ

ความเข้มข้นของสารสกัดในเกือบทุกกลุ่มไม่มีผลต่อการ
ดึงดูดยุงพาหะ ยกเว้นเห็ดนางฟ้าในความเข้มข้น 100 mg 

ดึงดูดยุงเข้าหากับดักสูงท่ีสุดข้อมูลนี้น�าไปพัฒนาต่อยอด 

เป็นผลติภณัฑ์สารล่อส�าหรบัใช้คูก่บักบัดกัยงุทีม่วีางขายอยู่
ท่ัวไปตามท้องตลาด

 Ratisupakorn, Sokchan, Klakankhai and 

Tainchum (2019) ท�าการทดสอบประสิทธิภาพฤทธิไล่ยุง

ของน�า้มนัสะเดาช้าง (Azadirachta excels Jack) พรกิไทยด�า 

และสาร DEET ต่อยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) โดย

ศึกษาฤทธิ์ของน�้ามันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพร
ประกอบด้วยฤทธิในการฆ่าและฤทธิ์ในการไล่ประเมินฤทธิ

ไล่โดยการสัมผัส (contact irritancy) ของน�้ามันสะเดาช้าง 

(Azadirachta excels Jack.) น�้ามันพริกไทยด�า (Piper 

nigrum L.) และสาร DEET ต่อพฤติกรรมการหนีของ
ยงุลายบ้าน Aedes aegypti (L.) ทดสอบฤทธิไ์ล่โดยประเมนิ

จากอัตราการตอบสนองหนีและไม่หนีของยุงลายบ้าน หลัง

จากที่สัมผัสสารทดสอบ ท�าการปล่อยยุงตัวเต็มวัยเพศเมีย

อายุ 3-5 วัน เข้าไปในกล่องทดสอบ Exciterepellency 

test--ER ท่ีมีกระดาษชุบน�้ามันหอมระเหยอยู่ นับจ�านวน

ยุงที่หนีออกจากล่องทดสอบทุกนาทีเป็น เวลา 30 นาที ผล

การทดสอบพบว่ายุงทดสอบมีการตอบสนองต่อน�้ามันและ
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สาร DEET ในแต่ละความเข้มข้น พบยุงหงายท้อง 30 นาที

และตายหลังจากการทดสอบที่ 24 ชั่วโมง ผลการทดลองที่

ได้จะได้น�าไปประเมินความ เข้มข้นที่เหมาะสมของน�้ามัน

ที่จะสามารถไล่ยุงลายบ้านได้ผลดีที่สุดต่อไป

 Paeporn, Sathantriphop, Tassanai and 

Onkong (2019) ท�าการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลผลติภณัฑ์

ยาจุดกันยุง เพื่อการเลือกใช้อย่างเหมาะสมในการป้องกัน

ยุงกัดเพ่ือศึกษาชนิดและเปรียบเทียบประสิทธิผลของสาร

ออกฤทธ์ิที่เป็นองค์ประกอบในยาจุดกันยุงเพื่อการเลือก

ใช้อย่างเหมาะสมในการป้องกันยุงกัด ด�าเนินการโดยการ

ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาจุด กันยุงที่ทดสอบประสิทธิผล

ทางชีววิเคราะห์ต่อยุงลายบ้าน โดยใช้วิธี glass chamber 

method ภายในระยะเวลา 6 ปี ย้อนหลงั (พ.ศ. 2555-2560) 

มีจ�านวนผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงรวมทั้งสิ้น 150 ตัวอย่าง 

ผลติภณัฑ์มกีารใช้สารเคม ีในกลุม่ไพรทีรอยด์ โดยสารเคมทีี่ใช้
มากทีส่ดุคอื d-Allethrin ในขณะทีส่ารออกฤทธิ ์ในยาจดุกนัยงุ
ที่สามารถท�าให้ยุงหงายท้องเร็วที่สุด คือ transfluthrin 

0.05% w/w มี KT90 เท่ากับ 1 นาที 29 วินาที และท�าให้

ยุงทดสอบตายร้อยละ 100.0

 Yaoup, Sornpeng, Asarin, Soonchan and 

Khophonklang (2018) ท�าการประเมินประสิทธิภาพ

การพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายขององค์กรปกครองท้องถ่ิน

เพื่อหาประสิทธิผลการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายจ�าแนก

ตามคนที่พ่น เครื่องพ่นเคมี และสารเคมีที่ใช้พ่น และสุ่ม

เก็บสารเคมีที่ใช้พ่นควบคุมยุงตัวเต็มวัยในพื้นที่มาทดสอบ

ประสทิธภิาพโดยวธิ ีBioassay test ตามวธิกีารและหลักเกณฑ์ 

ขององค์การอนามยัโลก จากการตรวจวดัอณุหภมูคิวามร้อน

ปลายท่ออัตราการไหลของสารเคมีและขนาดเฉลี่ยของ

ละอองน�้ายา (VMD) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 79.75 60.76 

และ 60.76 ตามล�าดับ สารเคมทีีใ่ช้เป็นสารกลุ่มไพรทีรอยด์
สังเคราะห์แยกตามชนิดของสารที่ออกฤทธิ์ได้ 3 ชนิด คือ 

เดลต้าเมทริน 6 ยี่ห้อ ไซเปอร์เมทริน 5 ยี่ห้อ และไซฟลูทริน 

1 ยี่ห้อ ทดสอบประสิทธิภาพโดยผสมสารเคมีในอัตราส่วน

ที่ระบุตามฉลากพบว่า สารเคมีทุกตัวมีประสิทธิภาพก�าจัด

ยุงอยู่ในระดับสูง โดยยุงมีอัตราตายร้อยละ 98.00-100.00 

 Makasorn (2013). ได้ท�าการออกแบบและสร้าง

เครือ่งดกัยงุทีใ่ช้พืน้ฐานการออกแบบวงจรเซลออสซลิเลเตอร์
ใช้เทคนิคการก�าเนิดความถี่ต�่ามีก�าลังไฟฟ้าท่ีใช้งานจาก

แหล่งจ่ายแบตเตอรีข่นาด AAA จ�านวน 1 ก้อน การทดสอบ

การท�างาน โดยการน�าเครื่องดักยุงไปวางไว้ในต�าแหน่งที่

มยีงุชกุชมุทีไ่ม่มลีมโกรก และทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ22-26 ℃ 
ระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรีท่ีจ่่ายพลงังานให้กบัเครือ่ง

ดกัยงุประหยดัพลงังานประมาณ 1 ช่ัวโมง ซึง่งานวิจยันีไ้ด้

ทดสอบใช้งานในภาคสนามเป็นเวลา 7 วนั ผลท่ีได้ คอื สามารถ

ก�าจัดยุงเป็นจ�านวนท้ังสิ้นเฉลี่ยเท่ากับ 8 ตัว

 Peanjaroen and Jareanjit (2018) ได้พัฒนา

เครื่องพ่นหมอกควันก�าจัดยุงที่มีรูปร่างกะทัดรัดน�้าหนัก

เบา มเีสียงดงัน้อยขณะใช้งานทดลองหาค่าอณุหภมูขิองหวัเผา
และการฟุ้งกระจายของน�้ายาเคมีที่ความดัน 3 ความดัน 

พบว่าท่ีความดัน 2 บาร์ มีอุณหภูมิของขด ท่อสแตนเลส
มากท่ีสุดถึง 484 ℃ ซ่ึงเป็นความดันท่ีมีอุณหภูมิของขดท่อ
สแตนเลสมากท่ีสุด ความดันท่ีผู้ท�าการทดลองเลือกใช้นั้น

คือ 2 บาร์ เพราะมีอุณหภูมิของขดท่อสแตนเลสมากที่สุด

 Bunpean, Inthisan, Chantarapon and 

Arunotayanun (2019) ได้ท�าการทดสอบโคมไฟไล่ยุง

กลิ่นดอกว่านมหาหงส์ท�าจากดินเผา สายไฟมีสวิทช์หลอด

ไฟเป็นหลอดทังสเตนแบบเกลียวความสว่าง่ 1 ระดับ สี 

Warm White ใช้กับน�้าม้นดอกว่ามหาหงส์ 100 % ผล

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุง พบว่า สามารถป้องกันยุงลาย 

ตอนกลางวันได้ 1.5 ช่ัวโมง และป้องกันยุงร�าคาญ ตอน

กลางคืนได้ 4.5 ชั่วโมง สามารถน�าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์    

เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรและส่งเสริมภูมิปัญญา

ไทยและสมุนไพรไทย 

 Kunhachan et al. (2020) ได้ท�าการทดสอบ
ประสทิธผิลของน�้ามันหอมระเหยในรูปแบบไมโครอิมัลชัน 

10 ชนิดในการก�าจัดลูกน�้ายุงลายบ้านสายพันธุ์จากห้อง

ปฏบัิตกิาร ผลติภณัฑ์ก�าจัดลกูน�า้ยงุในรปูแบบไมโครอมิลัชนั

สมุนไพรรวมมีประสิทธิผลในการก�าจัดลูกน�้ายุงลายได้ดี 

สามารถน�าไปใช้ในการควบคุมลูกน�้ายุงลายในธรรมชาติได้
และพบว่า ประสทิธผิลของสตูรไมโครอมิลัชันโหระพา และสูตร

ไมโครอมิลัชันสมนุไพรรวม (โหระพา+กานพล+ูยคูาลปิตสั) ที่

ความเข้มข้น 250 ppm ต่ออตัราการตายของลกูน�า้ยงุลายบ้าน 
Lab strain ในระดบัห้องปฏบิตักิาร พบว่า อตัราตายอยูใ่นช่วง
ร้อยละ 80-100 ประสทิธผิลของสตูรไมโครอมิลัชนัโหระพา 

และสูตรไมโครอิมัลชันสมุนไพรรวม (โหระพา+กานพลู+
ยูคาลิปตัส) ที่ความเข้มข้น 250 ppm ต่ออัตราการตายของ
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ลกูน�า้ยงุลายบ้าน Resistant strain ในระดับห้องปฏบัิตกิาร
พบว่า อัตราตายอยู่ในช่วงร้อยละ 75-92

 จากการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการใช้

สารสกัดจากพืชสมุนไพรจากธรรมชาติและสารเคมีหลาย

ชนิดเพื่อใช้ก�าจัดวงจรชีวิตของลูกน�้ายุงในลักษณะของ

การหยด ส�าหรับยุงตัวเต็มวัยในลักษณะสเปรย์พ่นและ

การท�ามีการใช้ส่ิงประดิษฐ์หลายชนิดร่วมกับสารเคมี แต่

ยังไม่มีการน�าผลิตภัณฑ์ก�าจัดยุงในรูปแบบไมโครอิมัลชัน

สมุนไพร มาใช้กับอุกรณ์ไล่ยุง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน�า

สารสกัดจากพืชสมุนไพรในรูปแบบของน�้ามันหอมระเหย

สมุนไพรไทยออร์แกนิค ในรูปแบบไมโครอิมัลชัน ซึ่งมี

ส่วนประกอบของสมุนไพรจ�านวน 4 ชนิดอันได้แก่ โหระพา 

กานพลู ดอกปีบ และยูคาลิปตัส ในการใช้งานร่วมกับการ

ใช้เครื่องพ่นละอองน�้ามันหอมระเหย และเคร่ืองไล่ยุงใน

ครัวเรือนแบบต่าง ๆ  ในการไล่ยงุตวัเตม็วยั เพือ่ศกึษาและน�า

ผลการวจิยัทีไ่ด้ใช้ในการออกแบบและพฒันาอปุกรณ์ในการ

ท�าวิจัยระยะต่อไป

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน�้ ามันหอม

ระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิค ในรูปแบบไมโครอิมัลชัน 
(micro-emulsion) ต้นแบบที่ใช้ในการก�าจัดยุงโดยวิธีการ

หยดผสมน�้ามาประยุกต์ใช้กับในการไล่ยุงโดยวิธีการระเหย

ด้วยความร้อน และการใช้เครื่องพ่นฝอยละออง

 2 เพือ่น�าข้อมลูจากการทดสอบไปท�าการปรบัปรงุ

สตูรของน�า้มนัหอมระเหยสมนุไพรไทยออร์แกนคิ ในรปูแบบ

ไมโครอิมัลชัน (micro-emulsion) ในระยะที่ 2 ต่อไป

กำรจัดกำรยุงและลูกน�้ำ (mosquito management) 

 1. การควบคุมโดยใช้สารเคม ี(chemical control) 

การใช้มาตรการควบคุมโดยใช้สารเคมีน้ี จะต้องมีการ

วางแผนอย่างรัดกุม โดยอาศัยความรู้ ทางชีวนิสัยของยุง

พาหะ ระบาดวิทยาของโรค ความเป็นพิษของสารเคมีต่อ

มนุษย์และราคา ของสารเคมีเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

เนื่องจากสารเคมีที่ใช้อย่างปลอดภัยในทางสาธารณสุข 

นั้นมีจ�านวนไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่น�ามา

ใช้พ่นชนิดมีฤทธ์ิตกค้างหรือน�ามาใช้ติดต่อกันเป็นระยะ

เวลายาวนานทางการเกษตร ซ่ึงอาจท�าให้ยุงพาหะเกิด

ความต้านทานต่อสารเคมีได้ ดังนั้นการควบคุมยุงพาหะ

โดยการใช้สารเคมี จึงต้องใช้ร่วมกับมาตรการอื่น

 ประเภทของสารเคมีท่ีใช้ในประเทศไทย อาจแบ่ง

ออกได้ดังนี้ 

1.1 สารเคมกีลุม่ออร์แกนโนคลอรนี (Organochlorine
compounds) สารเคมีท่ีน�ามาใช้ เช่น ดีดีที BHC การใช้จะ

เป็นแบบสารละลายธรรมดาอิมัลชัน หรือเป็นชนิดตะกอน

แขวนลอย ซ่ึงถ้าเป็นชนิดตะกอนแขวนลอย เหมาะสมที่จะ

ใช้ในพื้นที่กว้างขวาง ปัจจุบันรัฐบาลห้ามใช้ เพราะตกค้าง

ในสิ่งแวดล้อมนาน 

 สารเคมกีลุม่ออร์แกนโนฟอสเฟต (Organophosphorus
compounds) น�ามาใช้ แทนสารเคมกีลุม่ออร์แกนโนคลอรนี 

สารเคมีกลุ่มนี้มีราคาแพงกว่า มีฤทธิ์ตกค้างสั้นกว่ากลุ่ม 

แรก คือ มีฤทธิ์ตกค้างประมาณ 3-5 เดือน 

 1.2 สารเคมีกลุ ่มคาร ์บาเมต (Carbamate 

compounds) สารเคมีกลุ่มคาร์บาเมตมี พิษต่อยุงพาหะ

มากกว่ากลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต มีผลโดยพิษของสารฟุ้ง

กระจายในอากาศ (airborn effect) ตัวอย่างสารเคมีกลุ่ม

นี้เช่น Propoxur Bendiocarb Methomyl 

 1.3 สารเคมกีลุม่ไพรทีรอยด์สงัเคราะห์ (Synthetic
Pyrethroid Compounds) สารเคมกีลุม่นีม้ฤีทธิค่์อนข้างดใีน

การก�าจดัยงุพาหะ มพีษิต่อคนหรอืสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมน้อย 

ตัวอย่างสารเคมีกลุ่มนี้ เช่น Permethrin Deltamethrin 

Lambdacyhalothrin ข้อเสีย คือ ฤทธ์ิตกค้างค่อนข้างส้ัน 

ต้องพ่นทุกสัปดาห์ และแมลงสร้างความต้านทาน 

 1.4 สารเคมีจากธรรมชาติ (natural products)

 วิธีการใช้สารเคมี อาจแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 1.1.1 การพ่นเคมีชนิดมีฤทธ์ิตกค้าง (residual 

spraying) เพื่อก�าจัดยุง 
 ความคงทนของสารเคมี หรือผลของสารเคมีจะ

แตกต่างกันออกไปตามชนิดของ ผลิตภัณฑ์และปริมาณ

ของสารเคมีที่ใช้ พื้นผิวที่ท�าการพ่นเคมี ตลอดจนสภาพภูมิ

อากาศเป็นต้น ระยะเวลาของฤทธิ์ตกค้างมีระยะตั้งแต่ 1 

สัปดาห์ถึงมากกว่า 1 ปี ผลของการควบคุมโดยวิธีนี้ เน้น
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ทีย่งุพาหะซึง่ชอบหากนิในบ้าน ชอบกนิเลอืดมนษุย์ และชอบ

เกาะพักในบ้านเรือน เมื่อยุง ยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก 

(Dengue Haemorrhagic Fever Vectors) พาหะนี้เกาะ

พักบนพ้ืนผิวที่พ่นสารเคมีไว้จะได้รับพิษของสารเคมี และ

ตายก่อนท่ีจะสามารถ น�าเชื้อโรคไปแพร่สู่คน ข้อเสียของ

การพ่นแบบนี้ก็คือ เป็นปัจจัยเสริมให้แมลงสร้างความ

ต้านทานต่อสารเคมี แมลงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น 

จากที่เคยเกาะพักเป็น ไม่เกาะ จากที่หากินในบ้านเป็น

ออกไปหากินนอกบ้าน

 1.1.2 การพ่นฟุ้งหรือพ่นฝอย (space spray 

application) เพื่อก�าจัดยุง

 การก�าจัดยุง โดยพ่นสารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ

ในที่ซึ่งยุงพาหะบินหรือเกาะพักจะท�าให้ยุงตายได้ กระป๋อง

พ่นทีใ่ช้ส่วนใหญ่เป็นชนดิอดัแก๊ส (aerosal) ซึง่มใีช้ในบ้านเรอืน

และได้รับ ความสนใจมามากกว่าครึ่งศตวรรษ ในระยะหลัง

การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนมีมากข้ึน 

ละอองผลิตภัณฑ์จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็ก

ลอยอยู่ในอากาศ ท�าให้สามารถก�าจัดยุงได้อย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะเมื่อใช้สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ หรือสารเคมีอื่น

ที่มีลักษณะคล้ายกัน

 การพ่นแบบ ULV--Ultra Low Volume เป็นการ

พ่นฟุง้ ละอองมขีนาดเลก็มาก ซึง่ต้องใช้สารเคมทีีม่คีวามเข้มข้น

สงู ได้ผลดใีนการก�าจัดยงุ สารเคมทีีใ่ช้พ่น ULV เช่น Malathion 

Sumithion Fenitrothion สารเคมกีลุม่ไพรทีรอยด์บางชนดิ 

ควรด�าเนินการโดยบุคลากรที่มี ความรู้ความช�านาญสูง

 เครือ่งพ่นหมอกควนัแบบใช้ความร้อนช่วยในการแตก 

ตัวของน�้ายาเคมีโดยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็น

ตวัให้ความร้อนกบัส่วนผสมของน�า้ยาเคมกีบัน�า้มนัดเีซลท�า

ให้เกดิรปูของเหลวเป็นละอองเลก็ขนาด 0.1–0.6 มลิลเิมตร 

ขนาดเฉลีย่ของเมด็น�า้ยา (VMD) ขึน้อยูก่บัปรมิาณความ ร้อน 

และปริมาณน�้ายาเคมีที่พ่น

 1.1.3 การใช้สารเคมีก�าจัดลูกน�้า (Larvicides) 

ได้แก่ Temephos Fenthion Chlopyriphos ฯลฯ ส่วนใหญ่

ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมและปลา สารเคมี

ก�าจัดลูกน�้าบางชนิดมีอายุการใช้งานส้ัน เพราะสลายตัว 

ภาย ในเวลาประมาณ 7-10 วัน ท�าให้ต้องเพ่ิมความถี่ใน

การด�าเนินการควบคุมจึงจะได้ผลบางชนิด มีความคงทน

เป็นระยะเวลาหลายเดือน 

1.1.3.1 สารเคลอืบทรายเทมีฟอส 1% w/w (อะเบท) 

และเม็ดเกล็ดละลายน�้า (เอซายเอส เอส) 

ความเข้มข้นท่ีแนะน�าให้ใช้ 1 ppm ในน�า้ (10 g 

ในน�้า 100 l) มีฤทธิ์ก�าจัด ลูกน�้ายุงลายได้ 8-20 สัปดาห์

1.1.3.2 สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง 

(Insect Growth Regulators ใช้ ช่ือย่อว่า IGRs) แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. สารคล้ายจวูไินล์ฮอร์โมน (Juvenile hormone 

analogues) เช่น เม็ทโทปรีน (Methoprene) ช่ือการค้า 

เช่น Altosid Apex Precor Ovitrol สารดังกล่าวท�าให้

ตวัอ่อนแมลงไม่สามารถลอกคราบเป็นดกัแด้ การเจรญิเตบิโต

ผดิปกตจึิงตาย มฤีทธิใ์นการก�าจดัลกูน�า้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ 

ไม่มีผลต่อตัวโม่งท่ีมีอยู่ก่อนแล้วในตุ่ม

2. สารยับยั้งการสร้างผนังล�าตัวแมลง (Chitin 

synthesis inhibitors) เช่น Diflubenzuron Triflumuron 

ช่ือการค้า เช่น Dimilin Digluon Larvakil Miosomite 

สารกลุ่มนี้ ไปรบกวนการสร้างไคติน (Chitin) ซ่ึงเป็นองค์

ประกอบส�าคัญของผนังล�าตัวแมลง ออกฤทธิ์ เร็วกว่าจูวิ

ไนล์ฮอร์โมน

 1.2 การควบคุมโดยใช้วธิทีางชวีวทิยา (biological 

control) การควบคุมโดยใช้วิธีทางชีววิทยา เช่น การใช้

ศัตรูของยุงตามธรรมชาติมาควบคุมยุง หรือใช้สารพิษของ

สิ่งท่ีมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย ส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติที่น�ามา

ใช้ได้ เช่น ลูกน�้า ยุงยักษ์ (Toxorhynchites) หนอนพยาธิ 

(Nematode) แบคทีเรีย (Bacteria) เช้ือรา (Fungi) ปลา

กินลูกน�้า (Larvivorous fish) จิ้งจก ตุ๊กแก

 1.3 การควบคุมโดยวิธีทางพันธุกรรม (genetic 

control) การควบคุมโดยวิธีทางพันธุกรรม เช่นการท�าให้

โครโมโซมของยงุพาหะเปลีย่นแปลงไป ไม่สามารถน�าเชือ้ได้ 

หรือท�าให้ยุงไม่สามารถสืบพันธุ์หรือเพิ่มปริมาณได้ วิธีการ

นี้ไม่ท�าให้ยุง ตาย แต่ยุงจะถูกควบคุม เช่น ยุงตัวผู้ถูกท�าให้

เป็นหมัน โดยการผ่านกัมมันตรังสีหรือโดยใช้สารเคมี ซึ่ง
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จะท�าให้น�้าเชื้อในยุงตัวผู้กลายพันธุ์ การใช้สารเคมีท�าให้

ยุงเป็นหมันมีความยุ่งยากน้อย กว่าการใช้กัมมันตภาพรังสี 

แต่สารเคมีมักมีพิษต่อสัตว์เลือดอุ่น ท�าให้เกิดปัญหาต่อสิ่ง

แวดล้อม และธรรมชาติเสยีสมดุล ปัจจบุนัมนีกัวทิยาศาสตร์

หลายท่านได้ศกึษาพบว่าสิง่มชีวีติบางชนดิ เช่น Wolbachia 

pipientis ซึง่เป็นแบคทเีรียท�าให้ยงุเป็นหมนัได้ในธรรมชาติ

 2. การลดการสัมผัสระหว่างคนและยุงพาหะ 

(Reduction of man mosquitoes contact) มวีตัถปุระสงค์

เพ่ือไม่ให้ยุงพาหะน�าโรคต่าง ๆ  มีโอกาสกัดคน ซ่ึงจะท�าให้

เกิดเจ็บป่วย ได้ การลดการสัมผัสระหว่างยุงพาหะกับคน

มีหลายวิธี 

2.1 การใช้มุ้ง การใช้มุ้งเพื่อป้องกันการเกิดโรค

จากยุงกัดมีการใช้มานาน ต้องมีการดูแลมุ้งให้อยู่ในสภาพ

ดีไม่ขาดและเสียหาย ขนาดของเส้นด้ายที่ท�ามุ้ง ประมาณ 

1-1.8 mm อากาศสามารถผ่านได้ ไม่ร้อนและจ�านวนของ

ตาข่ายประมาณ 150 ช่องต่อตารางน้ิว ปัจจุบันมีมุ้งชุบ

สารเคมีซึ่งป้องกันยุงได้ดีขึ้น อีกทั้งช่วยลดประชากรยุง

ที่มาเกาะ ส�าหรับยุงบางชนิดที่ชอบออกหากินเวลากลาง

วัน อาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ผล 

2.2 การสวมเสื้อป้องกันร่างกายให้มิดชิด เสื้อผ้า

ควรมีความหนาเพยีงพอและควรจะหลวมเลก็น้อย ไม่กระชับ

ติดร่างกาย ผ้าทีม่ ีสีด�าหรือสเีข้มมกัดงึดดูความสนใจให้ยงุมากดั

ได้มากกว่าผ้าสีอ่อน มีการศึกษาในกลุ่มทหาร โดยให้สวม

เสื้อผ้าอย่างมิดชิด พบว่าสามารถลดการติดโรคที่น�าโดย

ยุงได้ แต่จะดีหากผ้าเคลือบด้วยน�้ายาที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุง 

2.3 การใช้สารทาป้องกันยุง สารทาป้องกันยุง 

(repellents) หรอืสารไล่ยงุนีอ้าจจะท�ามาจากสารเคม ีหรอื

สมนุไพร มีคณุสมบติัในการป้องกนัไม่ให้ยงุมากดั หรอืลดการกดั

ตัวอย่างสารเหล่านี้ เช่น N,N-diethylm-toluamide หรือ

ช่ือใหม่ N,N-diethyl-3-methybenzamide (deet) ethyl 

Butylacetylaminopropionate (IR3535) Picaridine (KBR)

Dibutyl phthalate Dimethyl carbate dimethyl phthalate

Ethyl hexanediol butopyronoxyl 2-chlorodiethyl 

benzamide สารทาป้องกันยุงนี้อาจผลิตเป็นน�้าหรือครีม 

หรือแป้ง หรือสบู่ แต่ควรมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้

อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง ในห้องปฏิบัติการ สมุนไพรท่ีใช้ไล่

ยุงได้ดี เช่น ตะไคร้หอม ไพล แมงลัก โหระพา กระเทียม 

สะระแหน่ มะกรูด ยูคาลิปตัส ขมิ้นชัน 

2.4 การใช้ยาจุดกันยุง (mosquito coils and 

sticks) ยาจุดกันยุง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งเมื่อใช้จุดไฟแล้ว

สามารถระเหยออกฤทธิขั์บไล่ยงุได้ มคีณุสมบัตใินการไล่หรอื

ก�าจัดยุงไม่ให้เข้ามาในบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

ซ่ึงผลิต ออกมาในท้องตลาดมากมาย สารออกฤทธ์ิในยา

จุดไล่ยุงอาจท�าให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้ ระคายเคือง

ได้ ในการเลือกซื้อโปรดสังเกตชื่อสารออกฤทธิ์ที่องค์การ

อนามัยโลกจัดอยู่ในกลุ่ม ท่ีมีอันตรายน้อย เช่น สารกลุ่ม

ไพรีทรอยด์ หรือสมุนไพร ซ่ึงค่อนข้างปลอดภัยต่อมนุษย์ 

2.5 การใช้ตาข่ายป้องกันยุงกัด (screening) 

ปัจจุบันมีการใช้มุ้งลวดป้องกันยุงกัดท่ัวไปในเขตเมือง หรือ

ตามชนบท มุ้งลวดอาจท�า ด้วยไนล่อน หรือลวดซึ่งจะต้อง

มีการออกแบบอย่างดี เพื่อป้องกันช่องซ่ึงยุงสามารถผ่าน

ได้ โดยเฉพาะการท�ามุ้งลวดป้องกันท่ีประตู หน้าต่าง จะ

ต้องท�าให้มุมประตู และหน้าต่างแข็งแรง ไม่เสียหายได้ง่าย 

ประตคูวรจะเปิดออกด้านนอก ขนาดของมุง้ลวดทีเ่หมาะสม
คือ 16-18 ช่องต่อนิ้ว บริเวณตาข่ายของมุ้งลวดหากเคลือบ

สารป้องกันก�าจัดยุง จะสามารถลดประชากรของ ยุงได้ 

เพราะยุงชอบเกาะตามมุ้งลวด

 3. การจัดการสิ่งแวดล้อม (environmental 

management) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมยุง

พาหะ หมายถึง การวางแผนการจัดองค์กรด�าเนินการ

และการก�ากับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุง หรือ

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ของสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวเนื่องถึง

มนุษย์ เพ่ือป้องกันหรือลดปริมาณของยุงพาหะลง ตลอด

จนลดการติดเชื้อไข้เลือดออก การจัดการสิ่งแวดล้อมนี้มี

ท้ังชนิดท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีถาวร 

เช่น การเผาขยะ การระบายน�้า การกลบถม การปรับ 

ระดับผิวดิน การติดตั้งระบบน�้าประปา หรือท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงช่ัวคราว โดยท�าให้ยุง พาหะไม่ชอบวางไข่ใน

แหล่งน�้านั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของ

น�้า การระบายน�้าท้ิงเมื่อพบลูกน�้า
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อุปกรณ์และวิธีกำรทดลอง

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทดลอง

 1. กำรทดสอบควำมหนืด

 เครื่องมือและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

 1. เครือ่งมอืหาความหนืดเซย์โบลต์และอ่างควบคมุ
อุณหภูมิ ดังภาพ 1

 2. หลอดดูดผลิตภัณฑ์

 3. ที่จับเทอร์โมมิเตอร์

 4. กรวยกรอง

 5. ถ้วยกรองรับ

 6. นาฬิกาจบัเวลา ชนดิอ่านได้ละเอยีดถงึ 0.1 วนิาที 

 7. เทอร์โมมเิตอร์ใช้จ�านวน 2 อัน ส�าหรบัอนัแรกใช้วดั
อณุหภมูขิองตวัอย่างในเครือ่งมอืหาความหนดื และอนัท่ีสอง

ใช้ส�าหรับอุณหภูมิในอ่างควบคุมอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ที่

ใช้มีช่วงวัดอุณหภูมิที่เหมาะสม

 8. ท�าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D88–56 
ตัวอย่างละ 5 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ย

 2 กำรทดสอบจุดวำบไฟและจุดติดไฟ
 เครื่องมือและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

 1. ถ้วยทดสอบท�าด้วยทองเหลือง

 2. ที่รองรับถ้วยทดสอบ (heating plate) เป็น

แผ่นโลหะ 

 3. ที่จุดเปลวไฟทดสอบ 

 4. เครื่องมือทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ ดัง

ภาพ 2 ใช้เตาไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิได้

 5. ที่จับเทอร์โมมิเตอร์

 6. ขาตั้งที่รองรับถ้วยทดสอบ

 7. ที่บังแสงและลม ใช้บังสามด้าน

 8. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดที่วัดได้ละเอียดถึง 1 ℃ 
และวัดได้สูงสุด 400 ℃

 9. ท�าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D92 

ตัวอย่างละ 5 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ย

 2. ชุดเคร่ืองมือวัดท่ีใช้ในการเก็บผลการทดสอบ

ในการเก็บบันทึกผลการทดสอบใช้เครื่องมือวัดค่าตัวแปร

ต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 2.1. การวดัอณุหภูมภิายในแกนกลางของขดลวด

ให้ความร้อน ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ช่วงการวัด -10.0 ℃ 
to 400.0 ℃  ความละเอียด 0.1 ℃  ค่าความผิดพลาด 

1% ±8 digits ดังภาพ 3
 2.2 เครื่องวัดความเร็วลม ส�าหรับหาค่าความเร็ว

ลม ณ.ต�าแหน่งต่าง ๆ  มีย่านการวัดความเร็วลม 0.2-20.0 

m/s และวัดอุณหภูมิได้ 0.0 - 50 ℃ ดังภาพ 4

ภำพ 1 เคร่ืองมือทดสอบค่าความหนืดแบบเซย์โบลต์และ

อ่างควบคุมอุณหภูมิ

ภำพ 2 เคร่ืองมือทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ
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ภำพ 3 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ภำพ 4 เคร่ืองมือวัดความเร็วลม

 ส�าหรับการทดสอบการระเหยของน�้ามันหอม

ระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิค และน�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับ

เครื่องไล่ยุงในครัวเรือนจะท�าการทดสอบผ่านอุปกรณ์ 3 

ชนิด ได้แก่
 1. พดัลมทีท่�าการตดิตัง้อปุกรณ์กระจายน�า้ยาไล่ยงุ

 2. เครื่องไล่ยุงแบบใช้ในครัวเรือน

 3. เครื่องพ่นไล่ยุง

 ตัวแปรที่ท�ำกำรศึกษำและเก็บผลกำรทดสอบ 

ได้แก่
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ น�้ามันหอมระเหยสมุนไพร

ไทยออร์แกนคิ น�า้มันไล่ยงุแบบใช้กบัเครือ่งไล่ยงุในครัวเรอืน

 2. ตัวแปรตำม ได้แก่ ค่าการระเหย ความหนืด 

จุดวาบไฟ 

 3. ตัวแปรควบคุม ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม

 

 3. กำรทดสอบหำอัตรำกำรระเหยของน�้ำมัน

หอมระเหยผ่ำนอุปกรณ์ไล่ยุงแบบต่ำงๆ 

 ในการทดสอบหาอัตราการระเหยของน�้ามันหอม

ระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิค

 3.1 กำรทดสอบอตัรำกำรระเหยน�ำ้มนัหอมระเหย 

โดยใช้พัดลมท่ีท�ำกำรติดต้ังอุปกรณ์กระจำยน�้ำยำไล่ยุง

 วิธีการทดสอบ 

 1. ท�าการตวงน�้ามันหอมระเหยใส่ภาชนะ ขวดละ 

40 ml 

 2. เปิดพดัลมทีท่�าการตดิตัง้อปุกรณ์กระจายน�า้ยา

ไล่ยุงในห้องทดสอบแบบปิดปิดขนาดห้องกว้าง 4 mxยาว 

8 m สูง 3 m จับเวลาในการทดสอบ 8 ช่ัวโมง/วัน 

 3. ท�าการบนัทกึปรมิาตรน�า้มนัหอมระเหยทีเ่หลอื

อยู่ในภาชนะ น�ามาค�านวณหาอัตราการระเหย 

 4. ท�าการทดสอบ ตวัอย่างละ 5 ครัง้เพือ่หาค่าเฉลีย่

ภำพ 5 พัดลมท่ีท�าการติดต้ังอุปกรณ์กระจายน�้ายาไล่ยุง
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ภำพ 6 การทดสอบอัตราการระเหยน�้ามันหอมระเหย โดย

ใช้พัดลมที่ท�าการติดตั้งอุปกรณ์กระจายน�้ายาไล่ยุง

ภำพ 7 การตรวจวัดอุณหภูมิที่แกนกลางของขดลวดความ

ร้อนส�าหรับพัดลมทีท่�าการติดต้ังอปุกรณ์กระจายน�า้ยาไล่ยงุ
 

 3.2 กำรทดสอบอตัรำกำรระเหยน�ำ้มนัหอมระเหย 

โดยใช้เคร่ืองไล่ยุงแบบแบบเสียบปลั๊ก (ใช้ในครัวเรือน)

 วิธีการทดสอบ 

 1. ท�าการตวงน�า้มนัหอมระเหยใส่ภาชนะ ขวดละ 

40 ml 

 2. ตดิตัง้เครือ่งไล่ยงุแบบเสยีบปลัก๊ในห้องทดสอบ

แบบปิด ขนาดห้อง กว้าง 4 m ยาว 4 m สูง 3 m จับเวลา

ในการทดสอบ 8 ชั่วโมง/วัน 

 3. ท�าการบนัทกึปรมิาตรน�า้มนัหอมระเหยทีเ่หลอื

อยู่ในภาชนะน�ามาค�านวณหาอัตราการระเหย

 4. ท�าการทดสอบตวัอย่างละ 5 ครัง้เพือ่หาค่าเฉลีย่

ภำพ 8 เคร่ืองไล่ยุงแบบใช้ในครัวเรือน

ภำพ 9 การตรวจวัดอุณหภูมิท่ีแกนกลางของขดลวดความ

ร้อนส�าหรับเครื่องไล่ยุงแบบใช้ในครัวเรือน

 3.3 กำรทดสอบอัตรำกำรพ่นน�้ำมันหอมระเหย 

โดยใช้เคร่ืองพ่นไล่ยุง

 วิธีการทดสอบ 

 1. ท�าการตวงน�้ามันหอมระเหยใส่ภาชนะ 

 2. ท�าการฉดีพ่นในพืน้ท่ีเปิดโล่ง โดยใช้เครือ่งพ่นไล่

ยุง สังเกตการเป็นฝอยละออง และวัดระยะทางที่ละออง
สเปรย์การพ่นส่งออก

 3. ท�าการบันทึกปริมาตรน�้ามันหอมระเหยและ

ระยะเวลาในการพ่นตั้งแต่เริ่มต้นจนส่วนผสมภายในถัง

บรรจุหมด น�ามาค�านวณหาอัตราการพ่น

 4. ท�าการทดสอบ ตวัอย่างละ 5 ครัง้เพือ่หาค่าเฉลีย่
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ภำพ 10 เครื่องพ่นไล่ยุง

ภำพ 11 การทดสอบอัตราการพ่นน�้ามันหอมระเหย โดย

ใช้เครื่องพ่นไล่ยุง

ผลและวิเครำะห์ผลกำรทดลอง
ผลกำรทดสอบคณุสมบัตทิำงด้ำนสำรไวไฟ และควำมหนดื
 จากการทดสอบหาค่าความหนืดของน�้ามันหอม

ระเหยทั้ง 2 ชนิดด้วยวิธีการทดสอบความหนืดเซย์โบลต์ 

แบบยูนิเวอร์แซลพบว่า น�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทย
ออร์แกนิค มีค่าความหนืดเท่ากับ 18.07 วินาที และน�้ามัน

ไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุงในครัวเรือน เท่ากับ 6.38 วินาที 

 ส�าหรับการทดสอบคุณสมบัติทางด้านสารไวไฟ

ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างมากส�าหรับการน�าน�้ามันหอมระเหย

ไปใช้งานในอุปกรณ์ท่ีมีการให้ความร้อนเพื่อท�าการระเหย

น�้ามันหอมระเหยจากสถานะของเหลวให้กลายเป็นไอนั้น 

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านสารไวไฟ พบว่า น�้ามัน

หอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิค มีจุดวาบไฟที่ 90 ℃ 
จุดติดไฟที่ 95 ℃ และน�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุง

ในครัวเรือน มีจุดวาบไฟที่ 84 ℃ จุดติดไฟที่ 88 ℃ เมื่อ

ท�าการทดสอบการวัดค่าอุณหภูมิที่แกนกลางของพัดลม

ที่ท�าการติดตั้งอุปกรณ์กระจายน�้ายาไล่ยุงและเครื่องไล่

ยุงแบบใช้ในครัวเรือนมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยท่ี 80 ℃ ผลการ

ทดสอบทางด้านสารไวไฟท�าให้มัน่ใจได้ว่าน�า้มนัหอมระเหย

สมุนไพรไทยออร์แกนิคสามารถน�าไปใช้งานในอุปกรณ์ไล่

ยุงที่มีการใช้ขดลวดความร้อนส�าหรับการระเหยได้อย่าง

ปลอดภัย

ผลกำรทดสอบอัตรำกำรระเหย
ผลกำรทดสอบอตัรำกำรระเหยโดยใช้พดัลมทีท่�ำกำรตดิต้ัง

อุปกรณ์กระจำยน�้ำยำไล่ยุง

 ส�าหรับการทดสอบอัตราการระเหยของน�้ามัน

หอมระเหยท้ัง 2 ชนดิได้ก�าหนดค่าปรมิาตรเริม่ต้นท่ี 40 ml 

ทดสอบในห้องปิดท่ีมีขนาดห้อง กว้าง 4 m ยาว 4 m สูง 

3 m ทดสอบเป็นเวลา 8 ช่ัวโมง/วัน เพื่อหาค่าอัตราการ

ระเหยและก�าหนดค่าระดับความเร็วลมต้นของพัดลมเป็น 

3 ระดับ เริ่มต้นตั้งแต่ค่าความเร็ว 2.5 m/s 3.6 m/s และ 

4.2 m/s ท�าการวัดความเร็วลมทุก ๆ  ระยะ 50 cm จนถึง

ระยะท่ีไม่สามารถบันทึกผลค่าความเร็วลมได้เพื่อหาระยะ

ท่ีลมสามารถส่งน�้ามันหอมระเหยได้

 จาการทดสอบพบว่า ท่ีความเร็วลมต้น 2.5 m/s 

สามารถส่งลมได้ไกลสุด 4.5 m น�้ามันหอมระเหยสมุนไพร

ไทยออร์แกนคิมค่ีาอตัราการระเหยเฉลีย่เท่ากบั 0.025 ml/

hr น�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุงในครัวเรือนมีค่าอัตรา

การระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.2 ml/hr และท่ีความเร็วลมต้น 

3.6 m/s สามารถส่งลมได้ไกลสุด 5 m น�้ามันหอมระเหย

สมุนไพรไทยออร์แกนิคมีค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 

0.0375 ml/hr น�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุงใน
ครัวเรือนมีค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.225 ml/hr
ความเร็วลมต้น 4.2 m/s สามารถส่งลมได้ไกลสุด 6 m 

น�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคมีค่าอัตราการ

ระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.04 ml/hr น�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับ

เครื่องไล่ยุงในครัวเรือนมีค่าอัตราการระเหยเฉล่ียเท่ากับ 

0.25 ml/hr
 

ผลกำรทดสอบอัตรำกำรระเหยน�้ำมันหอมระเหย โดยใช้

เครื่องไล่ยุงแบบแบบเสียบปลั๊ก (ใช้ในครัวเรือน)
 ส�าหรับการทดสอบอัตราการระเหยของน�้ามัน

หอมระเหยท้ัง 2 ชนดิได้ก�าหนดค่าปริมาตรเริม่ต้นท่ี 40 ml 
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ทดสอบในห้องปิดที่มีขนาดห้อง กว้าง 4 m ยาว 4 m 

สูง 3 m ทดสอบเป็นเวลา 8 ชั่วโมง/วัน พบว่าน�้ามันหอม

ระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคมีค่าอัตราการระเหยเฉลี่ย

เท่ากับ 0.0854 ml/hr น�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุง

ในครวัเรอืนมค่ีาอตัราการระเหยเฉลีย่เท่ากบั 0.2118 ml/hr 

ผลทดสอบอตัรำกำรพ่นฝอยละอองของน�ำ้มันหอมระเหย 

โดยใช้เคร่ืองพ่นไล่ยุง

 ในการทดสอบนีไ้ม่สามารถทดสอบกบัน�า้มนัไล่ยงุ

แบบใช้กับเครื่องไล่ยุงในครัวเรือนได้เน่ืองจากไม่สามารถ

ผสมให้น�้ามันเข้ากันกับน�้าสะอาดได้จึงท�าการทดสอบ

น�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคเพียงอย่างเดียว 

โดยท�าการผสมในอัตราส่วนน�้ามันหอมระเหยสมุนไพร

ไทยออร์แกนิค ตั้งแต่ 10 ml 20 ml และ 30 ml ต่อน�้า

สะอาด 1 ลิตร ตามล�าดับ โดยอัตราส่วนการผสมน�้ามัน

หอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคมากกว่า 40 ml ต่อน�้า

สะอาด 1 ลิตร เครื่องพ่นฝอยละอองไม่สามารถพ่นน�้ามัน

หอมระเหยให้ออกมาเป็นฝอยละอองได้ จากการทดสอบ

พบว่า อัตราส่วนการผสมน�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยอ

อร์แกนิค 10 ml ต่อน�้าสะอาด 1 ลิตร ได้อัตราการพ่นฝอย

ละอองเท่ากับ 122.7 ml/min อัตราส่วนการผสมน�้ามัน

หอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิค 20 ml ต่อน�้าสะอาด 1 

ลิตร ได้อัตราการพ่นฝอยละอองเท่ากับ 226.24 ml/min 

สามารถพ่นฝอยละอองได้ในระยะ 5 m ส�าหรับอัตราส่วน

การผสมน�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิค 30 ml 

ต่อน�้าสะอาด 1 ลิตร ได้อัตราการพ่นฝอยละออง 196.07 

ml/min สามารถพ่นฝอยละอองได้ในระยะ 4.2 m และ

การเป็นฝอยละอองลดลงมีเม็ดหยดน�้าเกิดขึ้นปะปนกับ

ฝอยละออง

ผลกำรทดสอบกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกอุปกรณ์ไล่ยุง

ชนิดต่ำง ๆ

 การใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ส�าหรับอปุกรณ์ไล่ยงุชนดิ

ต่าง ๆ  พบว่า ค่าความหนืดของน�้ามันหอมระเหยสมุนไพร

ไทยออร์แกนิคที่มีค่าความหนืดสูงกว่าน�้ามันไล่ยุงแบบใช้

กับเครื่องไล่ยุงในครัวเรือนมีค่าการใช้พลังงานไม่ต่างกัน ใน

การทดสอบใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ท�าการบันทึกค่าแรงดัน

ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ท�าการวัดทุก 15 นาที มาท�าการ

หาค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบค่าการใช้พลงังานจากน�า้มนัหอม

ระเหยกับพัดลมท่ีท�าการติดตั้งอุปกรณ์กระจายน�้ามันไล่ยุง

มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 0.07 kW/hr เครื่องไล่ยุง

ในครัวเรือนแบบเสียบปลั๊ก มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย 

0.005 kW/hr และเครื่องพ่นไล่ยุงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า

เฉลี่ย 0.08 kW/hr 

สรุปผลกำรวิจัย

 จากการทดสอบคุณสมบัติด้านความหนืดพบว่า

น�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุงในครัวเรือน มีค่าความ

หนืด 6.38 s น�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคมี

ค่าความหนืด 18.07 s ค่าความหนืดมีผลต่อการระเหย

ของน�้ามันหอมระเหยท้ัง 2 ชนิด เมื่อของเหลวได้รับความ

ร้อน ค่าความหนดืจะเป็นคณุสมบติัอย่างหนึง่ของของเหลว

ให้กลายเป็นไอ โดยท่ีค่าความหนืดมีผลต่อโมเลกุลบริเวณ

ผิวของของเหลวท่ีเกิดการแยกตัวออกไปและเมื่อของเหลว

รับความร้อนและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเข้าสู่สถานะ

ก๊าซ ของเหลวท่ีมีค่าความหนืดสูงจะมีอัตราการระเหยได้

ต�่ากว่าของเหลวที่มีค่าความหนืดต�่า ซึ่งสอดคล้องกับผล

การทดสอบอตัราการระเหยของน�า้มนัหอมระเหยสมนุไพรไทย
ออร์แกนคิจากอปุกรณ์ไล่ยงุทัง้ 2 ชนดิอาศยัหลกัการในการ

ท�าให้เกิดการระเหยแบบเดียวกัน ส�าหรับการทดสอบการ

ระเหยของน�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทยออร์แกนิคและ

น�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุงในครัวเรือน พบว่าน�า้มัน

ทั้ง 2 ชนิดสามารถระเหยได้ดีในเครื่องไล่ยุงในครัวเรือน
แบบเสียบปลั๊ก อัตราการระเหยของน�้ามันหอมระเหย

สมุนไพรไทยออร์แกนนิคมีค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 

0.0854 ml/hr และน�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุงใน

ครัวเรือนค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.2118ml/hr 
ส�าหรับการใช้งานกับพัดลมท่ีท�าการติดตั้งอุปกรณ์กระจาย

น�้ามันไล่ยุงอัตราการระเหยของน�า้มันหอมระเหยสมุนไพร

ไทยออร์แกนิคมีค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.034 

ml/hr และน�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุงในครัวเรือน

ค่าอัตราการระเหยเฉลี่ยเท่ากับ 0.225 ml/hr เมื่อสังเกต

ท่ีจุกของขวดน�้ามันจะพบว่าการใช้กับพัดลมท่ีท�าการติดตั้ง
อปุกรณ์กระจายน�า้มนัไล่ยงุ น�า้มนับางส่วนเกดิการสะสมอยู่

บริเวณข้ัวเสียบของเครื่องให้ก�าเนิดความร้อนท่ีไม่สามารถ
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ระเหยได้ทนักบัการถกูแรงดดูในท่อส่งน�า้มนัทีส่่งจ่ายไอระเหย

ไปยงัหน้าพดัลม ซึง่เป็นจดุหนึง่ทีส่ามารถน�าไปพัฒนาปรบัปรงุ

แก้ไขปัญหาการระเหยของน�า้มนัในโอกาสต่อไป จากผลการ

ทดสอบจะพบว่า น�า้มนัหอมระเหยสมนุไพรไทยออร์แกนนคิ

ไม่สามารถระเหยได้ดีในการใช้งานกับพัดลมที่ท�าการติดตัง้

อุปกรณ์กระจายน�้ามันไล่ยุงเนื่องมาจากความหนืดของตัว

น�้ามันเอง ในกรณีของน�้ามันไล่ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุง

ในครัวเรือนมีอัตราการระเหยใกล้เคียงกับการใช้งานจาก

เครื่องไล่ยุงในครัวเรือนแบบเสียบปลั๊ก

 จากการทดสอบน�้ามันหอมระเหยสมุนไพรไทย

ออร์แกนิคไปใช้ในเครือ่งพ่นฝอยละอองสามารถพ่นเป็นฝอย

ละอองได้ดีที่อัตราส่วนการผสมน�้ามันหอมระเหยสมุนไพร

ไทยออร์แกนิค 20 ml ต่อน�้าสะอาด 1 ลิตร ระยะพ่น 5 m 

ซึ่งในการทดสอบน้ีไม่สามารถท�าการทดสอบกับน�้ามันไล่

ยุงแบบใช้กับเครื่องไล่ยุงในครัวเรือนได้เนื่องมาจากน�้ามัน

ดังกล่าวไม่สามารถรวมตัวกับน�้าสะอาดที่ท�าหน้าที่เป็นตัว

ท�าละลายให้น�้ามันสามารถพ่นออกมาจากตัวเครื่องพ่นได้

ตำรำง 1 
สรุปผลการทดสอบ

รำยกำรทดสอบ
(ค่ำเฉล่ีย)

น�้ำมัน
หอมระเหย
สมนุไพร

ไทยออร์แกนคิ

น�้ำมันไล่ยุง
แบบใช้กับ
เครื่องไล่ยุง
ในครัวเรือน

ความหนืด (วินาที) 6.38 18.07

จุดวาบไฟ (℃) 90 84

จุดติดไฟ (℃) 95 88

พดัลมทีท่�าการตดิตัง้อปุกรณ์
กระจายน�้ายาไล่ยุง (ml/hr)  

0.034 0.225

เครื่องไล่ยุงแบบแบบ
เสียบปลั๊ก (ml/hr) 

0.0854 0.2118

เครื่องพ่นไล่ยุง (ml/min) 226.24 ผสมน�้าไม่ได้

กิตติกรรมประกำศ
 คณะผูวิ้จยัขอขอบคณุมหาวทิยาลัยอสีเทร์ินเอเชยี
ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึง
ห้องปฏิบัติการ ส�าหรับการท�างานวิจัยซ่ึงท�าให้งานวิจัยนี้
ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างาน

ของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (2) ศึกษาล�าดับความส�าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ

ด้านความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการท�างาน จ�านวน 10 คน โดยใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ คือ สถิติพรรณนา และใช้เทคนิค

กระบวนการล�าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยใน

การท�างานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จ�านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของ

ผู้บริหารในการจัดการความปลอดภัย การฝึกอบรม การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท�างานนโยบาย

ความปลอดภยัและการบรหิารจัดการความปลอดภัย การให้ความส�าคญัเรือ่งความปลอดภยั และระดับการรบัรูค้วามปลอดภยั 

ความเสี่ยงและส่ิงที่เป็นอันตราย และ (2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานของ

พนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของผู้บริหารใน

การจัดการความปลอดภัย (0.255) (2) การฝึกอบรม (0.199) และ (3) การสื่อสาร (0.142)

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการด้านความปลอดภัย การจัดล�าดับ กระบวนการล�าดับช้ันเชิงวิเคราะห์

กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของพนักงำนท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่
Prioritization of Factors Affecting Safety Management Efficiency of 
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Abstract 

The objectives of this research were: (1) to study the factors affecting the safety management efficiency 

of employees’ work at Chiang Mai International Airport; and (2) to study the ranking factors affecting the 

safety management efficiency of employees’ work at Chiang Mai International Airport. This research 

consists of 10 experts in occupational health and safety selected by purposive random sampling. 

