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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ	ด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา	นักวิจัย	คณาจารย์	ตลอดจนนักวิชาการ 

ทั่วไป	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณชน	 และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ 

ด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

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

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้
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วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

    เทคโนโลยี

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายใน 

    และภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์  

    สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น



เลขานุการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน  มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล  มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.อรษา สุตเธียรกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์  คณะเภสัชศาสตร์

     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เรืออากาศโท สุฐิต ห่วงสุวรรณ    คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์กุลวดี เถนว้อง    คณะวิศวกรรมศาสตร์

     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวอรพินท์ ลูกอินทร์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์มาลิน จันทรโชติ   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวทิพย์รัตน์ พานะจิตต์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Associate Professor Dr. Sushama Kasbekar Assumption University

Mr. Eric Larsen    A Physical Scientist for the U.S. Department  

     of Energy. He was a technical writer at the  

     Idaho National Laboratory and a research  

     technician, University of Maryland Physics  

     Department



รศ. ดร. บุญใจ ศรีสถิตน รากูร

รศ. ดร. กุหลาบ รัตนสัจธรรม

ผศ. ดร. รัตติกร จงวิศาล

รศ. จันทนา รณฤทธิวิชัย

ศ.นพ. อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์

ดร. นพ. ปรีชา เปรมปรี

ศ. ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์

ดร. วิทยา เจียรพันธุ์

ดร. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ผศ. นท. ดร. งามลมัย ผิวเหลือง

รศ. ดร. รุ่งแสง อรุณโพโรจน์

ศ. นพ. ธีระ รามสูต

รศ. ดร. วินัย ด�าสุวรรณ

รศ. ดร. สุทธนู ศรีไสย์

ผศ. ดร. ดุษฎี เจริญสุข

ผศ. ดร. เนตรนภิส เขียวข�า

ผศ. ดร. สมชัย พันธุ์อนุกูล

ศ. ดร. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช

ผศ. ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

ร.ท. สุฐิต ห่วงสุวรรณ

ผศ. สรรพชัย หุวะนันท์

รศ. ดร. จริยา วิทยะศุภร

ดร. บัญชา ชิณศรี

ผศ. ดร. จารึก สิงหปรีชา

ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม



ในปลายปี 2558 นี้ ประเทศในกลุ่มอาเซียน จะก้าวสู่ AEC (ASIAN ECONOMY COMMUNITY) เพื่อ

ให้ประชาคมอาเซียน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น โดยมี 

เป้าหมาย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของชาวประชาคมอาเซียนทั้งปวง 

วารสารวิชาการฉบับวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจ�าเดือน มกราคม  

ถึง เมษายน 2558 ขอต้อนรับ ปีของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส�าหรับเนื้อหาของบทความวิจัยที่มีในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฉบับนี้ มุ่งเน้นในเรื่องของ การจัดการ

ด้านสุขภาพ ในหลายๆ ประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ 

ทางด้านการวจิยัเกีย่วกบัการดูแลสิง่แวดล้อม การคมนาคมทางอากาศ การเรยีนการสอนทีเ่ข้ากบัยคุสมยั และบทความ 

แนะน�าหนังสือ เรื่อง แรงบันดาลใจจากไอน์ไสตน์ ยอดนักวิทยาศาสตร์ แห่งศตวรรษ ของโลก ที่น่าสนใจที่ให้แง่มุม 

ความคิดที่ทันสมัยตลอดเวลา 

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ทุกๆ ท่าน ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ผ่านทางระบบ 

ออนไลน์ของวารสารที ่http://eauheritage.eau.ac.th เพือ่อ�านวยความสะดวก ให้กบันกัวจิยั และนกัวชิาการทกุๆท่าน  

ทางด้านคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย คณะที่ปรึกษา และกองบรรณาธิการ มีเป้าหมายพัฒนาให้วารสาร

มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งได้เพิ่มจ�านวนการจัดพิมพ์ เป็น ปีละ 3 ฉบับ 

ตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยเข้าสู่ AEC อย่างมีคุณภาพต่อไป

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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Abstract 
         This study   aimed   to explore the level of quality of life among Men who have Sex with Men (MSM) and 
analyze the relationships between personal factors, recognition from family members, perceived health status, health 
behaviors, and quality of life among MSM living in Bangkok. Data were collected from 115 MSM, who participated 
in activities held by Rainbow Sky Association of Thailand, by using Snowball sampling. The data were collected 
using WHOQOL- BREF (Thai version) questionnaire and were analyzed by descriptive statistics, Chi-Square, and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The research findings revealed that MSM had a good and a 
moderate quality of life accounting for 42.6% and 57.4% respectively. Psychological and social relationship domain 
was at a good level accounting for 57.4% and 50.4% respectively.  Most MSM perceived their healthy status 
accounting for 71.3%. Perceived health status, health protective behaviors, and health promotion behaviors were 
positively related to quality of life at p<0.05 (r = 0.452, 0.342, and 0.417 respectively). General health status (THAI 
GHQ – 28) was negatively related to quality of life at p<0.05 (r = - 0.410). The   suggestion   to promote quality of 
life of MSM, family members and health care personnel should provide knowledge on health care, sleep, and 
emotional management. Health service center should be comprehensively established for specific group. It was 
advisable to enhance life security, pleasant accommodations, money saving, and proper health behaviors, especially 
prevention of sexually transmitted diseases. MSM were advised to change their non-monogamous behavior and 
reduce sexual risk behaviors by using condoms, perform proper sexual behaviors, have self-esteem, as well as have 
self-awareness and self-admiration to ensure their good quality of life.   
 
Keywords: quality of life, men who have sex with men (MSM), Thailand 
 
Introduction 
    Men who have sex with men (MSM) are males 
who engage in sexual activity with members of the 
same sex, regardless of how they identify themselves.  
Many men of this group do not (or cannot for other 
reasons) accept sexual identities of homosexual or 
bisexual (WHO, 2009) There are no similar traits in all 
of the MSM population studied, other than being males 

and engaging in sexual activities with other men. Some 
of  the level of male-male sex reported by studies in 
Asia  such as China  were gay 2% or Homo-or bisexual 
7% while Thailand were 3-4 %(amfAR AIDS 
RESEARCH, 2006). MSM have received increasing 
attention in Thailand and other countries in Asia 
because of  they are particularly  vulnerable and  a high 
risk group of HIV infection rate (amfAR AIDS 
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RESEARCH, 2006; Yu ,Jiang , Na, Li,Diao, et al, 
2013).   
 Determining the number of men who have ever 
had sex with another man is difficult. Worldwide, there 
are at least 3% or perhaps as high as 16% of men, have 
had sex at least once with a man .These figures include 
victims of sexual abuse in addition to men who 
regularly or voluntarily have sex with men.  In the U.S., 
, there is an estimated 6% of men age 15 to 44 years 
have engaged in oral or anal sex with another man at 
some point in their lives, and about 2.9% have had at 
least one male partner in the previous 12 months            
(Mosher, Chandra & Jones,2005).   
 Life-style of the MSM are different from 
normal men and women; thus, the MSM population is 
deemed as a risk group with social stigma .MSM and 
Transgender  (TG)  populations in most countries of the 
region are highly stigmatized, discriminated against, 
and often socially excluded. As with other most-at-risk 
populations, such as intravenous drug users and sex 
workers, MSM and TG populations in the Region are at 
high risk of HIV infection. Access to prevention, 
treatment, care, and support services is limited 
compared with the large share of the HIV burden borne 
by these vulnerable populations (World   Health 
Organization   Regional office for South-East Asia, 
2010). Published reports suggest that these groups had 
problems with lack of social recognition, especially  
from their parents; they are being assaulted, use  
narcotics, and have mental health problems (Bouris, 
Guilamo-Ramos, Pickard, et al, 2010; Bagley 
&Tremblay, 2002; Yu ,Jiang , Na, Li, Diao, et al, 2013). 