The information was then gathered using questionnaires and statistically analyzed. The data analysis 

included descriptive statistics and the Analytic Hierarchy Process--AHP. The research results showed 

that: (1) factors affecting the safety management efficiency of employees’ work at Chiang Mai International 

Airport consisted of management commitment and strength to safety; training; communication; working 

environment management; safety policy and safety management; safety of priority; and (2) the top 

3 factors affecting the safety management efficiency of employees’ work at Chiang Mai International 

Airport consist of (1) management commitment and strength to safety (0.255) (2) education (0.199) 

and (3) communication (0.142) 

Keywords: safety management, prioritization, analytic hierarchy process

บทน�ำ 

 ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่มี

ปริมาณน้อยแต่มีมูลค่ามากแต่เป็นการขนส่งที่มีบทบาท

และได้รับความนยิมสงู ทัง้นีเ้นือ่งจากลกัษณะของการขนส่ง

ทางอากาศที่มีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปการขนส่งผู้โดยสารหรือการขนส่งสินค้าก�าลังมีบทบาท

และมีความส�าคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยส�าคัญ

ที่ผลักให้การขนส่งทางอากาศเติบโต ได้แก่ แนวโน้มการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงมีการแข่งขัน

ทางการค้าในโลกยุคใหม่ที่มุ ่งเน้นความรวดเร็ว สะดวก 

สบาย และปลอดภัย ประกอบกับความนิยมของผู้ใช้บริการ

ทางอากาศได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง จากการคาดการณ์

แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า

ทางอากาศว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตในอีก 20 ปีข้างหน้า

สูงเป็น 2 เท่าของอัตราการเติบโตในปัจจุบัน หรือประมาณ

ร้อยละ 4.2 ในช่วงปี 2015-2035 จากร้อยละ 2.0 ต่อปี ใน

ช่วงปี 2005-2015 หรือช่วงฟื้นตัว หลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 

2008 (The Thailand Research Fund, 2017) แต่ในปี 

พ.ศ. 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ัว

โลกที่รุนแรงและต่อเนื่องไม่หยุดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ท่ัวโลก และยังส่งผลกระทบด้านระบบการคมนาคมขนส่ง 

เพราะมีหลายประเทศปิดประเทศเพื่อป้องกันการลุกลาม 

ท�าให้การเดินทางหยุดชะงัก ซ่ึงนั่นท�าให้ส่งผลกระทบ

อย่างหนักต่อธุรกิจสายการบิน และวิกฤตโควิด-19 ยังส่ง

ผลกระทบต่อชีวิตของคนทั่วโลก หลายประเทศพยายาม

ลดความเสี่ยงในการติดเช้ือโดยขอความร่วมมือเว้นระยะ

ห่างทางสังคมท�าให้ปริมาณการข้ึน-ลงของอากาศยาน ณ 
ท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่งในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณ

ท่ีลดลงโดยมีปริมาณรวมท้ังสิ้น 515,185 เท่ียวบิน ลดลง
ร้อยละ 42.51 ประกอบด้วยเท่ียวบินระหว่างประเทศ 

244,511 เทีย่วบนิ ลดลงร้อยละ 50.30 และภายในประเทศ 

270,674 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 33.02 ให้บริการผู้โดยสาร

รวมท้ังสิ้น 72,637,688 คนลดลงร้อยละ 48.80 เป็นผู้

โดยสารระหว่างประเทศ 37,485,037 คน ลดลงร้อยละ 

55.40 และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 35,152,651 คน ลดลง

ร้อยละ 39.21 (Airports of Thailand Public Co.,Ltd., 

2020) จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บรษิทั
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) เห็นถึงความส�าคัญต่อ

การปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ต่อเนื่อง ถูกต้อง 
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รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยป้องกันและลดความ

สูญเสียโดยก�าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานของ ทอท. อย่างเคร่งครัด 

รวมทั้งก�าหนดให้ทุกท ่าอากาศยานมีคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน (คปอ.) นอกจากนี้ ทอท. ได้ก�าหนดนโยบายด้าน

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยเป็น

เรื่องพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง

มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีอีกทั้งเป็นการสร้างความ

มั่นใจในการท�างานส่งผลให้ธุรกิจสามารถด�าเนินการได้

อย่างต่อเน่ือง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Airports 

of Thailand Public Co.,Ltd., 2020) 

 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เป็นสนามบินท่ี

มีความส�าคัญในภาคเหนือ และมีศักยภาพในการให้บริการ

สูง ทั้งยังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น

ศนูย์กลางการขนส่งทางอากาศของภมูภิาค (aviation hub) 

เน่ืองจากรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่

มีจุดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่

มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัด

โบราณ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ตลอดจนมีกิจกรรม

เทศกาลตามประเพณีต่าง ๆ มากมาย เช่น ประเพณีลอย

กระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้

มีนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีภายในประเทศ (open sky 

policy) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ.2545 ท�าให้สายการบิน

ของบริษัทเอกชนโดยเฉพาะสายการบินประเภทต้นทุนต�่า 

(low cost airlines) สามารถที่จะใช้เส้นทางบินเส้นทาง

เดียวกันได้ การขึ้น-ลงมากขึ้นก่อนการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอาจต้องรับ

ภาระที่เพ่ิมมากขึ้นแต่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ยงั

คงรักษาการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยั

และความปลอดภยั OHSAS 18001 (Occupation Health 

and Safety Assessment Series)

 จากความส�าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

จัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานท่า

อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความส�าคัญ

ของแต่ละปัจจัยท่ีมผีลต่อประสทิธิภาพการจดัการด้านความ

ปลอดภยัในการท�างานของพนกังานท่าอากาศยานนานาชาติ

เชียงใหม่ ท้ังนี้งานวิจัยนี้จะใช้กระบวนการล�าดับช้ันล�าดบั

ชัน้เชงิวเิคราะห์ (Analytic Hierarchy Process--AHP) ซึ่ง

เป็นวิธีการท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการน�ามา

ประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์หาน�้าหนักความส�าคัญของปัจจัย 

(Hagquist, 1994; Chan, Kwok & Duffy, 2004; Somsuk 

& Huangsuwan, 2019; Somsuk et al., 2021) 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

จัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

 2. เพือ่ศกึษาล�าดับความส�าคญัของปัจจยัทีมี่ผลต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างาน

ของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

 ความหมายของความปลอดภัยในการท�างาน คือ 

สภาพแวดล้อมของการปฏบิตังิานให้ส�าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย

โดยปราศจากภัยและอันตรายที่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สิน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และการสูญเสียของ

บุคคล โดยต้องมีการด�าเนินงาน มีการก�าหนดกิจกรรม

ด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงน้อย

ที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้ (Yoosook, 2001; Suwan, 2011; 

Suebsub, 2012; Aumnuaiworachai & Weassapan, 

2017) โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) เห็น

ถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ได้ก�าหนดนโยบายด้านความ

ปลอดภัยในการท�างานและอาชีวอนามัย รวมถึงแนวทางที่

เก่ียวข้องโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมิน

ความเสี่ยง การควบคุมป้องกันและการปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ฯ
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นอกจากการก�าหนดนโยบายแล้ว ทอท. ยังมุ่งพัฒนาและ

เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและลูกจ้างโดยการจัดอบรม 

สัมมนา ในหลักสูตรด้านความปลอดภยัทีเ่กีย่วข้อง รวมถึง

การจัดกิจกรรมส่งเสริม รณรงค์สร้างจิตส�านึกด้านความ

ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดย ทอท. ได้จัดท�าระบบการ

จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series) และ มอก.18001 (Airports of 

Thailand Public Co.,Ltd., 2020) ในการจัดการด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความส�าเร็จ

ผู้บริหารมีบทบาทส�าคัญมาก ซึ่งมาตรฐาน มอก. 18001: 

2542 (Sutummasa, Buayam & Bavornthammarat, 

2007; Aumnuaiworachai & Weassapan, 2017) ดังนี้

 1. ผู ้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู ้น�าในการแสดง

ความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ

ดูแลให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ 

 2. ผู้บริหารระดับสูงต้องท�าการทบทวนระบบการ

จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามระยะเวลาท่ี

ก�าหนดไว้ หรอืแน่ใจว่าระบบดังกล่าวยงัคงมคีวามเหมาะสม 

มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. ผู้บริหารระดับสูงต้องวิเคราะห์ว่าการกระท�า

ใดที่จ�าเป็นต้องแก้ไขจากข้อบกพร่องของระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ตรวจพบ

 ส�าหรบัรปูแบบมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยที่บริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

(มหาชน) ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย มี 2 ระบบ ดังนี้

 1. มาตรฐาน OHSAS 18001 คือ ข้อก�าหนด

เฉพาะส�าหรับระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย โดยมีการร่วมมือพัฒนาระบบการจัดการ

ดังกล่าวระหว่างหน่วยงานตรวจรับรองระบบงาน และ

องค์การมาตรฐานระดับประเทศ และองค์การอื่นท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะท�าให้องค์การที่น�าข้อก�าหนดไปปฏิบัติ

สามารถจดัการทางด้านความเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหต ุและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (SGS 

Thailand Limited, 2009)

 2. มอก.18001 คอื มาตรฐานของระบบการจดัการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีการประยุกต์เอา

มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของสากล (OHSAS 

18001) และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) มาใช้เป็น

แนวทาง ส�าหรับเนื้อหาสาระของมาตรฐานนี้เน้นการมีส่วน

ร่วมของพนักงานโดยผ่านช่องทางการส่ือสาร ลดเอกสาร

ในระบบและสามารถบูรณาการกับระบบการจัดการอื่น ๆ  

ได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ท้ังนี้การด�าเนินระบบ

การจดัการมุง่ให้กิจกรรมต่าง ๆ  ด้านอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัยของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ลดและควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายต่าง ๆ รวมถึงให้

ความส�าคัญกับด้านสุขภาพอนามัยและโรคท่ีอาจเกิดจาก

การท�างานที่จะเกิดกับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เยี่ยม

ชมสถานท่ี บุคคลภายนอก (Khongcharoen, 2013)

กระบวนกำรล�ำดับชัน้เชงิวเิครำะห์ (Analytic Hierarchy 

Process--AHP)

 Tansirikhongkon (2014) ได้กล่าวถึง AHP หรือ 

Analytic Hierarchy Process หรือ กระบวนการล�าดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์ ซึ่งคิดค้นโดย Dr.Thomas L. Saaty 

เป็นกระบวนการท่ีช่วยในการตัดสนิใจ โดย AHP มหีลกัการ
ดังต่อไปนี้

 1. หลักการสร้างแผนภูมิล�าดับช้ัน (hierarchy) 

AHP เลียนแบบกระบวนการตัดสินใจทางธรรมชาติของ

มนษุย์โดยการแบ่งองค์ประกอบของปัญหาท้ังมเีป็นรปูธรรม

และนามธรรมออกมาเป็นส่วน ๆ  แล้วจัดแจงใหม่ให้อยู่ใน

รูปของแผนภูมิล�าดับช้ัน

 2. หลักการจัดล�าดับความส�าคัญ (priority) AHP 

วินิจฉัยเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ  เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ถ้า

เป็นปัจจัยที่มีข้อมูลตัวเลขที่อ้างอิงได้น่าเชื่อถือ ก็ใช้ตัวเลข

นัน้เปรยีบเทยีบโดยตรงแล้วค�านวณออกมาในรปูของล�าดบั

ความส�าคัญ แต่ถ้าปัจจัยนั้นไม่มีข้อมูลตัวเลขอ้างอิงหรือ

เป็นนามธรรมก็สามารถก�าหนดค่าวินิจฉัยเปรียบเทียบเป็น

ตัวเลขแล้วสังเคราะห์ตัวเลขที่ได้จากการวินิจฉัยนั้นออกมา

ในรูปล�าดับความส�าคัญ 
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 3. หลักการความสอดคล ้องกันของเหตุผล 

(consistency) AHP ตรวจสอบตัวเลขที่ได้จากล�าดับความ

ส�าคัญว่าสอดคล้องกันของเหตุผลหรือไม่

 ส�าหรับกระบวนการสร้าง AHP มีกระบวนการ

ทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. การสร้างแผนภมิู เป็นการแยกแยะความคิดของ

มนุษย์ออกเป็นล�าดับชั้นจากล�าดับชั้นบนสู่ล�าดับชั้นล่างใน

รูปแบบท่ีเป็น Top Down ล�าดับชั้นบนคือเป้าหมายหรือ

ปัญหา เป็นจุดโฟกัส ซึ่งจะมีเพียงแค่ปัจจัยเดียวเท่านั้น 

ส่วนล�าดับชั้นที่ 2 อาจจะมีหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับแผนภูมิ

นั้นมีทั้งหมดกี่ล�าดับช้ัน ถ้าแผนภูมิมีมากกว่า 3 ล�าดับช้ัน 

จ�านวนปัจจยัในล�าดบัชัน้ควรมไีม่เกนิ 3 ปัจจัย แต่ถ้าแผนภูมิ

มีแค่ 3 ล�าดับชั้น จ�านวนปัจจัยในล�าดับชั้นนี้ก็อาจมีมากถึง 

9 ปัจจัย ตั้งแต่ล�าดับชั้นที่ 3 ลงมาจะมีจ�านวนปัจจัยเท่าไร

ก็ได้ข้ึนอยู่กับว่าผู้วิจัยมีข้อมูลหรือประสบการณ์และความ

ช�านาญเพียงพอในการก�าหนดปัจจัยต่าง ๆ ขึ้นมาหรือไม่ 

ที่ส�าคัญที่สุด ปัจจัยต่าง ๆ  ในล�าดับชั้นเดียวกันต้องมีความ

ส�าคัญทัดเทียมกัน ถ้าเกิดมีความส�าคัญแตกต่างกันมากก็

ควรจะแยกแยะเอาปัจจัยท่ีมีความส�าคัญน้อยกว่าลงไปไว้

ในล�าดับข้ันที่อยู่ถัดลงไป

 2. หลักการจัดล�าดับความส�าคัญ โดยใช้หลักการ 

AHP ในการวินิจฉัยเปรียบเทียบดังนี้

2.1 น�าปัจจัยมาเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ  จนครบทุก

คู่ โดยเริ่มต้นจากบนลงล่างของแผนภูมิ จ�านวนคู่ที่ต้องใช้

เปรียบเทียบเท่ากับ 

 2.2 ก�าหนดวลีในการเปรียบเทียบที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของปัจจัย

 2.3 ก�าหนดตัวเลข 1-9 แทนวลใีนการเปรยีบเทยีบ 

ส�าหรับ AHP ก�าหนดตัวเลข 1-9 ให้เป็นมาตรวัดเก่ียวกับ

การวินิจฉัยเปรียบเทียบสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

ส�าหรับมาตรส่วนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบของ AHP เป็น

ดังนี้
 1 ส�าคัญเท่ากัน

 3 ส�าคัญกว่าปานกลาง

 5 ส�าคัญกว่ามาก

 7 ส�าคัญกว่ามากที่สุด

 9   ส�าคัญกว่าสูงสุด

 2, 4, 6, 8  ส�าหรับในกรณีประนีประนอมเพื่อลด

       ช่องว่างระหว่างระดับความรู้สึก

2.4 น�าค่าเปรียบเทียบของปัจจัยแต่ละคู่มาใส่ไว้

ในตารางเปรียบเทียบในรูปของตารางเมตริกซ์ ดังต่อไปนี้

 

โดยท่ี aij คือ สมาชิกในแถวท่ี i หลักท่ี j ของเมตริกซ์ หมาย

ถงึ ผลการเปรยีบเทยีบความส�าคญัระหว่างปัจจยั ai และ aj

2.5 การค�านวณหาค่าล�าดับความส�าคัญ ล�าดับ

ความส�าคัญเกิดข้ึนจากการน�าผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบ

เป็นคู่ของทุกคู่ในตารางเมตริกซ์มาสังเคราะห์

 3. หลักการความสอดคล้องกันของเหตุผล โดยจะ

มีตัวแสดงค่าที่เกี่ยวกับการค�านวณหาความสอดคล้องด้วย

กัน 5 ตัว คือ λ
max 

n CI RI CR โดยใช้ค่า λ
max

 เพื่อค�านวณ

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index--CI) ดังน้ี

 CI =    
1

1max

−
−

n
λ

                   (2)

โดยที่ n คือ ขนาดของเมตริกซ์ การเปรียบเทียบว่าสม

เหตุสมผลเราจะใช้การค�านวณอัตราส่วนความสมเหตุสม

ผล (Consistency Ratio--CR) ดังนี้

 CR =                         (3)

โดย RI--Random Consistency Index  คือดัชนีความ

สมเหตุสมผลเชิงสุ่ม 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

 บรรยากาศความปลอดภัยมีผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการด้านความปลอดภัย
  

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยนี้ เป ็นวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิค
กระบวนการล�าดับชั้นล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic 
Hierarchy Process--AHP) ส�าหรับขอบเขตของการ
ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านความปลอดภยั ได้แก่ บรรยากาศความปลอดภัย โดย
มีองค์ประกอบที่ส�าคัญดังนี้ ความมุ่งมั่นและความเข้มแข็ง
ของผู้บริหารในการจัดการความปลอดภัย การฝึกอบรม 
การสือ่สาร การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการท�างาน
นโยบายความปลอดภยัและการบรหิารจดัการความปลอดภยั
การให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัย และระดับการรับรู้

ความปลอดภัย ความเส่ียงและสิ่งท่ีเป็นอันตราย (Zohar, 
1980; Diaz & Cabrera, 1996; Cheyne et al.,1998; 
HSE, 2005) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรท่ีใช้การศกึษา คอื ผูบ้รหิารของท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ และพนกังานของท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การศึกษา คือ การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 10 คน เพื่อศึกษาล�าดับความ
ส�าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคการสุ ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มโดยคัด
เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้ ความช�านาญ ประสบการณ์
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ในเร่ืองน้ัน ๆ  จากหน่วยตวัอย่างท่ีผูว้จิยัเลือกได้ หรอืทีเ่รยีกว่า 
ผูเ้ชีย่วชาญ (expert) โดยใช้ทฤษฎกีระบวนการตัดสนิใจแบบ
วิเคราะห์ล�าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process--AHP) 
ทีถ่กูพฒันาขึน้ใน ค.ศ. 1870 โดย Thomas L. Saaty (Saaty,
1980) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ท�าการวินิจฉัยเปรียบเทียบและ
จัดล�าดับความส�าคัญเก่ียวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
เพื่ อศึ กษาล� าดับความส� าคัญของป ั จจั ยที่ มี ผลต ่ อ
ประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างาน
ของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดย
แบบสอบถามเป็นลักษณะเปรียบเทียบความส�าคัญของ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัการด้านความปลอดภยั
ในการท�างานทีละคู่โดยมาตราส่วนที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
คือ มาตราส่วนมูลฐาน 1-9

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 จัดท�าหนังสือส่งออก เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 10 คน

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ข้อมลูข้อมลู สามารถแบ่งการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สถิติพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ

 2. ศึกษาล�าดับความส�าคัญของปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ท�างานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคกระบวนการล�าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ก�าหนดปัญหาหรือเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์

2.2 สร้างแผนภูมิล�าดับชั้นหรือแบบจ�าลองของ

การตัดสินใจ โดยประกอบด้วยเป้าหมายและส่วนประกอบ

ปัจจัยเพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลมากกว่า

2.3 สร้างเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
ความส�าคัญโดยการเปรียบเทียบทีละคู่ (ขนาด nxn)

2.4 ค�านวณน�้าหนักของเกณฑ์การประเมิน

2.5 การตรวจสอบความสมเหตสุมผล 

(Tansirikhongkon, 2014)

ผลกำรวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้รหิารและพนกังานในส่วนความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
จ�านวน 10 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นเพศหญิง
จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 
31-39 ปี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส�าเร็จการ
ศกึษาในสงูกว่าระดบัปรญิญาตร ีจ�านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ
60.00 มตี�าแหน่งงานเป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิาร จ�านวน 
8 คน คดิเป็นร้อยละ 80.00 และมกีารท�างานกับท่าอากาศยาน
ในช่วง 11 ปีข้ึนไป จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ดังแสดงในตาราง 1

 2. ผลจากทบทวนวรรณกรรมในการก�าหนดปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
การจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ผู้วิจัยสามารถระบุปัจจัย
ได้ท้ังหมด 7 ปัจจัย คือ 

1) ความมุ่งม่ันและความเข้มแข็งของผู้บริหาร
ในการจัดการความปลอดภัย

2) การฝึกอบรม

3) การสื่อสาร

4) การจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการท�างาน

5) นโยบายความปลอดภยัและการบรหิารจดัการ
ความปลอดภัย

6) การให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัย

7) ระดับการรับรู้ความปลอดภัย ความเสี่ยงและ
สิ่งท่ีเป็นอันตราย

 3. ผลการวิเคราะห์ศึกษาล�าดับความส�าคัญของ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัการด้านความปลอดภยั
ในการท�างานของพนกังานท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่
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โดยใช้เทคนิคกระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) 
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 10 คน พบว่าอัตราส่วนความ
สมเหตุสมผล (CR) ได้ค่าแสดงความสอดคล้องน้อยกว่า 
0.10 สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญได้ท�าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่
ของปัจจัยต่าง ๆ และให้คะแนนความส�าคัญแต่ละปัจจัย
ได้อย่างสอดคล้องกัน โดยผลการจัดล�าดับความส�าคัญของ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัการด้านความปลอดภยั
ในการท�างานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่

เป็นดังนี้ (1) อับดับที่ 1 ความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของ
ผู้บริหารในการจัดการความปลอดภัย (2) อันดับท่ี 2 การ
ฝึกอบรม (3) อันดับท่ี 3 การสื่อสาร (4) อันดับท่ี 4 ระดับ
การรบัรูค้วามปลอดภยั ความเสีย่งและสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย (5) 
อันดับท่ี 5 นโยบายความปลอดภัยและการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย (6) อันดับท่ี 6 การจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการท�างาน และ (7) อันดับท่ี 7 การให้ความ
ส�าคัญเรื่องความปลอดภัย ดังตาราง 2

ตำรำง 1 

จ�านวนและร้อยละของผู้บริหารและพนักงานในส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จ�าแนกตาม  เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท�างาน (n=10)

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

1. เพศ

ชาย 5 50.00

หญิง 5 50.00

2. อำยุ

ต�่ากว่า 21 ปี 0 0.00

21 - 30 ปี 1 10.00

31- 39 ปี 4 40.00

40 - 49 ปี 3 30.00

50 ปี ข้ึนไป 2 20.00

3. สถำนภำพ

โสด 6 60.00

สมรส 3 30.00

หม้าย/หย่าร้าง 1 10.00

4. ระดับกำรศึกษำ

ประถมศึกษา 0 0.00

มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า 0 0.00

ปวส./เทียบเท่า 1 10.00

ปริญญาตรี 3 30.00

สูงกว่าปริญญาตรี 6 60.00
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ตำรำง 1  (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

5. ต�าแหน่งงาน

พนักงานระดับปฏิบัติการ 8 80.00

ผู้บริหารระดับสูง 2 20.00

6. ประสบการณ์ในการท�างาน

1 - 5 ปี 0 0.00

6 – 10 ปี 4 40.00

11 ปีขึ้นไป 6 60.00

ตำรำง 2 

ผลการวิเคราะห์ศึกษาล�าดับความส�าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างาน

ของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

ปัจจยัทีมี่ผลต่อประสทิธภิำพกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภยั
ในกำรท�ำงำน

ค่ำน�้ำหนักควำมส�ำคัญ ล�ำดับควำมส�ำคัญ

1. ความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของผู้บริหารในการจัดการ
ความปลอดภัย

0.255 1

2. การฝึกอบรม 0.199 2

3. การส่ือสาร 0.142 3

4. การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท�างาน 0.096 6

5. นโยบายความปลอดภัยและการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย

0.102 5

6. การให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัย 0.083 7

7. ระดับการรับรู้ความปลอดภัย ความเสี่ยงและสิ่งที่เป็น
อันตราย

0.123 4

อัตรำส่วนควำมสมเหตุสมผล (CR) 0.059

กำรอภิปรำยผล 
 ผลการวเิคราะห์ศกึษาล�าดบัความส�าคญัของปัจจัยท่ี
มผีลต่อประสทิธภิาพการจัดการด้านความปลอดภยัในการท�างาน
ของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่จากผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจ�านวน 10 คน โดย

ปัจจัยที่มีความส�าคัญสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นและ

ความเข้มแข็งของผู้บริหารในการจัดการความปลอดภัย 

ด้านการฝึกอบรม และด้านการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Kookaew (2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยสู่

ความส�าเร็จในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กรณีศกึษา กิจการอาหารส�าเรจ็รปูแช่เยอืกแข็ง ผลการศกึษา

พบว่า ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการจัดการในการจัดการระบบ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของกจิการอาหารส�าเรจ็รปู

แช่เยือกแข็ง คือ ปัจจัยผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นและ

การให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคดิของ Sutummasa, Buayam & Bavornthammarat 
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(2007) ว่าผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 

จงึส่งผลท�าให้ประสทิธิภาพการจัดการด้านความปลอดภยัใน

การท�างานของผูบ้รหิารและพนกังานในท่าอากาศยานนานาชาติ

เชยีงใหม่ และสอดคล้องกบั Pansamut, Sthapitanonda & 

Rujopakarn (2017) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

บรรยากาศความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร ผลการ

ศกึษาพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความปลอดภยัในงานก่อสร้าง

อาคารอย่างมีนัยส�าคัญ ประกอบด้วย ปัจจัยการฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัย ปัจจัยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร และ

ปัจจัยการสื่อสารด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Cooper & Phillips (2004) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง Exploratory analysis of the safety climate and 

safety behavior relationship ผลการศกึษาพบว่า การฝึก

อบรมการรับรู้ถึงความส�าคัญของการฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การท�างาน นอกจากนี้ งานวิจัยของ Bosak, Wilhelm & 

Cullinane (2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง Safety Climate 

Dimensions as Predictors for Risk Behavior ผล

การศึกษาพบว่า การให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัย

จะท�าให้พฤติกรรมความเสี่ยงในการท�างานลดลงซ่ึงท�าให้

ประสิทธิภาพความปลอดภัยในการท�างานดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะห์ศึกษาล�าดับความส�าคัญของ

ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัการด้านความปลอดภยั

ในการท�างานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่

จากผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัจ�านวน 

10 คน โดยปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัสงูทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 

ด้านความมุง่มัน่และความเข้มแข็งของผูบ้รหิารในการจดัการ

ความปลอดภัย ด้านการฝึกอบรม และด้านการสื่อสาร ตาม

แนวคดิของ Sutummasa, Buayam & Bavomthammarat 

(2007); Aumnuaiworachai & Weesapan (2017) ท่ีได้

กล่าวว่า การจดัการความปลอดภยัจะประสบความส�าเรจ็ได้

ผูบ้รหิารระดบัสงูต้องแสดงให้เห็นถงึความมุง่มัน่การพฒันา

อย่างต่อเนือ่งในด้านความปลอดภยัและสขุภาพ มคีวามมุง่มัน่

ท่ีจะสื่อสารให้กับพนักงาน และก�าหนดความคาดหวังและ

ความรบัผดิชอบ ดงันัน้เพือ่ให้การจัดการด้านความปลอดภยั
ในการท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้บริหารท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่ต้องแสดงให้พนักงานทุกคนเห็นว่า
ผูบ้รหิารมคีวามมุง่มัน่และให้ความส�าคญัเรือ่งความปลอดภยั

มาเป็นอันดับแรก โดยต้องมีการท�าความเข้าใจและการ

สื่อสารให้กับพนักงานในทุกระดับได้รับทราบถึงความ

ส�าคัญของความปลอดภัยในการท�างาน รวมท้ังต้องมีการ

ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรม รวมทั้งการ

จดัการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการท�างานเพือ่ให้เกดิ

ความปลอดภัย เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจและให้ความ

ร่วมมือในการจัดการด้านความปลอดภัย 
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัยเชิงพรรณนานี้ เพื่อ (1) ศึกษาระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของพยาบาล

วิชาชพี ศกึษาในประชากรพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในหอผูป่้วยโรคตดิต่ออบุตัใิหม่ โรงพยาบาลปทมุธาน ีจ�านวน 102 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) แบบประเมินสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ที่ปรับจากเครื่องมือของ สมพร สังแก้ว ธีรนุช ห้านิรัตน์ศัย และบุญใจ ศรีสถิตนรากูร 7 สมรรถนะ ได้แก่
(1) การคัดกรอง (2) การป้องกันควบคุมและ เฝ้าระวังการติดเช้ือ (3) การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัว (4) วุฒิภาวะ

ทางอารมณ์ (5) จรรยาบรรณวิชาชีพ (6) การสื่อสาร ประสานงานและบริหารจัดการ และ (7) การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา (CVI) เท่ากับ 0.98 ทดลองใช้ในกลุ่มพยาบาล

วิชาชีพ 30 คน วิเคราะห์ความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะการ

พยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับ 4 เมื่อวิเคราะห์แยกรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี

ด้านที่มีค่าเฉล่ียระดับ 4 ยกเว้นด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีอยู่ในระดับ 5 (M±SD=4.39±0.65) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คือ อายุ 

ระยะเวลาการท�างานที่โรงพยาบาลปทุมธานี และการได้รับการอบรมเก่ียวกับการป้องกันและการติดเช้ือ (r .293 .283 

และ .191) ตามล�าดับ ข้อเสนอแนะ ควรจัดอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงทุกคน และควรมีการอบรมฟื้นฟูความรู้ใหม่

อย่างต่อเน่ือง โดยค�านึงถึงเรื่องอายุและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพ โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
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Abstract

The purpose of this descriptive research was to study (1) the level of nursing competency on nursing 

care for emerging infectious disease patients among professional nurses and (2) the correlation between 

personal factors and nursing competencies on emerging infectious diseases patients of professional 

nurses. The population was covered the 102 registered nurses working in emerging infectious disease 

wards, Pathum Thani Hospital Research tool was a questionnaire  consisted of (1) personal information 

(2) the competency assessment scale applying Sungkaew, Haniratsai Srisathitnaragul of 7 competencies 

scales including (1) Screening (2) infection prevention, control and surveillance infection (3) Nnursing 

care of patients and families (4) Emotional maturity (5) Professional ethics (6) Communication, 
coordination and management and (7) self- directed learning. The questionnaire was qualitatively 

approved by 3 experts, the Content Validity Index--CVI was 0.98. after being experimentally used with 

a group of 30 professional nurses whereas the reliability was analyzed by Cronbach’s alpha coefficient 

of 0.97. The data were analyzed by the software program for frequency, percentage, mean, standard 

deviation and Pearson correlation coefficient variance. The results were as follows: The overall nursing 

competency of emerging infectious disease patients was at level 4.  When analyzing each aspect, it 

was found that all aspects had a mean level of 4 except the aspect of for professional ethics was at 

level 5. Age, experience of working in Pathum Thani Hospital and experience of training on emerging 

infectious disease were related with nursing competency of emerging infectious disease patients with 

statistical significance at .05 level (r=.293, .283 and .191 respectively). Suggestions: On the job training 

should be provided to all registered nurses thoroughly as well as there should have be training to 

refresh new knowledge continuously with concerning an account the age and working experience. 

Keywords: competency, professional nurse, Emerging Infectious Diseases. 

บทน�ำ

ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 โรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious 

Diseases--EID) เป็นโรคที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นในช่วง 

20 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึ่งท่ีมีระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ทันสมัยมากข้ึน 

และมีการเปิดประเทศเข้าสู่สมาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลาง

การเดินทาง การค้า การท่อง เที่ยวในภูมิภาคอาเซียน การ

เดินทางเข้าออก ระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ท�าให้มีโอกาสได้รับการแพร่เช้ือได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว 

หากมกีารระบาดของโรคเกดิขึน้ โรงพยาบาลทกุแห่งจ�าเป็น

ต้องมีความพร้อมในการเฝ้าระวังการระบาดของโรค โดย

เฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เป็นปัญหาส�าคัญของกระทรวง

สาธารณสุขท�าให้ต้องมีการติดตามและมีการเฝ้าระวังอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการคุกคาม

ชีวติมนษุย์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สงัคมและด้านเศรษฐกิจ ดงันัน้
สถานบริการสุขภาพต้องมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทางการพยาบาลให้มีความพร้อมในการการเฝ้าระวังการ

ระบาดของโรค การดแูลรกัษาพยาบาล ผูป่้วยอย่างต่อเนือ่ง 

และทันสถานการณ์ (Department of disease control, 

2019; Ramasoota, 2008; Ellis, 2012)

 พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีบทบาทส�าคัญ

ในทีมสุขภาพท่ีให้การดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมงจ�าเป็น 
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ต้องมีความรู้ และก้าวทันสถานการณ์การระบาดของโรค

ติดต่ออุบัติใหม่ (Ramasoota, 2008) การศึกษาของ Kim 

et al. (2015) ระบุว่า การก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติการ

ป้องกันการติดเชื้อ ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยเน้นการเฝ้า

ระวังและการติดตาม การจัดการกับสถานการณ์ท่ีมีการ

ระบาด ของเชื้อโรคได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย

ในการพยาบาลผู ้ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

พยาบาลวิชาชีพจ�าเป็นต้องมีสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วย

โรคติดต่ออุบัติใหม่ และมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อความปลอดภัยของผู ้ป่วย และบุคลากรทีมสุขภาพ 

ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ และโรคติด

เชื้ออย่างต่อเนื่อง ต่ืนตัวในการเตรียมรับผู้ป่วย และเรียนรู้

แนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่างสม�่าเสมอ สามารถประเมิน

ผู ้ใช้บริการที่สงสัยว่ามีอาการเจ็บป่วยกลุ ่มโรคดังกล่าว 

ท�าการคัดกรอง และให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 

เพื่อลดการสูญเสียชีวิต ความพิการ และการแพร่กระจาย

ของเช้ือโรค

 การทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบการศึกษาใน

ประเทศไทยทีเ่กีย่วกบัการศึกษาสมรรถนะด้านการพยาบาล

ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นการศึกษาเกี่ยว กับการเฝ้า

ระวังและป้องกนัการติดเชือ้โดยท่ัวไป อาท ิ การศกึษาเรื่อง

สมรรถนะพยาบาลวชิาชพีควบคมุการตดิเชือ้ประจ�าหอผูป่้วย 
พบว่า ความรูแ้ละทักษะของพยาบาล มีความส�าคัญในการ

ป้องกนัและเฝ้าระวงัการตดิเชือ้โรค ตดิต่ออบุตัใิหม่ (Niyomwit 

& Prachusilpa, 2015) การศึกษาในประเทศซาอดิุอาระเบีย 

การศึกษาของ Kim (2018) ประสบการณ์ของพยาบาล

ที่ดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ตะวันออกกลาง (MERS) 

ในประเทศเกาหลีใต้ การศึกษาในประเทศไทยเก่ียวกับ

ประสบการณ์พยาบาลในการดูแลผู ้ป่วยโรคติดเช้ือทาง

เดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์) (Somsiri, Kongin & 

Nilmanat, 2007) รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

การพยาบาลโรคตดิเชือ้อบุตใิหม่ (Sungkeaw, Harnirattisai & 

Srisatidnarakul, 2020) การศกึษาดังกล่าว พบว่า บคุลากร

มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่น้อย วิตก กังวลในการ

ดแูลผูป่้วย ต้องการความรูแ้ละการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ 

อุปกรณ์ป้องกัน การป้องกันการติดเชื้อและการแยกผู้ป่วย 

(Alsahafi & Cheng, 2016) มีความเครียด กดดัน ไม่มั่นใจ 

กลัวการติดเชื้อ การสัมผัสเช้ือ และกลัวตาย (Kim, 2018; 

Somsiri et al.,2007) ประสบการณ์ เหมือนไปตายเอา

ดาบหน้า โดนลอยแพ การไปท�างาน ท่ีเสี่ยงต่อความเป็น

ความตาย (Somsiri et al., 2007) ถูกรังเกียจจากสังคม 

(Kim, 2018; Somsiri et al., 2007) ผลการศึกษาเหล่านี้

สะท้อนให้เห็นว่าในสถานการณ์วิกฤติ พยาบาลมีบทบาท

ส�าคญั เนือ่งจากต้องดแูลผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง และจ�าเป็น

ต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถเช่ียวชาญ มีทัศนคติที่

ดีต่อการพยาบาลผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยท้ังของผู้ป่วย

และบุคลากรทีมสุขภาพในทุกข้ันตอนของ  การดูแลผู้ป่วย 

ตั้งแต่แรกรับเมื่อมาถึงโรงพยาบาล ขณะพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล จนถึงการจ�าหน่ายผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วย 

(Department of Disease Control, 2019) นอกจากนี้

การศึกษาของ นุชนาถ ศรีสุวรรณ์ เยาวรัตน์ มัชฌิม และ

กิตติกร นิลมานัต Srisuwan, Matchim and Nilmanat 

(2014) ศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ และการได้รับการอบรมเพ่ิมเติมมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต�า่กบัสมรรถนะการพยาบาล

ระยะสุดท้ายและครอบครัวการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว 

จะเห็นว่าพยาบาลผู้ดูแลต้องมีการปรับตัวและจ�าเป็นต้อง

ได้รับการเตรียมสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ นอกจากนี้ พยาบาลต้องมีบทบาทและทักษะ

ในการดูแลเฉพาะส�าหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เก่ียวกับ

หลักการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ การป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อโรคไปยังผู้อื่น การติดตามอาการผู้ป่วย

อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ไม่ให้อาการ

ทรุดลง เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

จึงต้องใช้สมรรถนะการเฝ้าระวังและประเมินอาการอย่าง

ใกล้ชิด ขณะเดียวกันพยาบาล ต้องมีความรู้ในการป้องกัน

ไม่ให้มีการแพร่กระจายเช้ือมาสู่ตนเอง ผู้ป่วยรายอื่น ญาติ

ผู้ป่วย และบุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง การศึกษา

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลผู้ป่วยโรค

ติดต่ออุบัติใหม่จะเป็นข้อมูลส�าคัญที่น�าไปใช้ส�าหรับการ

พัฒนาสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะในการดูแลผู ้ป่วย

โรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล

ปทุมธานีและของประเทศไทย
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    4. ระยะเวลาการท�าในโรงพยาบาล

       ปทุมธานี

    5. ประสบการณ์การอบรม  

       การดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่่

  สมรรถนะกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่

    1. การคัดกรอง

    2. การป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชื้อ

    3. การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัว

    4. วุฒิภาวะทางอารมณ์

    5. จรรยาบรรณวิชาชีพ

    6. การสื่อสาร ประสานงานและบริหารจัดการ

    7. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประยุกต์ใช้

แนวคดิสมรรถนะการปฏบิติัการพยาบาลและการผดงุครรภ์

เป็นหน่ึงในแปดสมรรถนะหลักที่ผู ้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีตามที่สภาการพยาบาลก�าหนด (Thai 

nursing Council, 2021) สมรรถนะเป็นกลุ่มของทักษะ 

ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม คุณลักษณะและทัศนคติ

ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วย

งาน และแนวคิดสมรรถนะด้านการพยาบาลผูป่้วยติดเช้ือโรค

อุบัติใหม่ (Sungkeaw, Harnirattisai & Srisatidnarakul, 

2020) เป็นส่วนหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล 

ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถนะการพยาบาล

ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ด้วยเทคนิคเดลไฟล์ โดยสมพร 

สังข์แก้วและคณะ พบว่า มีสมรรถนะส�าคัญ 7 ด้าน 48 

องค์ประกอบย่อย คือ (1) การคัดกรอง (2) การพยาบาล

ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ด้านการป้องกันและควบคุมและ

เฝ้าระวังการติดเชื้อ (3) การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัว 

(4) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (5) จรรยาบรรณวิชาชีพ (6) การ

ส่ือสาร การประสานงาน และบริหารจัดการ และ (7) การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งผลการวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วน

บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการพยาบาลของ

นุชนาถ ศรีสุวรรณ์ เยาวรัตน์ มัชฌิมและกิตติกร นิลมานัต 

(Srisuwan et al., 2014)

ค�ำถำมกำรวิจัย

 1. สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปทุมธานีอยู่ในระดับ

ใด

 2. ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาการท�างานโรงพยาบาลปทมุธานี 

ประสบการณ์การอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่) และ

สมรรถนะการพยาบาลผู ้ป ่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของ

พยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ในทิศทางใด 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ

ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล และสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่ของพยาบาลวิชาชีพ
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ ระดับการศึกษา สถาน 

ภาพสมรส ระยะเวลาการท�างานในโรงพยาบาลปทุมธานี 

และประสบการณ์การอบรม) มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลปทุมธานี 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ชนิดการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา

หาความสัมพันธ์ (correlational descriptive research 

design)

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร 

 เป็นพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตัใินหอผูป่้วยโรคอบุตัใิหม่ 

โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 8 หอผู้ป่วย 

ซ่ึงเป็นตึกเฉพาะผู้ป่วยอุบัติใหม่ (โควิด-19) ไม่รวมปะปน

กับผู้ป่วยอื่น พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของหอผู้ป่วยโควิด-19 

แยกเฉพาะโดยจดัการอบรมก่อนมาปฏบิตั ิงาน ในหอผูป่้วยนี้ 

ได้แก่ (1) หอผู้ป่วย1/4 (2) หอผู้ป่วย 2/2 (3) หอผู้ป่วย 

2/3 (4) หอผู้ป่วย 4/5 (5) หอผู้ป่วย 3/7 (6) หอผู้ป่วย 

3/8 (7) ศัลยกรรมกระดูก และ (8) กุมารเวชกรรม 2  

 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากจ�านวนประชากรมีน้อย

จึงเลือกศึกษาพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยผู้ป่วยโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่ที่เป็นประชากรทั้งหมดจ�านวน 102 คน (100%)

เครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม จ�านวน 60 ข้อ 

ประกอบด้วย 2 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน 11 ข้อ 

ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพสมรส (4) 

ศาสนา (5) ระดับการศึกษา (6) ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล (7) สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน (8) เคยปฏิบัติ

งานทีห่น่วยงานใดมาก่อน ก่อนมาปฏบิตังิานทีห่อผูป่้วยโรค

อุบัติใหม่ (9) ปฏิบัติงานในต�าแหน่งใด (10) ประสบการณ์

ในการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ และ (11) การได้รับการ

อบรมเก่ียวการป้องกันและการติดเช้ือโรคอุบัติใหม่ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย

โรคตดิต่ออบุตัใิหม่ 7 สมรรถนะ ปรับจากแบบสอบถามของ

สมพร สงัแก้ว ธรีนชุ ห้านริตัน์ศยั และบุญใจ ศรสีถิตย์นรากรู 

(Sungkeaw, et al.,2020) ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 

7 ด้าน 48 สมรรถนะย่อย ผู้วิจัยได้เพิ่ม ในหมวดท่ี 7 อีก 

1 สมรรถนะย่อยรวมเป็น 49 สมรรถนะย่อย ดังนี้ 

 1) การคัดกรอง 3 สมรรถนะ 

 2) ด้านการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังการ

ติดเช้ือ 15 สมรรถนะ 

 3) การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครวั 11 สมรรถนะ 

 4) วุฒิภาวะทางอารมณ์ 5 สมรรถนะ 

 5) จรรยาบรรณวิชาชีพ 3 สมรรถนะ 

 6) การสื่อสารการประสานงานและบริหารจัดการ 

7 สมรรถนะ 

 7) การเรยีนรูด้้วยตนเอง 5 สมรรถนะ ข้อท่ีเพิม่เตมิ 

คือ การใช้อุปกรณ์การส่ือสารได้รวดเร็ว เช่น Application/ 

line/ face book/ E-mail 

 ลักษณะแบบสอบถาม เป็นค�าถามเป็นชนิดมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ (Thai Nursing Council, 2021, 

Benner, 1984)

 ระดับ 1 หมายถึง มีความรู้แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติ

ได้ (ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80)

 ระดับ 2 หมายถึง ลงมือปฏิบัติได้แต่ต้องมีผู้นิเทศ

ก�ากับใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60)

 ระดบั 3 หมายถงึ ปฏบิตัไิด้ด้วยตนเองและมผีูน้เิทศ

พร้อมให้การช่วยเหลือ (ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40)

 ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย  

3.41-4.20)

 ระดับ 5 หมายถึง สอนหรือก�ากับพยาบาลรุ่นน้อง

ขณะปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 109

กำรตรวจคุณภำพของเครื่องมือ

 การตรวจคุณภาพของเครื่องมือโดยส่งให้ทรง

คุณวุฒิตรวจสอบความตรง จ�านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ

ตรงตามเน้ือหา (CVI) เท่ากับ 0.98 และตรวจสอบความ

เชื่อมั่นโดยทดลองใช้ในกลุ่มพยาบาลในแผนกโรคติดเชื้อ

จ�านวน 30 คน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาค =0.97 แยกรายด้าน 

 1) การคัดกรอง = 0.846 

 2) ด้านการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังการติด

เชื้อ =0.93 

 3) การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัว 0.925

 4) วุฒิภาวะทางอารมณ์ 0.871 

 5) จรรยาบรรณวิชาชีพ 0.814 

 6) การสื่อสารการประสานงานและบริหารจัดการ 

= 0.905 

 7) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 0.900

กำรพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ำง

 โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 

จรยิธรรมและการวจัิยในมนุษย์ โรงพยาบาลปทมุธาน ี เลขที่ 

ปท 0032.203.4/67 ลวท.10 กันยายน 2564 

  

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วจิยัท�าบนัทกึถงึผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเพือ่ขอ

อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและได้รับอนุญาตเก็บข้อมูล ได้

ระหว่างเดอืนกนัยายน-ธันวาคม 2564 ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูด้วย

ตนเอง โดยอธิบายให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบวัตถุประสงค์

ของการวิจยัประโยชน์ทีจ่ะได้รบัและสทิธใินการปฏเิสธทีจ่ะ

ไม่เข้าร่วม ในการวิจัย แจกแบบสอบ ถามด้วยตนเองทุก

แผนก และขอรับกลับภายใน 1สัปดาห์ ได้รับครบจ�านวน 

102 คน (100.0%) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป สถิติท่ี

ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและสมรรถนะการ

พยาบาลโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน  

ผลกำรวิจัย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 99.0 อายุ อายุระหว่าง 23-61 ปี 

ค่าเฉลี่ย 36.57 ปี สถานภาพสมรสโสด นับถือศาสนา

พุทธ ระดับการศึกษาจบการปริญญาตรี (ร้อยละ 97.1) 

มีประสบการณ์ท�างานในโรงพยาบาลปทุมธานี ระหว่าง 

1-37 ปี ค่าเฉลี่ย 13.72±12.28 ปี ประสบการณ์การดูแล

ผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 61.9 เคยได้รับ

การอบรมเก่ียวกับการป้องกันการติดเช้ือโรคอุบัติใหม่ ร้อย

ละ 60.8 ไม่เคยร้อยละ 39.2  

 2. สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า สมรรถนะการพยาบาลผู้

ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ใน

ระดับ 4 (ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง) ค่าเฉลี่ย 3.85±0.46 เมื่อ

แยกวิเคราะห์รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ 4 ทุกด้าน ยกเว้น

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีอยู่ในระดับ 5 (สอนหรือก�ากับ

พยาบาลรุ่นน้องขณะปฏิบัติงานได้) ซ่ึงเป็นด้านท่ีค่าเฉล่ีย

สูงสุด (M±SD=4.39±0.65) รองลงมาเป็นระดับ 4 (ปฏิบัติ

เองได้) 6 ด้าน ได้แก่ (1) สมรรถนะด้านวุฒิทางอารมณ์ 

(M±SD=4.10±0.66) (2) สมรรถนะด้านการสือ่สารประสาน

งานและบริหารจัดการ(M±SD=4.08±0.69) (3) ด้านการ

พยาบาลผู้ป่วยและครอบครัว (M±SD=3.92±0.67) (4) 

ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรค ติดต่ออุบัติใหม่ด้านการป้องกัน

และควบคุมและเฝ้าระวังการติดเช้ือ (M±SD=3.86±0.70) 

(5) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (M±SD=3.77±0.69) และ 

(6) ด้านการคดักรอง (M±SD=3.69±0.77 ตามล�าดบั (ตาราง 1)

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ

สมรรถนะการพยาบาลผู ้ป ่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของ
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พยาบาลวิชาชพี พบว่า อาย ุระยะเวลาการท�างานโรงพยาบาล

ปทุมธานี มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วย

โรคตดิต่ออบุตัใิหม่ของพยาบาลวชิาชพีอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .01 และประสบการณ์เคยได้รับการอบรมฯมี

ความสัมพันธ์ กับสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ส่วนระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสไม่มี

ความสัมพันธ์กับสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ของพยาบาลวิชาชีพ (ตาราง 2)

ตำรำง 1 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ รายด้าน (n=102 ราย)

สมรรถนะพยำบำล ระดับสมรรถนะ/จ�ำนวน(ร้อยละ) M±SD กำรแปลผล

1 2 3 4 5

1. การคัดกรอง 1(1.0) 3(2.9) 35(34.3) 50(49.0) 13(12.7) 3.69±0.77 ระดับ 4 
(ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง)

2. การป้องกัน ควบคุมและ
เฝ้าระวังการติดเชื้อ

- 2(2.0) 27(26.5) 56(54.9) 17(16.7) 3.86±0.70 ระดับ 4 
(ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง)

3. การพยาบาลผู้ป่วยและ
ครอบครัว

- 2(2.0) 21(20.6) 62(60.8) 17(16.7) 3.92±0.67 ระดับ 4 
(ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง)

4. วุฒิภาวะทางอารมณ์ - 1(1.0) 14(13.7) 60(58.8) 27(26.5) 4.10±0.66 ระดับ 4 
(ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง)

5. จรรยาบรรณวิชาชีพ - - 9(8.9) 43(42.6) 49(48.5) 4.39±0.65 ระดับ 5 
(สอนหรือก�ากับปฏิบัติ
งานได้)

6. การสื่อสารประสานงาน/
บริหารจัดการ

1(1.0) - 14(13.9) 61(60.4) 25(24.8) 4.08±0.69 ระดับ 4 
(ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง)

7. การเรียนรู้ด้วยตนเอง - 3(3.0) 29(28.7) 57(56.4) 12 (11.9) 3.77±0.69 ระดับ 4 
(ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง)

รวม 3.85±0.46 ระดับ 4 
(ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง) 

ตำรำง 2 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของพยาบาลวิชาชีพ (n=102)

ตัวแปร r p-value ระดับควำมสัมพันธ์

อายุ .293** .001 ระดับต�่า

ระดับการศึกษา .087 .389 NS

สถานภาพสมรส -.124 .216 NS

ระยะเวลาการท�างานโรงพยาบาลปทมุธานี .283** .002 ระดับต�่า

ประสบการณ์เคยรับการอบรมฯ .191* .027 ระดับต�่า

**p-value<.01) *(p-value<.05)
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วน

ใหญ่มีสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ใน

ระดับ 4 (ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง) สอดคล้องกับเป้าหมายของ

การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลที่เน้นให้บุคลากรพยาบาลที่

ส�าเร็จการศกึษามสีมรรถนะการปฏิบติัการพยาบาลในระดบั

มัน่ใจได้ (Entrustable professional activities)ให้กบัผูใ้ช้

บริการ (Chonsawat, Tongvichean & Meenual, 2021) 

ผลการวิจัยนี้จึงเป็นข้อมูลส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่าพยาบาล

กลุ่มนี้สามารถปฏิบัติได้ในระดับที่ท�าให้ผู ้ป่วยปลอดภัย 

อย่างไรก็ดีหากพิจารณารายละเอียดของสมรรถนะแต่ละ

ด้าน จะพบว่าสิ่งที่พยาบาลวิชาชีพประเมินค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ เรื่องการคัดกรอง (3.69±0.77) ซึ่งเป็นสมรรถนะส�าคัญ

อันดับแรกของการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งนี้

เพราะการคัดกรองที่ถูกต้องเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีน�าไปสู่การ

วางแผนให้บริการที่ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งโรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะ COVID-19 มี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้

พยาบาลประเมินสมรรถนะหมวดนี้ในระดับต�่า การเสริม

สร้างสมรรถนะในด้านนี้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อ

เน่ืองจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีระยะเวลาปฏิบัติ

งานน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมีจ�านวนเกินครึ่งของกลุ่มท่ีศึกษา 

ขณะเดียวกันสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านจรรยา

บรรณวิชาชีพ ซึ่งพยาบาลประเมินตนเองด้านนี้ในระดับ

ที่ 5 (สอนหรือก�ากับพยาบาลรุ่นน้องขณะปฏิบัติงานได้) 

นับว่าเป็นสมรรถนะที่พยาบาลทุกคนมีความมั่นใจในการ

ปฏิบัติ ทั้งน้ีเพราะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการ การพิทักษ์สิทธ์ิผู้ป่วย และการประสานงานเพื่อ

ให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่ิง

ที่ถูกปลูกฝังและเน้นในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนใน

หลักสูตรการศึกษาพยาบาล และสอดแทรกในการปฏิบัติ

พยาบาลตลอดเวลาของการปฏิบัติงาน ส่วนด้านอื่น ๆ  อีก 

6 ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินระดับ 4 ทุกด้าน โดยเฉพาะ

ด้านวุฒิทางอารมณ์ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ทั้งนี้

เพราะการปฏบิติัหน้าทีก่ารพยาบาลในหอผูป่้วยจ�าเป็นต้อง

ควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถจัดการกับผู้ป่วยในภาวะ

เสี่ยง การควบคุมอารมณ์ และจัดการสถานการณ์ดังกล่าว

จงึมคีวามส�าคญั ประกอบกบัพยาบาลกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นผู้ท่ีอยู่ในวัยผู้ใหญ่ (อายุเฉล่ีย 36.57±12.32 ปี) ขณะ

ท่ีสองในสามของกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท�างานใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงท�าให้การประเมินวุฒิ

ทางอารมณ์ในระดับสูง เช่นเดียวกันกับสมรรถนะด้านการ

สื่อสารประสานงานและบริหารจัดการ ด้านการพยาบาล

ผู้ป่วยและครอบครัว ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ ด้านการป้องกันและควบคุมและเฝ้าระวังการ

ติดเช้ือ เป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานโดยตรงใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 

จึงท�าให้พยาบาลต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วย 

ครอบครัวและตนเอง ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ

สถานการณ์ การปฏิบัติ และมาตรการการควบคุมโรคมี

การเผยแพร่ ส่งต่ออย่างต่อเนื่องท�าให้พยาบาลประเมิน

สมรรถนะด้านต่าง ๆ ในระดับสูง สอดคล้องกับผลการ

ประเมินตนเองในด้านการเรียนรู้ ด้วยตนเองท่ีมีค่าเฉลี่ย

ในระดับ 4 ด้วยเช่นกัน การศึกษานี้สอดคล้องกับการวิจัย

ของ Treeyada Topprasert (2021) ท่ีพบว่าสมรรถนะ

การดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของพยาบาลส่วนใหญ่

อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน   

  2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการ

พยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของพยาบาลวิชาชีพ ใน

การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยด้าน อายุ และระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปทุมธานี ทั้ง 2 องค์ประกอบเป็น
ข้อมลูเชิงปรมิาณท่ีมคีวามเช่ือมโยงกัน ผูท่ี้มอีายมุากขึน้ จะมี

ระยะเวลาในการปฏบัิตงิานทีเ่พิม่ข้ึน ซ่ึงพบว่าท้ัง 2 องค์ประกอบ
ต่างมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัสมรรถนะการพยาบาล

ผู้ป่วยโรค ติดต่ออุบัติใหม่ ท้ังนี้เพราะอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ย่อม

ท�าให้พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์ในการท�างานเพิ่มขึ้น 

แม้จะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วย

โรคอุบัติใหม่ก็ตาม แต่ประสบการณ์เดิมจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ

งานสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานมาใช้ในสถานการณ์

ใหม่ได้ง่ายข้ึน ประกอบกับพยาบาลกลุ ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ประมาณสองในสามผ่านการอบรมในด้านการดูแล

ผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่จึงท�าให้เชื่อมโยงประสบการณ์ในการ

ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น 

สิ่งท่ีน่าสังเกต คือ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งนี้เป็น
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เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

เหมอืนกนั (ร้อยละ 97.1) และการปฏบัิตงิานการดแูลผูป่้วย

ประเภทน้ีจ�าเป็นต้องปฏบิติัตามหลกัการดูแลผูป่้วยและการ

ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคอย่างเคร่งครัด จึงท�าให้

ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพันธ์กบัสมรรถนะการพยาบาล

ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ นุชนาถ ศรีสุวรรณ์ และคณะ (Srisuwan 

et al., 2014) แต่ต่างจากการศกึษาของ นดัดา รุง่เดขารตัน์ 

สชุาต ิณ หนองคาย และดุสิต สุริรารัตน์ (Rungdacharat, 

Na Nongkai & Sujirarat, 2017) ที่พบว่า อายุไม่มีความ

สมัพนัธ์กบัสมรรถนะการปฏิบตังิาน ขณะทีร่ะดบัการศกึษา

มีความ สัมพันธ์ทาง บวกกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ

ระดบัปฏบิตักิาร ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ ส่วน

ประสบการณ์เคยรับอบรม ฯ มีความสัมพันธ์ในระดับต�่าใน

ทิศทางบวกกับสมรรถนะการพยาบาลโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ทั้งนี้เนื่องจากการอบรมในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการป้องกัน

และการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

บุคลากรขณะปฏิบัติงาน (on the job training) เป็นสิ่ง

ส�าคัญและจ�าเป็นที่จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจและ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน

ยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจใน

คุณภาพและความปลอดภัยในบริการที่ได้รับ ผลการวิจัย

นี้สอดคล้องกับการวิจัยของนัดดา รุ่งเดขารัตน์ สุชาติ ณ 

หนองคาย และดุสิต สุริรารัตน์ (Rungdacharat et al., 

2017) ที่พบว่า การเพิ่มความสามารถและทักษะมีความ

สัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ

อย่างไรก็ตามการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานอีก

ประมาณหนึ่งในสามท่ีไม่เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับการ

ป้องกันและการติดเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหาร

ควรต้องพิจารณาในการจัดประสบการณ์เพิ่มเติมให้แก่

พยาบาลกลุ่มนี้ในโอกาสต่อไป 

ข้อจ�ำกัดของกำรวิจัย

 เนื่องจากการวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะกลุ ่มพยาบาล

วิชาชีพในหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานีจ�านวน 8 หอผู ้ป่วย จึงไม่ครอบคลุม

พยาบาลวชิาชพีทัง้หมด กลุม่ตวัอย่างมจี�านวนจ�ากดั การน�า

ไปประยุกต์ใช้ควรพิจารณาถึงข้อจ�ากัดนี้ 

ข้อเสนอแนะและกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1. ผู้บริหารการพยาบาลควรจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้

มีประสบการณ์ในการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยาบาล

ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

โดยเฉพาะกลุ่มท่ียังไม่เคยได้รับการอบรม และควรมีการ

อบรมฟื้นฟูความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

 2. ควรศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่

อื่นๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
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บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลองของกระบวนการถ่ายโอนมวลสารผ่านตัวกรองในกระบวนการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ตัวกรองส�าหรับฟอกเลือดซ�้าโดยใช้สารทดสอบท่ีมีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันใน

การพจิารณาประสทิธภิาพการกรองสารผ่านเยือ่กรองโดยประเมนิจากค่าการก�าจดัสารออกจากไต (clearance) การทดลอง

จะใช้สารทดสอบเป็นสารละลายยเูรยีและสารละลายมอลโตเดกซ์ตรนิแทนการใช้เลอืดจรงิ ส่วนน�า้ Reverse Osmosis--RO 

ใช้เป็นของเหลวทดสอบแทนน�้ายาฟอกเลือด (dialysate) โดยสารทดสอบและน�้า RO พิจารณาให้ไหลเข้าสู่ตัวกรองใน

ทิศทางเดียวกัน ก�าหนดให้อัตราการไหลของสารทดสอบมีค่าคงท่ีเท่ากับ 300 ml/min ในขณะเดียวกันปรับอัตราการ

ไหลของน�้า RO จนกว่าจะให้ผลต่างความดันระหว่างของไหลท้ังสองชนิดนี้น้อยท่ีสุด อุปกรณ์หลักท่ีใช้ในการทดลองคือ

ตัวกรองส�าหรับฟอกเลือดที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ ตัวกรอง FINEFLUX FIX-210S eco, ELISIO-210HR และ PEPA 

FDY-21B โดยตัวกรองเหล่านี้ผ่านการฟอกเลือดจากผู้ป่วยท่ีเป็นโรคไตเรื้อรังมาแล้วจ�านวน 0 1 3 5 และ 7 ครั้ง ผลการ

วิจัยพบว่าเมื่อจ�านวนการใช้ตัวกรองซ�้าเพิ่มมากขึ้น ตัวกรองทั้งสามชนิดมีแนวโน้มความเข้มข้นของสารละลายยูเรียลดลง

ส่งผลให้แนวโน้มโดยรวมของ Urea clearance เพิ่มขึ้น ในขณะที่แนวโน้มความเข้มข้นและ Clearance ของสารละลาย
มอลโตเดกซ์ตรินให้ผลตรงกันข้ามกับสารละลายยูเรีย ท้ังนี้พบว่าตัวกรอง FINEFLUX FIX-210S eco เป็นตัวกรองที่มี

ประสทิธภิาพในการกรองอนภุาคสารเหล่านีอ้อกไปได้สงูกว่าตวักรองอืน่โดยผลทีไ่ด้นัน้สอดคล้องกบัลกัษณะพืน้ผวิเยือ่กรอง
อย่างสมเหตุสมผล แม้ตัวกรองจะผ่านการใช้งานซ�้ามาแล้วถึง 7 ครั้งแต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการกรองสารได้ดีและ

สามารถน�าตัวกรองไปใช้ซ�้าต่อได้

ค�ำส�ำคัญ: การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การใช้ตัวกรองซ�้า กระบวนการแพร่ การก�าจัดสารออกจากไต

ผลของกำรใช้ตัวกรองซ�้ำในกำรถ่ำยโอนมวลสำรที่มีขนำดโมเลกุลต่ำงกัน
ผ่ำนเย่ือกรองในกระบวนกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Effects of Dialyzer Reuse with Different Molecular Sizes of Particles 
on the Membrane Filtration Efficiency During Hemodialysis Process
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Abstract 

This research investigated the mass transfer behaviors through a dialyzer in the hemodialysis process. 

The objective of this research was to study the effects of dialyzer reuse on filtration efficiency by 

using the different molecular sizes of particles. The clearance was used to determine the filtration 

efficiency of each dialyzer. Urea and maltodextrin solutions were chosen as test solutes, while RO 

water was used as a dialysate. The solution and RO water were allowed to flow in a parallel direction 

through a dialyzer. The blood-side flow rate was set at 300 ml/min and the dialysate-side flow rate 

was varied until the inlet pressure difference between the blood side and dialysate side was almost 

zero. The different types of dialyzer including FINEFLUX FIX-210S eco, ELISIO-210HR, and PEPA FDY-21B, 

were examined. These dialyzers were used in chronic kidney disease patients for 0, 1, 3, 5, and 7 

times. It was found that when the number of reuses increased, the trend of the outlet urea concentration 

was decreased, resulting in higher urea clearance. On the other hand, the trend was reversed for 

maltodextrin. The FINEFLUX FIX-210S eco dialyzer was found to be more effective in filtering out 

these particles than other dialyzers. The clearance results obtained were reasonably supported by the 

surface characteristics of the dialyzer membranes. Even though all dialyzer types have been reused 

seven times, these dialyzers have a high filtering efficiency and are more reusable.

Keywords: hemodialysis, dialyzer reuse, diffusion process, clearance

บทน�ำ
 ในปัจจุบันโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney 

Disease--CKD) เป็นโรคท่ีมีแนวโน้มของจ�านวนผู้ป่วยเพิ่ม

ขึน้ทกุปี สาเหตสุ่วนใหญ่เกดิมาจากโรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูง หรือการบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง 

เป็นต้น ไตของผู้ป่วยจะไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างปกติ

เนือ่งจากเน้ือไตถกูท�าลายอย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลานานจน

ท�าให้ของเสียต่าง ๆ  ที่ควรถูกกรองออกไปยังคงสะสมอยูใ่น

ร่างกายและอาจท�าให้เกดิผลเสยีต่ออวยัวะภายในอืน่ ๆ  ต่อไป

ได้ (Thanakitjaru, 2014; Ruangchai, 2021) จึงกล่าว

ได้ว่าโรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดและจ�าเป็น

ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเน่ืองด้วยการบ�าบัดทดแทน

ไต เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็อาจส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินชีวิตของผู้ป่วยและท�าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายใน

การรกัษาเป็นจ�านวนมาก การฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม 

(hemodialysis) เป็นหนึ่งในการบ�าบัดทดแทนไตท่ีได้รับ

ความนิยมท่ีสุดในประเทศไทย (Hemodialysis Clinical 

Practice Recommendation, 2014) โดยมีอุปกรณ์

ส�าคัญ คือ ตัวกรองส�าหรับฟอกเลือด (dialyzer) ซ่ึงท�า

หน้าที่เปรียบเสมือนเป็นไตเทียมให้กับผู้ป่วยในการก�าจัด

สารของเสียที่สะสมอยู่ในเลือดออกไปผ่านเยื่อกรองที่อยู่

ภายในตัวกรอง สารของเสียหรือ Uremic toxins ท่ีต้อง

ก�าจัดออกจากเลือดจะสามารถแบ่งประเภทได้ตามน�้าหนัก

โมเลกุล (Molecular weight) ดังต่อไปนี้ (1) สารโมเลกุล

ขนาดเล็ก หรือ Small water-soluble molecules เป็น

สารท่ีมีน�้าหนักโมเลกุลน้อยกว่า 500 Da ได้แก่ ยูเรีย ครี

เอตินิน เป็นต้น (2) สารโมเลกุลขนาดกลาง หรือ Middle 

molecules เป็นสารท่ีมีน�้าหนักโมเลกุลมากกว่า 500 Da 

แต่ไม่เกิน 12,000 Da ได้แก่ วิตามินบี 12-Microglobulin 

Endothelin เป็นต้น และ (3) Protein-bound molecule 

ซึ่งโดยทั่วไปจะยากต่อการก�าจัดออกจากเลือด (Basile, 

Libutti, Teutonico & Lomonte, 2010; Barreto, Barreto 

& Canziani, 2017; Glassock, 2008) ส่วนใหญ่ของเสีย

ท่ีพบมากในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคไตเรื้อรังจะได้แก่ ยูเรีย ซ่ึงใน
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สภาวะปกติความเข้มข้นของยูเรียในเลือดจะอยู่ที่ประมาณ 
15-45 mg/dl ในขณะทีผู่ป่้วยโรคไตเรือ้รงัจะมคีวามเข้มข้น
ของยูเรียสูงเป็น 10 เท่าของสภาวะปกติ (Vanholder, 
Gryp & Glorieux, 2017) ดังนั้นหากผู้ป่วยมีความเข้มข้น
ของยูเรียในเลือดมากกว่า 170 mg/dl จ�าเป็นต้องได้รับ
การบ�าบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(Tungkasereerak, 2008) ในการก�าจัดสารของเสียเหล่า
นี้ออกจากเลือดของผู้ป่วยโดยผ่านเยื่อกรองแบบเลือกผ่าน 
(semi-permeable membrane) ที่อยู่ภายในตัวกรอง
ฟอกเลือด ส่วนใหญ่จะอาศัยหลักการแพร่ (diffusion) 
และการพา (convection) แต่ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ต้องการ
เน้นไปทีก่ารศกึษาพฤติกรรมการถ่ายเทมวลด้วยวธิกีารแพร่
เท่านั้น การแพร่นี้จัดว่าเป็นกลไกหลักในก�าจัดอนุภาคสาร
โดยอาศัยความแตกต่างของความเข้มข้น (concentration 
gradient) ระหว่างของไหลสองชนิด สารละลายในฝั่งเลือด
ที่มีความเข้มข้นสูงกว่าจะแพร่ไปยังฝั่งน�้ายาฟอกเลือดที่มี
ความเข้มข้นต�า่กว่า (Eloot, 2004; Vadakedath & Kandi,
2017) ขนาดโมเลกุลของสารทดสอบที่ใช้ในการแพร่ยัง
สามารถบอกถึงอัตราการแพร่ได้เช่นกัน กล่าวคือ หากสาร
โมเลกุลขนาดเล็กจะสามารถแพร่ผ่านเยื่อกรองไปได้ใน
อตัราทีส่งูกว่าและส่งผลท�าให้ค่าการก�าจดัสารออกจากไตดี
ขึ้นด้วย (Eloot, 2002; Yamashita, Fujita, Tomisawa, 
Jinbo & Yamamura, 2009) นอกจากนี้พื้นที่ผิวและขนาด
รูพรุนของเยื่อกรองก็ส่งผลต่อการแพร่ของสารโมเลกุลที่มี
ขนาดแตกต่างกันด้วย โดยหากพื้นที่ผิวของเยื่อกรองเพิ่ม
มากขึ้นจะเป็นการเพิ่มอัตราในการแพร่ของสาร (Biology 
Libretexts, 2022) และเม่ือพิจารณาถึงขนาดของรูพรุน 
สารที่สามารถแพร่ผ่านรูพรุนออกไปได้ดีต้องมีขนาดเล็ก
กว่าขนาดรูพรุนมาก ๆ แต่หากสารมีขนาดกลางอาจแพร่
ผ่านออกไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนสารที่มีขนาดใหญ่
กว่าขนาดรูพรุนจะไม่สามารถแพร่ผ่านเยื่อกรองออกไปได้ 
(Baker, 2012) ในการประเมินประสิทธิภาพในการกรอง
สารที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันผ่านเยื่อกรองจึงพิจารณา
ได้จากค่าการก�าจัดสารออกจากไต (clearance) ซึ่งกล่าว
ได้ว่า คือ ความสามารถในการกรองสารต่าง ๆ ท่ีละลาย
อยู่ในเลือดออกไปโดยผ่านเยื่อกรองของตัวกรอง โดยค่า 
Clearance จะขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของการไหล เช่น อตัราการ
ไหลของเลือดและน�้ายาล้างไต และเงื่อนไขคุณสมบัติของ
ชนิดตัวกรอง เช่น พื้นที่ผิว ความยาวและรัศมีของเส้นใย
ตัวกรอง เป็นต้น ซึ่งพบว่า เมื่อเพิ่มความยาวและรัศมีของ
เส้นใยตัวกรองจะท�าให้ค่า Clearance ของสารโมเลกุล

ขนาดกลางเพิม่ขึน้ด้วย (Islam & Szpunar, 2013; Leypoldt 
et al., 1997; Yamashita, Fujita, Tomisawa, Jinbo & 
Yamamura, 2009)

 ศนูย์ไตเทียมหลายแห่งในประเทศไทยมกีารน�าตวั
กรองส�าหรบัฟอกเลอืดมาใช้ซ�า้ได้มากกว่าหนึง่ครัง้เนือ่งจาก
เป็นการประหยดัทรพัยากรตวักรอง อกีท้ังยงัสามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของผูป่้วยลงโดยไม่ส่ง ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ในการรักษาอีกด้วย แต่ท้ังนี้ ต้องด�าเนินการตามมาตรฐาน
ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพหรือ The Association 
for the Advancement of Medical Instrumentation
--AAMI เพื่อให้มาตรฐานการรักษาอยู่ในระดับเดียวกัน
และเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู ้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา 
(Hemodialysis Clinical Practice Recommendation, 
2014) กล่าวคือ เมื่อส้ินสุดกระบวนการฟอกเลือดแล้วต้อง
น�าตวักรองไปล้างท�าความสะอาดรวมถงึฆ่าเชือ้ให้เรยีบร้อย
ก่อนน�ากลับมาใช้งานใหม่ในคร้ังต่อไป และสิ่งส�าคัญในการ
ใช้งานตัวกรองซ�้าคือต้องใช้ในผู้ป่วยรายเดียวกันเท่านั้นไม่
สามารถใช้ร่วมกับผู้ป่วยรายอื่นได้ (The National Kidney 
Foundation, 2005) นอกจากนี้ศูนย์ไตเทียมส่วนใหญ่
นิยมน�าตัวกรองฟอกเลือดแบบ High-flux มาใช้งานซ�้าใน
กระบวนการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม เนื่องจากเป็น
ตวักรองทีเ่ยือ่กรองมคีวามสามารถในการซมึผ่านได้ด ีอีกทั้ง
ยังมีประสิทธิภาพในการกรองสารโมเลกุลขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ่ได้ดกีว่าตัวกรองประเภทอืน่ทัว่ไปด้วย (Ledebo 
& Blankestijn, 2010; Palmer et al., 2012) จาก
ข้อมูลการน�าตัวกรองกลับมาใช้ซ�้าโดยสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 พบว่าจ�านวนการใช้ตัวกรอง
ซ�้าส่วนใหญ่ตามโรงพยาบาลจะอยู่ท่ีประมาณ 20-25 ครั้ง 
(The nephrology society of Thailand, 2022) ขึ้นอยู่
กับว่าตัวกรองตัวนั้นยังมีประสิทธิภาพในการกรองสารอยู่
หรือไม่ โรงพยาบาลในปัจจุบันมีการประเมินว่าตัวกรอง
ยงัมปีระสทิธภิาพในการน�ากลบัมาใช้ซ�า้ได้นัน้พจิารณาจาก
ค่า Total Cell Volume--TCV หรือการวัดปริมาตรน�้าใน
กระบอกตัวกรอง หากค่า TCV ลดลงมากกว่า 20% ของค่า

เริม่ต้นตวักรองเหล่านัน้ไม่ควรน�ามาใช้ซ�า้ (The nephrology 

society of Thailand, 2022; Srisuwan, Charoensri, 

Jantarakana, & Chanchairujira, 2022) แต่ทั้งนี้ยัง

ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินค่าความเข้มข้นของ

สารละลายหลงัจากผ่านการกรอง เนือ่งจากเลอืดมีองค์ประกอบ
ของสารหลายชนดิจงึยากต่อการประเมนิ ดงันัน้ในงานวิจัยนี้
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จึงเลง็เหน็ความส�าคญัและท�าการวจิยัเพือ่ศกึษาผลของการใช้
ตวักรองซ�า้โดยใช้สารทดสอบทีมี่ขนาดโมเลกลุแตกต่างกนัใน

การประเมนิประสทิธภิาพการกรองสารของเยือ่กรองตวักรองท่ี

แตกต่างกัน 3 ชนดิโดยพจิารณาจากค่า Clearance อันเนือ่ง
มาจากการแพร่ (diffusion) ของสารผ่านเยื่อกรอง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 ศึกษาผลของการใช้ตัวกรองต่างชนิดกันส�าหรับ
การฟอกเลอืดซ�า้โดยใช้สารทดสอบท่ีมขีนาดโมเลกุลแตกต่าง

กนัในการพิจารณาประสทิธภิาพการกรองสารของเยือ่กรอง

โดยประเมินจากค่าการก�าจัดสารออกจากไต (clearance)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 การทดลองกระบวนการถ่ายโอนมวลสารผ่านตัว

กรองเพื่อศึกษาผลของการใช้ตัวกรองซ�้าโดยใช้สารทดสอบ

ที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันในการพิจารณาประสิทธิภาพ

การกรองสารของเยื่อกรอง สามารถประเมินได้จากค่าการ

ก�าจัดสารออกจากไต (clearance) ที่วัดจากตัวกรองที่ใช้ใน

การทดลอง โดยตวักรองทีเ่ลอืกใช้ในการทดลองนีเ้ป็นตวักรอง
ฟอกเลือดแบบ High-flux ทั้งหมดซึ่งเป็นตัวกรองที่มี

ประสทิธภิาพในการก�าจัดทัง้สารขนาดเลก็และสารขนาดกลาง
ได้ดีจึงนิยมใช้ทั่วไปในโรงพยาบาล อันได้แก่ ตัวกรอง 

FINEFLUX FIX-210S eco, ELISIO-210HR และ PEPA 

FDY-21B ซึ่งแต่ละตัวกรองจะมีชนิดของเยื่อกรองและ

โครงสร้างทางกายภาพของเยือ่กรองทีแ่ตกต่างกนั โดยข้อมลู

ทางเทคนิคของตัวกรองเหล่านี้แสดงในตาราง 1 ตัวกรอง
ทั้งสามชนิดนี้มีพื้นผิวประสิทธิผลของเยื่อกรอง (Effective 

Surface Area--ESA) เท่ากันที่ 2.1 ตารางเมตร 

 ในการศึกษาผลของการใช้ตัวกรองซ�้าจะศึกษา

โดยใช้ตัวกรอง 3 ชนิดดังที่กล่าวไปข้างต้นท่ีผ่านการฟอก

เลือดจากผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังมาแล้วจ�านวน 0 1 3 

5 และ 7 ครั้ง โดยในแต่ละชนิดของตัวกรองและแต่ละ

จ�านวนคร้ังของการใช้ซ�้าจะใช้ตัวกรองทั้งหมด 3 ตัวกรอง

ในการทดสอบ ท้ังนี้การน�าตัวกรองมาท�าการทดลองต้อง

น�าตัวกรองเหล่าน้ีไปท�าความสะอาดและใช้น�้ายาฆ่าเช้ือ

ให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง 

การทดลองเพือ่หาค่าการก�าจดัสารออกไต (clearance) ของ

แต่ละตัวกรองสามารถด�าเนินการตามแผนภาพการติดตั้ง

อุปกรณ์ส�าหรับการทดลองในภาพท่ี 1 ซ่ึงประกอบไปด้วย

อุปกรณ์หลักดังต่อไปนี้ ปั๊มชนิดรีดท่อสายยาง (peristaltic 

pump) อปุกรณ์ตรวจวดัความดนั (pressure sensor) ซึง่มี

ค่าความแม่นย�า 1.0% ของ F.S. หรือน้อยกว่า และ Flow 

meter ส�าหรับตรวจวัดอัตราการไหลซึ่งมีค่าความแม่นย�า  

1% ของ Rg สารทดสอบและน�้ายาฟอกเลือดจะถูกก�าหนด

ให้ไหลเข้าสู่ตัวกรองในทิศทางเดียวกัน สารทดสอบที่ใช้ใน

การทดลองแทนการใช้เลอืดจรงิจะประกอบด้วยสารละลาย

ยูเรีย (60 Da) และมอลโตเดกซ์ตริน (1,700 Da) ซ่ึงเป็น

ตัวแทนของสารโมเลกุลขนาดเล็กและกลางตามล�าดับโดย

จะแบ่งตามน�้าหนักโมเลกุลของสารทดสอบ สมบัติของสาร

ที่ใช้ในการทดสอบเหล่าน้ีแสดงไว้ในตาราง 2 ทั้งนี้อัตรา

การไหลของสารทดสอบก�าหนดไว้คงทีเ่ท่ากบั 300 ml/min 

เนื่องจากเป็นช่วงอัตราการไหลของเลือดที่ใช้จริงในการ

ฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม (Chang et al., 2016) ส่วนน�า้
Reverse Osmosis--RO ใช้เป็นของเหลวทดสอบแทนน�า้ยา

ฟอกเลอืด (dialysate) อตัราการไหลของน�า้ RO จะถกูปรบัไป

จนกว่าผลต่างระหว่างความดันขาเข้าของสารทดสอบและ

น�้า RO มีค่าน้อยท่ีสุดเพื่อก�าจัดการเกิดการถ่ายโอนมวล

โดยการพา (convection) ระหว่างของไหลท้ังสองชนิด

ภำพ 1 แผนภาพการติดตั้งอุปกรณ์การทดลองเพื่อหาค่า

การก�าจัดสารออกจากไต (clearance)
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ตำรำง 1

ข้อมูลทางเทคนิคของตัวกรองฟอกเลือด

คุณสมบัติ ตัวกรอง

FINEFLUX FIX-210S eco ELISIO-210HR PEPA FDY-21B

ผู้ผลิต NIPRO NIPRO NIKKISO

ชนิดของเยื่อกรอง Asymmetric 
Triacetate--ATA

Polyether 
sulfone--PES

Polyester-Polymer 
Alloy--PEPA

รัศมีภายในของเส้นใย (µm ) 100 100 105

ความหนาเยื่อกรอง (µm ) 25 40 30

ความยาวของเส้นใย (mm) 254 290 290

ตำรำง 2

สมบัติของสารที่ใช้ในการทดสอบ

สำรที่พิจำรณำ น�้ำหนักโมเลกุล (Dalton) ควำมเข้มข้นเริ่มต้น (mg/dl)

ยูเรีย 60 180

มอลโตเดกซ์ตริน 1,700 75

 สารละลายที่ไหลผ่านเยื่อกรองฝั่งเลือดจะถูกเก็บ

ตัวอย่างหลังจากกระบวนการแพร่ของสารละลายภายใน
ตัวกรองเข้าสูส่ภาวะสมดลุ (equilibrium state) แล้ว กล่าวคือ 

อัตราการไหลและความเข้มข้นของสารละลายท่ีไหลออก

จากเยื่อกรองทางฝั่งเลือดจะไม่มีการเปล่ียนแปลงแล้วเมื่อ

เวลาผ่านไป ตัวอย่างที่เก็บมาเหล่าน้ีจะถูกส่งไปตรวจวัด

ความเข้มข้นของสารทดสอบที่เหลืออยู่ในฝั่งเลือด ข้ันตอน
การวดัความเข้มข้นของสารละลายยเูรยีจะใช้วธิ ีUV enzymatic 

(Urea+GLDH) ทีค่่า absorbance ทีค่วามยาวคลืน่ 340 nm 

ณ ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ส่วนความเข้มข้นของสารละลายมอลโตเดกซ์ตริน
จะวัดโดยใช้เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ท่ี

ความยาวคล่ืน 540 nm หลังจากทราบความเข้มข้นของ

สารละลายที่วัดได้จากการทดลองแล้วจะสามารถค�านวณ

หาค่าการก�าจัดสารออกจากไตได้จากสมการที่ 1 ซึ่งมี

หน่วย คือ ml/min

  BI BI BO BO
B

BI

C Q C Q
CL

C

−
=       (1)

 โดย  BIC , BOC  คือ ความเข้มข้นของสารละลาย

ฝ่ังเลอืด (mg/dl) ขาเข้าและขาออก ตามล�าดบั BIQ , BOQ  

คอื อตัราการไหลของสารละลายฝ่ังเลอืด (ml/min) ขาเข้าและ

ขาออก ตามล�าดับ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ในการทดลองเพื่อศึกษาผลของการใช้ตัวกรอง

ซ�้าจะทดลองโดยใช้ตัวกรองท่ีแตกต่างกันท้ังหมด 3 ชนิด

ท่ีผ่านการฟอกเลือดจากผู้ป่วยท่ีเป็นโรคไตเรื้อรังมาแล้ว

จ�านวน 0 1 3 5 และ 7 ครั้ง ในการทดลองจะใช้ตัวกรอง

ทดสอบท้ังหมด 3 ตัวกรองในแต่ละชนิดของตัวกรองและ

แต่ละจ�านวนครัง้ของการใช้ซ�า้ รวมตวักรองท่ีใช้ในการทดลอง
ครั้งนี้ทั้งหมด 45 ตัวกรอง ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล

ความเข้มข้นของสารละลายยูเรียและมอลโตเดกซ์ตริน
ข้อมลูค่าการก�าจดัสารออกไต (clearance) ของสารละลายยเูรยี

และมอลโตเดกซ์ตริน ท่ีได้ในแต่ละการทดลองจะพิจารณา

โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบ

ครั้งละ 3 ตัวกรอง
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ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล

 จากการทดลองเพ่ือศึกษาผลของการใช้ตัวกรอง

ซ�้าโดยใช้สารทดสอบท่ีมีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันในการ

พจิารณาประสทิธภิาพการกรองสารของเยือ่กรองในตัวกรอง
ทีแ่ตกต่างกนั 3 ชนิด จะได้ค่าความเข้มข้นของสารละลายยเูรยี
และสารละลายมอลโตเดกซ์ตรินท่ีไหลออกจากเยื่อกรอง

ทางฝ่ังเลือดหลังจากสิน้สดุกระบวนการแพร่ของสารละลาย

ภายในตัวกรองแล้ว โดยความเข้มข้นของสารละลายยูเรีย

และมอลโตเดกซ์ตรินที่วัดได้ของตัวกรองทั้ง 3 ชนิดที่มี

จ�านวนการใช้งานซ�้า 0 1 3 5 และ 7 ครั้ง จะแสดงดังภาพ 

2 และ 3 ตามล�าดับ

 เมื่อพิจารณาผลความเข้มข้นของสารละลายยูเรีย

และมอลโตเดกซ์ตรินที่วัดได้ พบว่า ความเข้มข้นที่ไหลออก

จากเย่ือกรองของตวักรองทางฝ่ังเลอืดจะมีค่าลดลงเมือ่เทียบ

กับความเข้มข้นของสารละลายยูเรียและมอลโตเดกซ์ตริน
ตอนเริ่มต้นการทดลองท่ีมีค่าเท่ากับ 180 และ 75 mg/dl 

ตามล�าดับ อันเนื่องมาจากสารละลายในฝั่งเลือดท่ีมีความ

เข้มข้นสูงกว่าแพร่ผ่านเยื่อกรองออกไปยังฝั่งน�้ายาฟอก

เลือดท่ีมีความเข้มข้นน้อยกว่า (Azar, 2009)