   They are at risk of with many health problems, 
especially HIV infection. In almost all regions, MSM 

have significantly higher rates of HIV infection than the 
general adult population in low and middle-income 
countries they are 19 times more likely to be infected 
with HIV.  (Baral, Sifakis, Cleghorn & Beyrer, 2007). 
However in many developed countries, including the 
United States, Canada, Australia, New Zealand and 
most of Western Europe, more HIV infections are 
transmitted by men having sex with men than by any 
other transmission route (WHO, 2009).  According to a 
2010 federal study, one in five men who have sex with 
men are HIV positive and nearly half don't realize it 
(USA Today, 2011). Many studies report HIV infection  
increase  at a rate of 12% annually among 13–24 year-
old American men who have sex with men (Paddock, 
2008). 
   In Thailand, a study on characteristics of MSM 
in a southern province revealed that extroverted MSM 
were mostly students in urban areas who lived with gay 
senior students. MSM had different ways of life and 
living conditions. Some worked as cabaret performers 
in a bar. Their sexual behaviors put them at risk due to 
lack of use of condoms, particularly for married men 
who had sex with several persons other than their wife, 
including gays, men, male students, and tourists 
(Thaikruea & Seetamanotch, 2005). These published 
information indicate that health risk behaviors and 
social conditions affecting the MSM might be related to 
quality of life of MSM.   
             The term quality of life (QOL)refers  to  general 
well-being of individuals and societies.  The term is 
used in a wide range of contexts, including the fields of 
international development, healthcare, and politics 
(Derek, Johnston, Pratt, Watts & Whatmore, 2009).  
Within the field of  health  cares , Walker (1992)  
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suggests  that   quality of life  is  a broad  range of 
physical and psychological characteristics and 
limitations which describe an individual’s ability to 
function   and  satisfaction from so doing.  Health-related 
quality of life is the level of well-being and satisfaction 
associated with an individual’s life and how the QOL is 
affected by diseases, accidents and treatments. 
     World Health Organization (WHO)  defined 
quality of life is an overall general well –being which 
comprises of  objective descriptors and subjective 
evaluations of physical, material, social, and emotional  
well-being together with the extent of personal  
development and purposeful activity all weighted by a 
personal set of values.  Quality of life is   measured   by 
an evaluation form called WHOQOL-100 which 
consisted of the following 4 components: Physical 
health, psychological, social, and environment, with a 
total of 100 questions (WHO, 1998).  Then, it was 
developed to be a brief version called WHOQOL-
BREF, with a total of 26 questions. In Thailand, 
WHOQOL-BREF was used to assess quality of life 
among general population (Mahatnirunkul, 
Tuntipivatanaskul, Pumpisanchai, et al ,1998), the 
elderly  (Taboonpong,,Suttharangsee & Chailangka, 
2001) , and  people who have cancer  (Phungrassami, 
Katikarn, Watanaarepornchai, et al ,2004) .   
 
Objectives  
 The purpose of this study was:  1)  to study the 
level of quality of life in Men who have Sex with Men 
(MSM) living in Bangkok area  and 2) to study analyze 
the relationships between personal factors such as 
recognition from family members, perceived health 

status, and health behaviors affect on the quality of life 
of the MSM.   
 
Materials and Methods 
Study area and population 
     This study was carried out using a cross-
sectional design. The studied populations were Men 
who have Sex with Men at the age of 18 years and older 
living in Bangkok during April to December 2010.  In 
order for the results to be statistical significant, sample 
size was calculated to be 96 persons (Cochran, 1977),  
which was increased to 115 persons to prevent loss of 
information. The samples were selected by snowball 
sampling from members of Rainbow Sky Association of 
Thailand who accepted their status of MSM, who were 
willing to participate in the study and were gay only, 
excluding trans genders.       
  
Research instrument  
     Instrument used in this research is a 
questionnaire form that  consisted of 5 parts, as follows:  
         Part 1: Consisted of   questions   on general 
data classified by age, education level, occupation, 
average monthly income, health welfare, sexual 
orientation (sex role), domicile, relationship with lovers, 
and hometown. This questionnaire contained a total of 9 
closed-ended and open-ended questions.  
         Part 2: Consisted of   questions   on family 
acceptance addressing the number of siblings, the 
number of MSM siblings, and level of family 
perception and acceptance.    
         Part 3: Health status and health status 
assessment form – This part was to survey perceived 
health status from self-assessment. There were 3 
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questions on physical strength, while general health 
status was assessed from THAI-GHQ-28 (Nilchaikovit, 
Sukying & Silpakit, 1996) in order to explore health 
status of MSM during the past few weeks excluding 
their previous problems.  There were 4 answer choices 
for each question.  Regarding the interpretation of 
THAI- GHQ 28, the score of more than 6 was deemed 
to be unusual. 
         Part 4: WHOQOL-BREF in Thai version was a 
modified from the assessment form of Mahatnirunkul, 
Tuntipivatanaskul, Pumpisanchai, et al, 1998). The 
questions addressed any one of experiences of the 
studied MSM during the past 2 weeks, which required 
them to explore themselves and assess real events or 
answers as appropriate and real as possible. There are 
total of 26 items for four domains (physical, 
psychosocial, social relationship, and environmental), 
one item for general quality of life, and one item for 
health –related quality of life. 

         The physical domain was addressed in item 2, 3, 
4, 10, 11, 12, 24; six items in the psychological domain 
was addressed in item 5, 6, 7, 8, 9, 23;   three items in 
the social relationship domain was addressed in item 13, 
14, 25; and eight items in the environmental domain 
was addressed in item 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.  As 
for item 1 and 26, the questions involved quality of life 
and overall health status, which were not included in the 
above 4 aspects.  There were 3 negative questions in 
item 2, 9, 11.  Remaining 23 items were positive 
questions.  The 5-point rating score was used based on 
the following determination: In case of positive 
questions, not at all = 5 points, slightly = 4 points, 
moderate = 3 points, high = 2 points, highest = 1 point. 
In case of negative questions, not at all = 1 points, 
slightly = 2 points, moderate = 3 points, high = 4 points, 
highest = 5 point. Total points and points of each aspect 
of quality of life were shown in Table 1.   

 
Table 1 
Scores of each aspect of quality of life  
 

Aspect Poor quality of life Moderate quality of life Good quality of life 
1. Physical 7 – 16 17 – 26 27 - 35 
2. Psychological 6 – 14 15 – 22 23 - 30 
3. Social relationship 3 – 7 8 – 11 12 - 15 
4. Environmental 8 – 18 19 – 29 30 – 40 
Overall of quality of life 26 – 60 61 – 95 96 - 130 
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Part 5: Health behaviors included 
        5.1 Health preventive behaviors – 
There were 8 closed-ended questions with 5 rating 
scales.     
         5.2 Health promotion behaviors – 
There were 12 closed-ended questions with 5 rating 
scores.   
                 Scoring of both parts were as follows: 
Most accurate = 5 points, Accurate = 4 points, 
Combination of accurate and inaccurate = 3 points, 
Inaccurate = 2 points, Most inaccurate = 1 point.   
 The interpretation was made by using average 
scores as follows: Average scores of 3.67-5.00 points 
represented good behaviors, Average scores of 2.34-
3.66 represented moderate behaviors, and Average 
scores of 1.00-2.33 represented poor behaviors.  
        5.3 Health risk behaviors in respect to  
blood-borne and sexually transmitted disease – There 
were 10 questions with the following answer choices: 
Yes, No, Uncertain, Not willing  to answer. Two  
positive questions were item 5, 6 which scored 0 point 
for “Yes/Uncertain” and 1 point for “No”. Eight 
negative questions were item 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 which 
scored 1 point for “Yes” and 0 point for 
“No/Uncertain/Not wishing to answer”. Level of risk 
was assessed by using average scores as follows: 
Average scores of 0.00-0.33 represented low risk, 
Average scores of 0.34-0.66 represented moderate risk, 
and Average scores of 0.67-1.00 represented high risk.   
      The research instrument was validated by 
experts and trial used. The reliability was analyzed by 
using Cronbach’s Coefficient Alpha resulting 0.901 of 
reliability of the whole questionnaire. Based on the 
classification of quality of life, the reliability 

coefficients for the physical, psychological, social 
relationship and environmental quality of lives were 
0.70, 0.72, 0.58 and 0.78 respectively. While the 
reliability coefficients of THAI GHQ-28, health 
preventive behaviors, health promotion behaviors and 
health risk behaviors were 0.86, 0.68, 0.85 and 0.53, 
respectively.   
 