 เมื่อพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ�านวน

การใช้ตัวกรองซ�้าและความเข้มข้นของสารละลายยูเรียที่

วดัได้ในภาพ 2 พบว่า เมือ่จ�านวนการใช้ตวักรองซ�า้เพิม่มากขึน้
แนวโน้มความเข้มข้นของสารละลายยูเรียท้ังสามตัวกรอง

จะมีค่าลดลงเล็กน้อย ในทางตรงกันข้ามกับสารละลาย
มอลโตเดกซ์ตรนิในภาพ 3 พบว่า เมือ่จ�านวนการใช้ตวักรองซ�า้
เพิม่ข้ึน แนวโน้มความเข้มข้นของสารละลายมอลโตเดกซ์ตรนิ
จะมีค่าเพิ่มข้ึน

  (ก)      (ข)        (ค)
ภำพ 2 ความเข้มข้นของสารละลายยูเรียที่ออกจากเยื่อกรองทางฝั่งเลือดของตัวกรอง (ก) FINEFLUX FIX-210S eco, 

(ข) ELISIO-210HR และ (ค) PEPA FDY-21B

  (ก)      (ข)        (ค)
ภำพ 3 ความเข้มข้นของสารละลายมอลโตเดกซ์ตรินท่ีออกจากเยื่อกรองทางฝั่งเลือดของตัวกรอง 
(ก) FINEFLUX FIX-210S eco (ข) ELISIO-210HR และ (ค) PEPA FDY-21B



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 121

 ในกระบวนการถ่ายโอนมวลสารผ่านตัวกรอง 

ความเข้มข้นของสารละลายที่ไหลออกจากเยื่อกรองทาง

ฝ่ังเลอืดจะเป็นตัวบ่งบอกความสามารถของตวักรองในการกรอง
อนภุาคสารออกจากสารละลายได้ กล่าวคือ หากความเข้มข้น
ของสารละลายออกมามค่ีาน้อยแสดงว่าตัวกรองนัน้สามารถ

กรองอนุภาคสารออกไปจากสารละลายได้ในปริมาณมาก 

หลงัจากทราบความเข้มข้นของสารละลายทีว่ดัได้ตามภาพ 2 
และ 3 แล้วน้ันสามารถค�านวณเพือ่ให้ได้ค่าการก�าจัดสารออก
จากไต (clearance) ของสารละลายยเูรยีและมอลโตเดกซ์ตรนิ
โดยใช้สมการที่ 1 และผลของ Clearance แสดงในภาพ 

4 และ 5 ตามล�าดับ

 จากภาพ 4 แสดงค่า Clearance ของสารละลายยเูรยี
ที่ค�านวณได้ พบว่า เมื่อจ�านวนการใช้ตัวกรองซ�้าเพิ่มข้ึน 

แนวโน้มโดยรวมของค่า Urea clearance จะมีค่าเพิ่มข้ึน

เล็กน้อย แต่อาจสังเกตเห็นว่าตัวกรองใหม่ที่ยังไม่ผ่านการ

ใช้งานสามารถกรองยูเรียได้น้อยกว่าตัวกรองที่ผ่านการใช้

งานซ�า้มาแล้วและตัวกรองทีผ่่านการใช้งานซ�า้มาแล้ว 7 ครัง้

สามารถกรองยูเรียได้มากกว่าตัวกรองใหม่ ผลท่ีพบนี้อาจมี

สาเหตุมาจากในระหว่างการทดลองความดันฝั่งสารละลาย

ต�่ากว่าความดันฝั่งน�้า RO จึงท�าให้สารละลายยูเรียไหลผ่าน

เยื่อกรองไปสู่น�้า RO ได้ ท�าให้มีปริมาณยูเรียในน�้า RO 

มากกว่าที่ควร ท้ังนี้ค่า Clearance ของสารละลายยูเรีย

ในทั้งสามตัวกรองในทุกการใช้งานซ�้าก็ยังคงสามารถรักษา

ค่าให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้เมื่อเทยีบกบัค่าเริม่ต้นของ

ตัวกรองท่ียังไม่ผ่านการใช้งานซ�้า (0 คร้ัง) คือ มีค่ามากกว่า 

100 ml/min แม้ว่าตัวกรองจะถูกใช้งานซ�้ามาแล้วจนถึง 7 

ครัง้แล้วก็ตาม ทัง้นีเ้นือ่งจากยเูรยีเป็นสารโมเลกุลขนาดเล็ก

มคีวามสามารถในการแพร่ผ่านรพูรนุของเยือ่กรองได้ดแีละ

ส่งผลให้ตัวกรองทั้งสามชนิดนี้ยังสามารถกรองสารละลาย
ยเูรยีออกไปได้ในอตัราทีส่งู โดยทัว่ไปกลไกทีใ่ช้ในการก�าจดั

สารโมเลกุลขนาดกลางจะประกอบไปด้วยการแพร่และพา

เป็นหลักเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการก�าจัดสาร

ขนาดกลางออกไปได้ดียิ่งข้ึน (Raharjo et al., 2022) แต่

ทั้งนี้เนื่องจากในงานวิจัยนี้ต้องการพิจารณาเฉพาะผลอัน

เกดิจากกระบวนการแพรเ่ทา่นั้น ดังนั้นจึงพบว่าสารละลาย
มอลโตเดกซ์ตรินสามารถแพร่ผ่านรูพรุนของเยื่อกรองออก

ไปได้แค่เพยีงส่วนและส่งผลให้สามารถก�าจดัสารได้ในอตัรา

ท่ีน้อยกว่าสารละลายยูเรียท่ีมีขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาจาก

ภาพ 5 พบว่า เมื่อจ�านวนการใช้ตัวกรองซ�้าเพิ่มขึ้น ค่า 

Maltodextrin clearance จะมค่ีาไม่ค่อยสม�า่เสมอ แต่ทัง้นี้
แนวโน้ม Maltodextrin clearance โดยรวมของตัวกรอง 

FINEFLUX และ ELISIO จะให้ค่าท่ีลดลง ในขณะท่ีตัวกรอง 

PEPA มีแนวโน้มท่ีให้ค่าเพิ่มข้ึนเล็กน้อย ผลแนวโน้มของ 

Maltodextrin clearance ท่ีเกิดข้ึนอาจเน่ืองมาจากแต่ละ

ตัวกรองมีลักษณะทางกายภาพของเยื่อกรองท่ีแตกต่างกนั
เช่น ขนาดรูพรุนและลักษณะการกระจายตัวของรูพรุนบน

พื้นผิวเย่ือกรอง 

  (ก)      (ข)            (ค)

ภำพ 4 ค่า Clearance ของสารละลายยูเรียที่ค�านวณได้ของตัวกรอง (ก) FINEFLUX FIX-210S eco (ข) ELISIO-210HR 

และ (ค) PEPA FDY-21B
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  (ก)      (ข)        (ค)
ภำพ 5 ค่า Clearance ของสารละลายมอลโตเดกซ์ตรินท่ีค�านวณได้ของตัวกรอง (ก) FINEFLUX FIX-210S eco 
(ข) ELISIO-210HR และ (ค) PEPA FDY-21B

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกรองสารผ่าน

เยื่อกรองของตัวกรองท่ีแตกต่างกันสามชนิดวิเคราะห์ได้

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ�านวนการใช้ตัวกรองซ�้า

และค่า Clearance ของสารละลายยูเรียและมอลโตเดก

ซ์ตริน ดังแสดงในภาพ 6(ก) และ 6(ข) ตามล�าดับ โดยใช้

ตัวแบบถดถอยเชิงเส้น (linear regression) ในการพล็อต

เส้นกราฟให้พอดีกับจุดข้อมูลแต่ละชุดที่สุดและให้เห็นถึง

แนวโน้มโดยรวมของความสัมพันธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใน

ภาพ 6(ก) เส้น linear regression ของข้อมลูแต่ละตวักรอง

แสดงสมการเส้นตรงดังต่อไปนี้ ในตัวกรอง FINEFLUX ได้

สมการ y=2.09x+125.64 (R2=0.80) ตัวกรอง ELISIO ได้

สมการ y=1.49x+127.53 (R2=0.15) และตัวกรอง PEPA 

ได้สมการ y=2.87x+133.47 (R2=0.63) ส่วนในภาพ 6(ข) 

เส้น linear regression ของตัวกรอง FINEFLUX มาจาก

สมการ y=-1.05x+39.53 (R2=0.06) ตัวกรอง ELISIO ได้

สมการ y=-0.83x+18.80 (R2=0.38) และตัวกรอง PEPA 

ได้สมการ y=1.08x+24.79 (R2=0.04)

 เมื่อพิจารณาชนิดของตัวกรองที่แตกต่างกันน�ามา
เปรยีบเทยีบกนั ในภาพ 6(ก) พบว่า ตวักรอง PEPA FDY-21B 

ให้ค่า Urea clearance มากทีส่ดุ ตามด้วยตัวกรอง ELISIO-

210HR และ FINEFLUX FIX-210S eco ตามล�าดบั ในขณะ

เดียวกันในภาพ 6(ข) พบว่า ตัวกรอง FINEFLUX FIX-210S 

eco ให้ค่า Maltodextrin clearance มากที่สุด ตามด้วย

ตัวกรอง PEPA FDY-21B และ ELISIO-210HR ตามล�าดับ

 จากผล Clearance ของสารละลายจะเห็นว่า 

Urea clearance ของทัง้สามตัวกรองมค่ีาทีส่งูและค่อนข้าง

ใกล้เคียงกันเนื่องจากยูเรียเป็นสารขนาดเล็กที่สามารถแพร่

ผ่านเยื่อกรองออกไปได้อย่างดีแม้ว่ารูพรุนของเยื่อกรองจะ

มขีนาดเลก็กต็าม ในทางกลบักนัมอลโตเดกซ์ตรนิทีเ่ป็นสาร

ขนาดกลาง อนุภาคสารจึงสามารถแพร่ผ่านรูพรุนตัวกรอง

ออกไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้นท�าให้ค่า Maltodextrin 

clearance น้อยกว่าค่า Urea clearance ค่อนข้างมาก 

อีกทั้งค่า Maltodextrin clearance ของแต่ละจ�านวน

การใช้ตัวกรองซ�้าก็แสดงค่าที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก จึง

ท�าให้เห็นว่าตัวกรองไหนมีประสิทธิภาพในการกรองสารได้

ดีกว่า ดังนั้นการพิจารณาการกรองสารโดยใช้สารทดสอบ

ที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันผ่านเยื่อกรองจึงสามารถท�าให้

เห็นถึงประสิทธิภาพการกรองสารของแต่ละเยื่อกรองใน

แต่ละตัวกรองได้มากยิ่งข้ึน

 การใช้ตวักรองฟอกเลอืดในแต่ละครัง้อาจมโีอกาส

ที่โปรตีนหรือสารต่าง ๆ ในเลือดของผู้ป่วยจะไปเกาะที่
บรเิวณเยื่อกรองและท�าให้พื้นผิวของเยื่อกรองมีลักษณะ

เปลีย่นแปลงไป ส่งผลให้ความสามารถในการก�าจดัสารหรอื

ค่า Clearance เปลีย่นไปด้วย ดงันัน้จงึน�าเอาเส้นใยของตวักรอง
แต่ละชนิดไปถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราด (FE-SEM) ท่ีก�าลังขยาย 5,000 เท่าเพื่อใช้การ

พิจารณาพื้นผิวเยื่อกรองภายนอกของตัวกรองท้ังสามชนิด

ท่ีมีจ�านวนการใช้ซ�้า 0 3 และ 7 คร้ัง ดังแสดงในตาราง 3
และเพ่ือน�าไปใช้ในการสนับสนุนผล Clearance ของ

สารละลายท่ีได้จากการทดลองก่อนหน้านี้ได้
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         (ก)                           (ข)

ภำพ 6 ค่า Clearance ท่ีเปลี่ยนแปลงกับจ�านวนการใช้ซ�้าส�าหรับตัวกรองต่างชนิดกันของ (ก) สารละลายยูเรีย และ (ข) 

สารละลายมอลโตเดกซ์ตริน

ตำรำง 3

ภาพถ่าย FE-SEM ของพื้นผิวเยื่อกรองตัวกรองท่ีมีจ�านวนการใช้ซ�้า 0 3 และ 7 ครั้ง ส�าหรับตัวกรอง (ก) FINEFLUX 

FIX-210S eco (ข) ELISIO-210HR และ (ค) PEPA FDY-21B

จ�ำนวนกำรใช้

ตัวกรองซ�้ำ

ตัวกรองฟอกเลือด

(ก) FINEFLUX FIX-210S eco (ข) ELISIO-210HR (ค) PEPA FDY-21B

0 ครั้ง

3 ครั้ง

7 ครั้ง
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จากการพิจารณาลักษณะพื้นผิวภายนอกของเยื่อกรองท่ี
ยังไม่ผ่านการใช้งาน (0 คร้ัง) ดังแสดงในตาราง 3 พบว่า 
พื้นผิวของเยื่อกรองจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นรูพรุน
และส่วนเน้ือเยื่อกรองท่ีเป็นของแข็ง ทั้งนี้ทั้งสามตัวกรอง
จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของรูพรุนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
พ้ืนผิวของเยือ่กรองตวักรองทัง้สามชนดิทีผ่่านการใช้งานซ�า้
มาแล้ว 3 และ 7 ครั้ง พบว่า มีรูพรุนกระจายตัวหนาแน่น
ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวกรองที่ยังไม่ผ่านการใช้งานซ�้า 
(0 ครั้ง) อาจเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุเย่ือกรอง 
ทั้งน้ียังไม่มีงานวิจัยที่กล่าวถึงลักษณะของรูพรุนของเยื่อ
กรองที่มีการใช้งานซ�า้จากการถ่ายด้วยวธิ ีFE-SEM เมือ่น�าผล 
Clearance ของสารละลายที่แสดงในภาพ 6 มาใช้พิจารณา
ร่วมกับลักษณะพ้ืนผิวของเยื่อกรองจะสามารถอธิบายได้
ดังต่อไปน้ี ตัวกรอง FINEFLUX ให้ค่า Maltodextrin 
clearance สูงที่สุดซึ่งสอดคล้องกับลักษณะพื้นผิวเยื่อ
กรองที่มีขนาดของรูพรุนที่เหมาะสม ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่
เกินไป (ขนาดรูพรุนเฉลี่ยประมาณ 0.367 µm) กระจาย
ตัวทั่วพื้นผิวอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้มอลโตเดกซ์ตรินเป็นสาร
ขนาดกลางสามารถแพร่ผ่านไปได้ค่อนข้างดี ส่วนตัวกรอง 
PEPA รูพรุนจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก (ขนาดรูพรุนเฉลี่ย
ประมาณ 0.083 µm) กระจายอยู่ทั่วท้ังพื้นผิวเยื่อกรอง
อย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้สารแพร่ผ่านรูพรุนของไปได้บาง
ส่วนเท่าน้ัน และในตัวกรอง ELISIO ให้ค่า Maltodextrin 
clearance น้อยทีส่ดุแม้ว่ารพูรนุของตวักรองนีจ้ะมขีนาดใหญ่
กว่าตวักรองอื่น ๆ  (ขนาดรูพรุนเฉลี่ยประมาณ 1.633 µm) 
แต่รูพรุนกระจายตัวไม่สม�่าเสมอ แต่ละรูพรุนค่อนข้างห่าง
กันและไม่หนาแน่น จึงท�าให้มีส่วนเนื้อเยื่อที่เป็นของแข็ง
ในปริมาณมากจึงสามารถกรองสารออกไปได้น้อยที่สุด

 ทั้งน้ีด้วยข้อจ�ากัดในการเก็บตัวอย่างตัวกรอง
ฟอกเลือดจากผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังเพื่อน�ามาใช้ในการ
ทดลองต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึง
สามารถพิจารณาผลของการใช้ตัวกรองซ�้าได้มากที่สุดถึง
เพียง 7 ครั้งเท่านั้น หากมีการทดลองเพิ่มเติมในอนาคตท่ี
พิจารณาจ�านวนการใช้ตวักรองซ�า้มากขึน้กว่านีอ้าจท�าให้เหน็
แนวโน้มของค่า Clearance ลดลงที่ชัดเจนข้ึน อันเนื่องมา
จากการอุดตันของสารในเยื่อกรองและการเสื่อมสภาพของ
เยื่อกรองตัวกรอง

สรุปผลกำรวิจัย

 การทดลองเพื่อศึกษาผลการใช้ตัวกรองซ�้าโดยใช้
สารทดสอบที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันในการพิจารณา
ประสทิธภิาพการกรองสารของเยือ่กรองตวักรอง FINEFLUX 
FIX-210S eco, ELISIO-210HR และ PEPA FDY-21B พบว่า 
ในการกรองสารละลายยูเรีย เมื่อจ�านวนการใช้ตัวกรองซ�้า
เพิม่มากขึน้ ตวักรองทัง้สามชนดิมแีนวโน้มของความเข้มข้นของ
สารละลายยูเรียลดลงส่งผลให้แนวโน้มของ Clearance มี
ค่าเพ่ิมข้ึน แต่ท้ังนี้ค่า Clearance ของสารละลายยูเรียมี
ค่าที่ค่อนข้างสูงและใกล้เคียงกันเนื่องจากยูเรียเป็นสาร
โมเลกุลขนาดเล็กสามารถแพร่ผ่านรูพรุนของเยื่อกรองได้
ดีแม้รูพรุนของเยื่อกรองจะมีขนาดเล็กก็ตาม ดังน้ันการ
พิจารณาในสารละลายมอลโตเดกซ์ตรินที่เป็นสารโมเลกุล
ขนาดกลางจึงท�าให้เห็นถึงประสิทธิภาพการกรองสารผ่าน
เยือ่กรองของตวักรองแต่ละชนดิได้ชดัเจนมากขึน้ ซึง่แนวโน้ม
โดยรวมของ Maltodextrin clearance พบว่ามีค่าลดลง
เมื่อจ�านวนการใช้ตัวกรองซ�้าเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังยังพบว่าใน
ตัวกรอง FINEFLUX FIX-210S eco ให้ค่า Maltodextrin 
clearance มากท่ีสุดแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวกรองท่ีมีความ
สามารถในการกรองสารออกไปได้ดีท่ีสุดนั่นเอง ตามลงมา
ด้วยตัวกรอง PEPA FDY-21B และ ELISIO-210HR ตาม
ล�าดับ ซ่ึงผลท่ีได้นั้นสอดคล้องกับลักษณะพ้ืนผิวเยื่อกรอง 
ท้ังนี้แม้ตัวกรองฟอกเลือดจะผ่านการใช้งานซ�้ามาแล้วถึง 
7 ครั้งแต่พบว่า ยังคงมีประสิทธิภาพในการกรองสารได้ดี
และยังสามารถน�าตัวกรองไปใช้งานซ�้าต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ 

 ขยายการศกึษาวจิยัโดยการเพิม่จ�านวนการใช้ตวักรอง
ซ�้ามากข้ึน

กิตติกรรมประกำศ

 ขอขอบคณุทนุการศกึษาประจ�าปีการศกึษา 2563 
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สนับสนุนการท�าวิจัยในคร้ังนี้
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บทคัดย่อ

มะเฟืองเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากแหล่งหนึ่งและยังไม่มีงานวิจัยเก่ียวกับการน�าสารสกัดมะเฟืองมาพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว โครงงานวิจัยนี้จึงสนใจน�าสารสกัดมะเฟืองมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวในรูปแบบอิมัลเจล โดย

ศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH พัฒนาสารสกัดมะเฟืองให้อยู่ในรูปแบบไมโครอิมัลชันโดย

การสร้างแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม น�าไปพัฒนาต่อให้อยู่ในรูปแบบอิมัลเจล จากการศึกษาความคงตัว พบว่า สารสกดั

มะเฟืองร้อยละ 1–5 มีความสามารถในการก�าจัดอนุมูลอิสระร้อยละ 48.33–88.48 โดยมีค่า IC
50
 เท่ากับร้อยละ 1.062 โดย

ปริมาตร ไมโครอมิลัชนัทีเ่หมาะสมประกอบด้วยสารสกดัมะเฟืองร้อยละ 20 ไอโซโพรพลิแอลกอฮอล์ร้อยละ 5 โจโจบาออยล์
ร้อยละ 25 สแปน 80 ร้อยละ 25 และทวีน 80 ร้อยละ 25 ต�ารับอิมัลเจลท่ีมีสารสกัดมะเฟืองในรูปแบบไมโครอิมัลชัน

ร้อยละ 2.5–7.0 มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้องและสภาวะเร่งทั้งสัมผัสแสงและไม่สัมผัสแสงมีความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 

5.87-6.05 และมีค่าความหนืดอยู่ในช่วง 73x103-184x103 เซนติพ้อยต์ ดังนั้นต�ารับอิมัลเจลที่มีสารสกัดมะเฟืองใน
รูปแบบไมโครอิมัลชันนี้สามารถน�าไปใช้พัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: อิมัลเจล ไมโครอิมัลชัน สารสกัดมะเฟือง สารต้านอนุมูลอิสระ

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวจำกสำรสกัดมะเฟือง (Averrhoa carambola L.) 
ในรูปแบบไมโครอิมัลชัน

Health Product Development from Star Fruit Extract (Averrhoa carambola L.)
 in Microemulsio
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Abstract

Star fruit extract is a good source of natural antioxidants, but the research has not been reported about 

using star fruit extract as the active substance in skin care products. This research aims to develop 

emulgel by using star fruit extract in microemulsion form. The antioxidant activity was evaluated by 

the DPPH method. Development from star fruit extract (Averrhoa carambola L.) in microemulsion 

formulations was plotted on pseudo-ternary phase diagrams. The emulgels with star fruit extract in 

microemulsion form were formulated and the stabilities of the emulgels were evaluated at room 

temperature and at accelerated conditions. This study discovered that 1-5% (v/v) star fruit extract 

has 48.33-88.48% free radical scavenging activities and a IC
50

 of 1.062% (v/v). The appropriate 

microemulsion formula consists of 20%-star fruit extract, 5% isopropyl alcohol, 25% Jojoba oil, 25% 

Span 80, and 25% Tween 80. The emulgels with 2.5–7.0% (w/w) star fruit extract in microemulsion 

form have stability at room temperature and under accelerated conditions. The pH and viscosity of 

these emulgels were in the range of 5.87–6.05 and 73x103-184x103 Cps., respectively. Therefore, the 

emulgel with star fruit extract in microemulsion form formulas is possible to use as a skin care product.

Keyword: emulgel, microemulsion, star fruit extract, antioxidant

บทน�ำ

 อนุมลูอสิระ (free radical) เป็นสารทีไ่ม่เสถยีรท�าให้
เกดิปฏกิริยิาได้ว่องไว จงึสามารถท�าปฏกิริยิากบัโมเลกลุต่าง ๆ
ในร่างกาย เช่น ไขมัน โปรตีน หรือสารพันธุกรรม โดย

ภาวะที่มีอนุมูลอิสระมากเกินไปจะก่ออันตรายแก่ร่างกาย 

เรียกภาวะน้ีว่า Oxidative stress ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิด

โรคหลายชนิด (Greul, 2002; Gu,1997) ซึ่งในสภาพปกติ

ร่างกายสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติได้ ซ่ึง

มีกลไกการต้านหลากหลายรูปแบบ เช่น การดักจับอนุมูล

อิสระ การยับยั้งการท�างานของออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน 

การจับโลหะที่สามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน การหยุด

ปฏิกิริยาการสร้างอนุมูลอิสระ และการยับยั้งการท�างาน

ของเอนไซม์ที่เร่ง (Vertuani, 2004)
 ที่ผ ่านมา มีการค ้นพบสารต้านอนุมูลอิสระ

ธรรมชาติ (natural antioxidants) ในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ

สัตว์ (Waraporn, 2012) โดยพืชที่เป็นแหล่งของสารท่ีมี

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิด เช่น Cucurminoids 

จาก Curcumaca cassumunar (Masuda, 1994) Catechin 

derivatives จากชา Thea sianensis (Vinson, 1995) 

Silymarin จาก Silybum marianum (Gu,1997) เป็นต้น

 มะเฟือง หรอื star fruit (Averrhoa carambola L.)
 เป็นผลไม้เมืองร้อนท่ีอยู่ในตระกูล Oxilidaceae และพบ

มากในรฐัอสัสมั และรฐัทางตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอนิเดีย

รวมท้ังประเทศเพือ่นบ้านในเอเซียตะวนัออกเฉยีงใต้ เช่น พม่า 

มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย (Saiki, 2015; Shui,2006) น�้า

มะเฟืองมีฤทธิ์ในการต้านยอนุมูลอิสระดี มีงานวิจัย พบว่า 

มีสารโพลีฟีนอล และฟลาโวนอยด์ เป็นสารส�าคัญท่ีเป็น

องค์ประกอบ (Khanam, 2015)
 ไมโครอิมัลชัน (Microemulsion) เป็นการผสม

สาร 2 ชนิดท่ีไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันให้สามารถละลายอยู่

ด้วยกันได้โดยใช้สารลดแรงตึงผิว (surfactant) เป็นสารก่อ

อิมัลชัน เพียงหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสารแต่ละชนิด 

ซ่ึงประกอบไปด้วย วัฏภาคน�้า วัฏภาคน�้ามัน และวฏัภาค

ของสารลดแรงตงึผวิ (อาจมสีารลดแรงตงึผวิร่วม) ท�าให้เกิด

อนุภาคแขวนลอยท่ีมีขนาดเล็กมาก (10-140 นาโนเมตร) 

มองเหน็เป็นอมิลัชันใสเม่ือสงัเกตด้วยตาเปล่า ผูว้จิยัจงึสนใจ

เตรยีมสารสกดัให้อยู่ในรปูแบบไมโครอมิลัชัน เพราะรปูแบบ

นีช่้วยกกัเก็บสารส�าคญัให้อยูใ่นวฏัภาคภายในทีม่ขีนาดเลก็
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ระดับนาโน ซึ่งเป็นการป้องกันการสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นที่ก่อ

ให้เกดิการสลายตัวของสารส�าคัญ เพิม่ประสทิธภิาพของการ

แทรกซึมของสารผ่านผิวหนังดีกว่าระบบสารละลาย และ

สูตรยาเตรียมแบบด้ังเดิมทั่วไป (Junyaprasert, 2009)  

เน่ืองจากต�ารับไมโครอิมัลชันเป็นประเภท Bicontinuos 

ซึ่งไม่สามารถพัฒนามาเป็นเจล หรือ W/O ได้ เนื่องจากมี

ปัญหาเสถียรภาพ และจ�าเป็นต้องใช้การถูเข้าช่วย (Tanaji, 

2018) ในขณะที่ต�ารับอิมัลเจลมีข้อดี คือ มีเสถียรภาพทาง

อุณหภูมิ จากโครงสร้างโพลีเมอร์ของเจล ซึ่งไม่ให้เฟสของ

อิมัลชันแยกตัวออกป้องกันการรวมตัวกัน และการย่อย

สลายของสารส�าคัญ และเนื่องจากไมโครอิมัลชันมีปริมาณ

ของน�้ามันมากจึงมีปัญหาในการละลายน�้า (Sohail, 2018) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจพัฒนาต�ารับอิมัลเจลที่มีสารสกัด
มะเฟืองในรูปแบบ ไมโครอิมัลชัน ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญ

ในพัฒนารูปแบบสารส�าคัญมะเฟืองให้อยู ่ในรูปแบบ

ไมโครอิมัลชัน เพ่ือคงประสิทธิภาพให้ออกฤทธ์ิอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นหนึ่ง

ในแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษาฤทธิใ์นการต้านอนมุลูอสิระของสารสกดั

มะเฟือง

 2. เพื่อพัฒนาต�ารับไมโครอิมัลชันที่มีสารสกัด

มะเฟือง

 3. เพื่อพัฒนาสูตรต�ารับอิมัลเจลที่มีไมโครอิมัลชัน

จากสารสกัดมะเฟือง

 4. เพ่ือทดสอบความคงตัวของสูตรต�ารับอิมัลเจล

ที่มีไมโครอิมัลชันจากสารสกัดมะเฟือง

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย วัสดุและสำรเคมี 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องชั่ง เคร่ืองวัด pH 

(pH meter) รุ ่น 827 ตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 

Binder KBL 115 เครื่องวัดความหนืด (viscometer) 

เครื่องปั่นผสม (Homogenizer) ยี่ห้อ Ultra-turrax รุ่น 

T25 เครื่องกวนสาร รุ่น C-MAG HS7 digital เครื่อง UV 

Spectophotometer 

 สารเคมี Jojoba oil Span 80 Cemophor RH 

40 Tween 80 Isopropyl alcohol Distilled Water 

Easy Cream Maker™ Caprylic/Capric Triglyceride 

Butylene glycol Mineral oil Tocopheryl Acetate 

Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC, USA) 

Carbopol 940 Triethanolamine และ Phenoxyethanol 

1. กำรเตรียมสำรสกัดมะเฟือง

 เตรียมมะเฟือง โดยน�ามะเฟืองมาล้างท�าความ

สะอาด ผึ่งให้แห้งด้วยลมธรรมดา ท่ีอุณหภูมิห้อง ประมาณ 

27+2 องศาเซลเซียส น�ามะเฟืองท่ีแห้งมาบดละเอียด ชั่ง

น�า้หนกัให้ได้ประมาณ 5,000 กรมั เตมิตวัท�าละลายเอทานอล

ความเข้มข้น 99% ในอัตราส่วน 1:20 กรัมต่อมิลลิลิตร 

หมักท่ีอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยมีการเขย่า

โหลสกัดมะเฟืองทุก ๆ 2 วันจนครบ 14 วัน จากนั้นกรอง

ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เพื่อน�ากากท่ีได้ไปสกัดต่ออีก

รอบด้วยสภาวะเดียวกัน จากนั้นน�าสารละลายที่ได้จากการ

สกดัทัง้ 2 รอบ มารวมกนัแล้วน�าไประเหยตวัท�าละลายด้วย

เครื่องระเหยแบบหมุน น�าสารสกัดหยาบแห้งมาใส่ในตู้ดูด

ความช้ืนเป็นระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ก่อนน�าไปเก็บในหลอดแก้ว

ทึบแสงท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อน�าไปศึกษาล�าดับ

ต่อไป

2. กำรศึกษำฤทธิศึ์กษำฤทธิต้์ำนอนมุลูอสิระของสำรส�ำคญั 

โดยวิธี DPPH (2,2′-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

radical scavenging assay

กำรเตรียมสำรละลำยสำรสกัดมะเฟือง

 น�าสารสกัดมะเฟืองมาเจือจางให้มีความเข้มข้น

ร้อยละ 1 2 3 4 และ 5 ปริมาตรต่อปริมาตร สารเคมี 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ethanol

เตรียมสำรละลำย DPPH ควำมเข้มข้น 6x10-5 M

 ช่ัง DPPH 2.4 มิลลิกรัมละลายใน 95 เปอร์เซ็นต์

เอทานอล และปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร แล้ว

เก็บไว้ในขวดสีชา 
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กำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ

 น�าสารละลายสารสกดัมะเฟืองทีค่วามเข้มข้นต่าง ๆ

มา 2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย DPPH 2 มิลลิลิตร ตั้งท้ิง

ไว้ในที่มืด 30 นาที จากนั้นน�าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย

เครือ่งยวูสีเปกโตรโฟโตมเิตอร์ทีค่วามยาวคลืน่ 517 นาโนเมตร
บนัทกึผลและหาค่าเฉลีย่ จากนัน้น�ามาค�านวณหา % DPPH 

radical scavenging ดังสมการ (Burns, 1987)

 DPPH radical scavenging (%) 

 = [(A
0
-A

S
)/A

0
] x 100                       (1)

โดย A
0
 = ค่าการดูดกลืนแสงตั้งต้น และ A

S
 = ค่าการดูด

กลืนแสงหลังจากเติมสารตัวอย่าง

 ค�านวณหาค่า Inhibitory concentration at 

50% (IC
50
) ได้จากกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารสกัด 

(X) และ % DPPH radical scavenging (Y)

3. กำรเตรียมไมโครอิมัลชันผสมสำรสกัดมะเฟือง โดย

กำรสร้ำง pseudo-ternary phase diagram

 การเตรียมสารสกดัมะเฟืองในรปูแบบไมโครอิมลัชัน 

โดยใช้ Span80 (Cemophor RH 40 หรือ Tween80) 

Jojoba oil Isopropyl alcohol และ Distilled water ใน

สัดส่วนที่ค�านวณไว้ ผสมให้เข้ากัน ประเมินลักษณะของ

การเกิดไมโครอิมัลชันโดยประเมินจากความใส สร้าง 

Pseudo-ternary phase diagram 

4. กำรเตรียมต�ำรับอิมัลเจลพื้นฐำนและต�ำรับที่มีสำร

สกัดมะเฟืองในรูปแบบไมโครอิมัลชัน

 การเตรียมวฏัภาคอมิลัชนั แยกออกเป็น 2 วฏัภาค 

วัฏภาคแรก: เป็นวัฏภาคน�้ามันได้จากการผสม Caprylic/

Capric Triglyceride Mineral oil และ Span80 โดยใช้

เครื่อง Water bath และ ควบคุมอุณหภูมิให้ได้ 70–75 

องศาเซลเซียส วัฏภาคที่สอง: เป็นวัฏภาคน�้าได้จากการ

ผสม Hydroxypropyl methylcellulose Carbopol 

940 Butylene glycol Glycerin Distilled Water และ 

Tween 20 โดยใช้เครื่อง Water bath โดยควบคุมอุณหภูมิ 

ให้ได้ 75-80 องศาเซลเซียส เทวัฏภาคน�้ามันลงในวัฏภาค

น�า้ป่ันผสมโดยป่ันท่ีความเรว็ 15,000 rpm เป็นเวลา 4-5 นาที 

และท่ีความเร็ว 6,500 rpm เป็นเวลา 4-5 นาที หลังจาก

อุณหภูมิลดลงเหลือ 40-45 องศาเซลเซียส เติมสารสกัด

มะเฟืองในรูปแบบไมโครอิมัลชันลงในต�ารับผลิตภัณฑ์ 5 

และ 10 กรัม

5. ศึกษำควำมคงตัวของต�ำรับอิมัลเจลที่มีสำรสกัด

มะเฟืองในรปูแบบไมโครอมิลัชนั กำรประเมนิควำมคงตวั

ท่ีอุณหภูมิห้องก่อนกำรศึกษำควำมคงตัว
 เมื่อพัฒนาต�ารับผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์ต�ารับ

อิมัลเจล ต้ังท้ิงไว้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ศึกษาตัวอย่าง

ท้ัง 4 ต�ารับ ต�ารับละ 200 กรัม โดยบรรจุลงในภาชนะ

กระปุกแก้ว มีฝาปิดสนิท น�าไปตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง สภาวะ

สัมผัสแสงและไม่สัมผัสแสง (ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ด้วยฟอยล์

อะลูมิเนียม) ประเมินความคงตัวของสูตรต�ารับท่ีอุณหภูมิ

ห้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อ ความหนืด สี กลิ่น และค่าความ

เป็นกรด-ด่าง บันทึกอุณหภูมิห้องขณะประเมินความคงตัว 

กำรประเมินควำมคงตัวท่ีอุณหภูมิห้อง

 ตัวอย่างท้ัง 4 ต�ารับ ต�ารับละ 200 กรัม น�าไปตั้ง

ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง สภาวะสัมผัสแสงและไม่สัมผัสแสง เป็น

เวลา 4 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นสัมผัสแสงและไม่สัมผัสแสง 

ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ลักษณะเน้ือ 

ความหนืด สี กลิ่น และpH โดยมีการประเมินสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง บันทึกอุณหภูมิห้องขณะประเมินความคงตัว 

กำรประเมินควำมคงตัวที่สภำวะเร่งด้วยวิธี Heating 

cooling cycle
 ตัวอย่างท้ัง 4 ต�ารับ ต�ารับละ 200 กรัม ประเมิน

ความคงตวัของสตูรต�ารบั แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ สมัผสัแสงและ

ไม่สัมผัสแสง จากนั้นน�าไปเก็บไว้ในสภาวะเร่งโดยใส่ตู้เย็น

ท่ีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 

แล้วน�ามาใส่ตู้อบที่อุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง นับเป็น 1 รอบ ท�าท้ังหมด 6 รอบ 

ท�าการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเคมี 

(ตามการประเมนิความคงตวัทีอ่ณุหภมูห้ิอง) ของสตูรต�ารบั 

ทุกรอบ จดบันทึกอุณหภูมิทุกครั้งท่ีประเมิน
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กำรวิเครำะห์และสรุปผลข้อมูล

 น�าข้อมลูมาจัดระเบยีบด้วยการแยกประเภทข้อมลู

ให้เป็นหมวดหมู่ตามตัวแปรที่ศึกษาและน�ามาวิเคราะห์

ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์และ

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ดังต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ ใน

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าก่อนกับหลัง ภายใต้
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือที่ระดับนัยส�าคัญ .05

ผลกำรทดลอง

1. ผลกำรเตรียมสำรสกัดมะเฟือง

 ผลจากการสกัดสารสกัดจากผลมะเฟืองแห้งปั่น

ละเอยีดด้วยวธิกีารหมกั (maceration) โดยน�าเนือ้มะเฟือง

แห้งและปั่นละเอียดหนัก 5 กิโลกรัม ได้สารสกัดหยาบ 

(crude extract) จากผลมะเฟือง ที่มีลักษณะของเหลว

ข้นสีน�้าตาลอ่อน และมีความวาวปริมาตร 150 มิลลิลิตร

2. ผลกำรศึกษำฤทธิ์ศึกษำฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของสำร

ส�ำคัญ โดยวิธี DPPH radical scavenging assay

 จากผลการศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 

ของสารสกัดมะเฟืองที่ความเข้มข้นร้อยละ 1–5 พบว่า 

สารสกัดมะเฟืองมีความสามารถในการก�าจัดอนุมูลอิสระ 

DPPH ร้อยละ 48.33–88.48 โดยมีค่า IC
50

 ร้อยละ 1.062 

โดยปริมาตร ในการทดลองครั้งนี้เลือกสารสกัดมะเฟืองที่มี

ความเข้มข้นร้อยละ 1 ไปพฒันาให้อยูใ่นรปูแบบไมโครอมิลัชัน

ต่อไป เนือ่งจากเป็นระดบัความเข้มข้นทีส่ามารถต้านอนมุลู

อิสระได้ร้อยละ 50 คาดว่าน่าจะมาจากโพลีฟีนอล และ
ฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีความเข้มข้นสูง 

3. ผลกำรพัฒนำต�ำรับไมโครอิมัลชัน

 3.1 ผลกำรพัฒนำต�ำรับไมโครอิมัลชันพ้ืนฐำน

 ต�ารับไมโครอิมลัชนัทีม่นี�า้กบั Isopropyl alcohol 

ผสมกันอัตราส่วน 4:1 ทั้งหมด 81 ต�ารับ พบว่า 17 ต�ารับ

เกิดลักษณะใสและเป็นเนื้อเดียวกัน ได้แก่ ต�ารับท่ี 1-9 11 

16 17 18 21 22 26 และ 37 เมื่อน�ามาสร้างแผนภาพ

วัฏภาคไตรภาคเทียม ดังแสดงในภาพ 1

ภำพ 1 The Pseudoternary Phase Diagram co-surfactant 

(Tween 80: Isopropyl alcohol 4:1)

 พบว่า สดัส่วนของน�า้และ Isopropyl alcohol ใน

อัตราส่วน 4:1 ดังกล่าวท�าให้มีบริเวณท่ีเกิดไมโครอิมัลชัน

กว้าง ในงานวจิยันีไ้ด้เลอืกสตูรไมโครอมิลัชันท่ีเหมาะสมเพือ่

น�าไปพัฒนาต่อโดยมีส่วนประกอบดังนี้ น�้าร้อยละ 20 โดย

มวล, Isopropyl alcohol ร้อยละ 5 โดยมวล Jojoba oil 

ร้อยละ 25 โดยมวล Span80 ร้อยละ 25 โดยมวล และ 

Tween80 ร้อยละ 25 โดยมวล จากการตั้งต�ารับพบว่า

ไมโครอิมัลชันพื้นฐานมีลักษณะสีเหลืองอ่อน ใส สารสกัด

มะเฟืองแทนน�้าท้ังหมดพบว่าไมโครอิมัลชันท่ีได้มีลักษณะ

สีเหลืองชา ใส ไม่มีกลิ่น

 3.2 ผลกำรพัฒนำต�ำรับอิมัลเจลพื้นฐำนและต�ำ

รับอิมัลเจลที่มีสำรสกัดมะเฟืองในรูปแบบไมโครอิมัลชัน

 จากการพัฒนาต�ารับอิมัลเจลพื้นฐานที่มี การใช้
สารก่อเจล คอื Hydroxypropyl methylcellulose ร้อยละ 

1.25 และ Carbopol 940 ร้อยละ 0.25 ในสตูรต�ารบั พบว่า 
มีลักษณะเนื้อเนียนละเอียด ค่อนข้างหนืด สีขาวขุ่น ไม่มี

กลิ่น ไม่เกิดการแยก จึงถูกน�าไปพัฒนาต่อ โดยตั้งต�ารับท่ี

มีปริมาณสารสกัดมะเฟืองแตกต่างกัน 3 ต�ารับ (5 และ 10 

กรัม) จากการประเมินลักษณะทางกายภาพ พบว่า ต�ารับ

ท่ี 1 (สารส�าคัญร้อยละ 5) ต�ารับท่ี 2 (สารส�าคัญร้อยละ 10) 

มีลักษณะเนื้อเนียนละเอียด ค่อนข้างหนืด สีขาวขุ่น ไม่มี

กลิ่น ไม่เกิดการแยกช้ัน 
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4. ผลประเมินควำมคงตัวของต�ำรับอิมัลเจลที่มีสำรสกัด

มะเฟืองในรูปแบบไมโครอิมัลชัน

 4.1 ผลกำรประเมินควำมคงตัวที่อุณหภูมิห้อง
 จากการทดสอบความคงตัวของสตูรต�ารบัท่ีสภาวะ

อณุหภมูห้ิองทัง้แบบสมัผสัแสงและไม่สมัผสัแสงเป็นเวลา 4 

สัปดาห์ หรือ 28 วัน (ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 30.8 องศาเลเซียส) 

พบว่า ทั้ง 3 ต�ารับ ทั้งสภาวะสัมผัสแสง และไม่สัมผัสแสง 

ไม่พบการเปล่ียนแปลง ลักษณะทางเคมี–กายภาพ (ด้าน

ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ การแยกชั้น สี กล่ิน ความข้นหนืด 

และค่าความเป็นกรด-ด่าง) ดังแสดงในตาราง 1-2 

 4.2 ผลประเมนิควำมคงตัวท่ีสภำวะเร่ง (Heating 

cooling cycle) 

 จากการทดสอบความคงตัวที่สภาวะเร่งด้วยวิธี 

Heating cooling cycles เป็นจ�านวน 6 รอบ พบว่า ทั้ง 

2 ต�ารับ ท้ังสภาวะสัมผัสแสง และไม่สัมผัสแสง ไม่พบการ

เปลี่ยนแปลง ลักษณะทางเคมี–กายภาพ ดังแสดงในตาราง 

3-4

ตำรำง 1 

การประเมินลักษณะทางเคมี–กายภาพ ของสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ สูตรต�ารับที่ 1 ณ สภาวะอุณหภูมิห้อง (30.8 องศา

เซลเซียส) n=3

Assessment Day 0 Day 7 Day 14 Day 21 Day 28

F1

exposed to 
light

appearance smooth and quite viscous

phase separation not separated

color milky white

odor no odor

viscosity±SD 72x103±0.81 76x103±0.58 75x103±1.53 73x103±2.52 77x103±1.53

pH±SD 6.12±0.03 6.01±0.01 6.02±0.34 6.02±0.01 6.03±0.01

without light 
exposure

appearance smooth and quite viscous

phase separation not separated

color milky white

odor no odor

viscosity±SD 78x103±0.65 78x103±0.58 78x103±1.53 78x103±0.81 77x103±0.54

pH±SD 6.02±0.03 5.96±0.02 5.98±0.01 5.97±0.08 5.95±0.01
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ตำรำง 2 

การประเมินลักษณะทางเคมี–กายภาพ ของสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ สูตรต�ารับที่ 2 ณ สภาวะอุณหภูมิห้อง (30.8 องศา

เซลเซียส) n=3

Assessment Day 0 Day 7 Day 14 Day 21 Day 28

F2

exposed to 
light

appearance smooth and quite viscous

separation not separated

color milky white

odor no odor

viscosity±SD 162x103±2.52 163x103±3.06 164x103±0.58 160x103±2.52 159x103±2.52

pH±SD 5.98±0.01 6.03±0.02 5.97±0.02 5.95±0.01 5.94±0.03

without light 
exposure

appearance smooth and quite viscous

separation not separated

color milky white

odor no odor

viscosity±SD 163x103±2.52 168x103±2.08 165x103±1.15 163x103±2.52 160x103±2.51

pH±SD 5.98±0.01 5.98±0.02 6.05±0.05 5.96±0.02 5.26±0.01

ตำรำง 3 
ประเมินลักษณะทางเคมี–กายภาพ ของสูตรต�ารับท่ี 1 ณ ภายใต้สภาวะเร่งวิธี Heating cooling cycle (n=3)

Assessment Day 0 Day 2 Day 4 Day 6

F1

exposed to 
light

appearance smooth and quite viscous

separation not separated

color milky white

odor no odor

viscosity±SD 78x103±0.15 75x103±0.58 77x103±0.32 75x103±2.52

pH±SD 6.02±0.03 6.03±0.01 5.99±0.02 5.95±0.04

without light 
exposure

appearance smooth and quite viscous

separation not separated

color milky white

odor no odor

viscosity±SD 78x103±1.21 78x103±0.58 79x103±1.73 76x103±1.29

pH±SD 6.02±0.03 6.01±0.01 5.99±0.02 5.97±0.03
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ตำรำง 4 

ประเมินลักษณะทางเคมี – กายภาพ ของสูตรต�ารับท่ี 2 ณ ภายใต้สภาวะเร่งวิธี Heating cooling cycle (n=3)

Assessment Day 0 Day 2 Day 4 Day 6

F2

exposed to 
light

appearance smooth and quite viscous

separation not separated

color milky white

odor no odor

viscosity±SD 163x103±1.22 160x103±1.53 159x103±2.08 159x103±2.52

pH±SD 5.98±0.01 5.97±0.03 5.93±0.03 5.95±0.02

without light 
exposure

appearance smooth and quite viscous

separation not separated

color milky white

odor no odor

viscosity±SD 163x103±2.02 164x103±0.58 163x103±1.53 159x103±2.23

pH±SD 5.98±0.01 6.00±0.03 5.98±0.02 5.96±0.06

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
 สารสกัดมะเฟืองร้อยละ 1–5 ปรมิาตรต่อปริมาตร 

มีความสามารถในการก�าจัดอนุมูลอิสระ DPPH ร้อยละ 

48.33–88.48 โดยมีค่า IC
50

 เท่ากับร้อยละ 1.062 โดย

ปริมาตร โดยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เกิดข้ึน คาดว่าน่าจะ

มาจากโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ที่เป็นองค์ประกอบ  

(Sohail, 2018) เมื่อท�าการพัฒนาสูตรต�ารับไมโครอิมัลชัน

โดยการสร้างแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม (Chang, 

2000) พบว่า การใช้ Tween 80 เป็นสาร ลดแรงตึงผิว

และน�้า และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์อัตราส่วน 4:1 ท�าให้

เกิดไมโครอิมัลชันเป็นบริเวณกว้างกว่าการใช้ Cemophor 

RH40 และน�้ากับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์อัตราส่วน 1:1 

งานวิจัยนี้เลือกสูตร ไมโครอิมัลชันที่มีสารสกัดมะเฟืองที่

ประกอบด้วย สารสกดัมะเฟืองร้อยละ 20 โดยมวล Isopropyl
alcohol ร้อยละ 5 โดยมวล Jojoba oil ร้อยละ 25 โดย

มวล Span80 ร้อยละ 25 โดยมวล และ Tween 80 ร้อยละ 

25 โดยมวล สารสกัดมะเฟืองในรูปแบบไมโครอิมัลชัน 

มีลักษณะเป็นของเหลว ใส สีเหลืองชา มีกลิ่นเฉพาะตัว 

ไมโครอิมัลชันชนิดนี้เป็นแบบ Bi-continuous ซึ่งมีปริมาณ

ของน�้ามัน และน�้าใกล้เคียงกันจนไม่สามารถจ�าแนกเป็น

ประเภทใดประเภทหนึ่งได้จึงท�าให้ยากต่อการพัฒนาเป็น

ต�ารับเจลหรืออิมัลชัน และงานวิจัยนี้จึงเลือกพัฒนาเป็นต�า

รับอิมัลเจล ซ่ึงมีความคงตัวท่ีอุณหภูมิสงูเนือ่งจากโครงสร้าง
โพลเีมอร์ของเจลซ่ึงไม่ยอมให้วฏัภาคของอิมัลชันแยกตัวออก

ได้ มคีวามเสถียรสงูและปลดปล่อยสารส�าคญัได้ด ีการพฒันา

สูตรต�ารับอิมัลชันเจลใช้สารก่อเจล คือ Hydroxypropyl 

methylcellulose และ Carbopol 940 ที่มีความสามารถ

ในการทนสภาวะความเป็นกรดและด่างได้ด ีจากการพฒันา

โดยการใช้สารก่อเจล 2 ตัวนี้ร่วมกัน พบว่าต�ารับอิมัลเจลท่ี

ไม่มสีารสกดัมะเฟืองในรูปแบบ ไมโครอมิลัเจลมลีกัษณะเนือ้

เนียนละเอียด สีขาวขุ่น ไม่มีกลิ่น แต่มีความเหลวมากกว่า

สูตรต�ารับท่ีมีสารสกัดมะเฟืองในรูปแบบไมโครอิมัลชัน 

ส่วนอิมัลเจลที่มีสารสกัดมะเฟืองในรูปแบบไมโครอิมัลชัน 

มีเนื้อเนียนละเอียด สีขาวขุ่น ไม่มีกลิ่น เนื่องจากสารสกัด

มะเฟืองอยู่ในรูปไมโครอิมัลชัน และเมื่อเพิ่มปริมาณสาร

สกัดในรูปแบบไมโครอิมัลชั่นความหนืดจะเพิ่มขึ้น อิมัลเจล
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ทั้ง 2 ต�ารับมีความคงตัวดีที่อุณหภูมิห้อง และสภาวะเร่ง

ทั้งสัมผัสแสงและไม่สัมผัสแสง ค่าความเป็นกรด-ด่างมีการ

เปล่ียนแปลงเล็กน้อยทั้ง 2 ต�ารับ อยู่ในช่วง 5.87-6.05 ซึ่ง

เป็นช่วงที่ผิวหนังยอมรับได้ โดยปกติผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง

จะม ีpH 4.0-7.0 จงึถอืว่ายงัยอมรบัได้ อย่างไรกต็ามอิมลัเจล

ทั้ง 2 ต�ารับจะมีความสามารถในการซึมผ่านผิวต่างกัน โดย

หลังทาผลิตภัณฑ์จะพบลักษณะความรู้สึกเคลือบผิวก่อน

ซึมผ่านผิว ทั้ง 2 ต�ารับมีความคงตัวดี ทั้งหมดนี้ข้ึนอยู่กับ

ความชอบและความรู้สึกของแต่ละบุคคล

ข้อเสนอแนะ

 1. น�าไปศึกษาการซึมผ่านต่อเซลล์ผิวในด้านการ

ลงสูผ่ิวของสารส�าคัญมะเฟืองที่อยู่ในรปูแบบไมโครอมิัลชนั

เพิ่มเติม เพราะเพื่อดูความสามารถการซึมผ่านของต�ารับ

อิมัลเจลท่ีเตรียมข้ึน

 2. ควรทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วย

วิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม เพราะการทดสอบเพียงวิธีเดียวอาจจะ

ไม่เพียงพอ จึงจะมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการปัญหาเพื่อลด

ความเครยีดของผูด้แูลผูส้งูอายใุนภาวะพึง่พงิ ช่วงสถานการณ์ COVID–19 โดยการเปรียบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ความเครยีด

ของผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ช่วงสถานการณ์ COVID–19 ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการปัญหา และการ

เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ช่วงสถานการณ์ COVID–19 ระหว่างกลุ่มที่ได้

รับโปรแกรมและกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมฝึกวิธีการจัดการปัญหา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง อ�าเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว จ�านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุ่มละ 30 คน วธิกีารทดลอง กลุม่ทดลองได้

รับโปรแกรมจัดการปัญหา กลุ่มควบคุมได้รับข้อมูลตามปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการด�าเนินการวิจัย คือ โปรแกรมจัดการ

ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความเครียดในผู้ดูแล และหาค่าความเช่ือมั่นท่ีเท่ากับ 

0.87 วเิคราะห์ข้อมลูโดยหา ความถี ่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที ผลการวจิยั พบว่า กลุม่ทดลอง

หลังได้รับโปรแกรมการจัดการปัญหามีค่าเฉลี่ยความเครียดน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่างกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการจัดการปัญหามีค่าเฉลี่ยความเครียดน้อยกว่า

กลุ่มที่ได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปผลของโปรแกรม

การจัดการปัญหาเพือ่ลดความเครยีดของผูด้แูลผูสู้งอายใุนภาวะพึง่พงิ ช่วงสถานการณ์ COVID–19 สามารถลดความเครยีดให้

ผู้ดแูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้

ค�ำส�ำคัญ: ผู้ดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะเครียด การจัดการปัญหา COVID–19  

ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรจัดกำรปัญหำเพ่ือลดควำมเครียดของ
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุในภำวะพึ่งพิง ช่วงสถำนกำรณ์ COVID–19  

The Effectiveness of Problem Management Programs to Reduce
Caregiver Stress Elderly in Dependence during the COVID-19 situation

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย1 และรัฐพล ศิลปรัศมี1

Juntarat Jaricksakulchai1 and Ratthapol Sillaparassamee1

1คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1Faculty of Public Health Rajabhat University Valaya-Alongkorn Under Royal

Received: June 8, 2022

Revised: August 26, 2022

Accepted: August 31, 2022



138 Vol. 16 No. 3 September-December 2022EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

Abstract

The purpose of this quasi-experimental research was to study the effectiveness of problem management 

programs to reduce caregiver stress among the elderly dependent during the COVID-19 situation by 

comparing the mean stress scores of caregivers to the elderly dependent. The participants consisted 

of 60 caregivers of older people with dependence during the COVID-19 situation before and after 

receiving a problem-solving training program, and the mean stress scores of elderly caregivers in 

dependent conditions during the COVID-19 situation were compared between those who received 

the program and those who did not receive the problem-solving training program. The participants 

were divided into the experimental group and the control group, with 30 people in each group. The 

experimental group received the problem management programs, and the control group received 

conventional nursing care. The experimental instrument was the problem management program with 

content validity test. The collected data instrument was the Caregiver Strain Index--CSI and was tested 

for reliability at 0.87. Research findings were analyzed using frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and a t-test. The experimental group after receiving the problem management program 

had significantly lower stress than before receiving the program at a statistically significant level of.05. 

The experimental group after receiving the problem management program had significantly lower 

stress than those who received conventional nursing care at the level of.05. The effect of a problem 

management program to reduce stress among dependent elderly caregivers during the COVID-19 

situation is that it can reduce stress for caregivers of the elderly who are dependent.

Keywords: caregivers, older People with dependence, problem management stress, COVID-19 

บทน�ำ
 ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging 

society) ในปี พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 

10.00 ของประชากรทั้งหมด และพบว่าปี พ.ศ.2563 มี

ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย จ�านวน 1,627,130 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของประชากรทั้งหมด โดยจังหวัด

สระแก้ว พบผู้สูงอายุจ�านวน 86,546 คน (Department 

of Elderly Affairs, 2021) รูปแบบสังคมประเทศไทยมี

แนวโน้มจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (complete 

aged society) เน่ืองจากมปีระชากรผูส้งูอายุร้อยละ 20.00 

ในปี พ.ศ. 2568 และจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” 

(super aged society) ในปี พ.ศ. 2583 โดยคาดว่าจะมี

ประชากรสูงอายุ มีค่าสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30.00
ของจ�านวน ประชากรทั้งหมด (Foundation of Thai 

Gerontology Research and Development Institute, 

2019) การที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึน ท�าให้ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมที่จะหาสิ่งสนับสนุนในการดูแลผู้สูงอายุ 
เหตุจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มต่อการเกิดโรคต่าง ๆ 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายท่ีรวดเร็ว ร้อยละผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิงท้ังหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม
แผนการดูแล (Care Plan) ของจังหวัดสระแก้ว มีร้อยละ
97.68 (Information on elderly people with dependency 

care under Care Plan, 2022) โดยในกลุม่ผูส้งูอายบุางราย
มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง บางรายต้องได้รับการดูแลเนื่องจาก

ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ เพื่อท�าให้ความเป็น

อยู่ในความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้ผู้ดูแล (Arunraksombat, 

2007; Pathom, 2007; National Health Security 

Office, 2012; Sritanyarat, 2002)
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 สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อภาวะสขุภาพกบัผูป่้วยทุกเพศ 
ทกุวยั โดยทัว่โลกมผีูป่้วยยนืยนัด้วยการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 มากกว่า 28.1 ล้านคน และมผีูท้ีเ่สยีชวีติราว 5.4 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของจ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด (World 
Health Organization, 2020) การเจ็บป่วยดังกล่าวส่งผล
กระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเสี่ยง
ต่อการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เนือ่งจากร่างกายของผูส้งูอายุ
การเปลี่ยนแปลงและมีความเสื่อมถอยจากความชรา ที่จะ
ท�าให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคไม่ติดต่อ ท่ี
จ�าเป็นต้องให้การรักษาและการดูแลด้านสุขภาพเป็นเวลา
นานเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุและเป็นภาระ
ต่อผู้ดูแลส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ท้ังใน
ด้านสุขภาพและสังคม (Pankong, 2016)

 ดังน้ันผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจึงเป็นบุคคล
ส�าคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้ดูแลจึงมีหน้าที่ดูแลและตอบสนอง
ความต้องการในการดูแลทุกด้าน ต้องสามารถรับมือได้กับ
ทกุปัญหา และทกุสถานการณ์ ตามการเรยีกร้องจากผูส้งูอายุ
สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบด้านลบภายในจิตใจของผูด้แูล 
(Pearlin, Mullan, Semple & Skaff, 1990) หากปล่อย
เป็นระยะเวลานานอาจส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 
และสะสมจนเป็นความเครียด และด้วยสถานการณ์การ
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งส่งผลต่อ
การดูแลผู้สูงอายุซ่ึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรุนแรงของอาการ 
(Bunpot, 2021) 

 ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นการดูแล
ที่มีขั้นตอนและรายละเอียดที่ซับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดูแลระยะยาว และระยะที่ผู้สูงอายุจ�าหน่ายกลับบ้าน 
ผู ้ดูแลมีการเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ดูแลอย่างเต็มตัว โดย
จากสถานการณ์ก่อนมีภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่ หรือ COVID-19 นั้นผู้ดูแลมีบทบาทส�าคัญ
ด้านการดูแลทั้งสภาวะร่างกาย และสภาวะจิตใจเป็น
อย่างดี จากบทบาทดังกล่าวส่งผลให้ผู้ดูแลมีความเครียด
ระดับหน่ึงในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แต่ช่วง
สถานการณ์ทีม่ภีาวะการระบาดของไวรสัโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
หรอื COVID-19 ปัจจบุนั ส่งผลกระทบต่อบทบาทของผูด้แูล 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบสาธารณสุขที่สามารถด�าเนิน
การรบัมอืกบัเหตกุารณ์สามารถควบคมุโรคนีไ้ด้ดเีป็นอนัดบั
ต้น ๆ แต่ยังพบตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อ และมีผู้เสียชีวิตยังคง

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็น
กลุ่มเปราะบางท่ีควรระมดัระวังอย่างยิง่ เนือ่งจากเป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงในด้านระดับความรุนแรงของการ
แสดงอาการของโรค ปัจจยันีย้ิง่ส่งผลในด้านความระมดัระวงั 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การด�าเนินการดูแล
บางคนกลัวว่าจะติดเชื้อ และน�าเชื้อแพร่สู ่ผู ้สูงอายุที่อยู่
ในการดูแล หากใช้วิธีการแก้ไขปัญหา อย่างไม่เหมาะสม 
อาจท�าให้ปัญหาท่ีมีอยู ่รุนแรงข้ึน และจากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับผู้ดูแลในผู้สูงอายุ พบว่า วิธีการแก้
ปัญหาที่ สามารถช่วยให้ผู ้ดูแลหาทางออกให้กับตนเอง
ได้ อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนได้ คือ วิธี 
COPE โดยเฉพาะในผูดู้แลผูส้งูอายท่ีุมภีาวะพึง่พงิ ด้วยวธีิต่าง ๆ
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันน�าไปสู่การ
ลดการเกิดภาวะเครียดจากการดูแล เพื่อให้ผู้ดูแลมสีขุภาพ
จติท่ีด ีเพือ่ลดการเกิดภาวะเครยีดจากการดแูลผูส้งูอายุ
ท่ีอยู่ภาวะพึ่งพิง

 จากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นผู้ดูแลจึงต้องมีความ
สามารถในการจัดการปัญหา และต้องสามารถจัดการกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหวัง เพราะเม่ือสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถช่วยลดความเครยีดที่
เกดิข้ึนได้ จากการทบทวนวรรณกรรมทางผูว้จัิยวามสนใจที่
วิธีการจัดการปัญหาโดยวิธี COPE ตามแนวคิดของ Houts, 
Nezu, Nezu and Bucher (1996) ท่ีอาจน�ามาเป็นแนวทาง
การจัดการปัญหาแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้
ผู้ดูแลมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในช่วงสถานการณ์ COVID–19 
ตลอดจนหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม อันน�าไปสู่การลดการเกิดภาวะเครียดได้ 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความเครียด
ของผูด้แูลผู้สงูอายใุนภาวะพึง่พงิ ช่วงสถานการณ์ COVID–19 
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฝึกวิธีการจัดการปัญหา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความเครียด
ของผูด้แูลผู้สงูอายใุนภาวะพึง่พงิ ช่วงสถานการณ์ COVID–19 
ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมและกลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรม
ฝึกวิธีการจัดการปัญหา
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

                          ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตำม

         

               

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

  โปรแกรมการฝึกวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามแนวคิด  

  COPE ของ Houts et al. (1996) 

  1. ฝึกคิดสร้างสรรค์ (creativity)  

  - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแล 

  - พัฒนาความคิดมองหาวิธีการ ใหม่ 

  - ระดมสมองเพื่อให้เห็นวิธีการ แก้ปัญหา 

  2. ฝึกคิดบวก (optimism) 

  - โดยการเสริมสร้างความสามารถ ในการเปลี่ยนด้านลบ

ให้เป็นด้านบวก ด้วยการปรับ มุมมองหรือทัศนคติในการได้

รับบทบาทและความ รับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุ 

  - การเสริมสร้างความมั่นใจใน การแก้ปัญหาและเตรียม

ความพร้อมในการรับมือ กับปัญหา 

  - การชี้ให้เห็นถึงบทบาทผู้ดูแลใน ครอบครัวในเชิงบวก มี

การให้ก�าลังใจ และกระตุ้น ให้มีความหวัง

  3. ฝึกวางแผน (planning) 

  - เป็นการวางแผนในการแก้ปัญหา ที่มีขั้นตอน มีการตั้ง

เป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอน 

  - มีการพัฒนาให้มีความพร้อมใน การรับมือกับปัญหาที่

เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการ แก้ปัญหา ฝึกให้แก้ไขปัญหาตาม

ขั้นตอน

  4. การได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและ แหล่งข้อมูล (expert 

  information) 

  การสร้างสัมพันธภาพไปพร้อมกับการให้ความรู้ เกี่ยวกับ  

โรค สาเหตุการเกิด 

ความเครียดของผู้ดูแล ผู้สูงอายุ

ในภาวะพึ่งพิง ช่วงสถานการณ์ 

COVID–19

สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1. ค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความเครียดผู้ดูแล

ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ช่วงสถานการณ์ COVID 19 ในกลุ่ม

ที่ได้รับโปรแกรมการฝึกวิธีการจัดการปัญหามีภาวะเครียด

น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

วิธีกำรศึกษำและขั้นตอนกำรวิจัย

รูปแบบกำรวิจัย 
 รูปแบบการศึกษาในครั้งนี้ เป็นวิจัยก่ึงทดลอง 

(quasi-experimental research) แบบสองกลุ่ม ประเมิน

ก่อนและหลัง (pre test–post test control group 

design)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 141

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชำกร: ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ผู ้ดูแลหลักรับผิดชอบดูแลผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อายุ

มากกว่าหรือเท่ากบั 60 ปี อ�าเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแก้ว 

 กลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรท้ังเพศชายและเพศ

หญิงทุกช่วงวัยท�าหน้าที่เป็นผู ้ดูแลหลักรับผิดชอบดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี อยู่

ใน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยผู้ดูแลยินยอมให้

ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งตัวอย่างท้ัง 60 

คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน

 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง

 คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) ตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่ก�าหนด ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยยึดหลักการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะ

ของการวิจัย กึ่งทดลอง คือ อย่างน้อยท่ีสุดควรมีจ�านวน
30 คน (Polit & Beck, 2004) จึงได้เป็นกลุ่มทดลองจ�านวน
30 คน และกลุ่มควบคุมจ�านวน 30 คน โดยมีเกณฑ์การ
คดัเข้า (inclusion criteria) (1) ผูด้แูลหลกัให้การดูแลช่วยเหลอื
เป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง (2) ผู้ดูแลหลักมีสติสมัปชญัญะ 

ส่ือสารได้ดแีละอ่านออกเขยีนได้ (3) ผูด้แูลหลกัและผู้สูงอายุ

มีสภาพดีและ (4) ผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุสมัครใจเข้าร่วม

กจิกรรมจนเสรจ็สิน้การวิจยั เกณฑ์การคัดออก (exclusion 

criteria) (1) ผูด้แูลหลกัมจีะไม่เข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติ

ตามโปรแกรม

 กำรสุ่มตัวอย่ำง
 งานวจิยันีใ้ช้วธิกีารสุม่ตัวอย่างแบบการสุม่ตวัอย่าง

แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ดังน้ี

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เป็นจ�านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 30 คน

 ขัน้ตอนท่ี 2 ผูว้จิยัท�าการสุม่เลอืกแบบเจาะจงเป็น

ผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติที่ทางผู้วิจัยก�าหนดท่ีอาศัย ณ อ�าเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 ขัน้ตอนท่ี 3 ผูว้จัิยท�าการสุม่แบบบงัเอญิโดยจดัให้

ตัวอย่าง 30 คนแรก เข้ากลุ่มควบคุมแล้วคัดเลือกตัวอย่าง

อีก 30 คน เข้ากลุ่มทดลอง ให้ได้เท่ากับ 60 คน กลุ่มละ 

30 คน ตามจ�านวนท่ีต้องการ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล

 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศกึษา อาชพี รายได้ โรคประจ�าตวั รายได้ จ�านวนคน
ในครอบครวั เพศของผูส้งูอายท่ีุดแูล อายขุองผูส้งูอายทุี่ดูแล
โรคประจ�าตวัของผูส้งูอายทุีด่แูล โดยลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และเติมข้อความ 

(open end)

 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด

ด้วยตนเองของกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ จ�านวน 

20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นที่เท่ากับ 0.87 ลักษณะค�าถาม

เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 4 ระดับ ใช้

ประเมินความเครียดจากอาการพฤติกรรมหรือความรู้สึก 

จ�านวน 20 ข้อ จากนั้นน�าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้

ดแูลในครอบครวัผูส้งูอายทุีม่คีณุสมบตัใิกล้เคยีงกบัตวัอย่าง 

จ�านวน 30 ราย ได้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.8

 2. เครื่องมือใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการ

ฝึกวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด COPE ของ 

Houts et al. (1996) ท่ี ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

2.1 ฝึกคิดสร้างสรรค์ (creativity) 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง ปัญหาที่พบในระหว่างการดูแลและการ

แก้ไขปัญหา 

- พฒันาความคดิมองหาวธิกีาร ใหม่ ๆ เพือ่ค้นหา

ทางเลือกส�าหรับการแก้ปัญหา เน้นวิธีการที่สามารถน�า

มาใช้ได้จริง 

- ระดมสมองเพือ่ให้เหน็วธิกีาร แก้ปัญหา การมอง

ปัญหาในมุมมองท่ีแตกต่างจะ ท�าให้มีทางเลือกในการแก้

ปัญหาเพิ่มขึ้น และสามารถเลือกน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสม

กับตนเอง 
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2.2 ฝึกคิดบวก (optimism) 

- โดยการเสรมิสร้างความสามารถ ในการเปลีย่น

ด้านลบให้เป็นด้านบวก ด้วยการปรับมมุมองหรือทศันคตใิน

การได้รับบทบาทและความรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุ 

- การเสริมสร้างความมั่นใจในการแก้ปัญหาและ

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหา 

- การชี้ให้เห็นถึงบทบาทผู้ดูแลในครอบครัวใน

เชิงบวก มีการให้ก�าลังใจและกระตุ้นให้มีความหวัง 

2.3 ฝึกวางแผน (planning) 

- เป็นการวางแผนในการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอน 

มีการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

ขั้นตอน 

- มีการพัฒนาให้มีความพร้อมในการรับมือกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ฝึกให้แก้ไข

ปัญหาตามขั้นตอน 

2.4 การได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและแหล่ง

ข้อมูล (expert information) โดยมุ ่งเน้นการสร้าง

สัมพันธภาพไปพร้อมกับการให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค สาเหตุ

การเกิด เป็นการน�าความรู้แนวทางการรักษาของแพทย์ 

และพยาบาลด้านวิธีการดูแล และปัญหาที่พบบ่อยในการ

ดูแล ตลอดจนให้ข้อมูลด้านแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ในการ

ขอรับความช่วยเหลือ และการใช้คู่มือการดูแลที่จัดท�าไว้ให้

กำรพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ำง 

 การพิทักษ์สิทธิ์ การวิจัยครั้งนี้ได้รับ การพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการการวิจัย

และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอกสารเลขที่ REC No. 

00063/2564 COS No. 00011/2565 โดยได้รับอนุมัติ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยท�าการเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ต้ังแต่

เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 โดย 

ผูว้จิยัจดัให้ตวัอย่าง 30 คนแรก เข้ากลุม่ควบคมุแล้วคดัเลือก

ตัวอย่างอีก 30 คน เข้ากลุ่มทดลอง การด�าเนินการในกลุ่ม

ควบคุม ผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มควบคุมในการตอบแบบ

บันทึก ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแล ตามแบบบันทึกข้อมูล

ส่วนบุคคล และวัดความเครียดของผู้ดูแล (pre test) หลัง

จากนั้นกลุ่มควบคุมจะได้รับกิจกรรม และค�าแนะน�าตาม

ปกติ เมื่อครบก�าหนด สัปดาห์ท่ี 4 ผู้วิจัยพบกลุ่มควบคุม 

และขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดความเครียดผู้ดูแล 

(post test) การด�าเนินการในกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยขอความ

ร่วมมือกลุ่มทดลองในการตอบแบบสอบถาม และแบบวัด

ความเครียดของผู้ดูแล (pre test) ตามแบบบันทึกข้อมูล

ส่วนบุคคล โปรแกรมการฝึกวิธีการแก้ปัญหาส�าหรับผู้ดูแล

กิจกรรมรายกลุ่ม 2 ครั้ง เมื่อครบก�าหนด สัปดาห์ท่ี 4 ผู้วิจัย

พบกลุ่มทดลอง และขอความร่วมมือในการตอบแบบวัด

ความเครียดผู้ดูแล (post test)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 2. เปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนน

ความเครียดก่อนเข้าร่วมโครงการระหว่างกลุ่มทดลองและ 

กลุม่ควบคุม โดยใช้สถติ ิt-test independent โดย ก�าหนด

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค ่าเฉล่ีย

ความเครียดระหว่าง ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 

โดยใช้สถิติ paired t–test โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

ผลกำรวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นผู้ดูแล

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ จ�านวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง 

จ�านวน 30 ราย และกลุ่มควบคุมจ�านวน 30 ราย 
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 กลุ่มทดลอง จ�านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ�านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุ 36–45 ปี จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 

รองลงมา คือ ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป จ�านวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.70 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต�่ากว่าปริญญา

ตรี จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 รองลงมา คือ 

ระดับปริญญาตรี จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ใน

ส่วนของรายได้ของผู้ดูแลส่วนใหญ่อยู่ในช่วงรายได้ต�่ากว่า 

5,000 บาท จ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา 

คือ 10,000–15,000 บาท/เดือน จ�านวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.00 โดยผู้ดูแลส่วนใหญ่ 16 คน ไม่มีโรคประจ�า

ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.30 และอีก 14 คน มีโรคประจ�าตัว

เป็นโรคความเจ็บป่วยแบบไม่ติดต่อแบบเรือ้รงั เช่น ความดนั

และภาวะไขมันในเลือดสูง ด้านผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ท่ี

ผู้ดูแลมีหน้าที่ดูแล ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นเพศชาย 

จ�านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 53.30 มอีายเุฉลีย่ 77.16 ปี 

โดยส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.70 และจ�านวนคนในครอบครัวของผู้ดูแลเฉลี่ยจ�านวน 

4.90 คน/ครัวเรอืน โดยระยะเวลาเฉลีย่ของการดแูลผูส้งูอายท่ีุ

มีภาวะพึ่งพิง มีระยะเวลา 4.33 ปี 

 กลุ่มควบคุม จ�านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ�านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุ 36–45 ปี จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 

รองลงมาคือช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป จ�านวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.70 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต�่ากว่าปริญญาตรี 

จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ ระดับ

ปริญญาตรี จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ในส่วน

ของรายได้ของผู้ดูแลส่วนใหญ่รายได้ต�่ากว่า 5,000 บาท 

จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ อยู่ใน

ช่วง 10,000–15,000 บาท/เดือน จ�านวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.00 โดยผู้ดูแลส่วนใหญ่ 16 คน ไม่มีโรคประจ�า

ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.30 และอีก 14 คน มีโรคประจ�าตัว

เป็นโรคความเจ็บป่วยแบบไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง เช่น ความ

ดัน และภาวะไขมันในเลือดสูง ด้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ที่ผู้ดูแลมีหน้าท่ีดูแล ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิง 

จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 มีอายุเฉลี่ย 78.33 ปี 

โดยส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.30 และจ�านวนคนในครอบครัวของผู้ดูแลเฉลี่ยจ�านวน 

5.20 คน/ครวัเรอืน โดยระยะเวลาเฉลีย่ของการดแูลผู้สูงอายุ

ท่ีมีภาวะพึ่งพิง มีระยะเวลา 4.45 ปี (ตาราง 1) 

 2. ค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแล 

2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 

คะแนนความเครียดก่อนเข้าร่วมโครงการระหว่างกลุ ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยความเครียดของ

ผู ้ดูแลผู ้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงก่อนของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ส่วนค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พึ่งพิงหลังของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน

แบบลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 2)

2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ความเครียดระหว่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 

ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการจัดการปัญหา และกลุ่ม

ท่ีได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เครยีดของผูด้แูลของผูส้งูอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มที่ได้รับ

โปรแกรมการจัดการปัญหา พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับ

โปรแกรมการการจัดการปัญหา มีค่าเฉลี่ยความเครียดของ

ผู้ดูแล ก่อนการทดลองเท่ากับ 53.32 และหลังการทดลอง

มีค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลเท่ากับ 46.20 เมื่อน�าค่า

เฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมี

 ภาวะพึง่พงิมาเปรยีบเทียบด้วยสถิต ิPaired t-test 

พบว่า ค่าเฉลีย่ความเครยีดของผูด้แูลลดลงอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีมค่ีาลดลง 7.12 และกลุม่ควบคมุท่ีได้รับ

ข้อมูลการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยความเครียด

ของผู้ดูแลก่อนการทดลองเท่ากับ 54.26 และหลังการ

ทดลองมีค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลเท่ากับ 55.60 เมื่อ

น�าค่าเฉลี่ยความเครียดมาเปรียบเทียบด้วยสถิติ Paired 

t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงก่อนการทดลองและหลังการทดลองไม่ต่างกัน 

(ตาราง 2)
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ตำรำง 1 
แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

เพศ

ชาย 0 (0.00) 0 (0.00)

หญิง 30 (100.00) 30 (100.00)

อำยุ

ต�่ากว่า 25 ปี 0 (0.00) 0 (0.00)

ระหว่าง 25-35 ปี 1 (3.30) 1 (3.30)

ระหว่าง 36-45 ปี 21 (70.00) 18 (60.00)

อายุ 46 ปีขึ้นไป 8 (26.70) 11 (36.70)

ระดับกำรศึกษำ

ต�่ากว่าปริญญาตรี      25 (83.30) 18 (60.00)

ปริญญาตรี 5 (16.70) 12 (40.00)

ปริญญาโท              0 (0.00) 0 (0.00)

ปริญญาเอกหรือสูงกว่า 0 (0.00) 0 (0.00)

รำยได้

ต�่ากว่า 5,000 บาท     25 (83.30) 18 (60.00)

10,000-15,000 บาท 5 (16.70) 12 (40.00)

15,000-20,000 บาท  0 (0.00) 0 (0.00)

มากกว่า 20,000 บาท 0 (0.00) 0 (0.00)

โรคประจ�ำตัว

มี 16 (53.30) 18 (60.00)

ไม่มี 14 (46.67) 12 (40.00)

เพศของผู้สูงอำยุที่ดูแล

ชาย 16 (53.30) 17 (56.70)

หญิง 14 (46.67) 13 (43.30)

อำยุเฉล่ียของผู้สูงอำยุท่ีดูแล 77.76+0.22 
min=65 max=82 SD=0.22

78.33+0.31 
min=62 max=95 SD=0.31

จ�ำนวนคนในครอบครัว 4.90+0.01 
min=2 max=6 SD=0.01

5.20+0.11 
min=2 max=8 SD=0.11

โรคประจ�ำตวัของผู้สงูอำยทุีด่แูล

มี 17 (56.70) 18 (60.00)

ไม่มี 13 (43.30) 12 (40.00)
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ตำรำง 2 

เปรียบเทียบคะแนนความเครียดของผู้ดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ก่อนเข้าร่วมโครงการระว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม

การจัดการจัดการปัญหา กับกลุ่มที่ได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ควำมเครียด กลุ่มควบคุม 

 (SD)

กลุ่มทดลอง

 (SD)

SD t df p-value

ก่อนทดลอง (n=30) 54.26(2.61) 53.32(5.82) 0.92 1.32 0.43 29 .450

*p <.05

ตำรำง 3 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ก่อนและหลัง การทดลองของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม

การจัดการปัญหา กับกลุ่มที่ได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ควำมเครียด ก่อนทดลอง

 (SD)

หลังทดลอง

 (SD)

SD t df p-value

กลุ่มควบคุม (n=30) 54.26(2.61) 55.60(1.90) -1.34 1.47 -1.24 29 .224

กลุ่มทดลอง (n=30) 53.32(5.82) 46.20(3.74)   7.12 7.36 13.07 29 .012

*p <.05

อภิปรำยผลกำรทดลอง  

 ค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงของกลุ่มทดลองหลงัได้รบัโปรแกรมการโปรแกรมการ

จัดการปัญหา มีค่าเฉลี่ยความเครียดน้อยกว่าก่อนได้รับ

โปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ 1 และค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ทีม่ภีาวะพึง่พงิหลังการทดลองของกลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการ

จัดการปัญหาน้อยกว่ากลุ่มท่ีได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพ

ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป

ตามสมมุติฐานที่ 2 โดยการศึกษาของ Eayrs (2009) เรื่อง

การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะสมองเสื่อมในประเทศออสเตรเลีย โดยการให้ความรู้
และฝึกทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง

เสื่อม และเทคนิคการจัดการความเครียด พบว่า ส่งผลให้

เกดิความรูส้กึทางบวกเพิม่ขึน้กับผูด้แูล และพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Phongphaew (2010)

โปรแกรมที่ผู้วิจัยศึกษาตามแนวคิดการฝึกวิธีการแก้ปัญหา

ของ Houts et al. (1996) สามารถเป็นเครื่องมือหรือ

เป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหา เป็นการตอบสนอง

ต่อสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ท�าให้ผู้ดูแลสามารถ

จัดการกับปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน เป็นแนวทาง

ในการจัดการกับกระบวนการแก้ไขปัญหา และมีการแลก

เปลี่ยนข้อมูลจากข้อเสนอแนะท่ีผู้มีประสบการณ์น�ามา

แลกเปลี่ยน เพื่อหาทางออกท่ีเป็นแนวทางกรแก้ไขปัญหา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากวิธีการจัดการปัญหาที่น�า

มาเป็นแนวทาง นั้นประกอบด้วย (1) ความคิดสร้างสรรค์ 

(creativity) เป็นการคิด เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา

ท่ีหลากหลาย มีทางออกในการแก้ปัญหาเพิ่มข้ึน เพื่อให้

สามารถน�า วิธีการแก้ปัญหามาปรับใช้ได้ตรงกับปัญหา

และความต้องการได้อย่างเหมาะสม (2) การคิดเชิงบวก 

(optimism) เป็นการปรับให้มีทัศนคติท่ีดีต่อ ปัญหาที่เกิด

ข้ึน มองปัญหาในเชิงบวก ลดความรู้สึกเชิงลบ ท�าให้การ

แก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม (3) การวางแผน 

(planning) เป็นการวางแผนการแก้ปัญหา เป็นการจัดการ
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ด้านกระบวนการความคิด เป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาใน

การจัดการปัญหา และ (4) การได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

และจากแหล่งข้อมูล (expert information) โดยการได้

รับการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการจดัการปัญหาเพือ่ลดความเครยีด จะช่วยท�าให้

เห็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ตรง ตาม

กรอบแนวคิดด้านความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

อย่างแท้จริงของการจัดการปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นจริง  ท�าให้เกิดความมั่นใจในการแก้ปัญหา ดังนั้น

การทราบถึงวิธีจัดการปัญหาเพ่ือน�าไปแก้ไขปัญหาส�าหรับ

ผู ้ดูแลผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถช่วยให้ผู ้ดูแลเกิด

กระบวนการรับมือและปรับใช้กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ที่เกิดขึ้น ซ่ึงหากผู้ดูแลไม่มีความพร้อมในการแก้ปัญหา 

(Nezu, 2004) และในการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว การ

ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดการปัญหาจะ

ช่วยให้ผูด้แูลสามารถรบัมอืกบัวธิกีารจดัการความเครยีดได้ 

สอดคล้องกับจากการศึกษาของ Jamma (2020) ศึกษา

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อสุข

ภาวะทางจิตใจของผู ้ดูแลผู ้ป่วยจิตเภทในชุมชน พบว่า 

โปรแกรมการจดัการความเครยีด มปีระสทิธผิลในการส่งเสรมิ
สขุภาวะทางจติใจในผูด้แูลผูป่้วยจติเภทในชมุชนภายหลังจาก

เข้าร่วม โปรแกรมแล้วเมือ่เทยีบกบักลุม่ทีไ่ม่ได้รับโปรแกรม 

ดังน้ันจึงควรจัดโปรแกรมฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ

ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 

 ดังนั้น การเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยการจัดการ

ปัญหา จงึเป็นกระบวนการทีช่่วยสนับสนุนแนวทางให้ผูด้แูล

มีการรับมือในการดูแล การจัดการสถานการณ์ที่เข้ามาใน

การด�ารงชีวิต เพ่ือที่จะสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เหตุเพราะแนวทางที่น�ามาเป็นวิธีการจัดการ

ปัญหามีรูปแบบโดยใช้การฝึกการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้

เกิดความคิดเชิงบวก ที่จะหาทางจัดการกับปัญหา เมื่อมี

แนวทางในการจัดการปัญหาได้ ผู้ดูแลจะมีทัศนคติท่ีดีต่อ

การจดัการกับปัญหา ไม่มองปัญหาเป็นปัญหาอกีต่อไป ผูด้แูล
จึงมีความเครียดลดลงและมีศักยภาพที่จะดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงสอดคล้องกับแนวคิดการแก้ปัญหาของ Houts 

et al. (1996) เมือ่มปัีญหาต่าง ๆ  เกดิขึน้ แล้วผูด้แูลสามารถ

จดัการปัญหาท่ีเกดิข้ึนได้ด้วยตนเอง จะส่งผลให้ความเครยีด

ในการดูแลลดลง พร้อมในการรับมือกับปัญหา จัดการกับ

ความเครียดที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุ หรือจัดการกับ

ความเครียดที่อาจเข้ามาในขณะนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทำงกำรวิจัยในครั้งต่อไป

 1. ด้านการบริหารการพยาบาล ผู้บริหารทางการ

พยาบาล ด้านแนวทางการด�าเนินการก�าหนดนโยบายด้าน

การดูแลผู้ดูแลของหน่วยงานบริการสุขภาพ สามารถน�าผล

การวิจัย ไปใช้ในการวางแผน ส่งเสริมความสามารถในการ

จัดการปัญหาของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง โดยฝึกให้

ผู้ดูแลให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 2. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน�าเป็น

ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผน การสอนการ

ฝึกวิธีการจัดการปัญหา แก่ผู้ดูแลไปประยุกต์ใช้ในผู้ดูใน

กลุ่มโรคต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน 

 3. ด้านการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศึกษา ต่อเนือ่ง 

เพื่อติดตามผลของโปรแกรมการฝึกวิธีการจัดการปัญหาใน

ระยะยาว โดยอาจประเมินวิธีการจัดการปัญหาการดูแล

เป็นระยะ ๆ  ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการดูแลท่ียั่งยืน
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บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน (mixed methods) 

ได้แก่ การวิจัยประเมินผล (evaluation research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษารูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระดับชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 3 อ�าเภอ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม 

63 คน และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 15 คน และศึกษาวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์

เน้ือหา โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 4 ด้าน คือ บริบท ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลการด�าเนินงาน และ

การบริหารจัดการรูปแบบ (POSDCoRB) 7 ด้าน ของ Gulick ได้แก่ การวางแผน โครงสร้างองค์กร ก�าลังคน การสั่งการ 
การประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ ท�าการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 ผลการศึกษาพบว่า
การระบาดของโรคโควิด-19 พบการน�าเชื้อเข้าสู่จังหวัดจากคนที่ไปท�างานและติดต่อค้าขายระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

คือจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี ท�าให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และมีผู้เสียชีวิต ผลการด�าเนินงานในชุมชนท่ีมี

ประสิทธิภาพในการจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คือ กระบวนการบริหารจัดการในสถานการณ์การ

ระบาดของโรค ได้แก่ การรับนโยบายของประเทศ มีแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม สู่อ�าเภอ และน�าสู่ชุมชน 

โดยทุกภาคีเครือข่ายและทีมสหสาขาอาชีพท�าให้การเกิดบริหารจัดการที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์เกิดประสิทธิภาพ

และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ตามเป้าหมาย 

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ระดับชุมชน

รูปแบบท่ีมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 ระดับชุมชน จังหวัดสมุทรสงครำม 
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Abstract  

The study was a descriptive research using mixed methods of evaluation research and qualitative 

research. The objective was to study the management model during coronavirus 2019 epidemic in 

community level of Samut Songkhram province. Participants were the member of District Health 

Committee which consisting of three districts. Data were collected by using questionnaires, focus 

group interviews of 63 key informants, 15 in-depth interviews, and documentary analysis. Qualitative 

data were analyzed by using content analysis. CIPP Model was used as the conceptual framework 

including 4 aspects: context, input, process, and product. Furthermore, Gulick’s POSDCoRB theory of 

organization including 7 elements namely, planning, organizational structure, manpower, command, 

co-ordination, reporting, and budgeting. This study conducted between October and November 2021. 

The results showed that COVID-19 was spread across the province from people who were working 

and trading over the provincial neighbor of Samut Sakhon and Phetchaburi which resulted in an 

increasing of an infectious and mortality rate. The effective performance of COVID-19 management 

model was the COVID-19 epidemic situational management process including the policy adoption, 

delivering strategic plans from provincial level to districts and to community level by collaborative 

networks and multidisciplinary team. This able to enable the management process that could be 

in line with the strategic plan which improving the efficiency and to achieve the goal of the spread 

control for COVID-19 epidemic. 

Keywords: management, epidemic of coronavirus 2019, COVID-19, community level

บทน�ำ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่อ

ที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ส่งผลกระทบระดับโลก 

ในทุกประเทศ (WHO, 2022) องค์การอนามัยโลกได้

ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสขุระหว่างประเทศ (WHO, 2020) ประเทศไทยต้อง

เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เกิดการระบาดอย่างมาก ในปี 2563–2564 

กรมควบคุมโรค จึงได้ด�าเนินการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.