Data collection  

Data were collected after the ethical approval 
from Mahidol University (MUPH2010-081), received 
permission and cooperation from the Rainbow Sky 
Association of Thailand.   The data were collected from 
MSM who joined activities of the Association during 
March – December 2010. The researcher explained the 
objectives of the study and requested for cooperation 
from the studied subjects. There were 115 sets of 
returned questionnaires which accounted for 100% of 
the samples. These questionnaires were reviewed to 
ensure completeness prior to the data analysis.   
  Statistical analysis was performed using and 
expressed as frequency, mean, standard deviation and 
percentage. The relationships between personal factors, 
family acceptance, health status, health behaviors, and 
quality of life of MSM were analyzed by using Chi-
Square ( 2) and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient.  
 
Results 
Demographic information  
              Most MSM whose age was between 18-24 
years accounted for 47.8% of the studied group, 25-34 
years of age accounted for 40.0%, 35 years of age and 
older accounted for 12.2%, The youngest member’s age 

χ
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was 18 years old, and the oldest one age was 61 years 
old ( x = 26.24 years, SD = 6.905 years).  The majority 
(65.2%) of the studied MSM had bachelor’s degree and 
higher educational level, while 34.8% of the studied 
sample had below the bachelor’s degree.  The studied 
MSM sample was comprised of 14% public official, 8% 
state enterprise official, 22% private company 
employees, 32% students and 26% other occupations. 
Small majority (43.5%) of the studied subjects were 
living in rental houses and/or dormitories, followed by 
33.9% who lived in their own houses, while 8.7% live 
in relatives’ house and 13.9% lived in other types of 
accommodation .Monthly income for 41.7% of the 
studied MSM was between 10,000 to 15,000 Baht, 
while 48.8% of them had sufficient income but they had 
no saving. The minimum and maximum monthly 
incomes were found to be 1,000 and 50,000 baths, 
respectively ( x = 13,833.81 baht, SD = 8,879.766 
baht), Majority (64.3%) of studied MSM received 
health welfare, while 35.7% of them did not receive 
health welfare.     

As for relationship with lovers and sexual 
orientation of MSM, 51.3% was single, 15.7% lived 
with their lovers, and 33.0% lived with their lovers 
occasionally. Relationship role in the studied MSM, 
21.7% took the assertive role, while 27.8% took the 
receptive role, whereas 18.3% took both roles equally. 
Regarding family acceptance of the studied MSM, 
82.6% had siblings, 17.4% was the only child, and 
20.0% had siblings or relatives who are MSM. As for 
their family perception, 58.3% were perceived by every 
member in their family, 22.6% were not perceived by 
every member in their family, 18.3% were perceived by 
some members in their family. In addition, MSMS 

status of 38.3% was recognized by their family, 18.3% 
was not recognized, and 42.6% felt indifferent.  
    With regard to perceived health status, 
15.7% of the studied MSM perceived their excellent 
health, 71.3% perceived their good health, while 13.0 
perceived that they were not sufficiently healthy or 
unhealthy. According to the assessment on perceived 
health status by THAI GHQ-28, 86.1% of the studied 
MSM were considered to be normal, and 13.9%were  
abnormal. BMI assessment of nutritional status found 
68.7% of the studied MSM met the normal criteria, 
8.7% of the surveyed MSM had nutritional status lower 
than the criteria (too thin), 22.6% were overweight, and 
14.8% had congenital diseases of which 9 persons were 
specified as allergy. 15.7% of   MSM   sample was ill 
and had to see doctors more than 3 times during the past 
year.  
 
Health behaviors  
                  Regarding health preventive behaviors such 
as self-prevention from serious communicable diseases, 
using condom every time of sexual intercourse, 
appropriate and efficient stress management, quitting 
smoking, and prevention of serious communicable 
diseases such as avian flu, Dengue hemorrhagic fever, 
and sexually transmitted diseases were at a good level. 
Diet and weight control to avoid being overweight and 
refraining from drinking alcohol beverages were at a 
moderate level.  Overall health preventive behaviors of 
the studied MSM, 42.6% were at a good level and 57.4 
% were at a moderate level.     
                 In the area of health promotion behaviors of 
the studied MSM, 43.5% were at a good level, and 
56.5% were at a moderate level. Based on the 
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classification of each item, the following items were at a 
moderate level: Going for exercise properly for at least 
3 times per week, eating the five food groups, 
vegetables, and fruits regularly, sleeping for 6-8 hours 
per day, doing activities beneficial for themselves and 
other people during their spare time.          
              In the area of health risk behaviors of the 
studied MSM, 24.3% had a moderate health risk 
behaviors level, 1.7% had a high level of health risk 
behaviors, and 73.9% had a low risk level.  Results of  
each classifying item, found that high level or 
percentage of the studied MSM had sex with only one 
partner (26.1%). Moderate population (43.5%) of the 
studied MSM practice self-prevention from sexually 

transmitted diseases by denying unprotected sex at all 
times.  
 
Quality of life  
 Overall of quality of life of the studied MSM – 
42.6% had a good level, and 57.4% had a moderate 
level of quality of life.  With respect to physical and 
environmental aspects of quality of life,   most of the 
studied MSM responded with having   a moderate level 
accounting for 55.7% and 70.4% respectively. While 
57.4% and 50.4% of the studied MSM indicated having 
a good level of psychological and social relationship 
quality of life, respectively (Table 2).     

 
Table 2 
Number and percentage of MSM classified by level of overall and each domain of quality of life    
            (n=115) 

Quality of life 

Level of quality of life    
Poor 

Number 
(%) 

Moderate 
Number 

(%) 

Good 
Number 

(%) 

x  SD Criteria  
 

1. Physical 0(0.0) 64(55.7) 51(44.3) 26.49 3.34 Moderate 
2. Psychological 1(0.9) 48(41.7) 66(57.4) 22.50 3.14 Moderate 
3. Social relationship 0(0.0) 57(49.6) 58(50.4) 11.15 1.73 Moderate 
4. Environmental 2(1.7) 81(70.4) 32(27.8) 26.72 4.05 Moderate 
 Overall of quality of life 0(0.0) 66(57.4) 49(42.6) 94.40 11.23 Moderate 

 
The studied MSM had a good quality of life 

according to the response to the physical domain of the 
questionnaire (items 2, 3, 4, 10, 11, 12 and 24). They 
have energy to perform daily routine activities, such as 
works, go to receive treatment and independently travel.    

Physical pains such as headache, stomachache, and 
body ache that may interfere their physical activities 
were at a moderate level. In addition, their satisfaction 
with sleeping, daily completed tasks, and ability to 
perform work were at a moderate level.  
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            Analysis of  the psychological domain of the 
questionnaire (items 5, 6, 7, 8, 9,  and 23), showed the 
studied MSM had a high level of satisfaction with life 
(i.e. being happy, peaceful, and hopeful), self-esteem, 
acceptance of physical appearance, and perceived 
meaningful life. Their work concentration and frequent 
negative feelings i.e. being lonely, sad, depressed, 
hopeless, anxious were at a moderate level.  Evaluation 
of the  social relationship domain (items 13, 14,and 25), 
indicated that their satisfaction with previous 
friendliness or socialization, assistance from friends, 
and sexual life (i.e. being able to release sexual feelings 
including masturbation or sexual intercourse) were at a 
good level.  
        With regard to environmental domain of the 
questionnaire (items 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22), 
quality of life for the studied MSM was at moderate 
level.  Most of the studied MSM felt secure each day, 
had sufficient money for necessities, were satisfied with 
public health services as deemed necessary, were 
provided with essential daily news, had the opportunity 

to relax, felt pleasant with existing residence, lived in a 
healthy environment, and were satisfied with traveling 
by themselves. 
 This study found that overall quality of life of 
the studied MSM had a significant (p- value < 0.05) 
relationship with personal factors such as perceived 
health status, general health status, type of residence, 
and health behaviors. However, age, income, 
occupation, education, and family acceptance were not 
related to overall of quality of life of the studied MSM. 
              Perceived health status of the studied MSM 
was positively related to overall of quality of life at a 
low level (r=0.452); however, the  general health status 
the studied MSM (assessed by THAI GHQ-28) was 
inversely related to overall of quality of life at a low 
level (r=-0.410). Health preventive behaviors and health 
promotion behaviors of the studied MSM were 
positively related to overall of quality of life at a low 
level (r=0.342 and 0.417, respectively) (Table 3 and 
Table 4) .   