2563 จนถึงปัจจุบัน โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อ 

COVID-19 รายแรกในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็น

ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน และเกิดการแพร่ระบาดเป็น

วงกว้างจากประชากรภายในประเทศด้วยกนั สถานการณ์ผูต้ดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

พบผู้ติดเช้ือเป็นล�าดับท่ี 80 ของโลก พบผู้ติดเช้ือสะสม 

2,226,446 ราย เสียชีวิตสะสม 21,708 ราย คิดเป็นร้อยละ
0.98 (Bureau of Epidemiology, Department of 

Disease Control, Ministry of Public Health, 2021) 

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่งผลกระทบต่อระบบการให้บรกิารสขุภาพและจ�าเป็นต้อง

มีการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการในสถานพยาบาลเพ่ือ

ลดการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะการตดิเช้ือในกลุม่เส่ียง 

608 ซ่ึงได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอด

เลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรค

อ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท่ีอาจ

เกิดอาการรนุแรงหรอืเสยีชีวติ (Bureau of Epidemiology,
Department of Disease Control, Ministry of Public 

Health, 2021) นับเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ที่ภาครัฐ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 151

จะต้องมีการวางแผนการด�าเนินงาน ทั้งด้านการจัดระบบ

บริการสุขภาพต่าง ๆ  และด้านการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ในปี 2561 มีระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยการพฒันาคณุภาพชวีติระดับพืน้ที ่ให้มกีาร

ก�าหนดคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับอ�าเภอ และมีการ
บูรณาการระหว่างงานภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาใน

ระดับอ�าเภอการด�าเนิน งานพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ 

ระบบสุขภาพอ�าเภอการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู ่ และ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยคณะกรรมการพัฒนา

คณุภาพชวีติระดับอ�าเภอเป็นผูข้บัเคลือ่น ด้วยการบูรณาการ

เป้าหมาย ทศิทางและยทุธศาสตร์ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม 

อย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในแต่ละอ�าเภอ โดยใช้พื้นที่

เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นกลไกการท�างาน

ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวคิด “คนไทย

ใส่ใจดแูลกนั” เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติ และลดความเหลือ่มล�า้

ของประชาชน (Samut Songkhram Health Provincial 

Office, 2021) แต่ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสงครามยังไม่มี

การศึกษารายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาคส่วน

ต่าง ๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 สถานการณ์จังหวดัสมทุรสงคราม ได้รับผลกระทบ
จากโรคการติดเชื้อคนแรกในปี 2563 และเหตุการณ์สงบ

ไปแต่เกิดการระบาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งในปลายปี 2563 และ

ลุกลามไปท่ัวทุกต�าบล ในปี 2564 มีผู ้ป่วยติดเช้ือและ

ไม่สามารถเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลได้ การตรวจคัด

กรองพบผู้ติดเช้ือมากกว่า 100 คนต่อวัน หน่วยบริการ

สาธารณสุข มีโรงพยาบาลรัฐเพียง 3 แห่ง โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบล 51 แห่งและหน่วยบริการปฐมภูมิศูนย์

สุขภาพชุมชนอีก 5 แห่งรวม 56 แห่ง ข้อมูล 1 สิงหาคม 

2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สะสม 

8,320 คน เสียชีวิตสะสม 83 ราย ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2564 (Samut Songkhram 

Health Provincial Office, 2021) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติด

ค้างอยู่ที่บ้านจ�านวนมากกว่า 100 คน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด

การระบาดกระจายอย่างรวดเร็ว ผู้ติดเชื้อไม่สามารถเข้ารับ

การรักษาหรือกักตัวในโรงพยาบาลได้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจ

ศกึษารปูแบบการจดัการกับสถานการณ์การระบาดของโรค

โควิด-19 ระดับชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัย

เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับ

อ�าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

(พชอ.) ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อระบบสุขภาพชุมชนกับระบบ

บริการสุขภาพในพื้นท่ีอ�าเภอ และสามารถประสานความ

ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ 

และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในระดับพ้ืนที่ เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และ

ประเมนิประสทิธภิาพของระบบงานทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้มุง่เน้น

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ตลอดจนสร้าง

เสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะทางกาย จิต 

และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืน

 ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของ

กระทรวงสาธารณสขุ และท�างานระดบัอ�าเภอ ดแูลรบัผดิชอบ
ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน จึงสนใจท่ีจะศึกษา

รูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับสถานการณ์การ

ระบาดของโรคโควิด-19 ระดับชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตามแนวคดิการบรหิารจดัการรปูแบบ (POSDCoRB) 7 ด้าน

ของ Gulick (1937) ซ่ึงเป็นแนวคิดกระบวนการบริหารที่

นิยมน�ามาใช้ เพื่อน�าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการบริหาร

จัดการในการชุมชน ท�าให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไข

ปัญหาคุณภาพชีวิตได้ และใช้รูปแบบนี้ขยายผลต่อยอด

และพัฒนาต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย   

 1. เพื่อศึกษารูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการ

จัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระดับ

ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  

 2. เพื่อประเมินผลรูปแบบที่มปีระสทิธิภาพในการ

จัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระดับ

ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  

ค�ำถำมในกำรวิจัย 

 1. รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการกับ

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระดับชุมชน 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอย่างไร 
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 2. ผลของรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ

กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระดับชุมชน 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอย่างไร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การศกึษาวจิยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 

คร้ังน้ี ใช้ระเบยีบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน (mixed methods) 

ได้แก่ การวิจัยประเมินผล (evaluation research) และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method) ท�าการศึกษา

เก็บข้อมูล พฤศจิกายน 2563-ธันวาคม พ.ศ. 2564

เครื่องมือ 

 1. ศกึษาค้นคว้าจากต�ารา เอกสาร บทความ และ

งานวจิยัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิ รปูแบบซปิป์โมเดล 

(CIPP Model) และแนวคิดการบริหารจัดการรูปแบบ 

(POSDCoRB) 7 ด้านของ Gulick (1937) เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการวิเคราะห์ ส�าหรับการด�าเนินงานพัฒนา

คุณภาพชวีติระดบัอ�าเภอ (พชอ.) ในสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 2. ศึกษาลักษณะบริบทและสร้างเคร่ืองมือได้แก่ 

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสนทนากลุ ่ม และแบบ

สัมภาษณ์เจาะลึก

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในพืน้ที ่คือ

 ชุดที่ 1 แบบสอบถำม

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 8 ข้อ

 ชุดที่ 2 โครงสร้ำงกำรสนทนำกลุ่ม (focus 

group) ในการสนทนากลุ่ม โดยโครงสร้างของเครื่องมือ

จะใช้ค�าถามปลายเปิด (open-ended question) แบบ

กึ่งโครงสร้าง (semi-structure) จ�านวน 5 ข้อ 

 ชุดที่ 3 โครงสร้ำงกำรสัมภำษณ์ (interview 

guide) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  

โดยโครงสร้างของเครื่องมือจะใช้ค�าถามปลายเปิด (open-

ended question) แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structure) 

จ�านวน 5 ข้อ

ส�าหรับเครือ่งมอืชุดท่ี 2 และ 3 สามารถปรบัตามสถานการณ์

ของการสนทนาตามบริบทของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน (semi-

structure) ซ่ึงอาจมีการพูดคุยซักถามประเด็นในการ

สนทนาเพ่ิมเติมจะด�าเนินการถามแบบ หย่ังลึก (probe) 

และจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง มีการบันทึกปรากฏการณ์

ต่าง ๆ  ท่ีพบในระหว่างช่วงการเก็บข้อมูล ด้วยเครื่องมือท่ี

มีประสิทธิภาพ ได้แก่ โทรศัพท์ท่ีถ่ายรูปและบันทึกเสียงได้ 

สมดุและปากกาบนัทกึ (field note) และยงัมกีารใช้เทคนคิ 

(snowball) เพ่ือติดตามไปสนทนาเพิ่มเติมกับบุคคลที่ถูก

กล่าวถึงเป็นการยืนยันข้อมูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง คือ

 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอืคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพระดับอ�าเภอ 3 อ�าเภอ และคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) จ�านวน 3 อ�าเภอ 

ตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ�าเภอ

 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่มีส่วน

เกีย่วข้อง เลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

มี 2 กลุ่มดังนี้

 1. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (key informants) 

ใช้การสนทนากลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ระดับอ�าเภอ และ พชอ. 3 อ�าเภอ ท้ัง 3 อ�าเภอ อ�าเภอ

ละ 21 คน รวม 63 คน 

 2. กลุ่มท่ี 2 ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (stakeholders) 

ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้แก่ นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ�าเภอหรือผู้ช่วย

สาธารณสุขอ�าเภอ และแกนน�าภาคประชาชน อ�าเภอละ 

5 คน รวม 15 คน

กำรพิทักษ์สิทธิ์

 หลังจากที่คณะผู ้วิจัยส่งแบบสอบถามชุดวิจัย

เชงิคณุภาพให้ผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 3 ท่านตรวจ คณะผูวิ้จยั

ส่งเอกสารท้ังหมดให้คณะกรรมการรับรองจริยธรรมการ

ศึกษาวิจัยในมนุษย์ ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม เลขท่ี 12/2565 หลังจากนั้นจึงปรับปรุง
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แก้ไขแล้วจึงด�าเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และมีการ

แจ้งผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนว่าจะน�าเสนอข้อมูลในภาพรวม

เท่าน้ัน

กำรรวบรวมข้อมูล

 คณะผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี

การดังต่อไปน้ี คือ

 1. ข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและการ

สนทนากลุ่ม (focus group)

 คณะผู ้วิจัยขออนุญาตประธานคณะกรรมการ

พฒันาคณุภาพชีวติ เข้าร่วมประชมุในการประชมุเพือ่ท�าการ

สนทนากลุ่มคณะกรรมการ พชอ. อ�าเภอละ 21 คน ตาม

ค�าส่ังแต่งตัง้ของอ�าเภอ แต่ละอ�าเภอใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

โดยแนะน�าตัวบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย การพิทักษ์

สิทธิ ขั้นตอน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอความร่วมมือ

ในการให้ข้อมูล และขอแจกแบบสอบถามเพื่อทราบข้อมูล

ส่วนบุคคล และการเก็บรวบรวมให้ส่งคืนผู้วิจัยในวันนั้น 

และขออนุญาตบันทึกเสียง กรณีคณะกรรมการ พชอ. ไม่

ได้มาร่วมประชุม ผู้วิจัยจะติดตามโดย โทรนัดหมายเพื่อ

เก็บข้อมูลด้วย โดยมีผู้ช่วยนักวิจัยจ�านวน 3 คน 

 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 

 ผู ้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกแบบเจาะจง 

ประกอบด้วย นายอ�าเภอ ปลดัอ�าเภอ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
สาธารณสุขอ�าเภอหรอืผูช่้วยสาธารณสขุอ�าเภอ และแกนน�า

ภาคประชาชน อ�าเภอละ 5 คน รวม 15 คน โดยใช้เครื่อง

มือแบบกึ่งสัมภาษณ์ (semi-structure) ในการสัมภาษณ์

แต่ละคน ใช้เวลาประมาณคนละประมาณ 1 ชั่วโมง ในการ

นัดหมายครั้งต่อไป ผู้วิจัยและผู้ช่วยขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อ

นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์แต่ละบุคคล โดย

ใช้สถานที่ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เลือกว่าสะดวก ไม่มีเสียงหรือ

บุคคลอื่นรบกวน ผู้วิจัยมีผู้ช่วย 2 คน ช่วยบันทึกภาพ/เสียง 

โดยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อน ซึ่งได้กับความร่วมมือเป็น

อย่างดี ในแต่ละวันจะกลับมาถอดเทปเสียงสัมภาษณ์ สรุป

ข้อมูลภาคสนาม (field note) และสรุปย่อ (foot note) 

ข้อมลูและข้อสงัเกตทีค้่นพบทกุวนัร่วมกบัผูช่้วยผูว้จิยั ทั้ง 2 คน 

 3. เก็บข้อมูลเฉพาะด้าน   

 ผลงานด้านสาธารณสขุ ผูว้จิยัขออนญุาตเกบ็ข้อมลู

จากแบบบันทึกและเอกสารของรายงานของส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ 3 อ�าเภอ และของส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสงคราม ที่บันทึกเพื่อรายงานกระทรวง

สาธารณสุขตามข้ันตอน 

 ผลการด�าเนินงานตามสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เก็บจากกลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเว็บไซด์

ของส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฯ เวบ็ไซด์ของจงัหวดั และ

ข้อมูลรายงานส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอท้ัง 3 แห่ง 

 ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการเก็บทุกวิธีดังกล่าว 

จะน�ามาสรุปเป็นรายวัน รวมถึงการถอดเทปบันทึกเสียง 

ทบทวน ยืนยันความถูกต้อง ประชุมทีมนักวิจัยเพื่อตรวจ

สอบข้อมูล ถ้ายังขาดข้อมูลใด ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยวางแผน

เก็บในวันต่อไป หรือติดต่อสอบถามพูดคุยทางโทรศัพท์ 

แล้วจึงน�าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปผล วิเคราะห์ และจัดท�า

รายงานการวิจัย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล               
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วน

บุคคล ตรวจสอบความครบถ้วนทุกข้อเมื่อรับคืนจากกลุ่ม

ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าความถี ่

(frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (focus group) 

และสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ผู้วิจัยเก็บ

รวบรวมในแต่ละวนั จะกลบัมาถอดเทปเสียงสมัภาษณ์ สรปุ

ข้อมลูภาคสนาม สรปุย่อข้อมูลและข้อสงัเกตทีค้่นพบทกุวนั

ร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัย การตรวจสอบข้อมูลท่ีได้ว่าเพียงพอ

หรือไม่ โดยใช้ค�าถามเปิด และเช่ือมโยงกับข้อมูลที่เก็บใน

วันท่ีผ่านมา เปรียบเทียบกับโครงสร้างค�าถามท่ีได้ร่างไว้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยมีโครงสร้างค�าถามซ่ึง

สามารถปรับเปลี่ยน และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในแต่ละ

ครัง้ของการสมัภาษณ์ แล้วน�ามาทบทวนทุกวนัท่ีได้ข้อมลูมา ซึง่

การตรวจสอบทุกกระบวนการด�าเนนิการร่วมกับผูช่้วยนกัวจิยั
ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction) โดย
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น�าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ�าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้น

น�ามาตคีวามหมายเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ และสร้างข้อสรปุ

จากข้อมลูต่าง ๆ  ทีร่วบรวมได้ โดยท�าไปพร้อม ๆ  กบัการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ  ได้ลึกซ้ึง 

 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ หากผู้วิจัยพบว่า 

ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริง

เป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กัน

มากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบข้อมูลแบบ

สามเส้า (triangulation) 

 3. การสร้างบทสรุป การวเิคราะห์เน้ือหา (content 

analysis) โดยพิมพ์ข้อความของข้อมูลที่บันทึกไว้ (text)

ครบแล้ว จึงน�าข้อความ (text) ทั้งหมดมาอ่านแบบพินิจ

พิจารณาและใช้วิจารณญาณ (closed reading) เป็นการ

อ่านซ�้าแล้วซ�้าอีก (reading and rereading) เพื่อให้เกิด

ความคุ้นเคยอย่างลึกซึ้งกับเนื้อหาของข้อมูลทั้งหมด ซึ่ง

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้วิจัยสามารถค้นหาประเด็นหลัก 

(themes) ได้ ผู้วิจัยจะต้องอ่านประเด็นหลัก (themes) ให้

เข้าใจชดัเจนสามารถก�าหนดข้อความเชิงวเิคราะห์ (analytic
text) ได้แล้ว จึงท�าบทสรุปของข้อมูล (conclusion)

สังเคราะห์ขึ้นมาจากการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของข้อสรุป

ย่อย ที่เกิดจากการน�าข้อความเชิงวิเคราะห์ (analytic 

text) มาแสดงความเชื่อมโยงเป็นกลุ่มความหมายต่าง ๆ 

แล้วจึงน�าบทสรุปของข้อมูล (conclusion) คือ ข้อค้นพบ 

(finding) มาอภิปราย 

 4. สรุปน�าเสนอ เพื่อตอบโจทย์การวิจัยแล้วจึง

เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลกำรศึกษำ

1. ข้อมูลเชิงปริมำณของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลอ�าเภอละ 21 คน จาก 3 อ�าเภอ 

ประกอบด้วยอ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม อ�าเภออัมพวา 

และอ�าเภอบางคนที รวม 63 คน เป็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิง เพศชายร้อยละ 71.4 เพศหญิง ร้อยละ 28.6 

อายุ 51–60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 44.4 รองลงมาอายุ 

41–50 ปีร้อยละ20.6 น้อยกว่า 40 ปี และ 60 ปีข้ึนไป 

เท่ากัน ร้อยละ 17.5 โดยเฉลี่ยมีอายุ 52.5 ปี การศึกษา

ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี ร้อยละ 54.0 รองลงมาปริญญา

โทหรือสูงกว่าร้อยละ 25.4 และต�่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 

20.6 อาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นเกษตรร้อยละ 31.7 รองลง

มาเป็นข้าราชการร้อยละ 28.6 ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ

บ�านาญ ค้าขายและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.5 11.1 7.9 

และ 3.2 ตามล�าดับ การได้รับการอบรมความรู้เรื่องการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) ส่วนใหญ่ไม่เคย

อบรม ร้อยละ 61.9 ได้รับการอบรม ร้อยละ 38.1 ได้เข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการ พชอ.มานาน 1-2 ปี ร้อยละ 55.6 

และ 3-4 ปี ร้อยละ 44.4 การเป็นคณะกรรมการ พชอ. มา

จากภาคส่วนต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นภาคประชาชน ร้อยละ 

33.3 รองลงมากรรมการภาครัฐและกรรมการภาคเอกชน 

เท่ากันร้อยละ 28.6 เป็นประธาน พชอ.หมายถึงนายอ�าเภอ

และเลขานุการหมายถึงสาธารณสุขอ�าเภอเท่ากันร้อยละ 

4.8 การบริหารจัดการในฐานะกรรมการอื่นๆ ส่วนใหญ่

ไม่ได้เป็นกรรมการใด ๆ ร้อยละ 60.3 เป็นคณะกรรมการ

ควบคุมโรคระดับจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคระดับ

อ�าเภอ และคณะกรรมการกองทุนต�าบล (สปสช.) ร้อยละ 

15.9, 14.3, 9.5 ตามล�าดับ

2. ผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์/ปัญหำส�ำคัญในพ้ืนท่ีที่น�ำ

สู่กำรบริหำรจัดกำรของจังหวัดและแผนปฏิบัติกำรของ

คณะกรรมกำร พชอ. 3 อ�ำเภอ
 ปัญหาส�าคัญในการศึกษาครั้งนี้  คือ จังหวัด

สมทุรสงคราม พบผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพืน้รายแรกเมือ่ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ.2563 จากพนกังาน

ขับรถโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด ที่คาดว่าอาจจะรับ

เช้ือมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงจังหวัดสมุทรสงครามได้

ด�าเนินการควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดในจังหวัดโดย

ความร่วมมือจากหลาย ๆ  ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ท�าให้

ในครั้งนั้นจังหวัดสมุทรสงครามไม่เกิดการแพร่ระบาดใน

วงกว้าง ในการระบาดระลอก 1 มีการระบาดที่ตลาดกลาง

ค้ากุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 

2564 ซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงและมีประชาชนในจังหวัด

สมุทรสงครามมีการท�าธุรกิจ มีการเดินทางซ้ือขายสินค้า 

ณ ตลาดนั้น ท�าให้จังหวัดสมุทรสงครามได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาด โดยจงัหวดัสมุทรสงครามพบมีการแพร่

ระบาด ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มนีาคม พ.ศ. 
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2564 พบผู้ป่วยรวม 74 ราย รักษาหาย 73 ราย เสียชีวิต 

1 ราย และในระลอกที่ 3 จังหวัดสมุทรสงคราม พบมีการ

ระบาดต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ป่วยรายแรก

มีอาชีพเป็น Trainer ศูนย์ออกก�าลังกายในจังหวัดนนทบุรี 

กลับมารักษาตัวในจังหวัดสมุทรสงคราม (บ้านเกิด) และ

รายอื่น ๆ ที่พบว่า การติดเชื้อจากสถานบันเทิงจังหวัด

ใกล้เคียง เช่น กรุงเทพฯ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็น

ผู้ป่วยที่ท�าให้เกิดการแพร่ระบาดกับบุคคลในบ้าน และ

ผู้สัมผัสอ่ืน ๆ  ในชุมชนและจังหวัด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 เกิดการระบาดจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัด

เพชรบุรี ซ่ึงจังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนได้ท�างานใน

โรงงานนั้น และได้น�าเชื้อกลับมาแพร่กระจายในโรงงาน ใน

ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จากข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operation Center--EOC) 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันที่ 1 

พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ยอดผู้ป่วยสะสม 10,320 ราย 

พบผู้ป่วยจ�านวน 25 ราย ก�าลังรักษา 273 ราย รักษาหาย 

9,914 ราย เสียชีวิตสะสม 133 ราย (Samut Songkhram 

Health Provincial Office, 2021)

3. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร พชอ. 3 อ�ำเภอ
 ค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอ�าเภอ 3 แห่งพบว่า เป็นไปตามตามระเบียบส�านัก

นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชวีติระดับพืน้ที ่พบ

ว่า คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายอ�าเภอ เป็นประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่นอีกจ�านวนไม่เกิน 20 คน ซึ่ง
นายอ�าเภอแต่งตัง้จากบคุคลดงัต่อไปนี ้(1) ผูแ้ทนหน่วยงาน

ของรัฐในอ�าเภอ จ�านวน 6 คน (2) ผู้แทนภาคเอกชนใน

อ�าเภอ จ�านวน 6 คน (3) ผู้แทนภาคประชาชนในอ�าเภอ 

จ�านวน 7 คน โดยสาธารณสุขอ�าเภอเป็นกรรมการและ

เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

มกีรอบการด�าเนนิงาน 5 องค์ประกอบ ดงันี ้การท�างานร่วมกัน

ในระดบัอ�าเภอ (unity district health team) การมส่ีวนร่วม
ของเครือข่ายและชุมชน (community participation) 

การท�างานจนเกิดคุณค่าทั้งกับผู ้รับบริการและตัวผู ้ให้

บริการเอง (appreciation) การแบ่งปันทรัพยากรและ

การพัฒนาบุคลากร (resource sharing and human 

development) การให้บริการสุขภาพตามบริบทท่ีจ�าเป็น 

(essential care) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี 5 กิจกรรมการ

พฒันา โดยเกณฑ์การพฒันาระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอของ

กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีผลการด�าเนินงานพัฒนาระบบ
สขุภาพระดบัอ�าเภออยูใ่นข้ันท่ี 3 ข้ึนไป ในแต่ละองค์ประกอบ 

จากการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพระดับอ�าเภอ จังหวัด

สมุทรสงคราม มี 3 อ�าเภอ ผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาใน

ปีงบประมาณ 2562–2564 พบว่า ท้ัง 3 อ�าเภอผ่านตาม

เกณฑ์ในข้ันท่ี 3 ในทุกประเด็น

4. ปัจจัยน�ำเข้ำ 
 1. การรับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์จังหวัดฯ สู่

การปฏิบัติ ของคณะกรรมการ พชอ. แผนพัฒนาจังหวัด

สมุทรสงคราม ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับ

คุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคง ใน

การด�ารงชีวิตของประชาชน และแผนพัฒนาสุขภาพของ

ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดัฯ ประเดน็ยทุธศาสตร์ ที ่1 การ

ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

PP&P Excellence ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับอ�าเภอ 

จึงเกิดประเด็นการพัฒนาของคณะกรรมการ พชอ. การ

แก้ไขปัญหาในพื้นท่ีจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ัวโลก ในประเทศไทยทุกจังหวัด 

และจังหวัดสมุทรสงครามทุกอ�าเภอ ดังนั้น พชอ.ทั้ง 3 

อ�าเภอจึงเลือกประเด็น การป้องกันควบคุมโรคและดูแล
ผู ้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019
 2. การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในจังหวัดสมุทรสงคราม จากข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center--EOC) 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันที่ 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ยอดผู้ป่วยสะสม 10,320 ราย 

พบผู้ป่วยจ�านวน 25 ราย ก�าลังรักษา 273 ราย รักษาหาย 

9,914 ราย เสียชีวิตสะสม 133 ราย เมื่อเทียบกับประชากร

ท่ีอยูใ่นจังหวดัสมทุรสงคราม (Samut Songkhram Health 

Provincial Office, 2021) ประชากรท้ังหมด 187,676 คน 

คิดเป็นผู้ป่วยร้อยละ 5.49 และผู้เสียชีวิตร้อยละ 0.70 ซึ่ง

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับโรง

พยาบาล หน่วยบริการสุขภาพในจังหวัด เฝ้าระวังในชุมชน 

ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆ ให้การรักษาผู้ติดเชื้อ

โคโรนา 2019 มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย

ในจังหวัด และรับการส่งต่อจากจังหวัดใกล้เคียง จ�านวน 
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10 แห่ง ศูนย์พักคอยชุมชน (community isolation) 

จ�านวน 18 แห่ง  

5. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยกำรสนทนำ

กลุ่มและกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
 การสัมภาษณ์เพ่ืออธิบายประสิทธิภาพในการ

จัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระดับ

ชมุชน ในด้านต่าง ๆ  ซีง่ได้แก่ (1) ด้านการสนบัสนนุบคุลากร 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องอุปโภค บริโภค (2) 

การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองอุปโภค

บริโภค (3) สถานที่กักตัว และโรงพยาบาลสนาม และ (4) 

การมีส่วนร่วม และความรู้ของประชาชน ดังนี้
 1. การสนับสนุนบุคลากร ของคณะท�างานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ พบว่า ผู้ติดเชื้อเพิ่มทวีคูณ

อย่างรวดเร็ว นายอ�าเภอจึงประสานงาน ขอความร่วมมือ

ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ดังค�ากล่าว
 “ในรูปกรรมการ พชอ. ประชุมไม่มาก เนื่องจาก

สถานการณ์โควดิ ท�าให้การประชมุน้อยลง แต่เรามเีครอืข่าย

การประสานงาน มีกลไกทุกต�าบลทุกภาคส่วน ลงถึงระดับ

ต�าบล ถึงไม่ใช้การประชุมเพ่ือขับเคลื่อน แต่ใช้เครือข่าย 

ต�าบล หมู่บ้าน ตอบสนองการด�าเนินงาน ตามมาตรการ 

หรือแนวทางทีก่�าหนด ในส่วนการด�าเนนิงานนอกเหนอืจาก

หน่วยงานราชการแล้ว มีภาคประชาสงัคมมาร่วม ความเข้ม

แข็งของเครือข่าย ก็กล้าออกมา ช่วยเหลือในสถานการณ์นี้

อย่างมาก อย่างเห็นได้ชัดทุกคนสละความสุขส่วนตัว นอก

เหนือจากบทบาท มาช่วย ขอแรง ขอเงิน ของใครมีมากก็

ออกมาช่วยประชาชนที่เดือดร้อน ใครมีก�าลัง ใครมีบทบาท

หน้าที่ก็ท�า เห็นได้ชัดในสถานการณ์ โควิด ยอมรับว่าเป็น

ความร่วมมือท�าให้สถานการณ์บรรเทาเบาบางลงได้”

 “ในทีมกรรมการ พชอ. มีหลาย ๆ บทบาทใน 

คน ๆ หนึ่ง เช่น บทบาท อสม. บทบาทกรรมการกองทุน 

ในพ้ืนที่ต�าบลต่าง ๆ เป็นจิตอาสาด้วย เห็นอะไรส�าคัญ 

จ�าเป็นเร่งด่วน ช่วยประชาชนยามเดือดร้อนได้ ก็ต้องเร่ง

ช่วยทันที”

 - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุม ป้องกัน และ

ดูแลผู้ติดเชื้อ พบว่า จากความคิดเดิม ๆ เรื่องโรคติดต่อ

ต้องเป็นงานของบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น เมื่อเหตุ

สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ครั้งนี้ ท�าให้หลาย ๆ  หน่วยงาน ยอมรับว่า หน่วยงานหรือ

องค์กรสามารถท�าได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความ

เดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ดังค�ากล่าว
 “จากการท่ีเคยเข้าใจกันว่า งานเรื่อง โรคระบาด

ต่าง ๆ นี ้ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุต้องจัดการ พอมาเกดิโรคนี้ 

มันไม่ใช่เสียแล้ว เพราะมันเก่ียวข้องหลายเรื่อง หลายคน 

ท้ังคนป่วย คนในบ้าน ท้ังคนของสาธารณสุขก็มีน้อยไม่

พอท่ีจะดูแลทุกเรื่องทุกอย่าง ดังนั้นเราจะอยู่เฉยไม่ได้ พอ

มีแรงมีก�าลังต้องลงมือท�า”

 2. การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง

อุปโภคบริโภค

 - ด้านงบประมาณ ในการควบคุมป้องกันโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า มีแหล่งเงินทุนหลายแหล่ง 

แต่การน�ามาใช้อาจล่าช้าต้องศึกษาระเบียบให้ถูกต้อง หรือ

ต้องขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามแผนเดิม เพื่อน�ามา

แก้ปัญหานี้ ดังค�ากล่าว
 “เรือ่งงบ เป็นการรวม ร่วม ท้ังท่ีต้องท�า หน่วยงาน

ทางอ้อม ต้องจัดการออกมา เพ่ือร่วมปฏิบัติหน้าท่ีงบจาก

จังหวัด เรียกงบยับยั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดูแล รวมท้ังดูแลผู้ได้รับผลกระทบติดเช้ือ โควิด ใช้งบสร้าง 

รพ.สนาม ศูนย์พักคอย ท้องถ่ิน ใช้งบจากภารกิจช่วยตาม

กรอบการเบิกจ่าย สถานประกอบการ ร่วมสมทบทุน เงิน 

สิ่งของ ก�าลังกายช่วยกัน รู้ในภารกิจ สิ่งท่ีต้องท�าร่วมกัน 

การ่วมแรงร่วมใจ”

 3. สถานท่ีกักตัว และโรงพยาบาลสนาม
 - เมื่อคัดกรองพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

และต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงสูง โดยการกักตัวซึ่งต้องมีผู้ดูแล 

จัดหาอาหารและของใช้จ�าเป็น ซ่ึงบางรายมีความพร้อมที่

จะกักตัวท่ีบ้านตนเอง บางรายต้องการให้ชุมชนหาสถาน

ท่ีกักตัวแยกออกจากบ้าน องค์การบริหารส่วนต�าบลที่มี

ผู้ติดเช้ือฯ จึงต้องจัดหาสถานท่ี เช่นวัด โรงเรียน หรือ

โรงงาน ผู ้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ ได้ใช้มติคณะ

กรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฯ จัดเตรียมสถานที่ใช้

เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ที่ไม่มีอาการ หรือนอนพัก

รกัษาตวัในโรงพยาบาลจนปลอดภยั ให้มาพกัทีโ่รงพยาบาล

สนามให้ครบ 14 วัน เพื่อป้องกันการระบาดในครอบครัว

และชุมชน ดังค�ากล่าว 
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 “งบท้องถิน่ เราส่งเสรมิ สนบัสนนุให้ อบต ทุกแห่ง 

ในการช่วยเหลือในช่วงโควิดที่ผ่านมา ท้องถิ่นมีหน้าท่ีใน

การป้องกันในโควิดในหลายเรื่อง เช่น การจัดตั้งศูนย์พัก

คอย อปท. ทุกแห่งพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชนดูแล

กักตัว และโรงพยาบาลสนาม” 

 4. การมีส่วนร่วม และความรู้ของประชาชนใน

การป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019

 การมีส่วนร่วม ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายและ

ภาคส่วนต่าง ๆ  ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การมีส่วน

ร่วมของหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งก�าลังคน งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ อยู่ในระดับสูง ดังค�ากล่าว 

 “ประสานท้องถิน่ ท้องที ่อปท. เทศบาล หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง นายอ�าเภอเป็นแม่ทัพที่ส�าคัญมาก สั่งการ อปท. 

ตลาดปลา โรงงานประสานเจ้าของ มนีายอ�าเภอ ผูใ้หญ่บ้าน
ก�านัน เคียงข้างกันไปทุกที่ ไปเงียบไม่เสียงดัง แนวหน้าต้อง

ประสานก�าลัง เจอปัญหาเจ้าหน้าที่จะท�าอย่างไร ประสาน 

ผญ ก�านัน กักตัว หน่วยรับส่งผู้ติดเช้ือ ประสานทีมตั้งศูนย์

พักคอย ต�าบลทั้งหมด เหมือนจิ๊กซอว์ต่อกัน”

 “ประสานเอกชน หอการค้า ประสานของท่ีขาด 

เช่นแอลกอฮอล์ หาจากมังกรฟ้า รอยต่อส�าคัญ มีคนป่วย 

โทร 1669/2 วันไม่ติดต่อมา ประสานงานกันนอกระบบ 

ระบบราชการไม่เรยีลไทม์ได้ ประสานงานตงึมากกล๊็อกดาว 

ต้องท�าให้ประชาชนรู้สึกว่า เขาต้องท�าอะไร ประชาชนต้อง

มีส่วนรับผิดชอบ” 

อภิปรำยผลกำรวิจัย

 1. รูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับ

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระดับชุมชน 

จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 

 รูปแบบการด�าเนินงานของคณะกรรมการ พชอ. 

เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการบริหารจัดการกับสถานการณ์

การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโนรา 2019 ได้แก่ ผล

การด�าเนินงานการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน เยียวยา และ

การส่ือสารการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนรา 2019 

คณะกรรมการ พชอ.ประเมินผลการด�าเนินงานของการ

เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน เยียวยา และการสื่อสารการ

ระบาดของโรคฯ ด�าเนินการไปได้ด้วยดี ทุกปัญหาได้รับ

การแก้ไข เกิดระบบการเฝ้าระวังทันเวลา การเยียวยา

ผู ้ประสบปัญหาต่าง ๆ  มีระบบระเบียบรองรับ การสื่อสาร

การระบาดของโรค และการดูแลตนเองของประชาชนมี

ความต่อเนื่อง แต่ก็มีกลุ่มเสี่ยงท่ีอาจท�าให้เกิดแพร่ระบาด

ของโรคได้แก่ แรงงานต่างด้าว แรงงานในล้งมะพร้าว และ

นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด สามารถอธิบายได้ว่า การ

สื่อสารความรู้ เรื่องของการระบาดและความรุนแรงของ

โรค ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการป้องกันตนเองยังเข้า

ไม่ถึง กลุ่มแรงงาน ต่างด้าว แรงงานคนไทยในล้งมะพร้าว 

หรือนักท่องเท่ียว สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ วงธิ (Wongti, 

2021) ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีผลการศึกษา พบว่า การ

รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

และการรับรูป้ระโยชน์ของการปฏิบัตเิพือ่ป้องกันการเกดิโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยท่ีป้องกันการติดเชื้อ

ได้และการศึกษาของอภิรักษ์ แสนใจ และคณะ (Saengai, 

Junsukon, Srijaroen & Lamchom, 2021) ท่ีศึกษาการ

วิจัยกึ่งทดลองนี้เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริม

สร้างพลังอ�านาจประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กลุ่มตัวอย่าง 100 คนแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมท่ีสูงข้ึนกว่ากลุ ่มทดลองและก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 รูปแบบการด�าเนินงานติดตามของคณะกรรมการ 

พชอ. ด้านคณุภาพชีวติของผู้ได้รบัผลกระทบ และประชาชน 

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโนรา 2019 ผลการ

ด�าเนินงานด้านคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคฯ พบว่า คณะกรรมการ พชอ. ได้ช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคฯ ให้ได้รับการ

ดูแล เยียวยา ได้ก�าลังใจ สิ่งสนับสนุน รวมถึงเงินเพื่อช่วย

ค่าใช้จ่าย แล้วท�าให้มีคุณภาพชีวิตดีกว่าไม่ได้รับการดูแล

จากบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ สามารถอธิบายได้ว่า ใน

สถานการณ์การระบาดของโรคฯ เกิดภาวการณ์ขาดของใช้

จ�าเป็น เช่น หน้ากากอนามยั แอลกอฮอล์ล้างมอื หรอืในยาม

ท่ีถูกกักตัว ไม่สามารถออกจากบ้านไปซ้ืออาหารได้ คณะ

กรรมการ พชอ. ได้ประสาน หรือสั่งการให้ผู้เก่ียวข้องจัด
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ระบบให้ความช่วยเหลอืส่ง 3 อาหารทกุวนั น�าของใช้จ�าเป็น

ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ท�าให้ประชาชนรับรู้ได้ว่ายาม

ล�าบากไม่ถูกทอดทิ้ง สอดคล้องกับ ปราโมชย์ เลิศขามป้อม
มโน มณีฉาย และธีระ วรธนารัตน์ (Leardkampom, 

Maneechai & Woratanarat, 2017) ที่ศึกษาพบว่า 

ประเด็นการด�าเนินงานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอสามารถ

ช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้ ระบบสุขภาพระดับ

อ�าเภอ ท�าให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสามารถแก้ไขปัญหา

สุขภาพประชาชนได้จริง

 รู ปแบบการด� า เนิ น ง าน ติดตามของคณะ

กรรมการ พชอ. ด ้านคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า คุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด ไม่แตกต่างจากเดิมมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมยอมรับการใช้ชีวิตอยู ่กับสถานการณ์นี้ บาง

ต�าบลเกิดมาตรการชุมชนป้องกันคนภายนอกเข้ามาแพร่

เช้ือฯ สามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ีไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถปรับตัวได้ใน

สถานการณ์ที่เปล่ียนไป โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ พัฒนา

ตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สอดคล้องกับ บรรณฑวรรณ 

หิรัญเคราะห์ (Hirunkhro, 2017) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วม

ของชุมชน พบว่า การเรยีนรูใ้นบรบิทของพืน้ที ่มกีารพฒันา

ตนเองด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างผสมผสาน ด้าน

ทรัพยากร บุคลากร ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน มีประเด็นสุขภาพในการขับเคลื่อนระบบและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยก

ส่วนการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีความร่วมมือในการ

จัดการปัญหาสุขภาพของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วน นอกจากนี้จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพของ
Jantaweemuang, Thongmeekhaun, Saetiaw, Kitrungrote
and Paenkaew (2022) พบว่า การดูแลผู้สูงอายุในช่วง

สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ควรประกอบด้วย 

(1) ดูแลร่างกายตามภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ (2) ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (3) ติดตามข่าว ร่วม

พูดคุย ท�ากิจกรรมคลายเครียด (4) ลดกิจกรรมทางสังคม 

และใช้โทรศัพท์หรือการสื่อสารออนไลน์แทน (5) ดูแลให้

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (6) ดูแลความเป็นอยู่ทั่วไป และ 

(7) เน้นรักษาความสะอาด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้จะเป็นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 สรปุความเหน็รูปแบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการ

กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระดับชุมชน 

ควรประกอบด้วย (1) พอช.ต้องท�างานที่มีความต่อเนื่อง

ในแต่ละระดับโดยการรับนโยบาย (2) สร้างทีมและท�างาน

ร่วมกับทีมสหสาขาอาชีพ ทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชน 

ภาคประชาชน จิตอาสา ท�างานในแต่ละบทบาท ช่วยให้

เกิดการน�านโยบายไปปฏิบัติได้ดี และ (3) มีการติดตาม

คุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและสนใจติดตาม

คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีไม่ได้ติดเช้ือโควิด-19 ด้วย
 2. การประเมินผลรูปแบบที่มีประสิทธิภาพใน

การจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

ระดับชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ ผลการด�าเนินการ

ตามเกณฑ์คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ UCCARE การพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอของ อ�าเภอท้ัง 3 แห่งของจังหวัด

สมุทรสงคราม มีการด�าเนินงานผ่านระดับที่ 5 ทุกด้าน ท้ัง 

6 ด้าน ได้แก่  
 ด้ำนท่ี 1 กำรท�ำงำนเปนทีม (unity team) 

ทีมท�างาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทุก

หน่วยงานภายในและนอกอ�าเภอ โดยนายอ�าเภอซึ่งเป็น

ประธาน พชอ.ประสานท้ังแนวราบและแนวดิ่ง ขอความ

ร่วมมือ เชิญชวนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ สื่อสาร

ข้อมูลให้เห็นความส�าคัญ จึงมีภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน 

มูลนิธิต่าง ๆ  อสม.และจิตอาสา เข้ามาร่วมมือช่วยกันมีการ

บรูณาการ ได้ตามเป้าหมาย มกีารปรบัแผน ให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์ เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนสอดคล้อง

กับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 

กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (National 

Health Security Office Region 8 Udonthani, 2015) 

ท่ีศึกษาพบว่า ผลความส�าเร็จจากการติดต่อประสานเชื่อม

โยงกันของบุคคล หรือทีมงานในพื้นที่ เกิดจากการประสาน

งานกนัในแนวราบ (horizontal) ไม่เป็นทางการ (informal) 

มากกว่าการประสานงานแนวดิ่งที่เป็นทางการ (formal) 

จึงเกิดสัมพันธภาพในการท�างานร่วมกับชุมชนอย่างเข้าใจ

และมีความต่อเนื่อง

 ด้ำนที่ 2 กำรให้ควำมส�ำคัญกับประชำชนกลุ่ม
เป้ำหมำย (customer focus) เพือ่ท�าให้ประชาชนมคุีณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการ พชอ.
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ก�าหนดกลุ ่ม เป้าหมาย ได้แก่ กลุ ่มป่วยผู ้ติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 กลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

เช่น กลุ่มที่ขาดรายได้จากการตกงาน โรงงานปิดช่ัวคราว 

จึงต้องอาศัยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้กลุ่มรับรู้ และ

ปฏบิตัตินให้ถกูต้อง เปิดช่องทางให้แจ้งข้อมลูความต้องการ 

ขอความช่วยเหลือตามความจ�าเป็น ตามสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้อง

กับปนัดดา ไชยชมภู และธันวดี รู้รอบ (Chaichompoo 

& Robrue, 2012) ศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน 

มีความจ�าเป็นท่ีจะท�าให้การแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี

มีความเข้มแข็ง ครอบคลุม และยั่งยืน และสอดคล้องกับ 

มานพ ฉลาดธัญญกิจ (Chaladtunyakit, 2018) ท่ีศึกษา

พบว่า แนวทางการด�าเนินงานเพื่อมุ่งเป้าสู่จุดหมาย เกิด

จากการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมประเมิน เพื่อมุ่งเป้าสู่จุดหมาย

ประชาชนสุขภาพดี ไม่ทอดทิ้งกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วม

มีพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ความ

รู้ในเร่ืองโรคและการป้องกันเป็นสิ่งส�าคัญที่สาธารณสุขจะ

ต้องเคาะประตูถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึง

ปัญหาและมคีวามรูท้ีเ่หมาะสม รวมถงึความรูด้้านกฎหมาย

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเป้าหมาย

สูงสุดเพ่ือป้องกันการระบาดและมีการจัดการด้านอนามัย

ส่ิงแวดล้อมทีม่ปีระสทิธิภาพ ควบคมุสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควดิ 19 ให้มผีูป่้วยและเสยีชวีติจ�านวนลดลง กระทั่ง

สามารถกลบัมาใช้ชวีติตามปกติได้โดยเรว็ สธุาสนิ ีผากาและ

สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย (Paka & sirikaensai, 2022) และ

ความรูเ้กีย่วกบัการใช้สมนุไพรไทยในการดูแลสขุภาพตนเอง 

และการรับรู้ประโยชน์จากการใช้สมุนไพรไทยในการดูแล

สุขภาพตนเอง ก็จะสามารถป้องกันหรือลดอาการของโรค

ติดเช้ือโควิด-19 ได้ (Jaricksakulchai, Sillaparassamee, 

Ravinit, Maneewan, Noicharoen & Jaima, 2022)

  ด้ำนที ่3 กำรมส่ีวนร่วมของชมุชนและภำคเีครอื 

ข่ำย (community participation) สามารถอธบิายได้ว่า 

คณะกรรมการ พชอ. ได้ประสาน ผู้น�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน นายก อบต. และคณะท�างาน อบต. เพื่อสื่อสารให้ทุก

คนได้รับรู้ข้อมูล มส่ีวนร่วมท้ังในบทบาทหน้าที ่นอกบทบาท

หน้าที่สอดคล้องกับ ปัญญา พละศักดิ์ (Parasuk, 2019) 

ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนิน

งานพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ การเช่ือมประสานข้อมูล และ

บูรณาการการท�างานในระดับจังหวัดและอ�าเภอ สามารถ

น�าทรัพยากรด้านคน เงิน สิ่งสนับสนุนในการด�าเนินงาน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีได้  และสอดคล้องกับ ปนัดดา 

ไชยชมภู และ ธันวดี รู้รอบ (Chaichompoo & Robrue, 

2012) ศึกษาพบว่า การสร้างความตระหนักและการมี

ส่วนร่วมของชุมชน มีความจ�าเป็นท่ีจะท�าให้การแก้ปัญหา

สาธารณสุขในพื้นท่ีมีความเข้มแข็ง ครอบคลุม และยั่งยืน

 ด้ำนท่ี 4 กำรช่ืนชมและให้คุณค่ำ (appreciation)
การท�างานอย่างมคีณุค่า สามารถอธบิายได้ว่า คณะกรรมการ 

พชอ.ร่วมกันช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ทันท่วงที โดยการ

ประชุม อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่นประชุม

ทางโทรศัพท์ปรึกษาหารือกันบ่อย ๆ ได้ช่วยกันด�าเนิน

งานช่วยเหลือประชาชน ท้ังกลุ่มติดเช้ือฯ กลุ่มเส่ียง และ

ประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบ จนเหน็ผลลพัธ์ทีด่ ีบรูณาการให้

ความช่วยเหลอืจนกระทัง่รบัรูค้วามส�าเรจ็ร่วมกนัสอดคล้อง

กบั มานพ ฉลาดธญัญกจิ (Chaladtunyakit, 2018) ทีศ่กึษา

พบว่า ภาคเีครอืข่ายเขม็แขง็ มกีารสร้างความสมัพนัธภาพที่

ดีระหว่างภาคีเครือข่าย โดยให้การช่วยเหลือสนับสนุนงาน

ซึง่กนัและกนัทกุภาคส่วน มกีารเสรมิพลงัในการด�าเนนิงาน

ให้กับภาคีเครือข่ายโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติในท่ีประชุม 

และสอดคล้องกับ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เขต 8 อุดรธานีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

(National Health Security Office Region 8 Udonthani, 

2015) ท่ีศึกษาพบว่า การเรียนรู้ร่วมกัน (learning from 

mistake) จนกลั่นกรองเป็นกระบวนการ เป็นระบบการ

ท�างานที่เป็นเลิศ ประสบความส�าเร็จ ความเป็นต้นแบบ 

และมีรางวัลภาคภูมิใจ การช่ืนชม (appreciation) ท่ี

สะท้อนได้จากประชาชน และหน่วยงาน
   ด้ำนที่ 5 กำรแบ่งปันทรัพยำกร และกำรพัฒนำ

คณะกรรมกำร พชอ. (Resource Sharing and Human 

Development) สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการ 

พชอ. มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ให้สามารถ
ใช้ร่วมกัน สื่อสารข้อมูลความต้องการทรัพยากร โดยการ

จัดหา รับบริจาค และหาผู้มีจิตอาสาท่ีจะบริจาค สละ

ทรพัย์สนิช่วยเหลอืประชาชน โดยยดึกลุม่เป้าหมายเดยีวกัน

ในยามเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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และมีการใช้ทรัพยากรจากชุมชน ท้องถิ่น เช่น สถานท่ี วัด 

โรงเรียน ที่ท�าการ อบต. เงินของ วัด บริษัทห้างร้าน ภาค

เอกชน ประชาชนจิตอาสาบูรณาการร่วมกัน มีส่วนร่วมทั้ง

ก�าลังคน งบประมาณ และเคร่ืองอุปโภคบริโภค สอดคล้อง

กับ ปัญญา พละศักดิ์ (Parasuk, 2019) ที่ศึกษาพบว่าคณะ

กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอควรมีช่องทาง

รับข้อมูลหรือปัญหาที่จ�าเป็นของพื้นท่ี และสามารถน�ามา

ก�าหนดแนวทางร่วมกันในการจัดการหรือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์อย่าง

แท้จริง และควรมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือภาคประชา

สงัคมเป็นเจ้าภาพในการด�าเนนิงานประเด็นปัญหาเพือ่สร้าง

การมีส่วนร่วมที่แท้จริง
 ด้ำนที่ 6 กำรแก้ไขปัญหำ/กำรพัฒนำคุณภำพ

ชวีติของประชำชนตำมบรบิทของพืน้ท่ี (essential care) 

สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการ พชอ. มีการจัดระบบ

การแก้ไขปัญหาการควบคุมป้องกันโรค ให้ประชาชนทุก

คนรับรู้ เข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 

กลุ่มป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล กลุ่มเสี่ยงได้รับการ

แยกกักตัวไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ประชาชนผู้ได้รับผลก

ระทบ ได้รับการเยียวยา เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ

บรูณาการ ร่วมกันระหว่างประชาชน ชุมชน ภาคภีาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับปัญญา พละศักดิ์ (Parasuk, 2019) 

ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต คือ สามารถน�าทรัพยากรด้านคน เงิน 

สิ่งสนับสนุนในการด�าเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่

ได้ และประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความสามารถที่หลาก

หลายท�าให้ง่ายต่อการพัฒนา

 สรุปการประเมินผลรูปแบบที่มีประสิทธิภาพใน

การจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

ระดับชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ศึกษาวิจัยในช่วงปี 

2563–2564 ครั้งนี้ พบรูปแบบการท�างานด้านบริบทของ

ชุมใน 3 อ�าเภอ มีลักษณะคล้ายกันกับจังหวัดอ่ืน ๆ โดยมี

โครงสร้างหลักคือ คณะกรรมการ พชอ.ตามระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ มี

ประเดน็การแก้ไขปัญหาในระดับอ�าเภอ ส�าหรบัสถานการณ์

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 แต่ความแตกต่าง

คือ ในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงครามถูกประกาศ

เป็นพื้นที่สีแดงเข้มในระยะแรก ๆ ของสถานการณ์การ

ระบาดในประเทศไทย โดยพบยอดผู้ติดเชื้อในอ�าเภอเมือง

สมุทรสงครามสูงท่ีสุด จึงได้ด�าเนินการรับนโยบายของ

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศคบ.) ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด 

และนายอ�าเภอไปปฏิบัติ การสนับสนุนปัจจัยการบริหาร

จัดการ ด้านบุคลากร ท้ังภาครัฐ เอกชน และจิตอาสา งบ

ประมาณ วสัด ุอปุกรณ์เครือ่งอปุโภคบรโิภค เป็นการระดมทนุ
จากทกุภาคส่วน และจติอาสา ด้านกระบวนการ การบรหิาร

จัดการ โดยการวางแผนระยะสั้น โครงสร้างการท�างานแบ่ง

ความรับผิดชอบตามลักษณะงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

ระดมก�าลังคนภาครัฐ เอกชน และจิตอาสา การสั่งการ

จากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ การประสานงาน
ท้ังแนวด่ิงและแนวราบ และมีการรายงานผลทางเอกสาร

และสื่ออิเลกทรอนิค  งบประมาณจากภาครัฐ เอกชน และ

เงินบริจาค ผลการด�าเนินงาน ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความ

ช่วยเหลือโดยเร็ว มีการจัดตั้ง community isolation 

ส�าหรับรองรับผู ้ติดเชื้อให้แยกจากชุมชน ท�าให้จ�านวน

ผู ้ติดเช้ือลดลง กลุ่มติดเช้ือ กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว ได้รับ

การดูแลช่วยเหลือจากชุมชน ภาคส่วนต่าง ๆ  และจิตอาสา 

ผลการด�าเนินงานเป็นที่พึงพอใจของ คณะกรรมการ พชอ.

สามารถใช้แนวคดิการบรหิารจดัการรปูแบบ (POSDCoRB) 

นี้ไปขยายผล และเป็นแบบอย่างให้อ�าเภออื่น ๆ  พ้ืนท่ีอื่นใน

ประเทศไทย และพัฒนาต่อยอดไปงานอื่น ๆ ในชุมชนได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
 ผลการศึกษานี้สามารถน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของท้ัง

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทุก

ภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหา

เร่งด่วนของชุมชน การบริหารจัดการท่ีดีท่ีมีท้ังแผนระยะ

สั้นและระยะยาว และแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน หรือแผน

ป้องกันภัยพิบัติ จะท�าให้สามารถมีทิศทางในการท�างาน

และเตรียมพร้อมส�าหรับงบประมาณในการบริหารจัดการ
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยในครั้งต่อไป 

 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินทั้งประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลของการขบัเคลือ่นการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบั

อ�าเภอ (พชอ.) ทุกอ�าเภอ/ทุกชุมชน เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

อย่างต่อเนื่องและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร

จัดการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ในแต่ละหน่วยงาน/ภาค

ส่วนต่างๆ 
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บทคัดย่อ 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารนิศานาฏ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงหลากหลายประเภท ชฎาไทผัดไทย

พร้อมปรุง คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต ที่มีราคาสูงสูงเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในท้องตลาด ซ�้ายังมีกระบวนการผลิต

ที่ต้องใช้เวลาในการผลิตกว่า 2 วันต่อการผลิตหนึ่งครั้งและในแต่ละวันเกิดค่าแรงนอกเวลา จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องลด

เวลาและต้นทุนในการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดต่อไป การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงแก้ปัญหา

มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ชฎาไทผัดไทยพร้อมปรุง (2) เพ่ือปรับลดเวลากระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ชฎาไทผัดไทยพร้อมปรุง และสามารถผลิตได้รวดเร็วข้ึน (3) เพื่อหาเวลามาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์

ชฎาไท ผัดไทยพร้อมปรุง และ (4) เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มก�าลังการผลิตและผลก�าไรของวิสาหกิจชุมชน โดยการน�า

หลักทฤษฎี ECRS มาปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนมีการคิดต้นทุนในการผลิตท่ีไม่ถูกต้อง 

จากเดิม 25.59 บาท/ซอง แท้จริงคือ 33.05 บาท/ซอง ผู้วิจัยจึงจัดท�าต้นทุนท่ีถูกต้อง และจัดการหาเวลามาตรฐานใน

การผลิตใหม่ โดยใช้วิธีการจับเวลาในการผลิต ท�าให้ทราบถึงเวลามาตรฐานท่ีควรใช้ในการผลิต และใช้ทฤษฎี ECRS หรือ

แนวคิดในการลดความสูญเปล่า ในการปรับปรุงกระบวนการ ได้แก่ การจัดใหม่และการท�าให้ง่าย ส่งผลให้ก่อนปรับปรุง 

การผลิตชฎาไทผัดไทยพร้อมปรุง จ�านวน 457 ซอง ใช้เวลารวม 995 นาที หลังจากการปรับปรุง ใช้เวลา 1 วันในการผลิต 

รวมเวลา 472 นาที สามารถลดเวลาในการผลิตได้ถึง 532 นาที คิดเป็น 52.56% และสามารถลดต้นทุนเฉลี่ย/ซอง จาก

เดิม 33.05 บาท/ซอง เหลือ 30.05 บาท/ซอง คิดเป็น 9%/ซอง เพิ่มศักยภาพ ในการผลิต 457 ซอง/เดือน เป็น 914 

ซอง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของการผลิตเดิม

ค�ำส�ำคัญ: การลดต้นทุน รอบเวลา การศึกษาเวลา เทคนิค ECRS

กำรลดต้นทุนผลิตและกำรลดระยะเวลำกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ผัดไทยพร้อมปรุง
กรณีศึกษำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรนิศำนำฏ
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Abstract

This research studies the community enterprise of Nisanard’s community, a small enterprise that 

makes many kinds of culinary products. The ready to cook under “Thai Chada” is a Pad Thai Cooking 

Ready Brand. It is one of the things made by the members. The problem with Thai Chada is that the 

price is higher compared with the competitive market’s average price. Regarding manufacturing lead 

time, spending more than two days on it affects the overtime cost that occurred, so researchers are 

looking for ways to reduce lead time and costs to increase the potential and be able to compete 

in the market further. The research aimed to solve the problem with four objectives: (1) finding the 

cost of a product; (2) improving manufacturing time by studying the standard time of each process; 

(3) finding the standard time; and (4) making the solution increase productivity and profits by using 

ECRS concepts for production process improvement. It was found that community enterprises had 

calculated an incorrect cost of production of 25.59 baht when it should be 33.05 baht per piece. 

Therefore, the researcher calculates the correct cost and the standard time in the new production 

process by timing the production process to get the right standard time that should be used in production. 

The ECRS concepts for reducing waste to improve the process, including R (Rearrange) and S (Simplify), 

resulted in the production of Chada Thai Pad Thai, ready to cook, being reduced from 995 min in 2 

days to 472 min in only 1 day. The production time could be reduced by 532 minutes, or 52.56%, 

and this could reduce the average cost from 33.05 baht per piece to 30.05 baht per piece, or 9%. For 

the production capacity, it could be increased from 457 packs per month to 914 packs per month, 

which is 100% of the original production capacity.

Keywords: cost reduction, cycle time, time study, ECRS technique

บทน�ำ
 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารนิศานาฏ 

ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2561 น�าโดย นางศภุร กรป้องกนั 

และนางอรัญญา กรภพกันต์ ได้รวมกลุ่มแม่บ้านในต�าบล

บ้านกุ่ม อ�าเภอบางบาล จ�านวน 9 คน เพื่อท�าผลิตภัณฑ์

อาหารตราชฎาไท ท่ีใช้วัตถุดิบหลักมาจากชุมชน และ

ได้มีการผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง

หลากหลายอย่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชฎาไทน�้าจ้ิมข้าวมัน

ไก่ ผลิตภัณฑ์ชฎาไทน�้าจ้ิมสุกี้ ผลิตภัณฑ์ชฎาไทน�้าจิ้มปิ้ง

ย่าง ผลิตภัณฑ์ชฎาไทน�้าแกงส้มส�าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ชฎา

ไทซอสปรุงรสผัดไทย และผลิตภัณฑ์ชฎาไทยผัดไทยพร้อม

ปรงุ ทีผู้่วจิยัได้น�ามาเป็นกรณศีกึษา เป็นผลติภณัฑ์ทีม่รีาคา

สูงถึง 69 บาทต่อซอง เป็นราคาที่สูงเมื่อเทียบกับราคา

เฉลี่ยผลิตภัณฑ์ผัดไทยพร้อมปรุงในตลาด และผู้บริโภค

ให้ความสนใจสินค้าที่ราคาต�่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากร�าข้าวของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ชาวนาหัวหิน ต�าบลทับใต้ อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สรุปได้ว่าผู้บริโภคร้อยละ 66.00 

ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในถุงราคาถุงละ 10-20 บาท และ

ร้อยละ 24 ยอมรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง ราคากล่อง

ละ 30-35 บาท (Jhongkolnee, 2021) ซ่ึง ปัจจัยท่ีหนึ่ง 

เกิดจากต้นทุนในการผลิตที่สูง อาจเก่ียวเนื่องกับต้นทุน

วัตถุดิบ ต้นทุนด้านการผลิต และต้นทุนอื่น ๆ ซ่ึงส่งผลให้

ต้องมีการก�าหนดราคาขายสูงกว่าคู่แข่ง ท�าให้ส่งผลต่อย

อดขาย เนื่องจากปัจจุบันผัดไทยพร้อมปรุงเป็นหนึ่งใน

อาหารพร้อมปรุงที่มีความนิยมเพิ่มมากข้ึนท�าให้มีคู ่แข่ง
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ทางการตลาดมากหลากหลายแบรนด์ ปัจจัยที่สอง ระยะ

เวลาการผลิตนาน ปัจจุบันชฎาไทการผลิตผัดไทยพร้อม

ปรุงใช้เวลาในการผลิตกว่า 2 วันต่อการผลิตหนึ่งครั้ง ได้

ผลผลิต 457 ซอง เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นของวิสาหกิจ

ชุมชนใช้เวลาในการผลิต 1 วันต่อการผลิต 1 ครั้งเท่านั้น 

ซึ่งเห็นได้ว่าผัดไทยพร้อมปรุง ใช้เวลานานกว่าถึง 1 เท่า 

ส่งผลให้ราคาต้นทุนสูง วิสาหกิจชุมชนจึงมีความจ�าเป็น

ที่จะต้องลดเวลาในการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

และสามารถลดต้นทุน รองรับการขายในห้างสรรพสินค้า 

ตลาดการขายสมัยใหม่ รวมถึงตลาดออนไลน์ได้ ปัจจัยท่ี

สาม กระบวนการท�างานยังมีความซ�้าซ้อนท�าให้ใช้เวลา

ในการผลิตนานส่งผลให้เกิดค่าแรงนอกเวลา มีข้ันตอนท่ี

ท�าให้สูญเสียเวลาการท�างานของแรงงาน ส่งผลให้ต้นทุน

แรงงานและต้นทุนในการ ด�าเนินงานสูง ซึ่งผู้วิจัยมองหาก

สามารถแก้ไขปัญหาทั้งสามปัจจัยได้ จะส่งผลให้ชฎาไทผัด

ไทยพร้อมปรุงสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดและส่งผล

ให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น จากท่ีกล่าว

มาน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กรณีตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ชฎาไท 

ผัดไทยพร้อมปรุง เป็นต้นแบบในการวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 1. เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ชฎา

ไทผัดไทยพร้อมปรุง

 2. เพื่อปรับลดเวลา กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์

ชฎาไทผัดไทยพร้อมปรุง และสามารถผลิตได้รวดเร็วข้ึน

 3. เพื่อหาเวลามาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

ชฎาไทผัดไทยพร้อมปรุง

 4. เพื่อหาแนวทาง ในการเพ่ิมก�าลังการผลิตและ

ผลก�าไรของวิสาหกิจชุมชน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 Kriengkorakot, Thepsang and Bunlusilp 

(2006) ได้ศึกษาการค�านวนค่าเวลามาตรฐานของการ

เย็บกางเกง คือ 17.92 นาที/ตัว จากข้อมูลมาตรฐานของ 

โรงงาน (SAM) ใช้เวลา 16.78 นาที/ตัว และเวลาท่ีได้จาก

การท�างานจริง (actual time) เป็น 18.3 นาที/ตัว ค่า

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของเวลามาตรฐานท่ีได้จาก

การค�านวณ และ SAM ของโรงงานเมื่อเทียบกับเวลาท่ี

ได้จากการท�างานจริงคิดเป็น 2.12% และ 9.05% ตาม

ล�าดับ ท�าให้ทางโรงงานได้เข้าใจเกี่ยวการประเมินอัตรา

การท�างานของพนกังานในการค�านวณหาค่าเวลามาตรฐาน

ตามหลักการศึกษางาน (work study) มากข้ึน และเป็น

ข้อมูลมาตรฐานท่ีใช้พิจารณาในการวางแผนการผลิต การ

จ่ายค่าตอบแทน และการประเมนิให้เงนิจงูใจกบัพนกังานได้

 Suwannarongsri and Puangdownreong 

(2012) ได้ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวกล้อง

งอกในกลุ่มเกษตรกรบ้านจ�าปา จังหวัดสกลนคร เพื่อลด

ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและแสวงหาวิธีการ

ปรับปรงุทีเ่หมาะสม จากการศกึษาพบว่า กระบวนการผลติ

ข้าวกล้องงอกมีสถานีงานอยู่ห่างกันมากเกินไป จึงใช้หลัก 

ECRS เพื่อขจัดกระบวนการที่ไม่จ�าเป็น หลังจากการแก้ไข

ปรับปรุง สามารถลดข้ันตอนในกระบวนการผลิตข้าวกล้อง

งอกจากเดิม 41 ข้ันตอน เหลือเพียง 34 ข้ันตอน ส่งผลให้

เวลาในการผลิตจากเดิม 3,715 นาทีต่อ 30 กิโลกรัม ลดลง

เหลือ 3,677 นาทีต่อ 30 กิโลกรัม นั่นคือ ความสูญเปล่า

เชิงเวลาสามารถลดลงได้คิดเป็นร้อยละ 17.07 นอกจากนี้

ยังส่งผลให้ระยะทางในการเคลื่อนย้ายรวมในกระบวนการ

ผลิตจากเดิม 99 เมตร ลดลงเหลือ 52 เมตร นั่นคือความ

สญูเปล่าเชงิระยะทางสามารถลดลงได้คดิเป็นร้อยละ 47.00

 Muangngeon (2019) ได้ศึกษาการประยุกต์

ใช้เทคนิคแบบลีน (ECRS+IT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการท�างานระบบตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ ส�านัก

บรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร พบว่า 

การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีน (ECRS+IT) สามารถลด

จ�านวนขั้นตอนของกระบวนการท�างานลงคิดเป็นร้อยละ 

58.824 ลดรอบเวลาท้ังหมดของกระบวนการท�างานได้คิด

เป็นร้อยละ 88.634 ลดรอบเวลาการรอคอยท้ังหมดของ

กระบวนการท�างานได้คิดเป็นร้อยละ 89.501 เพิ่มเวลา

ของขัน้ตอนทีม่คีณุค่าทัง้หมดของกระบวนการท�างานไดคดิ

เป็นร้อยละ 96.109 และลดเวลาของข้ันตอนท่ีไม่มีคุณค่า

ท้ังหมดของกระบวนการท�างานได้คิดเป็นร้อยละ 100

 Aonjit (2010) ได้ศกึษาโรงงานผลติชดุกฬีา โดยได้

มุ่งเน้นการปรับปรุงสายการผลิตเสื้อแจ๊คเก็ต รุ่น 388987 

ซ่ึงมี 41 สถานีงาน 56 ข้ันตอน และพนักงาน 43 คน จาก
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การวิเคราะห์พบว่า ในปัจจุบัน สถานีงานที่ 37 38 และ 

39 ใช้เวลาในการผลติแต่ละสถานสีงู จงึมุง่เน้นการปรบัปรงุ

ที่สถานีงานดังกล่าว โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน ECRS 

ประกอบด้วย การขจัดงาน การรวมงาน และการจัด งาน

ใหม่ จากผลการปรับปรุงการท�างานพบว่าสามารถเพิ่ม

ก�าลังผลิตได้เป็น 47 ตัวต่อชั่วโมง 

 Chalermwongphat (2017) ได้ศึกษากระบวน
การท�างานในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกันในกระบวนการ

ท�างานในองค์กรและและการจ้างบริษัท Outsource ได้

พบว่าการปรับโครงสร้างการท�างานแบบใหม่ (rearrange) 

ท�าให้ระยะเวลาในการตรวจเชค็เอกสารลดลงดีท่ีสุด คดิเป็น 

36.20% ซึ่งการปรับโครงสร้างใหม่สอดคล้องกับ

 Sripairoj (2006) ได้ศึกษาเพ่ือปรับปรุงกระบวน
การผลิตและก�าหนดมาตรฐานจ�านวนพนักงานที่ใช้ต่อ

สายการผลิตให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้สายการผลิตท่ีมี 

ประสิทธิภาพการท�างานมากข้ึน โดยมุง่เน้นการลดความสญู

เปล่าจากการท�างานของพนักงานให้น้อยลง โดยใช้แผนภูมิ

การท�างานของคนและเครื่องจักร และน�าหลักการ ECRS 

เข้ามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุง ส่งผลให้

สามารถลดต้นทุนแรงงานลงจากประมาณ 2 ล้านบาทต่อ

เดือนเหลือ 1.1 ล้านบาทต่อเดือน หรือ ประมาณ 45% 

 Wattanawongwisut, Thongsopa and Jongkol 

(2021) ได้วิจยัเชงิทดลอง เพือ่ปรบัปรงุสถานกีารท�างานของ

การบรรจุข้าวของวิสาหกิจชุมชน และเพ่ิมผลิตภาพในการ

ท�างานบรรจุข้าวของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้สูงอายุ ประชากร

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุข้าวลงถุงจ�านวน 2 คน วิธีการศึกษา คือ 

ใช้หลักการ ECRS ในการลดการสูญเปล่า ผลการวิจัยการ

ปรับสถานีงานที่เป็นการท�างานในท่านั่งให้เป็นท่ายืน เพื่อ

เพ่ิมความรวดเร็ว และการก�าจัดการรอคอยด้วยการจัดให้

ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 คนท�างานพร้อมกันท�าให้เวลาที่ใช้ในการ

บรรจุข้าวลงถุงลดลงเฉลี่ย 15.29 วินาทีต่อถุงหรือลดลง

ร้อยละ 27.33

 Cheewaworanontree, Rontlaong and 

Boonrak (2018) ศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว (motion 

and time study) เพื่อหาเวลามาตรฐานของกระบวนการ

ทดสอบความดันระยะสั้นของท่อพีวีซีแข็ง (ท่อปลายเรียบ) 

พบว่า กระบวนการทดสอบความดัน มขีัน้ตอนกระบวน การ

ทดสอบย่อย 20 ข้ันตอน และค�านวนหาเวลาเฉลี่ยก�าหนด

เวลามาตรฐาน พบว่าสามารถลดจ�านวนงานย่อยก่อนการ

ปรับปรุงจากเดิม 20 งาน เหลือ 16 งาน สามารถลดเวลา

มาตรฐานจากเดิม (ก่อนการปรับปรุง) 978.16 วินาที/ชิ้น 

เป็น 687.25 วินาที/ช้ิน หรือลดลง 290.90 วินาที/ช้ิน คิด

เป็นร้อยละ 30 ของเวลามาตรฐานเดิม

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถน�าประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย

ข้อมูล ทฤษฎีและเครื่องมือที่ใช้ที่เกี่ยวข้องมาสร้างกรอบ

แนวคิดในการวิจัยโดยสรุปออกมาได้ดังนี้ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตำรำง 1 

กรอบแนวคิดการวิจัย

Input Process Output

- ต้นทุนการผลิต - Cause & Effect 
  Diagram

- ต้นทุนลดลง

- กระบวนการ
  การผลิต

- Flow Process 
  Chart

- ก�าลังการผลิต
  เพ่ิมขึ้น

- เวลาการผลิต - ECRS - ทราบเวลา
  มาตรฐาน

- Time Study - เวลาในการผลิต
  ลดลง

- Man-Machine 
  Chart

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ภำพ 1 วิธีด�าเนินการวิจัย
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

 1. แผนผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram)

 2. Flow Process Chart

 3. Man-Machine Chart

ผลกำรวิจัย

 การศึกษาได้ผลว่าวิสาหกิจชุมชน ได้มีการคิด

ต้นทุนที่ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากขาดการคิดค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานทั้งหมด ได้แก่ ค่าแรงเจ้าของกิจการ ค่าเสื่อม

โรงงานและเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การติดต่อ

ขนส่งรวมทั้งค่าน�้าค่าไฟ ท�าให้ไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริงของ

ชุมชน โดยเดิมวิสาหกิจชุมชนได้คิดต้นทุนอยู่ที่ 2,3342 

ต่อเดือน ท�าให้ต้นทุนเท่ากับ 25.54 บาทต่อซอง แต่หลัง

จากค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทั้งหมด ท�าให้ต้นทุนท่ีแท้

จริงอยู่ท่ี 30203.19 บาท ท�าให้ต้นทุนเท่ากับ 33.05 ต่อ

ซอง ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 7.15 บาทต่อซอง โดยสาเหตุเกิด

จากขาดการคิดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทั้งหมด ได้แก่ 

ค่าแรงเจ้าของกิจการ ค่าเสื่อมโรงงานและเครื่องจักร ค่า

ใช้จ่ายในการเดินทาง การติดต่อขนส่งรวมทั้งค่าน�้าค่าไฟ 

ท�าให้ไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริงของชุมชน ทาง

ผู้วิจัยจึงได้สอบถามเพิ่มเติมและค�านวณต้นทุนให้ใหม่

ทัง้หมด และในกระบวนการผลติยงัมคีวามซบัซ้อน มแีรงงาน

ที่ว่างงาน ส่งผลที่ท�าให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาด 

ก่อให้เกิด waste ถึง 4 ประการ ได้แก่ (1) การรอคอย (2) 

การท่ีกระบวนการท�างานไม่มปีระสทิธภิาพ (3) กระบวนการ

ส่วนเกิน (4) ใช้ทรัพยากรบุคคลไม่เต็มประสิทธิภาพ ผู้วิจัย

จึงจัดท�า Flow Process Chart กระบวนการผลิตท้ังหมด

เพือ่ศกึษาขึน้ตอนอย่างละเอยีดและ Man Machine Chart 

เพื่อสังเกตการท�างานของคนและเครื่องจักร 

ภำพ 2 Flow Process Chart กระบวนการผลิตชฎาไท

ผัดไทยพร้อมปรุง วันท่ี 1

ภำพ 3 Flow Process Chart กระบวนการผลิตชฎาไท

ผัดไทยพร้อมปรุง วันท่ี 2

ภำพ 4 Man Machine Chart ของกระบวนการผลติชฎาไท
ผัดไทยพร้อมปรุง วันท่ี 1
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ภำพ 5 Man Machine Chart ของกระบวนการผลติชฎาไท
ผัดไทยพร้อมปรุง วันที่ 2 

ตำรำง 2 
สรุป Man Machine Chart ของกระบวนการผลิตชฎาไท
ผัดไทยพร้อมปรุง

กิจกรรม พนักงำน เคร่ืองจักร

เวลาว่าง 390 นาที 506 นาที

เวลาท�างาน 605 นาที 489 นาที

เวลาทั้งหมด 995 นาที 995 นาที

% การท�างาน 60.80 % 49.15 %

 เมื่อสังเกตจาก Flow Process Chart ในภาพ 

2 และภาพ 3 แสดงปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการทางาน 

(method) ซ่ึงไม่มีกระบวนการที่ชัดเจน เกิดการซ�้าซ้อน

ไม่มีการก�าหนดเวลามาตรฐาน ส่งผลให้เกิดเวลาคอย เกิด

การสูญเปล่าด้านเวลาและท�าให้เกิดต้นทุนที่สูงเกิดความ

จ�าเป็นและผู้วิจัยยังมองเห็นบางกระบวนการที่สามารถ

ตัดออก หรือท�าพร้อมกันได้ ต่อมาผู้วิจัยได้สังเกตการณ์

ท�างานของเครื่องจักร โดยได้สังเกตจาก Man Machine 

Chart ดังภาพ 4 และภาพ 5 ในขั้นตอนกระบวนการกวน 

เป็นกระบวนการที่เครื่องจักรสามารถท�างานด้วยตัวเองได้

โดยไม่ต้องมีคนควบคุม เป็นกระบวนการท่ีใช้เวลานานถึง 

240 นาที ไม่สามารถลดทอนเวลา ได้เนื่องเป็นสูตรในการ

ผลิตสินค้าของชุมชน และกระบวนการนี้ได้ด�าเนินการหลัง

เวลาพักเที่ยง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากชุมชน สามารถเริ่ม

ขั้นตอนกระบวนการกวนได้ก่อนเวลาพักเที่ยง จะสามารถ

ลดทอนระยะเวลาผลิตได้มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการ

กวน เป็นกระบวนการท่ีเครื่องจักรสามารถท�างานได้เอง 

และไม่ต้องมีคนควบคุมซึ่งสามารถท�างานได้ในช่วงเวลา

พักเที่ยงด้วย ผู้วิจัยจึงมองหาการปรับปรุงกระบวนการ

ก่อนหน้าเพ่ือให้เริ่มต้นกระบวนกวนก่อนเวลาพักเที่ยง 

ได้แก่ กระบวนการการปอกวัตถุดิบ ท่ีต้องใช้เวลากว่า 80 

นาที โดยใช้หลัก Simplify หรือการท�าให้ง่ายและรวดเร็ว

ข้ึน คือ การซ้ือวัตถุดิบท่ีมีการปอกแล้วมาแทนท่ีวัตถุดิบท่ี

ยังไม่ปอก จึงสามารถเริ่มต้นกระบวนการกวน ได้เร็วกว่า

เดิม 80 นาที จากนั้นผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์กระบวนการที่

สามารถท�าได้ ไปพร้อมกับการรอกวนน�า้ซอส ซ่ึงกระบวนการ

ที่สามารถด�าเนินการได้ ได้แก่ (1) กระบวนการพิมพ์วัน

หมดอายุ (2) กระบวนการจัดเรียงเส้นผัดใส่ก่อนบรรจุซอง 

(3) กระบวนการบรรจุเส้นผัดไทยใส่ซอง ทั้งหมดเป็น 3 

กระบวนการทีส่ามรถท�าได้ระหว่างการรอกวนน�า้ซอส ผู้วิจัย

จึงใช้ทฤษฎีเรื่องเวลามาตรฐาน เพ่ือจับเวลากระบวนการ

ท้ัง 3 กระบวนการดังตาราง 3

 จากการจับเวลามาตรฐานเพื่อเป็นเป็นข้อมูลใน

การค�านวณระยะเวลาในการท�า 3 กระบวนการ พร้อมกัน

ในระหว่างกระบวนการกวนท่ีต้องใช้เวลาถึง 240 นาทีและ

พิสูจน์ว่าสามารถท�าได้

 จากนั้นได้จัดท�าเวลามาตรฐานของกระบวนการ

ที่ใช้คนในการท�างานทั้งหมดของกระบวนการผลิตที่เหลือ 

เพื่อส�ารวจเวลาในการผลิตท้ังหมดและสร้างเวลามาตรฐาน

เพ่ือเป็นเวลาต้นแบบในการผลิตจนเสรจ็สิน้กระบวนการดงั

ตาราง 4

 จากภาพ 7 แสดงให ้ เห็นเวลารวมของ 9 

กระบวนการผลิตหลังเที่ยงหลังจากผ่านการจับเวลา

มาตรฐานแล้ว จากนั้นเมื่อได้เวลามาตรฐานทั้งหมดจึงได้

ค�านวนเวลาในการผลิตหลังการปรับปรุงครั้งท่ี 1 ตั้งแต่

เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ได้ผู้วิจัยได้ท�าการรวมเวลา

ท้ังหมดผลคือ 499.97 นาที คิดเป็น 8.33 ช่ัวโมง ซ่ึงเสร็จ

สิ้นก่อนเวลา 9 ช่ัวโมง หรือ 540 นาที และมีเวลาคงเหลือ

อยู่ท่ี 40.03 นาที และไม่เกิดค่าแรงนอกเวลาเนื่องจาก

ค่าแรงนอกเวลาก็เป็น 1 เหตุผลท่ีท�าให้เกิดต้นทุนเพิ่ม

ข้ึน ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการปรับปรุง จากนั้นผู้วิจัยได้

วิเคราะห์เพิ่มเติมอีกครั้งในทุกกระบวนการได้มองเห็นว่า 

กระบวนการผลิตในบางขั้นตอนยังสามารถปรับปรุงและ
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ลดเวลาปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตครั้ง

ต่อไป ได้แก่กระบวนการปอกหอมและกระเทียม ซ่ึงในการ

ปรับปรุงคร้ังที่ 1 มีการปรับไปใช้หอมและกระเทียมท่ีปอก

มาแล้ว ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่ามากและหากท�าได้จะสามารถลด

ต้นทนุได้มากขึน้ ผูว้จัิยจึงใช้ทฤษฎกีารศกึษาการเคลือ่นไหว

และเวลา (motion and time study) เพื่อหาสถานีท่ีใช้

เวลานานที่สุดและวิเคราะห์ออกมา โดยหา cycle time 

และวิเคราะห์ออกมาสรปุผลได้ว่ากระบวนการทีเ่ป็นคอขวด

ได้แก่ กระบวนการบรรจุซอสใส่ซองซึ่งใช้เวลา 6018.69 

วินาที เป็นกระบวนการที่นานท่ีสุดส่งผลต่อกระบวนการ

ซีลถุงผัดไทย ท�าให้เกิดเวลาคอย ส่งผลให้เวลารวมของ 9 

กระบวนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการตักซอสใส่เหยือกถึง

กระบวนการบรรจุลงกล่องกระดาษ 457 ชิ้น อยู่ท่ี 19.83 

นาทีต่อ 1 ซอง รวมระยะเวลาทั้งหมด 457 ซอง อยู่ท่ี 

1.67 ชม คิดเป็น 100.08 นาที จึงคิดวิเคราะห์การแก้ไข

กระบวนการดังกล่าวด้วยการเพิ่มจ�านวนแรงงานในการ

บรรจซุอส เน่ืองจากหากท�าการปรบัปรงุกระบวนการตามที่

กล่าวข้างต้น จะท�าให้มีแรงงานที่ว่างจากการการปรับปรุง

ครั้งที่ 1 และเป็นการกระจายภาระงานให้เหมาะสมกับงาน

มากข้ึน ซึ่งหลังจากการปรับเพิ่มแรงงานการบรรจุซอสใส่

ซอง ท�าให้เวลารวมของบรรจุลงกล่องกระดาษ 457 ช้ิน อยู่

ท่ี 19.72 นาทีต่อ 1 ซอง ส่งผลให้รวมระยะเวลาทั้งหมด 

457 ซอง อยู่ที่ 1.22 ชม คิดเป็น 73.12 นาที จากการปรับ

เพ่ิมแรงงานการบรรจุซอสใส่ซองส่งผลให้เวลาในภาพรวม

ของ 9 กระบวนการท่ีท�าต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการตักซอส

ใส่เหยือกถึงกระบวนการซีลซองผัดไทยพร้อมปรุง รวมขั้น

ตอนสุดท้ายคือการบรรจุลงกล่องกระดาษเมื่อรวมเวลา

คอยแล้ว จากเดิม 7,498.03 วินาที (124.97 นาที) เป็น 

5433.62 วินาที หรือ 90.56 นาที คิดเป็นระยะเวลาลดลง 

2064.41 วินาที หรือ 34.41 นาที ท�าให้ความเสี่ยงในการ

เกิดค่าแรงนอกเวลาลดลง คิดเป็น 27.53% ในภาพ 8

 จากการปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ท�าให้เกิดการกระจาย

ภาระงานมากข้ึนเกิดการว่างลดลงสังเกตได้จาก ภาพ 9 

โดยแทนที่สีน�้าเงินแทนภาระงานที่ได้รับและสีแดงแทน

เวลาว่าง เมื่อเปรียบเทียบกัน การปรับปรุงครั้งท่ี 2 มีการ

เฉลี่ยภาระงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนท�าให้ภาพรวม

ของกระบวนการผลิตเร็วข้ึนใช้เวลาน้อยลง โดยสามารถ

ดูประสิทธิภาพการท�างานของคนและเครื่องจักรหลังการ

ปรับปรุงครั้งท่ีสองได้ในตาราง 5 

ตำรำง 3 

เวลามาตรฐานการผลิตการพิมพ์วันหมดอายุ–การน�าเส้นบรรจุใส่ซอง

ชื่อผลิตภัณฑ์: ชฎำไทย
ผัดไทยพร้อมปรุง

เลขท่ีแบบฟอร์ม 01/2565

ที่ ขั้นตอน ชื่อ
พนักงาน

เว
ลา

เฉ
ลี่ย

  (
วิน

าท
ี)

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา

พ 
 (%

)

เว
ลา

ปก
ติ 

 (วิ
นา

ที)

เว
ลา

ปก
ติเ

ฉล
ี่ย 

 (วิ
นา

ที)

เว
ลา

เผื่
อ 

 (วิ
นา

ที)

เว
ลา

มา
ตร

ฐา
น 

 (วิ
นา

ที)

จ�า
นว

นค
รั้ง

รว
มเ

วล
า 

 (วิ
นา

ที)

รว
มเ

วล
า 

 (น
าท

ี)

1 พิมพ์วันหมด
อายุ

ตุ๊ก 9.67 100 9.67 9.67 1.45 11.12 457 ครั้ง 5083.12 84.72

2 จัดเรียงเส้น
ผัดไทย

เนียน 9.32 100 9.32 9.32 1.40 10.72 457 ครั้ง 4899.18 81.65

3 น�าเส้นบรรจุ
ในซอง

ใจ 14.87 100 14.87 14.87 2.23 17.10 457 ครั้ง 7812.83 130.21
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ภำพ 6 แสดงกระบวนการที่ท�าพร้อมกับกระบวนการกวน

ตำรำง 4 
เวลามาตรฐานการผลิตกระบวนการการตักใส่เหยือกถึงการจัดเก็บ

ที่ ขั้นตอน ชื่อ
พนักงาน

เว
ลา

เฉ
ลี่ย

  (
วิน

าที
)

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พ 
 (%

)

เว
ลา

ปก
ติ 

 (ว
ินา

ที)

เว
ลา

ปก
ติเ

ฉล
ี่ย 

 (วิ
นา

ที)

เว
ลา

เผื่
อ 

 (ว
ินา

ที)

เว
ลา

มา
ตร

ฐา
น 

 (ว
ินา

ที)

จ�า
นว

นค
รั้ง

รว
มเ

วล
า 

 (ว
ินา

ที)

รว
มเ

วล
า 

 (น
าที

)

1 ตักใส่เหยือก ปุ๋ย 7.76 100 7.76 7.76 1.16 8.92 46 ครั้ง/
2 คน

205.23 3.42

2 กรอกน�้าซอส
ใส่ซอง

เนียน, 
ใจ

9.41 100 9.41 9.65 1.45 11.10 457 ครั้ง/
2 ทีม

2535.38 42.26

แต๋ว, ตุ๊ก 9.89 100 9.89

3 ซีลถุงน�้าซอส ปุ๋ย 5.37 100 5.37 5.37 0.81 6.18 457 คร้ัง 2823.78 47.06

4 น�าซอสบรรจุ
ในซอง

แต๋ว 11.45 100 11.45 11.45 1.72 13.17 457 คร้ัง 3008.77 50.15

5 ซีลถุงผัดไทย ปุ๋ย 7.43 100 7.43 7.43 1.11 8.54 457 คร้ัง 3904.31 65.07

6 จัดใส่ลัง ค้อง 262.41 100 262.41 262.41 39.36 301.78 10 ครั้ง 3017.76 50.30

ภำพ 7 เวลารวมกระบวนการต่อเนื่องช่วงบ่ายหลังการปรับปรุงครั้งท่ี 1
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กำรอภิปรำยผล
 สรุปผลการด�าเนินงานทั้งหมดของการวิจัยหลัง

จากการปรับปรุง ผลด�าเนินงานโดยเวลาทั้งหมดก่อนเริ่ม

การปรับปรุง ใช้เวลา 2 วันในการผลิตชฎาไทผัดไทยพร้อม

ปรุง จ�านวน 457 ซอง รวมเวลา 995 นาที หรือ 16.58 

ชั่วโมง หลังจากการปรับปรุง ใช้เวลา 1 วันในการผลิตชฎา

ไทผัดไทยพร้อม จ�านวน 457 ซอง รวมเวลา 472 นาที 

หรือ 7.87 ชั่วโมง สามารถลดเวลาในการผลิตโดยยังคง

จ�านวนผลิตภัณฑ์จ�านวนเท่าเดิมได้ถึง 523 นาที หรือ 8.71 

ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ ECRS ซึ่งเป็นแนวคิดหลัก

ที่ใช้ด�าเนินการปรับปรุงในงานวิจัยครั้งนี้ และยังได้ทราบ

ถึงเวลามาตรฐานในการผลิต ทั้งนี้หลังจากการปรับลด

เวลาผู้วิจัยจึงท�าการคิดต้นทุนใหม่ โดยสามารถลดต้นทุน

เฉล่ียต่อซอง จาก 33.05 บาทต่อซอง เหลือ 30.05 บาท

ต่อซอง คิดเป็นต้นทุนลด 3 บาทต่อซองหรือ 9% ต่อซอง 

และต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าแรงที่ลดลงจากการปรับปรุง

การท�างานทั้งกระบวนการการผลิตผัดไทย 457 ซองจาก 

995 นาทีเหลือ 472 นาทีหรือ ลดลงจ�านวน 1 วัน
โดยสรุปผลการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดังภาพ 10

ภำพ 8 แสดงเปรียบเทียบเวลารวมเวลาคอยก่อนและหลัง

การเพิ่มแรงงานกระบวนการบรรจุซอสในซอง

ภำพ 9 แสดงการกระจายภาระงาน หลังการปรับปรุงครั้ง

ที่ 1 และหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

ตำรำง 5 

สรุป Man Machine Chart ของกระบวนการผลิตชฎา

ไทยผัดไทยพร้อมปรุง หลังการปรับปรุง

กิจกรรม พนักงำน เครื่องจักร

เวลาว่าง 128 นาที 107 นาที

เวลาท�างาน 344 นาที 365 นาที

เวลาทั้งหมด 472 นาที 472 นาที

% การท�างาน 72.88 % 77.33 %

ภำพ 10 สรุปผลการด�าเนินงานการลดต้นทุนผลิตและการ

ลดระยะเวลาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผัดไทยพร้อมปรุงกรณี

ศกึษา กลุม่วสิาหกจิชุมชนแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารนศิานาฏ

ข้อเสนอแนะ 

 1. หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ได้มีเวลาคงเหลือ

อยู่ท่ี 1.13 ช่ัวโมงโดยประมาณ เมื่อเทียบกับกระบวนการ

ปอกที่ผู ้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ผลิตมา ใช้เวลาประมาณ 80 

นาที หรือ 1.20 นาที เป็นเวลาท่ีใกล้เคียงจึงสามารถใช้ใน

กระบวนการปอกของการผลิตครั้งถัดไป ซ่ึงจะท�าให้ต้นทุน

ในการผลติลดลงได้อกี แต่จะมคีวามเสีย่งการเกิดค่าแรงนอก

เวลา ซ่ึงผู้วิจัยได้เสนอให้ชุมชนซ้ือเครื่องปอกราคา 5,200 

บาท ก�าลังการผลิต 6-7 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งจะท�างานปอก

หอมและกระเทียมนอกเวลาการผลิตได้แต่จะเหลือตรงขั้ว

ส่วนบนและส่วนล่างซึ่งต้องใช้แรงงานในการปอกเพ่ิมเติม 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าหาซื้อเคร่ืองปอกสามารถลดเวลาใน

การปอกเพิ่มเติมได้ เนื่องจากแรงงานจะปอกแค่ข้ัวส่วนบน

และส่วนล่างของหอมและกระเทียมเท่านั้น ระยะเวลาใน

การปอกอาจจะน้อยกว่า 1.13 ช่ัวโมงและเกิดความเสี่ยง

นอกเวลาต�่ากว่าเดิม
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 2. เนื่องจากความผันผวนด้านราคาของวัตถุดิบ

มะขาม จึงเสนอในท�าการแปรรูปมะขามในชุมชน ช่วง

ฤดูกาลที่มะขามมีมากและราคาถูก เพ่ือสามารถทดแทน

มะขามราคาแพงในบางฤดูการและสามารถใช้ได้ทั้งปี หรือ

คิดส่วนผสมที่มีรสชาติสามารถทดแทนวัตถุดิบมะขามได้ 

ยกตัวอย่างการใช้เมล็ดขนุนทดแทนมะพร้าว แป้งสาลี 

ข้าวเหนียว กล้วย ถั่วเหลือง เป็นต้น (Wongarun, 2019)  

 3. ข้อจ�ากัดของการผลิตเกิดจากการจ�ากัดของ

เคร่ืองจกัรท�าให้การผลติ หากต้องการผลติในจ�านวนทีเ่ยอะ

ขึ้นอาจต้องมีการลงทุนด้านเครื่องจักรมากขึ้นโดยเฉพาะ

เครื่องกวน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการซื้อของผู้บริโภค

 4. ข้อจ�ากดัของวสิาหกจิชมุชน คอื แรงงานผูสู้งอายุ 

ดงัน้ันผูวิ้จยัขอเสนอให้มกีารผลดัเปลีย่นต�าแหน่งการท�างาน

และจบัเวลามาตรฐานเพิม่เติมเพ่ือป้องกนัความคลาดเคลือ่น

ของเวลาและหาแรงงานท�าแทนเมื่อยามขาดแคลนแรงงาน 

เนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีการเหนื่อยล้าและเจ็บป่วยจากการ

ท�างานได้ 

 5. ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถลดจ�านวนแรงงานในการ

ผลิตลงได้ เนื่องจากยังมีแรงงานท่ีว่างงานในกิจกรรมที่ไม่

ทับซ้อน อนาคตจ�าเป็นต้องสร้างความยั่งยืนในการผลิต

และการจัดการกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งท�าให้ลดต้นทุนได้

มากข้ึน

 6. ผู ้วิจัยแนะน�าให้ท�าการทดลองวิธีการอื่น ๆ 

เพ่ือเปรียบเทียบกับวิธีการวิจัยของผู้วิจัย เพื่อความแตก

ต่างและเห็นควรเพิ่มการทดลองหรือการศึกษาการผลิต

ระยะยาว เพื่อการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพในการผลิต

ทีเ่หมาะสม และอาจตดัยบุขัน้ตอนในกระบวนการผลิตบาง

ส่วน เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ การขายสินค้าในช็อปสโตร์ 

หรือโมเดิร์นเทรดต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ของ

ประเทศไทยในวิกฤตการณ์โรคระบาด และศึกษาหาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการหาปริมาณใช้

ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ มูลค่าการน�าเข้าและส่งออกของประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยน 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน�้ามันดิบ ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ของประเทศไทย ท�าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 

และศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อสร้างสมการการพยากรณ์ปริมาณใช้ตู้คอนเทนเนอร์ จากน้ันท�าการ

เปรียบเทียบกับเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา แบบวิธีค่าเฉล่ียเคลื่อนท่ี วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีถ่วงน�้าหนัก วิธีการปรับ

เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล และการใช้ Excel Solver ช่วยในการหาค่า α ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย

ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในสถาณการณ์โควิด-19 ได้แก่ มูลค่าการน�าเข้าและส่งออกของประเทศไทย

และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย และผลจากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ด้วยเทคนิค

ต่าง ๆ พบว่า วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีถ่วงน�้าหนัก 5 เดือน ให้ค่า MAD MSE MAPE ต�่าท่ีสุด คิดเป็น 5.362%

ค�ำส�ำคัญ: การพยากรณ์ ตู้คอนเทนเนอร์ สถานการณ์โควิด-19

กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมำณใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในสถำนกำรณ์โควิด-19 
และเปรียบเทียบรูปแบบกำรพยำกรณ์ด้วยเทคนิคต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม

The Study of Factors Affecting to Container Consumption in the Situation 
of Covid-19 and Comparison Forecasting Models 

with Appropriate Techniques
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Abstract
This research aimed to analyze the economic factors affecting the consumption of containers in 

Thailand during the COVID-19 situation and the best time series forecasting techniques for quantifying 

the containers. The study factors influencing container consumption independent variables used in 

the study were the value of Thai imports and exports, exchange rate policy, interest rate, crude oil 

price, business sentiment index, inflation, and Thailand’s GDP. A time series of secondary data was 

compiled from January 2019 to December 2020 and examined using multiple regression analysis. 

Creating forecasting equations and then comparing them with time series forecasting techniques such 

as the moving average method, weighted moving average method, exponential smoothing method, 

and Excel solver help to determine the optimal α-value. The results of the study show that the factors 

affecting the consumption of containers in the situation of COVID-19 include the value of Thai imports 

and exports and the gross domestic product of Thailand. It was found that the 5-month weighted 

moving average method has the lowest error of 5.362%.