Table 3  
The relationships between age, income, BMI, perceived health status, health behaviors and overall of quality of life of 
MSM (n=115)  

Overall of quality of life n r p-value 
Health status    

Perceived health status 115 0.452** < 0.01 
    General health status (Thai GHQ-28) 115 -0.410** < 0.01 

Health behaviors    
Health preventive behaviors 115 0.342** < 0.01 
Health promotion behaviors 115 0.417** < 0.01 

Health risk behaviors 115 0.008 0.933 
 **p-value = 0.01    
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Table 4  
The relationships between personal factors and overall of quality of life of the studied MSM in Bangkok area 
(n=115).  
 

Overall of quality of life  

Level of quality of life     
Moderate 
Number 

(%) 

Good 
Number 

(%) 

2 df p-value 

Type of residence      
Own house 15(38.5) 24(61.5) 11.127 3 0.011* 
Relative’s house 9(90.0) 1(10.0)    
Rental house/dormitory 32(64.0) 18(36.0)    
Others 10(62.5) 6(37.5)    

 *p-value = 0.05 
Discussions 

This study of quality of life of MSM living in 
Bangkok area revealed many issues faced by member of 
the MSM.  The studied sample of MSM was mostly 
made up single men.  The majority had bachelor’s 
degree, works and had sufficient income.  However, 
they had no savings. About one third (35.7%) of the 
studied MSM did not receive health welfare from the 
government. The studied MSM who lived in their own 
house had a better quality of life than those who did not 
live in their own house because MSM who lived in their 
own house did not  paid  money for rent and they saved  
money more than other group. Those who lived in the 
rental house or dormitory had a moderate quality of life 
level. Surprisingly, personal factors such as age, 
education level, occupation, income, health welfare, 
MSM way of life in terms of relationship with lovers 
and sexual orientation were not significantly related to 
overall of quality of life of the studied MSM.  

The studied MSM members were more 
socially extroverted.  Over half (58.3%) of the family of 
the studied members acknowledged their MSM status. 
This level of family acceptance was higher than the 
previous study of Ingkawat (1999), where only 33.33% 
whom their family acknowledged their MSM status, 
20.0% had relatives or siblings who were MSM, while 
acknowledgement and acceptance of their family on 
their MSM status were not related to their quality of 
life. However, almost half of the studied MSM were not 
recognized by their family.  The high number of family 
acceptance in this study could be influenced by higher 
tolerance, more open mind and have better educated 
population. Accord, to the study of Thaikruea & 
Seetamanotch (2005), most MSM would not uncover or 
reveal their MSM status, especially in Thai-Muslim 
men. Their MSM status would not be recognized by 
religion and family, and further their parents would get 
them to marry with women in order to conceal their 
status. These MSM would occasionally have sexual 

χ
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relationship with their MSM friends, general MSM 
population, boys, and tourists in a secret manner.    
                     This surveyed found a large number of the 
studied MSM (54.0%) was sick and needed to see the 
doctor over the past year. Almost fifteen percent had  
congenital disease. Nine percent used to be infected 
with sexually transmitted disease over the past year. 
The assessment on their general health status found that 
13.9% were unusual. Physical health and general health 
status of MSM were negatively related to quality of life 
with a 0.05 level of statistical significance (r= -.287) 
and (r=-.245).  

           Health preventive and promotion 
behaviors of the studied MSM were at a moderate level. 
These behaviors had a low but positive   influenced the 
overall quality of life of the studied MSM at a low level 
(where r=0.342 and 0.417 for health preventive and 
health promotion behaviors, respectively).This indicated 
that self-care for healthy condition affected well-being 
and satisfaction with life. However, the studied MSM 
had some health risk behaviors which needed to be 
improved; such as smoking or use of narcotics, and 
drinking alcohol. Besides, almost half of the studied 
MSM used to have sex without a condom, and had sex 
with people other than their lovers or strangers without 
a condom which might lead to HIV infection. 
Accordingly, the study of Thaikruea and Seetamanotch 
(2005) revealed that general Thai MSM in the urban 
areas of southern provinces did not use of condom 
during sexual intercourses. Sex trade was available in 
hotels to gain income from general public and tourists 
including male friends known via the internet, beauty 
salons, and provincial festivals. They had sex with 
MSM friends and MSM members from the sex trade in 

a secret manner. Only, the senior MSM would use of 
condom to prevent diseases, because they had known 
that their friends died of HIV infection. However, they 
did not use a condom consistently as they believed that 
their sexual partners were not likely to be infected with 
HIV, and sometimes they had no condoms. In the 
meantime, the teenage MSM hardly used a condom to 
prevent diseases, so HIV infection rate was quite high 
by 13%. Accordingly, the study of Panpanich, 
Ungchusak & Detels (2004) revealed a concern that 
increasing MSM numbers in tourist entertainment 
businesses will exacerbate MSM sex trade and spread 
HIV into a general population.   
            The majority of the studied MSM accounting for 
57.4% had a moderate level of the overall quality of 
life. Fifty-six percent had a moderate level of quality of 
life in physical aspect, and 44.3% achieved a good level 
because they had sufficient energy to do activities in 
terms of works or daily routines. It was necessary for 
them to receive treatment in order to ensure their works 
or daily life. They had a good ability to travel by 
themselves, but felt some body aches. They were 
satisfied with their sleep. Their ability to do daily 
activities and perform tasks as usual was at a moderate 
level.     
             Regarding psychological aspect of quality of 
life, 57.4% achieved a good level because they were 
satisfied with their current physical appearance. 
Nevertheless, almost half of MSM (41.7%) considered 
having a moderate level of quality of life possibly due 
to work and frequent negative feelings such as lonely, 
sad, depressed, hopeless, and anxious. Likewise, the 
study … revealed that gay, lesbian, and bisexual youths 
had 4 times higher suicide rate than normal people. In 
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this regard, perceived health status of the studied MSM 
was positively related to overall of quality of life 
(r=0.452), and general health status (THAI-GHQ-28) 
was inversely related to overall of quality of life (r=-
0.410). In this study, perceived health status was 
assessed from self-assessment of perceived physical 
strength, while health status was assessed by general 
assessment form focused on mental health. Thus, if the 
studied MSM considered themselves physically strong, 
they would feel that they had a good quality of life, and 
good mental health also indicated a good quality of life.  
This is because the feeling of physically strong and 
mentally healthy gave them energy to deal with daily 
life tasks.  The perception of quality of life by the 
studied MSM was in accordance with the definition by 
the WHO which defines quality of life involves physical 
and psychological strength of individuals, together with 
social recognition, and good living condition.          
            Regarding social relationship aspect, 50.4% 
achieved a good level because most of the studied MSM 
were satisfied with the relationship with friends and 
social circles. Assistance from their friends, and sexual 
life (i.e. being able to release sexual feelings including 
masturbation or sexual intercourse) were at a good level 
probably because the studied MSM had the specific 
society, and assistance and advices had been given from 
senior members to junior members. According to the 
study in Thailand by Thaikruea and Seetamanotch  
(2005), senior students provided assistance and advices 
for junior students in the MSM society in schools with 
respect of hormone replacement therapy and the gay 
way of life.          
            Regarding environmental aspect, 1.7% of the 
studied MSM responded of having a poor level of 

environmental quality of life, and the majority of 70.4% 
had a moderate level of environmental quality of life. 
This study suggested that most of the studied MSM 
were satisfied with their existing residence, and their 
surrounding environment, specifically, accessible to 
public services and the ability to freely travel.  Besides, 
in terms of economics especially affordability, they 
achieved a moderate level because most of them were 
students who had not earned by themselves, but earned 
income from families. Their monthly average income 
was 10,000-15,000 baht. Forty-two percent had 
sufficient income, but 48.7% had no savings, which 
might cause financial problems. Accordingly, the study 
of Thaikruea and Seetamanotch (2005) revealed that the 
MSM who worked as a cabaret performer would also 
involve in sex trade to earn more money. The MSM 
members from the north and northeastern regions who 
moved to Phuket for the purpose of entertainments and 
sex businesses had complained about problems with 
public health service accessibility. 
 
Conclusions 

Most of MSM had a moderate quality of life 
(57.4%). Psychological and social relationship domain 
was at a good level accounting for 57.4% and 50.4%  
respectively. While physical and environmental domain 
was at a moderate level accounting for 55.7 % and 70.4 
% respectively.  Most of MSM perceived their healthy 
status accounting for 71.3%. This study found that 
overall quality of life of the studied MSM had a 
significant (p- value < 0.05) relationship with personal 
factors such as perceived health status, general health 
status, type of residence, and health behaviors. 
However, age, income, occupation, education, and 
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family acceptance were not related to overall of quality 
of life of the studied MSM. Perceived health status, 
health protective behaviors, and health promotion 
behaviors were positively related to quality of life at 
p<0.05 (r = 0.452, 0.342, and 0.417 respectively). 
General health status (THAI GHQ – 28) was negatively 
related to quality of life at p<0.05 (r = - 0.410). 
          
Recommendation to promote quality of life for 
MSM 

To promote a good quality of life for MSM, 
their families and public health officers should provide 
knowledge on health care, sleeping, and emotional 
management. In addition, a comprehensive health 
service center for the specific group should be 
established in order to enhance service accessibility 
without discrimination as well as gain social 
recognition.  Regarding environmental aspect, it was 
advisable to promote life security and good residential 
environment. Advice on saving money while having 

earning ability should be given. Knowledge on the 
prevention of sexually transmitted diseases should be 
provided by exploring how to adjust behaviors of 
swinging and unprotected sex. The awareness should be 
cultivated to realize benefits of use of condoms for 
every sexual intercourse. Self-esteem should be 
enhanced by attempting to create self-admiration. 
Creative capabilities of MSM should be publicized so as 
to build social recognition.   
 
Recommendation for future study 

The study on quality of life should be 
conducted with MSM in other subgroups such as 
school-age group, teenagers, working group, and 
persons with health problems, i.e. AIDS, anal cancer, 
warts, which were common diseases among MSM, in 
order to assess their quality of life, explore problems, 
and find solutions so as to further improve quality of 
life by means of the in-depth interview in association 
with quantitative interview.    
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การให้การพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทยีมด้วยการสอนสุขภาพ 
Nursing Care on Receiving Hemodialysis Patient with the Health Teaching  

 

                                                                                                                                                                                                                                              ชชัวาล  วงคส์ารี 

 
บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมุ่งเนน้การสอนสุขภาพในผูป่้วยท่ีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม  ซ่ึงเป็นกระบวนการให้การศึกษา 
เพื่อใหผู้ป่้วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค ์ พยาบาลไตเทียมตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือง  ผูป่้วยและญาติ
จะไดมี้ความรู้ในการดูแลตนเองและลดภาวะแทรกซอ้น  ลดความไม่สุขสบายต่างๆ  หลกัปฏิบติัของพยาบาลไตเทียม
ในการสอนสุขภาพ  คือ ตอ้งมีความเช่ือในตนเอง  ดา้นการคิด  การพดูโนม้นา้วใจ มีเหตุผลในการวางแผนช่วยเหลือให้
ผูป่้วยดูแลสุขภาพตนเองให้ดีข้ึน  รวมทั้งทาํให้ผูป่้วยเขา้ใจปัญหาความเจ็บป่วยของตนเองและเห็นค่านิยมของการมี
สุขภาพท่ีดี  การสอนสุขภาพมีหลายวิธี  ซ่ึงพยาบาลตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละคน  และท่ีสําคญัพยาบาล
ตอ้งตระหนกัวา่การสอนสุขภาพแก่ผูป่้วยฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมนั้น  เป็นการพยาบาลอีกรูปแบบหน่ึง 
 
คาํสําคญั: การสอนสุขภาพ, ผูป่้วยฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม, การพยาบาล 
 
Abstract 
 This article focus on health teaching education in hemodialysis’s patient is the process used to change the  
patient’s health  behavior. Nurses have to teach continuously every time. A nurse certainty for teach the patient in  
order to  recover from illness,  relieve health  discomfort  and  staying  healthy. Hemodialysis nurses have to self 
confident thinking; induce speaking for health teaching and nursing planning for patient improve health self care. The 
patient understanding is problem and appreciates value from healthy. the most important  is thin  have  various for  
health  education  that are discussed. 
  
 
Keywords:  health education, receiving hemodialysis patient, nursing care 
 
ความนํา 

โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย (end stage renal 
disease) เป็นโรคท่ีเกิดจาการสูญเสียหน้าท่ีของไตไป
อย่างชา้ๆ และดาํเนินไปอย่างต่อเน่ืองจนเกิดการสูญเสีย
หน้าท่ีอย่างถาวรของไตทั้งสองขา้ง โดยมีหลกัฐานการ
ตรวจการทํางานของไตว่ามีพยาธิสภาพท่ีไต  โดย 

Glomerular filtration rate (GFR) นอ้ยกว่า  15 มิลลิลิตร/  
นาที/ 1.73  ตารางเมตร(National Kidney Foundation, 
2002) โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยเกิดจากหลายสาเหตุ
ดังน้ี (1) กรวยไตและหน่วยไตอักเสบเร้ือรัง (2)โรค
หลอดเลือดท่ีเกิดจากหลอดเลือดไปเล้ียงไตตีบแคบ (3) 
การติดเช้ือ มีการอกัเสบจากการติดเช้ือในระบบทางเดิน
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ปัสสาวะจนกลายเป็นไตและกรวยไตอกัเสบเร้ือรัง หรือ
เกิดจากวณัโรคท่ีไต  (4) ความผิดปกติของหลอดเลือด
ฝอยท่ี ไต เช่น ภาวะกรดเกินเน่ืองจากความบกพร่องใน
การขบัถ่ายของไต (renal tubular acidosis) ทาํให้การ
ควบคุมเกลือแร่ กรด ด่าง สูญเสียไป  (5) ความผิดปกติท่ี
เกิดจากการอุดตนัในระบบทางเดินปัสสาวะ(obstruction) 
ตั้งแต่ไตลงมาจนถึงท่อปัสสาวะซ่ึงเกิดจากน่ิวหรือกอ้น
เน้ืองอก (6) ความผิดปกติของไตตั้งแต่กาํเนิดหรือจาก
กรรมพันธุ์  เ ช่น  ไตพัฒนาน้อยกว่าปกติตั้ งแต่ เ กิด 
(congenital hypostatic kidney) และโรคถุงนํ้ าในไต 
(polycystic kidney disease) (7) ความผิดปกติของเมตา
บอลิสม (metabolism)สาเหตุท่ีพบบ่อย คือ โรคเบาหวาน 
เก๊าท ์โรคอมายลอยโดสิส และความดนัโลหิตสูงและ (8) 
จากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น  พยาธิสภาพท่ีไตจากยาแก้ปวด 
(analgesic abuse nephropathy) การใชย้าหรือสารเคมี
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานๆ  โดยเฉพาะยาแก้
อกัเสบท่ีไม่ใช่ สเตียรอยด ์(Nonselective,NSAIDs) ยาลด
ความอว้น ยาปฏิชีวนะ เป็นตน้ (ทวี  ศิริวงศ,์2550) 

โรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายเป็นปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขท่ีสําคญัทัว่โลกในประเทศสหรัฐอเมริกามี
จาํนวนผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการ
บาํบดัทดแทนไตจากปี ค.ศ. 2000 ซ่ึงมีจาํนวน 340,000 
รายได้เพิ่มเป็น 817,100 รายในปีค.ศ. 2009 ซ่ึงจาํนวน
ผู ้ป่วยโรคไตเ ร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการบําบัด
ทดแทนไตเพิ่มข้ึนแบบก้าวกระโดดและยงัพบว่าเป็น
สาเหตุการตายอนัดบัท่ี 9 ของประเทศอีกดว้ย (National 
Kidney Foundation, 2002)  

ในประเทศไทยพบว่ามีผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรัง
สะสม 8 ลา้นคน โดยมีผูป่้วยรายใหม่ปีละประมาณ 10, 
000 คน และมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี   และใน
จาํนวนน้ีเป็นผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีตอ้งบาํบดั
ทดแทนไตจาํนวน 40,000 คน แบ่งเป็นรักษาด้วยการ
ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 30,000 คน ลา้งไตทางหนา้
ท้อง 7,000 คน และผ่าตัดปลูกถ่ายไต 3,000 คน       

(ธญัญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ, 2555)  ซ่ึงค่าใชจ่้ายในกลุ่มท่ี
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ประมาณ  30 0 ,000-350,000 บาทต่อคนต่อปี  (วิชช ์    
เกษมทรัพยแ์ละคณะ, 2548) หรือปีละประมาณ 4-6 
พนัลา้นจากผูป่้วยทัว่ประเทศ   

ในปี พ.ศ.2556 สาํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ได้จัดสรรงบประมาณในการดูแลผูป่้วยไตวายเร้ือรัง
ระยะสุดท้ายจํานวน 4,357 ล้านบาทซ่ึงเพิ่มข้ึนตาม
จาํนวนผูป่้วย ขอ้มูลวนัท่ี 31 มกราคม 2556 มีผูป่้วยไต
วายระยะสุดทา้ยท่ีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมโดยใช้
สิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ จาํนวน 10,737 คน ซ่ึงเป็น
จาํนวนท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 จากสถิติการเกิดโรคไตเ ร้ือรังข้างต้นเป็นท่ี
คาดการณ์ได้ว่า ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีกําลัง
พฒันาต้องประสบกับจํานวนผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรัง
ระยะสุดทา้ยเพิ่มมากข้ึน  มีผูป่้วยท่ีตอ้งฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียมมากข้ึนและสูญเสียงบประมาณการบริหาร
ประเทศมาจดัสรรการบริการสาธารณสุขดา้นน้ีเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง 

โรคไตวายเร้ือรังทาํให้ร่างกายไม่สามารถขบั
ของเสียออกได้ จึงเกิดการคัง่ของของเสียและภาวะนํ้ า
เ กิ น ต า มม า   ก่ อ ให้ เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ สุ ขสบ า ย แล ะ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆกับร่างกาย อาทิ เช่น ความดัน
โลหิตสูง  ตวับวม  หายใจลาํบาก  คล่ืนไส้อาเจียน  เบ่ือ
อาหาร  จนกระทั้งเกิดการคัง่ของๆเสียอยา่งรุนแรง ผูป่้วย
จะซึม สับสน ชกัและหมดสติตามมาได ้ (พรรณบุปผา    
ชุวิเชียร, 2551) ในระยะยาวอาจพบวา่ผูป่้วยกลุ่มน้ีกระดูก
ผ ุพรุนไดง่้าย   ทางดา้นจิตใจผูป่้วยมกัวิตกกงัวล นอนไม่
หลบัและอตัมโนทศัน์ในการมีเพศสัมพนัธ์ลดลง เม่ือเขา้
สู่ภาวะโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยแลว้ผูป่้วยตอ้งไดรั้บ
การดูแลรักษาดว้ยเทคโนโลยีขั้นสูงทางการแพทยอ์ย่าง
ต่อเน่ือง  การดาํเนินของโรค  ภาวะแทรกซ้อนจากโรค
และการรักษาทาํให้ภาวะสุขภาพของผูป่้วยเบ่ียงเบนไป
จากภาวะปกติ  การป่วยดว้ยโรคไตวายเร้ือรังจึงถือว่าเป็น
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วิกฤติของชีวิตท่ีตอ้งได้รับการรักษาและการช่วยเหลือ
จากทีมสุขภาพ ซ่ึงทีมสุขภาพต้องให้การดูแลปัญหา
ผูป่้วยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายๆอย่างพร้อมกนั การ
ดูแลปัญหาสุขภาพของผู ้ป่วยท่ีเกิดข้ึนนั้ นบางปัญหา
สามารถดูแลให้หมดส้ินไปได้โดยทีมสุขภาพ แต่บาง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูป่้วยและญาติ
เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการดูแลและ
ทาํให้ปัญหานั้นลดลงและหมดไปอย่างไรก็ดีหน่ึงในทีม
สุขภาพท่ีให้บริการผูป่้วยกลุ่มน้ีคือ พยาบาลไตเทียมซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ด เขา้ใจสภาพปัญหาของผูป่้วยแต่ละ
รายอย่างต่อเน่ืองและสามารถเขา้ถึงกระบวนการแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพของผูป่้วยและญาติไดม้ากกว่าวิชาชีพอ่ืน  
นอกจ าก น้ี พ ย าบ า ล ไต เ ที ย ม ย ัง ทํา หน้ า ท่ี เ ป็ น ผู ้
ประสานงานหลกัระหว่างผูป่้วย  ญาติและทีมสุขภาพ 
ฉะนั้นพยาบาลไตเทียมตอ้งทาํหน้าท่ีสอนสุขภาพให้กบั
ญาติและผูป่้วยกลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ืองร่วมกบัการให้บริการ
ในคลินิกไตเทียม  ซ่ึงการสอนความรู้แก่ผูป่้วยและญาติ
นั้นเป็นองคก์ระกอบหน่ึงใน “กระบวนการสอนสุขภาพ” 
(จริยาวตัร คมพยคัฆ,์ 2542) 
 การสอนสุขภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูป่้วย
เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด  อารมณ์  ความรู้สึกและท่ี
สําคญัผูป่้วยตอ้งมีในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้  ใหเ้กิดภาวะสุขภาพท่ีพึงประสงคใ์นทุกๆ
ดา้น  ผูป่้วยมีความรู้ท่ีเหมาะสมในการดูแลสุขภาพดว้ย
ตนเองและการช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึนนั้น  ถือเป็นเป้าหมายหลกัของการสอนสุขภาพ 
 
รูปแบบการสอนสุขภาพในคลนิิกไตเทยีม 
   องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1984) แบ่งการ
สอนสุขภาพเป็น 3 แบบ คือ การสอนรายบุคคล การสอน
รายกลุ่มและการสอนสุขภาพชุมชน การสอนสุขภาพใน
คลินิกไตเทียมเป็นการสอนตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูป่้วยแต่ละราย หรือสอนตามกลุ่มบุคคลท่ีมีสภาพปัญหา
คล้ายกัน จากประสบการณ์การทํางานส่วนมากแล้ว

พยาบาลไตเทียมเลือกใช้วิธีการสอนสุขภาพรายบุคคล 
ซ่ึงรายละเอียดการสอนประกอบดว้ย 

1. การสอนสุขภาพแบบรายบุคคล  เป็นการให้
ความรู้แบบตวัต่อตวั (face to face) ระหว่างพยาบาลไต
เทียมกบัผูผู้ป่้วยท่ีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีสามารถให้ความรู้ความเขา้ใจแก่บุคคลไดอ้ย่าง
ละเอียด ช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยการวิเคราะห์ปัญหา
แนะนําเฉพาะบุคคล ผู ้รับความรู้มีโอกาสได้ซักถาม
เพื่อให้เกิดการเขา้ใจตามท่ีตอ้งการ  สามารถชกัชวนให้
บุคคลทาํในส่ิงท่ีตอ้งการได้  โดยการกระตุน้ให้บุคคล
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยการอธิบายเหตุผล
และการเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริงใหรู้้  โดยมีหลกัการ  ท่ีตอ้ง
คาํนึงถึง  ดงัน้ี (1) สอนในส่ิงท่ีเป็นปัญหาของผูป่้วยและ
ผูป่้วยจาํเป็นตอ้งรู้ในส่ิงท่ีพยาบาลไตเทียมจะสอน (2) 
สอนในส่ิงท่ีผูป่้วยอยากรู้หรือเป็นส่ิงท่ีผูป่้วยสนใจหรือ
ให้ความสําคญั  (3) เน้ือหาในเร่ืองนั้นๆ  เหมาะสมกบั
ผู ้ ป่ ว ย  ( 4 )  การสอนนั้ นต้อ ง ช้ี ให้ ผู ้ ป่ ว ย เ ห็นว่ า มี
ความสํ าคัญ ท่ีต้อ งตระหนักและปฏิบัติตาม   ( 5 ) 
บรรยากาศในการสอนสุขภาพตอ้งเอ้ือต่อการสอน ไม่
เสียงดังไม่เคร่งครัดเกินไป (6) ผูป่้วยมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ์ในระหว่างการ
สอน (7) การสอนผูป่้วยร่วมกบัผูดู้แลจะทาํใหป้รับระบบ
การดูแลให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