Keyword: forecast, container, Covid-19 situation

บทน�ำ
 ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศไทยนั้นปริมาณ
และมูลค่าการน�าเข้าและส่งออกสินค้าในภาพรวมลดลง 
โดยในปี 2563 ดัชนีปริมาณสินค้าเข้ามีค่า 89.8 ลดลง
จาก 100.3 ในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.5 
และดัชนีปริมาณสินค้าออกมีค่า 99.5 ลดลงจาก 105.6 
ในปี 2562 หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 5.8 นอกจากนี ้การค้า
ระหว่างประเทศมีมูลค่าประมาณ 13,660 พันล้านบาท 
ลดลงจาก 15,054 พันล้านบาทในปี 2562 หรือลดลงคิด
เป็นร้อยละ 9.3 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่
สหภาพยุโรป ASEAN ตะวันออกกลาง และ BIMSTEC

ภำพ 1 ดัชนีปริมาณสินค้าเข้าออกและมูลค่าน�าเข้าส่งออก
Note. From final report trade of import and export 
retrieved from https://tradereport.moc.go.th/
TradeThai.aspx

 การขนส่งสินค้าทางน�า้ ในปี 2562 เป็นรปูแบบหลัก
ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีปริมาณ 291,948 
พันตัน ลดลงจาก 305.029 พันตันในปี 2561 หรือมีอัตรา
การขยายตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.3 จากภาพรวมการน�า
เข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศท่ีปรับตัวลดลง เนื่องจาก
ความไม่แน่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยในปี 2562 ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือ
แหลมฉบังมีปริมาณ 7.98 ล้าน TEU ลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 1.2 และในปี 2563 ยังคงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
สถานการณ์ของ COIVD-19

ภำพ 2 ปริมาณการขนส่งสินค้าประหว่างประเทศ (พันตัน) 
Note. From final report trade of import and export 
retrieved from https://tradereport.moc.go.th/
TradeThai.aspx



176 Vol. 16 No. 3 September-December 2022EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจและปัญหา

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท�าให้ผู ้วิจัยมีความสนใจ

และมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระ

ทบต่อปริมาณการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกทาง

น�้า โดยมีตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ มูลค่าการน�า

เข้าและส่งออกของประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา

ดอกเบ้ียนโยบาย ราคาน�้ามันดิบ ดัชนีความเชื่อมั่นทาง

ธุรกิจ อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ของประเทศไทย ท�าการรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูอินกุรมเวลา 

ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2563 และศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อ

สร้างสมการการพยากรณ์ปริมาณใช้ตู้คอนเทนเนอร์ จาก

นัน้ท�าการเปรยีบเทยีบกบัเทคนคิการพยากรณ์อนกุรมเวลา 

แบบวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน�้าหนัก 

และวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเซียล

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาตัวแปรทีม่คีวามสมัพันธ์ด้านเศรษฐกจิ

กับความต้องการใช้ตู ้คอนเทนเนอร์ของประเทศไทยใน

วิกฤตการณ์โรคระบาด

 2. เพื่อศึกษาหาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา

ที่เหมาะสมที่สุดในการหาปริมาณใช้ตู้คอนเทนเนอร์

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

 Theeraviriya (2017) ได้ท�าการศึกษาและเปรียบ

เทียบวิธีการพยากรณ์ส�าหรับการพยากรณ์ความต้องการใช้

พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม โดยงานวิจัยน้ีใช้วิธีการ

พยากรณ์ 6 วิธี คือ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีแนวโน้มเชิง

เส้น วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย วิธีปรับเรียบ

เอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ วธิปีรบัเรียบเอก็ซ์โพเนนเชยีล
แบบวินเทอร์ วิธีแยกส่วนประกอบ โดยใช้เกณฑ์พิจารณา

ค่าเฉล่ียเปอร์เซน็ต์ความคลาดเคล่ือนสมบรูณ์ (MAPE) ทีต่�า่

ทีส่ดุ ผลการศกึษาพบว่า วธิกีารพยากรณ์ทีมี่ความเหมาะสม
ที่สุด คือ การพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบ

 Satansatit (2006) ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง การพยากรณ์

เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

เพื่อหาวิธีการพยากรณ์รายได้และการพยากรณ์ยอดขาย

ผลิตภัณฑ์ ท้ัง 9 ชนิด ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2541 

ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2549 จ�านวนท้ังสิ้น 166 ข้อมูล และน�า

มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติ Pearson 

correlation กับโปรแกรม QM for Windows ผลการ

วิเคราะห์แบบจ�าลองในการพยากรณ์ สมการที่ใช้ในการ

พยากรณ์รายได้ของบริษัทมีสมการดังนี้

 Inc = 87,639.458 + (1.5216×Dw) + (6.5282×Do) + 

(2.6675×Fc) + (6.5687×Ld) + (2.3663×Dt) + (6.5888×Cw) 

+ (2.8936×Gc)                                            (1)

 Somsuk, Pookboonmee, Huangsuwan, 

Sakulkrit, Nakha and Saikhoone (2021) ได้ท�าการ

ศึกษาเกณฑ์การเลือกสายการบินขนส่งสินค้าทางอากาศ

โดยผู้เช่ียวชาญไทยในด้านโลจิสติกส์ และได้พัฒนาตัวแบบ

กระบวนการล�าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 

Process--AHP) ส�าหรับการเลือกสายการบินท่ีเหมาะสม

ส�าหรับ โดยเกณฑ์การเลือกสายการบินขนส่งสินค้าทาง

อากาศท่ีมีความส�าคัญสูงสุดเรียงตามล�าดับคือ ราคา และ

ความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังได้ท�าวิเคราะห์ความไวเพื่อ

ตรวจสอบความแข็งแกร่งของผลการจัดอันดับด้วยการ

เปลี่ยนน�้าหนักเกณฑ์ และเปลี่ยนน�้าหนักของผู้เช่ียวชาญ 

ผลการศึกษาพบว่า สายการบินท่ีดีท่ีสุดในมุมมองของ

ผู ้จัดการ คือ สายการบินX และจากผลการวิเคราะห์ความ

ไวสามารถสรุปได้ว่ามีความแข็งแกร่งของผลการตัดสินใจ 

 Waiwutthikait (2010) ได้ท�าการศึกษาวิจัย

เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยของการส่งออกยางรถยนต์ใน

ประเทศ พบว่า ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจต่อราคาสินค้า 

ซึ่งประกอบไปด้วยภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทย ราคา

น�้ามันดิบ ราคายางพารา และราคาน�้ามันเตา ส่งผลต่อ

มูลค่าการส่งออกยางรถยนต์ของประเทศไทยมากท่ีสุด 

 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเศรษฐมติ ิเป็นการประยุกต์

วิธีทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์

ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ วิธีทางเศรษฐมิติถูกใช้เพื่อการ

ทดสอบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 

ไปจนถึงการประเมินผลนโยบายต่าง ๆ เคร่ืองมือพื้นฐาน

ของเศรษฐมิติท่ีใช้กันท่ัวไปมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์

การถดถอย Rungsuriya (2017) โดยเฉพาะแบบจ�าลอง
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การถดถอยเชิงเส้น ทฤษฎีเศรษฐมิติใช้ทฤษฎีสถิติศาสตร์

และคณิตสถิติศาสตร์เพ่ือประเมินและพัฒนาระเบียบวิธี

ทางเศรษฐมิติ 

 ทฤษฎีอุปสงค์เป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็น

ส่วนหนึ่งของความเข้าใจของนักเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับ

อปุสงค์และอปุทาน เส้นอปุสงค์และอปุทานมกัจะถกูใช้เป็น

อาร์กวิเมนต์พืน้ฐานส�าหรบัทนุนยิม ตามทฤษฎอีปุสงค์และ

แนวคิดของอุปสงค์และอุปทานสังคมจะก�าหนดจุดราคาที่

สมบูรณ์แบบส�าหรับรายการใด ๆ ในช่วงเวลา ส�าหรับทุก

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนโลกนั้นมีความต้องการในระดับหนึ่ง 

ความต้องการหมายถึงความต้องการของผู้บริโภคในการ

ซื้อสินค้า ความต้องการที่ระบุมักแสดงเป็นสกุลเงิน 

 การส่งออก (export) หมายถึง การจัดส่งสินค้า

และบริการจากต้นทางสู่ปลายทางในทางบก ทางน�้าหรือ

ทางอากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออกเรียกว่า “ผู้ส่ง

ออก” ส่วนในทางการค้าระหว่างประเทศ การส่งออก

หมายถึง การขายสินค้าและบริการในประเทศไปสู่ตลาด

อื่น (ตลาดสากล) ในการส่งออกและน�าเข้าซึ่งสินค้าจะต้อง

มีหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องด้วย คือ กรมศุลกากร แม้ว่าจะ

เป็นการน�าเข้าหรือส่งออกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเอง

ก็จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกรมศุลการกรด้วย และท่ีส�าคัญ

ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการน�าเข้าและส่งออกของประเทศ

นั้น ๆ ในประเทศไทยมักพบว่าสินค้าทางการเกษตรเกิน

อปุทานของตลาดในประเทศอยูเ่สมอ การส่งออกจงึเหมอืน

เป็นการลดปริมาณสินค้าที่เกินความต้องการของตลาดลง 

และในภาคอุตสาหกรรมมีบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ต่างประเทศ

ต้องการโดยเฉพาะ อาทิ สินค้าทางเกษตรบางประเภท 

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

 ตูค้อนเทนเนอร์ (container box) คือ ตู้ขนาดใหญ่

ที่ผลิตด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม เพื่อใช้บรรจุสินค้าส�าหรับ

การขนส่งทางเรือที่ต้องใช้ระยะเวลานานอย่างน้อย 15 วัน 

ดังนั้นภายนอกของตู้คอนเทนเนอร์น้ันจะต้องมีความแข็ง

แรง มี Slot เพื่อใช้ยึดตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ให้ติดกัน มี

สีสันหลากหลายและหลายขนาดตามความต้องการใช้งาน 

ตู้คอนเทนเนอร์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ส�าหรับการขนส่ง

ทางน�้า โดยเฉพาะทางทะเลที่กินระยะเวลาหลายวันดังนั้น

ตูค้อนเทนเนอร์ควรมคีณุภาพได้มาตรฐานอาจท�าด้วยเหลก็ 

หรืออลูมิเนียม โดยมีโครงสร้างภายนอกที่แข็งแรงสามารถ

วางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ช้ัน โดยจะมียึด หรือ 

Slot เพื่อให้แต่ละตู้จะมีการยึดติดกัน โดยส่วนใหญ่แล้ว

จะมีประตู 2 บาน ซ่ึงจะมีรายละเอียด ระบุหมายเลขตู้ 

(container number) น�้าหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด ฯลฯ 

เมื่อปิดตู้แล้วจะมีท่ี ล็อกตู้ ซ่ึงใช้ในการคล้องซีล (Seal) ซึ่ง

เดิมนั้นเป็นตะก่ัว แต่ปัจจุบันจะเป็น Plastic มีหมายเลข

ก�ากับ ส�าหรับใช้ในการบ่งช้ีสถานะภาพ 

 การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์โดยศึกษาจาก

ข้อมูลเก่าและรูปแบบต่าง ๆ ในอดีต หลายธุรกิจใช้เครื่อง

มือและระบบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมากที่

เก็บรวบรวมมาเป็นระยะเวลานาน จากนั้นซอฟต์แวร์จะ

คาดการณ์ความต้องการและแนวโน้มในอนาคต เพื่อช่วย

ให้บริษัทต่าง ๆ ตัดสินใจด้านการเงิน การตลาด และการ

ด�าเนินงานได้แม่นย�ายิ่งขึ้น และการพยากรณ์อนุกรมเวลา

เป็นเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่างหน่ึงที่ใช้แมชชีน

เลิร์นนิงและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อศึกษาการ

สงัเกตในอดตีและคาดการณ์ค่าในอนาคตของข้อมลูอนกุรม

เวลา Poonsuan (2007) เช่น

 1. Simple Moving Average คือ การหาค่า

เฉลี่ยของยอดผลิตในอดีตติดต่อกัน ตามจ�านวนคาบเวลา

ที่ผู้พยากรณ์ต้องการแล้วหารด้วยจ�านวนคาบเวลา ผลลัพธ์

ท่ีได้ คือ ค่าพยากรณ์ของคาบเวลาถัดไป

                                                        (2)

โดยท่ี t = ช่วงเวลา 

 n = จ�านวนข้อมูลท่ีจะค�านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 At = ข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลา t 

 MAn = ค่าพยากรณ์วธิค่ีาเฉลีย่เคลือ่นท่ี n ช่วงเวลา

 2. Weighted Moving Average การหาค่าเฉลี่ย

ของยอดผลิตในอดีตติดต่อกัน โดยมีการให้ค่าน�้าหนักตาม

ความส�าคัญแก่ยอดขายที่ใกล้ปัจจุบันที่สุดแล้วลดหลั่นไป

ตามอดีต โดยการถ่วงน�้าหนักของยอดขายในคาบเวลาแล้ว

หารด้วยผลรวมของตัวเลขท่ีน�ามาถ่วงน�้าหนัก ผลลัพธ์ที่ได้ 

คือ ค่าพยากรณ์ของคาบเวลาถัดไป
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                              (3)

โดยที่  t  = ช่วงเวลา 

 n = จ�านวนข้อมูลที่จะค�านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี

 At  = ข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลา t  

 Wt = ค่าถ่วงน�้าหนัก ณ ช่วงเวลา t  

 WMAn = ค่าพยากรณ์วธิค่ีาเฉลีย่เคลือ่นที ่n ช่วงเวลา

 3. Exponential Smoothing คือการพยากรณ์

ที่ให้ความส�าคัญกับข้อมูลเก่าทุกค่า โดยให้ความส�าคัญแก่

ค่าที่ใกล้ปัจจุบันมากที่สุดลดหลั่นลงไปต้ังแต่ค่าที่ 1 จนถึง

ค่าล่าสุด และถ่วงน�้าหนักข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์การปรับ

เรียบ (α) ดังสมการ ดังนี้

             (4)

โดยที่ Ft = ค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้า ณ ช่วง

เวลา t

 Ft-1 = ค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้า ณ ช่วง

เวลา t-1

 α = ค่าคงที่ปรับเรียบระหว่าง 0 ถึง 1   

 At-1 = ข้อมูลจริง ณ ช่วงเวลา t-1

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 1. ศกึษาข้อมูลเรือ่งการส่งออก รวมถงึข้อมลูอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องจากแหล่งข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ เช่น มลูค่าการส่งออก

สินค้าส�าคัญของประเทศไทย มูลค่าการน�าเข้าสินค้าส�าคัญ

ของประเทศไทย รูปแบบวิธีการน�าเข้าและส่งออก กฎ

ระเบียบศุลกากร เป็นต้น

 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อ

ใช้ในการวิเคราะห์ 

ตำรำง 1 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ

ใช้ตู้คอนเทนเนอร์

ประเภท
ตัวแปร

ตัวแปร ชื่อตัวแปร

ตัวแปรตาม Y ปริมาณการใช้ตู้คอนเทนเนอร์
ของประเทศ

ตัวแปรอิสระ X1 มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทย
ไปทั่วโลก

ตัวแปรอิสระ X2 มูลค่าการน�าเข้าสินค้าสู่
ประเทศไทย

ตัวแปรอิสระ X3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอล
ล่าร์สหรัฐ

ตัวแปรอิสระ X4 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ตัวแปรอิสระ X5 ราคาน�้ามันดิบ

ตัวแปรอิสระ X6 ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจของ
ประเทศไทย

ตัวแปรอิสระ X7 อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย

ตัวแปรอิสระ X8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศไทย

ท่ีมาของข้อมูล
1. ปริมาณการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ของประเทศ จาก http://
www.thaibsaa.com/
2. มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปท่ัวโลก จาก https://
tradereport.moc.go.th
3. มูลค่าการน�าเข้าสินค้าสู่ประเทศไทย จาก https://
tradereport.moc.go.th
4. อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐั จาก https://
www.bot.or.th
5. อัตราดอกเบ้ียนโยบาย จาก https://www.bot.or.th
6. ราคาน�้ามันดิบ จาก https://fred.stlouisfed.org/
series/DCOILBRENTEU
7. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของประเทศไทย จาก  
https://www.bot.or.th
8. อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย จาก http://www.
indexpr.moc.go.th
9. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย จาก https://
www.nesdc.go.th
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประชำกร

 ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล

เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง n=24 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

 1. โปรแกรม Excel Solver

 2. โปรแกรม QM For Windows

 3. น�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์เพื่อบรรยาย

ลักษณะของข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาประกอบด้วย ค่าต�่า

สุด ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความเบ้ 

และความโด่งของตัวแปรทั้งหมด เพื่อการจัดระเบียบของ

ข้อมูลและแสดงการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัด

การกระจายข้อมูล

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

 4. ท�าการสกัดปัจจัยด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย 

(factor analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(principal component analysis) และท�าการวิเคราะห์

การถดถอย (regression model) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม โดยส�าหรบัสหสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรตาม จะต้องมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญั ภายใต้

ระดับความเช่ือม่ัน 95% เมื่อถูกใช้เป็นตัวแปรอิสระในแบบ

จ�าลองเดยีวกนั จะส่งผลให้ความแม่นย�าของแบบจ�าลองลด

ลง โดยผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรท่ีสนใจตามสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้

 H0: ตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน

 H1: ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กัน

 ระดับนัยส�าคัญท่ี .05

 การวิเคราะห์ความเข้มข้นของค่าสหสัมพันธ์จะ

พิจารณาจาก P-Value โดยหากว่า P-Value<.05 หมายถึง 

ตัวแปรท้ังสองท่ีพิจารณามีความสัมพันธ์กัน (Reject H0) 

แต่หากค่า P-Value>.05 หมายถึง ตัวแปรท่ีพิจารณาทั้ง

สองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน (Reject H1) สามารถใช้เป็น

ตัวแปรอิสระในแบบจ�าลองเดียวกันได้โดยไม่ท�าให้ความ

แม่นย�าของแบบจ�าลองลดลง

 จากนั้นจึงท�าการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์

ของตัวแปร โดยจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(correlation coefficient) ตามเกณฑ์แนวทางของ Best.

ต่อไปนี้  

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับควำมสัมพันธ์

 0.00  ไม่มีความสัมพันธ์กัน

 0.01–0.20 มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก

 0.21–0.50 มีความสัมพันธ์กันน้อยหรือต�่า

 0.51–0.80 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง

 0.81–1.00 มีความสัมพันธ์กันมาก

โดย r หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation 

coefficient)
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ตำรำง 2
การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติโคลโมกรอฟ-สเมอร์นอฟ

ตัวแปร Kolmogorov-
Smirnov Test

Asymp. Sig.

Y 0.145 0.200

X1 0.095 0.200

X2 0.077 0.200

X3 0.099 0.200

X4 0.211 0.007

X5 0.202 0.012

X6 0.201 0.013

X7 0.232 0.002

X8 0.351 0.000

 จากตาราง 2 พบว่า ตัวแปรที่ค่า Sig. มากกว่า 
0.05 ซึง่แสดงถงึ ตวัแปรทีม่กีารแจกแจงแบบปกติ ไม่มคีวาม
สัมพันธ์กัน ได้แก่ มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปท่ัวโลก 
(X1) มูลค่าการน�าเข้าสินค้าสู่ประเทศไทย (X2) อัตราแลก
เปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (X3) และพบว่ามีตัวแปร
ที่มีค่า Sig. ต�่ากว่า .05 ซึ่งแสดงถึง ตัวแปรที่มีการแจกแจง
แบบไม่ปกติและมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ อัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย (X4) ราคาน�้ามันดิบ (X5) ดัชนีความเชื่อม่ันทาง
ธุรกิจของประเทศไทย (X6) อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย 
(X7) และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (X8) เมื่อ
ตรวจสอบค่าผิดปกติในตัวแปรตามด้วยสถิติ GESD ของ 
Rosner พบว่า ไม่มีค่าความผิดปกติของตัวแปร
 5. ท�าการพยากรณ์ความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์
จากโมเดลการถดถอย (regression model) และการ
พยากรณ์ในรูปแบบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แบบถ่วงน�้าหนัก วิธีเอ็กซ์โพเนนเชียลปรับเรียบ และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
 เกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการ
พยากรณ์ในการวิจัยครั้งนี้ก�าหนดให้วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
และค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน�้าหนัก 3 เดือน และ 5 

เดอืน และส�าหรบั วิธเีอก็ซ์โพเนนเชยีลปรบัเรยีบ ก�าหนดค่า 
Alpha ที่ 0.5 และ 0.7 เนื่องจากการพยากรณ์ปริมาณการ
ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เหมาะสมกับ Short-range forecast 

เพื่อให้สามารถจัดการเตรียมความพร้อมตู้คอนเทนเนอร์
ให้เพียงพอต่อผู้ได้อย่างถูกต้อง และปริมาณการใช้มีความ
ผันผวนอย่างรวดเร็ว 

 6. ใช้ Excel Solver เพื่อค้นหาค่า Alpha ที่ท�าให้
เกดิค่า Error น้อยท่ีสดุจากการพยากรณ์แบบ Exponential 
Smoothing เท่านั้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ ค่า Alpha ที่ 0.24 
ตามภาพ 3 ด้านล่างน้ี
 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (objective function)-Set 
Objective: ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยน้อย
ที่สุด: $I$15 ตัวแปรตัดสินใจ (decision variable)-By 
change variable cell: ค่าคงท่ีของการปรับให้เรียบ α: 
$D$1,ข้อจ�ากัดหรือเง่ือนไข (constrains)-Subject to the 
constrains: ค่าคงที่ของการปรับให้เรียบ α มีค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1 $D$1<=1 และค่าคงที่ของการปรับให้เรียบ 
α มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 $D$1>=0
 7. ท�าการวัดค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์
ด้วยวิธีการดังนี้
 - MAD--Mean Absolute Deviation: ค่าคลาด
เคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย

                     (5)
โดยท่ี  t   = ช่วงเวลาท่ี 
 n  = เวลาท้ังหมด
 et = ความความเคลื่อนท่ี t

 - MSE--Mean Squared Error: ค่าคลาดเคล่ือน

ก�าลังสองเฉลี่ย

                  (6)
โดยท่ี  t   = ช่วงเวลาท่ี 
 n  = เวลาท้ังหมด
 et = ความความเคลื่อนท่ี t

 - MAPE--Mean Absolute Percentage Error: 

ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย

         (7)
โดยท่ี  t      = ช่วงเวลาท่ี 
 n     = เวลาท้ังหมด

 Yt    = ผลลัทธ์จริงช่วงเวลา t

 t  = ผลค่าพยากรณ์ช่วงเวลา t  
 8. สรุปผลการศึกษาพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ เพื่อ

อธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีตั้งไว้
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ภำพ 3 การใช้ Excel Solver เพื่อค้นหาค่า Alpha ที่ท�าให้

เกดิค่า Error น้อยทีส่ดุจากการพยากรณ์แบบ Exponential 

Smoothing

ภำพ 4 ไดอะล็อกบ็อกซ์ Solver parameter หลังจาก

ระบุเงื่อนไข

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย

 ผู ้ วิ จัยได ้ท�าการวิ เคราะห ์ผลการศึกษาและ

ผลการพยากรณ์ท่ีได ้จากจัดท�าแบบจ�าลองที่ได ้ โดย

เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้

ตู ้คอนเทนเนอร์และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยการเลือก

ตัวแปรโดยวิธีการลดตัวแปร (backward elimination) 

เพื่อพยายามคัดเลือกตัวแปรที่ดีที่สุดและได้โมเดลประหยัด 

เพื่อใช้ในการพยากรณ์ความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่ง

จะศึกษาแบบจ�าลองการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงสามารถสรุป

ข้อมูลได้ ดังน้ี

 จากตาราง 3 เมื่อน�าโมเดลที่ได้ มาทดสอบความ

สัมพันธ์เชิงพยากรณ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ

ที่ละตัวพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์มีเพียง 

3 ปัจจัยเท่านั้น คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปทั่ว

โลก (X1) มูลค่าการน�าเข้าสินค้าสู่ประเทศไทย (X2) และ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (X8) โดยสามารถสร้าง

สมการได้ ดังนี้

    Y = 44537.028+X1(0.0000003102) 

         + X2(-0.0000001630)+X8(0.161)         (8)

 จากสมการสามารถอธิบายได้ว่า 

 เม่ือมูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปทั่วโลก 

เพิ่มขึ้น 1 หน่วย สามารถพยากรณ์ได้ว่า ความต้องการ

ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศ จะเพิ่มข้ึน 0.0000003102 

หน่วย 

 เมื่อมูลค่าการน�าเข้าสินค้าสู ่ประเทศไทย เพ่ิม

ข้ึน 1 หน่วย สามารถพยากรณ์ได้ว่า ความต้องการใช้ตู้

คอนเทนเนอร์ในประเทศ จะลดลง 0.0000001630 หน่วย

 เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย เพ่ิมขึ้น 

1 หน่วย ความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศ จะ

เพิ่มข้ึน 0.161 หน่วย 

 จากนั้นใช้โปรแกรม QM For Windows ในการ

ค�านวณหาค่าพยากรณ์ในรูปแบบค่าเฉลี่ยเคล่ือนท่ี 3 และ5 

เดือน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน�้าหนัก 3 และ5 เดือน วิธี

เอ็กซ์โพเนนเชียลปรับเรียบ α ท่ี 0.24 0.5 และ 0.7 และ

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ซ่ึงสามารถสรุปผลการ

พยากรณ์ ได้ ดังนี้

 ผลการตรวจสอบความแม่นย�าของการพยากรณ์

โดยพจิารณาค่าเฉลีย่การเบีย่งเบนสมับูรณ์ (Mean Absolute 

Deviation--MAD) ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดยกก�าลังสอง 

(Mean Squared Error--MSE) และค่าเฉลีย่ความผิดพลาด

ร้อยละสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error-

-MAPE) ในช่วงเวลาเดียวกัน ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์เปรียบ

เทียบค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบพยากรณ์ท่ีได้ จาก

การพยากรณ์ท้ัง 8 วิธี ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4
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ตำรำง 3 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.

β Std. Error Beta

(Constant) 44537.028 0.200 .762 .455

X1 0.0000003102 0.200 .617 3.798 .001*

X2 -0.0000001630 0.200 -.505 -2.705 .014*

X8 .161 0.007 .569 3.052 .006*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภำพ 5 หน้าต่างโปรแกรม QM For Windows ฟังก์ชัน Forecasting

ตำรำง 4

ผลการตรวจสอบความแม่นย�าของการพยากรณ์ แสดงค่าคลาดเคลื่อนทางสถิติ

รูปแบบกำรพยำกรณ์ MAD MSE MAPE

Moving Average 3 m. 21,954.23 730,204,700 5.694%

Moving Average  m. 21,290.46 702,624,200 5.500%

Weighted moving average 3 m. 21,372.49 689,426,800 5.511%

Weighted moving average 5 m. 20,845.06 706,725,700 5.362%

Exponential Smoothing: α = 0.24 21,183.57 718,374,000 5.474%

Exponential Smoothing: α = 0.5 23,183.75 836,339,700 6.046%

Exponential Smoothing: α = 0.7 25,070.47 1,005,493,000 6.565%

Multiple Regression analysis 24,913.58 927,365,700 6.35%
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 จากตาราง 4 จะเห็นได้ว่า การพยากรณ์ปริมาณ

ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ของประเทศไทยด้วยวิธีการ

พยากรณ์ แบบ Weighted moving average 5 month 

ให้ค่า MAD MSE MAPE ต�่าที่สุด คิดเป็น 20,845.06 

706,725,700 และ 5.36% ตามล�าดับ

สรุปผลกำรวิจัย

 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ความ

ต้องการ จ�านวน 8 วิธี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. การพยากรณ์ด้วยวิธี Moving Average 3 

month เป็นวิธีการพยากรณ์จากการหาค่าเฉลี่ยปริมาณ

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 3 เดือนก่อนหน้า โดยท่ีให้ค่าน�้า

หนักในแต่ละเดือนเท่า ๆ กัน ผลการวิเคราะห์พบว่า การ

พยากรณ์ด้วยวิธี Moving Average 3 month นั้น ท�าให้

เกิดค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ 5.69%

 2. การพยากรณ์ด้วยวิธี Moving Average 5 

month เป็นวิธีการพยากรณ์จากการหาค่าเฉลี่ยปริมาณ

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 5 เดือนก่อนหน้า โดยท่ีให้ค่าน�้า

หนักในแต่ละเดือนเท่า ๆ กัน ผลการวิเคราะห์พบว่า การ

พยากรณ์ด้วยวิธี Moving Average 5 month นั้น ท�าให้

เกิดค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ 5.5%

 3. การพยากรณ์ด้วยวิธี Weighted moving 

average 3 month เป็นวธิกีารพยากรณ์จากการหาค่าเฉลีย่

ปริมาณการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 3 เดือนก่อนหน้า โดยท่ีให้

ค่าน�้าหนักในแต่ละเดือนต่างกัน คือเดือนก่อนหน้า 1 เดือน 

ให้ค่าน�้าหนักเท่ากับ 3 เดือนก่อนหน้า 2 เดือน ให้ค่าน�้า

หนักเท่ากับ 2 และเดือนก่อนหน้า 3 เดือน ให้ค่าน�้าหนัก

เท่ากับ 1 และหารด้วยจ�านวนค่าน�้าหนักท้ังหมด ผลการ

วิเคราะห์พบว่า การพยากรณ์ด้วยวิธี Weighted moving 

average 3 month นั้น ท�าให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ 

5.51%

 4. การพยากรณ์ด้วยวิธี Weighted moving 

average 5 month เป็นวิธีการพยากรณ์จากการหาค่า

เฉลี่ยปริมาณการใช้ตู ้คอนเทนเนอร์ 5 เดือนก่อนหน้า 

โดยที่ให้ค่าน�้าหนักในแต่ละเดือน คือ เดือนก่อนหน้า 1 

เดือน ให้ค่าน�้าหนักเท่ากับ 5 เดือนก่อนหน้า 2 เดือน ให้

ค่าน�้าหนักเท่ากับ 4 เดือนก่อนหน้า 3 เดือน ให้ค่าน�้าหนัก

เท่ากับ 3 เดือนก่อนหน้า 4 เดือนให้ค่าน�้าหนักเท่ากับ 2 

และเดอืนก่อนหน้า 5 เดือนให้ค่าน�า้หนกัเท่ากบั 1 จากนัน้

จึงหารด้วยจ�านวนค่าน�้าหนักท้ังหมดผลการวิเคราะห์ พบ

ว่า การพยากรณ์ด้วยวิธี Weighted moving Average 5 

month นั้น ท�าให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ 5.36%

 5. การพยากรณ์ด้วยวธิ ีExponential Smoothing: 

α=0.241 เป็นวิธีการพยากรณ์โดยอาศัยค่าคงที่เท่ากับ 

0.241 โดยใช้สมการ Y พยากรณ์ = Yพยากรณ์ก่อนหน้า 

1 เดือน+[0.24* (Y ก่อนหน้า 1 เดือน – Y พยากรณ์ก่อน

หน้า 1 เดือน)] ผลการวิเคราะห์ พบว่า การพยากรณ์ด้วย

วิธี Exponential Smoothing: α = 0.24 น้ัน ท�าให้เกิด

ค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ 5.47 %

 6. การพยากรณ์ด้วยวธิ ีExponential Smoothing: 

α=0.5 เป็นวิธีการพยากรณ์โดยอาศัยค่าคงท่ีเท่ากับ 0.5 

โดยใช้สมการ Yพยากรณ์ = Yพยากรณ์ก่อนหน้า 1 เดือน 

+ [0.5* (Y ก่อนหน้า 1 เดือน – Y พยากรณ์ก่อนหน้า 

1 เดือน)] ผลการวิเคราะห์ พบว่า การพยากรณ์ด้วยวิธี 

Exponential Smoothing: α = 0.5 น้ัน ท�าให้เกิดค่า

คลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ 6.04 %

 7. การพยากรณ์ด้วยวธิ ีExponential Smoothing: 

α = 0.7 เป็นวิธีการพยากรณ์โดยอาศัยค่าคงท่ีเท่ากับ 0.7 

โดยใช้สมการ Yพยากรณ์ = Yพยากรณ์ก่อนหน้า1เดือน + 

[0.7* (Y ก่อนหน้า 1 เดือน – Yพยากรณ์ก่อนหน้า 1 เดือน)] 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การพยากรณ์ด้วยวิธี Exponential 

Smoothing: α = 0.7 นั้น ท�าให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนเฉล่ีย

อยู่ 6.56 %

 8. การพยากรณ์ด้วยวิธี Multiple Regression 

Analysis โดยการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงพยากรณ์ระหว่าง

ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระที่ละตัวพบว่าปัจจัยที่ความ

สัมพันธ์เชิงพยากรณ์มีเพียง 3 ปัจจัยเท่านั้น คือ มูลค่า

การส่งออกสินค้าจากไทยไปทั่วโลก (X1) มูลค่าการน�า

เข้าสินค้าสู่ประเทศไทย (X2) และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศไทย (X8) ท�าให้ได้สมการ คือ 

 Y = 44537.028 + X1(0.0000003102) +

                X2(-0.0000001630)+X8(0.161)      (9)
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ผลการวิเคราะห์ พบว่า การพยากรณ์การพยากรณ์ด้วยวิธี 

Multiple Regression Analysis นั้น ท�าให้เกิดค่าคลาด

เคล่ือนเฉลี่ยอยู่ 6.35%

 ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

เชิงพยากรณ์มีเพียง 3 ปัจจัยเท่านั้น คือ มูลค่าการส่งออก

สินค้าจากไทยไปทั่วโลก (X1) มูลค่าการน�าเข้าสินค้าสู ่

ประเทศไทย (X2) และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย 

(X8) โดยสามารถสร้างสมการได้ ดังนี้ 

 Y = 44537.028+X1(0.0000003102) + 

                  X2(-0.0000001630) + X8(0.161)    (10)

 และผลการตรวจสอบความแม่นย�าของการ

พยากรณ์ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ MAD MSE MAPE 

พบว่า การพยากรณ์ปริมาณความต้องการตู้คอนเทนเนอร์

แบบ Weighted moving average 5-month ให้ค่า MAD 

MSE MAPE ต�่าที่สุด คิดเป็น 20,845.06 706,725,700 

และ 5.362% ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ

 1. ผลการศึกษาวิจัยนี้ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ส�าหรับการตัดสินใจ วางแผนการเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ 

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ของลูกค้า

ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

 2. จากรูปแบบสมการพยากรณ์ที่เหมาะสมในการ

ศึกษาวิจัยนี้ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับอนุกรมเวลา ที่มี

ลักษณะการเคลื่อนไหวท่ีคล้ายคลึงกัน เช่นศึกษาปริมาณ

การส่งออกสินค้า 

 3. ผลการศกึษาวิจยันี ้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการพยากรณ์ความต้องการในสถานการณ์โรคระบาด 

เหมอืนโรคระบาดโควดิ 19 ได้ ส�าหรบัด้านการเตรยีมปรมิาณ
ตูค้อนเทนเนอร์ให้เพยีงพอต่อการปรมิาณใช้ตูค้อนเทนเนอร์

ของผู้ส่งออกประเทศไทย

 4. พฒันาและออกแบบระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ
ส�าหรับการเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม โดยใช้ Excel 

Solver เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้เกิดความสะดวกและเกิดผลิตภาพเพิ่มข้ึน

ข้อจ�ำกัดของงำนวิจัย

 จ�านวนข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษายังถือว่ามีกลุ ่ม

ตัวอย่างที่ค ่อนข้างจ�ากัด ดังนั้นจึงควรขยายแนวทาง

การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่น หรือกลุ่มตัวอย่าง

จากบริษัทอื่นที่ท�าธุรกิจเหมือนกับบริษัทกรณีศึกษา ซึ่ง

อาจเป็นประโยชน์ต่อการขยายกลุ ่มตัวอย่างและช่วย

ให้การศึกษาความสัมพันธ์มีผลที่ชัดเจนและแม่นย�ายิ่งขึ้น

References 

Attawanich, C. (2002). Forecasting for production planning: A case study of louver glass factory. 
 Bangkok: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. (in Thai)

Rungsuriyawiboon, S. (2017). Introductory econometrics (2nd ed.). Bangkok: Thammasat University 
 Press. (in Thai)

Pantupon, T., Chotibhawaris, T., & Buddeejeen, J. (2021). Improvement of nut and screw placement in 
 warehouse with ABC Analysis. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(3), 201–210. 
 (in Thai) 

Pengsomboon, W., Thanawasien, S., & Sujarae, A. (2019). Transportation system design for transporting 
 heavy and oversize goods. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(3), 106–118. (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 185

Poonsuan, W. (2007). Time series forecasting study (TIME SERIERS) for production planning case study 
 SB Furniture Industry Co., Ltd. (Master’s Thesis). Thai-Nichi Institute of Technology. Bangkok. 
 (in Thai)

Somsuk, N., Pookboonmee, V., Huangsuwan, S., Sakulkrit, K., Nakha, S., & Saikhoone, S. (2021). Application
 of AHP method to cargo airline selection for air freight forwarder. EAU Heritage Journal Science 
 and Technology, 15(1), 218–234. (in Thai)

Satansatit, T. (2006). Quantitative forecasting in inventory management: A case study of Aurora Chemical Co., Ltd
 (Independent study). Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Pathum Thani. (in Thai)

Wattanawongwisut, T., Thongsopa, C., & Jongkol, P. (2021). Productivity improvement in rice packing 
 operation. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(3), 164–174. (in Thai)



186 Vol. 16 No. 3 September-December 2022EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

 

 

แนะน�ำหนังสือ

Book Review

โดย สุชัย พงษ์พากเพียร

By Suchai Pongpakpian

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

School of Engineering, Eastern Asia University

ชือ่เรือ่ง: หลักคดิทีค่นญีปุ่น่พกไปท�างานทกุวนั Principles 

That Japanese People Carry to Work Every Day

ผู้เขียน: Kazuyoshi Komiya

ผู้แปล: วีรวรรณ จารุโรจน์จินดา

พิมพ์ที่: วีเลิร์น (WeLearn)

ปีที่พิมพ์: 2562

จ�ำนวนหน้ำ: 192 หน้า

เกริ่นน�ำ
 หนังสือ “หลักคิดท่ีคนญ่ีปุ่นพกไปท�างานทุกวัน” 

น�าเสนอหลักคิดท่ีเรียบง่าย ซ่ึงมีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ใน

การพัฒนาตนเอง และความใส่ใจในการท�างานที่ปฏิบัติ  

และกลายเป็นรากฐานความส�าเร็จทั้งมวลของการท�างาน

ของคนญ่ึปุ่น เนื้อหาดังกล่าวจึงเป็นเรื่องน่าสนใจ ท่ีเราจะ

ได้อ่านแล้วพจิารณาในความเหมอืนและแตกต่างกบัหลักคดิ

ในการท�างานของเรา เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและ

การท�างานให้ดีขึ้น มีความสุขกับการท�างาน และประสบ

ความส�าเรจ็ในการท�างานในอนาคต

จุดประสงค์
 หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นหลักคิดการท�างานของ

คนญี่ปุ่น ท่ีจะพยายามท�าสิ่งท่ีเป็นเรื่องธรรมดาให้ดีที่สุด 

และได้กลายเป็นรากฐานของส�าเร็จโดยรวมของประเทศ

ญี่ปุ่น เหมาะส�าหรับผู้อ่านชาวไทยที่จะเรียนรู้และปรับใช้

กับชีวิตและการท�างานสร้างความส�าเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม 

จากการใช้หลักคิดที่เรียบง่าย เพื่อการพัฒนาตัวเองให้ เป็น

ผู้ที่ประสบความส�าเร็จยิ่ง ๆ  ขึ้นไปด้วยการท�าสิ่งธรรมดาให้

เต็มก�าลังตามหลักคิดได้แสดงในหนังสือเล่มนี้

สำระส�ำคัญ 
 หนงัสอืเล่มนีแ้บ่งออกเป็น 4 บท 

 บทแรกกล่าวถึงทัศนคติเป็นตัวก�าหนดการด�าเนิน

ชวีติและการท�างาน จติใจทีซ่ือ่ตรงและทศันคตทิีถ่กูต้องจะ
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ช่วยให้ประสบความส�าเร็จ ชีวติทีม่คีวามสขุ คือ ชวีติท่ีสมดลุ 

ให้ความส�าคญักบัสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ท่ากัน ในด้าน ตวัเอง ครอบครวั 

เพือ่น บรษิทั งาน สงัคมและประเทศชาติ 

 บทที ่2 กล่าวถงึ หลกัคดิการท�างานทีค่นญ่ีปุ่นปฏิบัติ

สบืทอดกนัมา คอื การท�างานอย่างเตม็ที ่ท�าเรือ่งธรรมดา ให้ดี

ทีส่ดุ เป็นหลกัคดิของคนญีปุ่น่ ในการลองท�า ลองปฏิบัต ิจึงจะ

บงัเกิดผล ด้วยคาถา A B C: Atarimae (เรือ่งธรรมดา) Baka ni 

naru (ทุ่มสุดตัว) Chanto suru (ท�าให้ดีที่สุด) “การทุ่มสุด

ตัวท�าเรื่องธรรมดาให้ดีที่สุด”

 บทที่ 3 การทุ่มสุดตัวเขาท�ากันอย่างไร ความเป็น

มืออาชีพในส่ิงที่ท�าอยู่ คือ การท�าอย่างเต็มที่ท�าให้ดีที่สุด 

เป็นความภาคภูมใิจของมืออาชพี การท�ามรณานสุต ิเป็นประจ�า

จะท�าให้รู้จักใช้เวลาและชีวิตอย่างมีความหมาย เรียนรู้ท่ี

จะพัฒนาหาความรู้นอกเวลาการท�างาน และระลึกเสมอว่า

ความรู้ถ้าไม่น�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ ความรูก็้จะไม่มคีณุค่า

อันใด

 บทที่ 4 วิธึก�าหนดโชคชะตา ทุกคนต้องพบความ

ล้มเหลว แต่ต้องไม่ล้มเหลวเรื่องเดิม ๆ คนญี่ป่นเชื่อในเรื่อง

โชคชะตา เมือ่ต้องเผชญิกบัสถานการณ์ทีบ่บีคัน้ จะมทีางแก้ 2 

วิธี คือ เผชิญหน้าและจัดการที่ต้นตอของปัญหา หรือเอา

ตวัเองออกจากปัญหา ส่ิงทีห่นงัสอืเล่มนีแ้นะน�า คอื ควรอยู่

ใกล้คนทีป่ระสบความส�าเรจ็ เพือ่เรยีนรู ้ผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็

ส่วนใหญ่ เป็นคนทีเ่หน็คณุค่าของเวลา    

สะท้อนคุณค่ำ
 1. ทศันคตกิ�าหนดการปฏบิตั ิเราจะต้องพาตวัเองไป

อยูใ่นสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม บรรยากาศจะท�าให้ทัศนคติ

คณุเปลีย่นแปลงได้ จะท�าให้เรามแีรงกระตุน้ พฒันาตวัเองให้ดี

ขึน้ ดงัค�าสอนในศาสนาพทุธของเราในมงคลชวีติ 38 ประการ 

อยูใ่นถิน่ทีเ่หมาะสม อยูใ่กล้บณัฑติ และหลกีเลีย่งคนพาล

 2. การฝึกฝนลงมือท�า แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย

ธรรมดา การพฒันาหาความรู ้ทัง้ทางทฤษฎ ีและการปฏบิตัิ

เป็นเรือ่งท่ีคนญ่ีปุ่นปฏบัิตกัินอย่างสม�า่เสมอ ความรูท้างทฤษฎี 

จะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ได้มกีารมาลองปฏบัิติ

 3. การท�างานแบบมืออาชีพ การท�างานอย่างมือ

อาชีพ คือ ความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีเราได้รับการมอบหมาย

อย่างดทีีส่ดุ เพราะการไม่ท�าเช่นนัน้ กเ็หมอืนกับการดถููกตวัเอง

แม้จะพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบ ก็ไม่ควรท�าในแบบแย่ ๆ มันจะ

เป็นการบ่งบอกความน่าเชือ่ถือ หรอืคณุภาพแย่ ๆ ในตัวเรา

 4. เป้าหมายเป็นเรือ่งส�าคญั การมเีป้าหมายทีช่ดัเจน

จะท�าให้ท�าได้อย่างต่อเนือ่ง แม้บางครัง้จะออกนอกเส้นทาง

แต่กย็งัสามารถทบทวนและปรบักลบัเข้าสูเ่ส้นทางได้ ควรเร่ิม

จากเป้าหมายเล็ก ๆ พัฒนาไปทีละขั้นตามที่เราถนัด

 5. โอกาสดเีข้าหาคนทีพ่ร้อม คนญีปุ่น่นยิมการจด

บันทึก ช่วยให้ความคดิเป็นระเบียบ เหน็ข้อผดิพบาด และรูจ้กั

ท่ีจะปรบัปรงุพัฒนาตวัเองพร้อมรบักบัโอกาสใหม่ ๆ  ทีจ่ะเข้า

มาอยู่เสมอ

 6. ใช้ชีวิตเรยีบง่าย การใช้ชวีติบนความเรยีบง่าย พอใจ

กับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน รู้จักแบ่งปัน เป็นเคล็ดลับในการ

สร้างความสุขให้กับชีวิต

สรุป
 คนญี่ปุ่นมีวิธีการท�างานท่ีเป็นจุดเด่นส�าคัญ คือ 

การท�างานด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

และใส่ใจในรายละเอยีดทกุอย่างทีท่�า หลกัคดิ เรือ่ง การทุม่

สุดตัวท�าเร่ืองธรรมดาให้ดีท่ีสุด จึงเป็นหลักคิดท่ีน่าสนใจ

ควรที่จะท�าการเรียนรู ้ พินิจพิเคราะห์ เพื่อน�ามาปรับใช้

กับชีวิตการท�างาน เพื่อพัฒนาความสามารถการท�างาน 

ท�าให้เรามีความสุขกับการท�างาน และประสบความส�าเร็จ

กับการท�างาน จึงเป็นหนังสือที่น่าอ่านและสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้กับชีวิตและการท�างานเราได้เป็นอย่างดี
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