2. การสอนสุขภาพแบบรายกลุ่ม (health group 
teaching)  เป็นการให้ความรู้แก่ผูป่้วยในเร่ืองเดียวกัน  
อยูร่วมกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป วิธีน้ีจะช่วยใหผู้ป่้วยเกิดการ
เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กลุ่มสามารถ
กระตุ้นให้สมาชิกเกิดการเปล่ียนแปลงในการรับรู้ 
แนวคิดและการปฏิบติัตวั ทาํให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ
ในการแกปั้ญหา ทาํให้เกิดทศันะคติในการคิด และการ
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ร่วมกนั  โดยมีหลกัการท่ีตอ้งคาํนึงถึงดงัน้ี (1) 
ลกัษณะของกลุ่มผูป่้วยควรมีปัญหาหรือมีความสนใจใน
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เร่ืองท่ีใกลเ้คียงกนั (2)  ขนาดของกลุ่มและเวลาท่ีใชส้อน
ต้องพอเหมาะ(3) พยาบาลไตเทียมผู ้ท ําหน้าท่ีสอน
สุขภาพตอ้งเขา้สนใจผูป่้วยทุกคนในกลุ่มอยา่งทัว่ถึง  (4) 
เนน้การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  (5) จบัประเด็น
ท่ีตอ้งการสอนจากการแสดงความคิดเห็นของผูป่้วยใน
กลุ่มมาเป็นตวัอย่างและอธิบายเสริมเน้ือหาท่ีต้องการ
สอนเพิ่มเติม (6) สนบัสนุนสมาชิกท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีพึงประสงคแ์ละใหเ้ล่าประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง
นั้ น ๆ เพื่ อ เ ป็ นแบบอย่ า ง ท่ี ดี ในก ลุ่ ม  (อรพร รณ               
ลือบุญธวชัชยั, 2553) (7) การสอนสุขภาพชุมชน 

จากประสบการณ์การทาํงานของผูเ้ขียนพบว่า
การสอนสุขภาพในผูป่้วยท่ีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม
ทั้ง  2  วิธีลว้นมีขอ้ดีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัการนาํมาใชใ้น
สถานการณ์ใด  ในความเห็นของควรใชท้ั้ง 2 วิธีร่วมกนั
เพื่อใหเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการสอน  

 
วตัถุประสงค์การสอนสุขภาพในคลนิิกไตเทยีม 

1. ช่วยให้ผู ้ป่วยและญาติมีความรู้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งและสามารถดูแลตนเองร่วมกบัทีมสุขภาพได้
อยา่งถูกตอ้ง 

2.  ช่วยให้ผูป่้วยเรียนรู้การปรับตวัเก่ียวกบัโรค
เร้ือรัง  การรักษาและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนได้
อยา่งเหมาะสม 

3.  ช่วยในการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจและเพิ่ม
แรงสนบัสนุนทางสงัคมใหก้บัผูป่้วย 

4.  ช่วยป้องกนัอาการต่างๆท่ีเป็น
ภาวะแทรกซอ้นท่ีสามารถป้องกนัไดท่ี้จะเกิดกบัผูป่้วย 

5.  มุ่งให้ผูป่้วย  ญาติหรือครอบครัว  สามารถ
วางแผนร่วมกนัแกไ้ขและดูแลสุขภาพของผูป่้วยทาํให้
ผูป่้วยดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขมากท่ีสุด 

6. มุ่งเกิดการเปล่ียนแปลงความคิด  อารมณ์  
ความรู้สึกและพฤติกรรมทางสุขภาพของผูป่้วยโดยให้
เกิดการตระหนกัในความสามารถของตนเองที่จะดูและ
ตนเอง 

การสอนสุขภาพในคลนิิกไตเทยีมให้เกดิผลสําเร็จ 
 การเปล่ียนแปลงสุขภาพไปในทางที่พึงประสงค์
ของผู ้ป่วยเป็นผลลัพธ์ท่ีพยาบาลไตเทียมต้องการให้
เกิดข้ึนจากสอนสุขภาพ  ซ่ึงการสอนสุขภาพท่ีเกิดข้ึน
ถึงแม้เป็นเพียงช่วงหน่ึงๆท่ีปฏิบัติร่วมกับการให้การ
บริการการฟอกเลือดปกติในคลินิกไตเทียม  แต่การสอน
สุขภาพท่ีเกิดข้ึนนั้ นเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากกับผูป่้วยและ
ญาติ การสอนสุขภาพท่ีจะบรรลุตามวตัถุประสงค์นั้น
นอกจากเน้ือหาการสอนท่ีเหมาะสมแลว้  การรับรู้
ความสามารถตนเองและความคาดหวงัในผลลพัธ์ของ
การปฏิบติัของผูป่้วยและญาติก็เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะทาํให้
เกิดการบรรลุตามวตัถุประสงค ์(Bandura, 1978) ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม Bandura ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. การรับรู้ความสามารถตนเอง (perceived self-
efficacy) ซ่ึง Bandura ไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็นการตดัสิน
ความสามารถตนเองว่า สามารถทาํงานในระดบัใด หรือ
ความเช่ือของบุคคลเก่ียวกบั ความสามารถในการกระทาํ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิต ความเช่ือใน
ความสามารถตนเองพิจารณาจากความรู้สึก ความคิด การ
จูงใจและพฤติกรรม 

2. ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการปฏิบติั 
(outcome expectation) หมายถึง ความเช่ือท่ีบุคคล
ประเมินค่าพฤติกรรมเฉพาะอย่างท่ีปฏิบติัอนัจะนาํไปสู่
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวงัไว้เป็นการคาดหวงัในส่ิงท่ีเกิดข้ึน
สืบเน่ืองจากพฤติกรรมท่ีไดก้ระทาํ  

ความสัมพนัธ์ระหว่าง การรับรู้ความสามารถ
ตนเองกบัความคาดหวงัผลลพัธ์นั้น บุคคลจะกระทาํ
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการรับรู้
ความสามารถตนเองว่าจะกระทาํพฤติกรรมนั้นหรือไม่ 
และความคาดหวงัในผลลัพธ์ท่ีจะเกิดจากการกระทาํ
พฤติกรรมเน่ืองจากมนุษยเ์รียนรู้ว่าการกระทาํใดนาํไปสู่
ผลลพัธ์ใด แต่ความสามารถของมนุษยแ์ต่ละคนท่ีจะ
กระทาํกิจกรรมต่างๆมีขีดจาํกดัไม่เท่ากนั ดงันั้นการท่ี
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บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระทาํพฤติกรรมนั้ นหรือไม่ 
ส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยู่กบัการรับรู้ความสามารถตนเองและ

อีกส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการ
กระทาํ 
 

บุคคล                          พฤติกรรม                         ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1: ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ความสามารถแห่งตนและความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดข้ึน 
ท่ีมา. จาก ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ความสามารถแห่งตนและความคาดหวังผลท่ีจะเกิดขึน้, โดย Bandura, 2557, 
คน้จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Self_Efficaca.htm 
 

การรับรู้ความสามารถตนเอง และความคาดหวงั
ในผลลพัธ์ของการกระทาํนั้น ไม่สามารถแยกจากกนัได้
เดด็ขาด เพราะบุคคลมองผลของการกระทาํท่ีเกิดข้ึนวา่
เป็นส่ิงแสดงถึงความเหมาะเพียงพอของพฤติกรรมท่ีได้
กระทาํไป และยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยในการตดัสินใจอีกวา่ จะ
กระทาํพฤติกรรมนั้น  

หรือพฤติกรรมอ่ืนใดต่อไปอีกหรือไม่ ถา้สามารถควบคุม
ตวัแปรต่างๆในการวิเคราะห์ผลทางสถิติแลว้  
จะพบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองจะเป็นตวัทาํนาย
แนวโนม้การกระทาํพฤติกรรมไดดี้กว่าความคาดหวงัใน
ผลลพัธ์ของการปฏิบติั 
 

ภาพ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดข้ึน          
ท่ีมา. จาก ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ความสามารถแห่งตนและความคาดหวังผลท่ีจะเกิดขึน้, โดย Bandu, 2557, คน้
จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Self_Efficaca.htm 
  
แบนดูรา(Bandura,1978)กล่าววา่ผูท่ี้จะรับรู้ความสามารถ
ตนเองสูงจะส่งผลต่อความสาํเร็จของบุคคล โดยท่ีบุคคล

กลา้เผชิญต่อปัญหาต่างๆ แมก้ระทาํความลม้เหลว หรือ
ส่ิงท่ียากและพยายามทาํให้สําเร็จ โดยมีความคาดหวงั

 
การรับรู้ความสามารถแห่งตน 

(Perceived self-efficacy) 

 
ความคาดหวงัในผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 

(Outcome Expectation) 
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เก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนสูง สําหรับบุคคลท่ีมีความรับรู้
ความสามารถตนเองต ํ่า จะไม่มัน่ใจต่อการกระทาํของตน
เพื่อใหเ้กิดผลสาํเร็จได ้จะพยายามหลีกเล่ียงการเผชิญต่อ
ปัญหา คิดว่าส่ิงท่ีเป็นปัญหาหรือส่ิงท่ีตนจะตอ้งทาํนั้น
ยาก ซ่ึงจะมีความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนตํ่าหรือ
ปานกลาง จนอาจทาํให้บุคคลไม่พยายามเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไว ้  ซ่ึงในผูป่้วยท่ีฟอกเลือดดว้ย
เค ร่ืองไต เ ทียมนอกจากการมุ่ ง ให้ผู ้ป่ วยการ รับ รู้
ความสามารถตนเองและความคาดหวงัในผลลพัธ์ของ
การปฏิบติัของผูป่้วยและญาติแลว้  จากประสบการณ์การ
ทํางานของผู ้เขียนพบว่าในกระบวนการท่ีจะก่อเกิด
ความสาํเร็จของการสอนสุขภาพและมีความย ัง่ยนืในการ
ปฏิบติัพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผูป่้วย  พยาบาลไต
เทียมตอ้งสนบัสนุนการสอนสุขภาพอยา่งต่อเน่ืองภายใต้
หลกัการ  ดงัน้ี 

1. ตอ้งเนน้การสอนในส่ิงท่ีผูป่้วยตอ้งการทราบ
หรือในส่ิงท่ีพยาบาลไตเทียมประเมินแลว้ว่าผูป่้วยและ
ญาติตอ้งทราบ  เพื่อจะไดน้าํความรู้นั้นไปใชใ้นการดูแล
สุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

2.  ตอ้งประเมินความรู้พื้นฐานของผูป่้วยและ
ญาติก่อนเร่ิมการสอนสุขภาพในเร่ืองนั้นๆ  และหลงัจาก
การสอนตอ้งมีการทบทวนเน้ือหาและเช่ือมโยงให้ผูป่้วย
นาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3.  การสอนสุขภาพท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ังนั้ น
พยาบาลไตเทียมตอ้งสอนต่อเน่ืองจากพื้นฐานความรู้เดิม
ของผูป่้วยและญาติ 

4.  พยาบาลไตเทียมตอ้งปรับเน้ือหาท่ีสอนใน
รูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ผูป่้วยเขา้ใจได้เร็วและนาํไปใช้ได้
จริง 

5.  พยาบาลไตเทียมตอ้งมีสัมพนัธภาพเชิงลึก
ของผูป่้วยและญาติแต่ละคนท่ีจะเขา้ถึงสภาพปัญหาทั้ง
ทางร่างกาย  จิตใจ จิตวิญญาณและสงัคมของผูป่้วย 

6.  พยาบาลไตเทียมตอ้งประเมินผลลพัธ์ จาก
การสอนแต่ละคร้ังและต้องติดตามประเมินผลเป็น

ระยะๆ  พร้อมกบัทวนสอนเม่ือผูป่้วยยงัปรับพฤติกรรม
ไดไ้ม่สาํเร็จ 

7.  พยาบาลไตเทียมตอ้งส่งเสริมให้ผูป่้วยและ
ญ า ติ ร ะ ลึ ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ใ น ตน เ อ ง แ ล ะ ต ร ะหนั ก รู้
ความสามารถแห่งตนท่ีจะดูแลตนเอง 

8.  พยาบาลไตเทียมต้องใช้การเสริมแรงทั้ ง
ทางบวกและทางลบท่ีจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงสุขภาพ
ท่ีดีข้ึน 

9.  พยาบาลไตเทียมตอ้งให้ผูป่้วยไดเ้รียนรู้จาก
ตัวแบบ  หรือฝึกทักษะการปฏิบัติ เพื่ อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพใหพึ้งประสงค ์  

10.  การใชก้ารส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยและ
ญาติแต่ละคนเป็นกระบวนการท่ีสําคญัท่ีสุดในการสอน
สุขภาพ  การส่ือสารนอกจากจะเป็นคาํพูดแลว้การ
เลือกใช้โสตทศันูปกรณ์ร่วมด้วยจะช่วยให้ผูป่้วยและ
ญาติเกิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 
 การสอนสุขภาพในคลินิกไตเทียมให้เกิดผล
สําเร็จนั้นตอ้งใช้องคป์ระกอบในหลายๆดา้นดงัท่ีกล่าว
มา  ซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าวจะมุ่งสู่กระบวนการท่ีจะ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ 
โดยเป็นรูปแบบวิธีการนาํเน้ือหาสุขภาพไปสู่การเรียนรู้
และการปฏิบติัของผูป่้วยและญาติเพื่อให้ได้พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค ์
 
เนือ้หาสุขภาพที่สอนในคลนิิกไตเทยีม 
 จากประสบการณ์การในการทาํงานของผูเ้ขียน  
พบว่าลกัษณะการสอนสุขภาพในคลินิกไตเทียม  แบ่ง
ตามเน้ือหาสุขภาพท่ีพยาบาลไตเทียมต้องสอนได้  3  
ประการ  คือ 
 1. การสอนสุขภาพเฉพาะเร่ือง  เป็นการให้
ความรู้ในปัญหาสุขภาพเฉพาะเร่ืองท่ีผูป่้วยกาํลงัมีปัญหา
หรือตอ้งการท่ีจะรู้  เช่น  เร่ืองการรับประทานอาหารและ
นํ้ า เพื่ อควบคุมนํ้ าหนัก   การ รับประทานยาและ
ผลขา้งเคียง  การดาํเนินของโรคโดยมุ่งสอนให้เห็นว่า
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ผูป่้วยเร่ิมตน้การฟอกเลือดจากท่ียงัมีการทาํงานของไต
บางส่วนอยู่  ดังนั้ นจึงยงัมีปัสสาวะออกและไม่เพียง
พอท่ีจะขับของเสียในร่างกายออกทั้ งหมด  ผูป่้วยจึง
จาํเป็นตอ้งมาฟอกเลือดตามนดัอย่างต่อเน่ือง และการ
สอนเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัในขณะฟอกเลือดโดยเนน้ให้
ผู ้ป่วยบอกอาการผิดปกติของตน  อาทิ   เวียนศีรษะ 
คล่ืนไส้  อาเจียน วิงเป็นผลจากภาวะความดนัโลหิตตํ่า
หรือสูงกว่าปกติ อาการตอบสนองชา้กว่าปกติ เหง่ือออก
ตวัเย็น ซ่ึงเกิดจากภาวะนํ้ าตาลตํ่าในระหว่างการฟอก
เลือด หรืออาการใจสั่นจากโรคหัวใจกาํเริบในระหว่าง
การฟอกเลือด ซ่ึงตอ้งเน้นสอนให้ผูป่้วยเขา้ใจและบอก
อาการท่ีเกิดข้ึนแก่พยาบาลไดอ้ยา่งทนัท่วงที เพื่อการดูแล
รักษาและแกไ้ขอาการดงักล่าว   

การรักษาดว้ยเคร่ืองไตเทียมเป็นเพียงการรักษา
ช่วงใดช่วงหน่ึงตามแผนการรักษาของแพทย  ์ โดยอาจ
เป็นฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2 – 3 คร้ัง  ดั้งนั้นวนัท่ีเวน้การ
ฟอกเลือดผูป่้วยต้องดูแลตนเองเร่ืองการรับประทาน
อาหารและนํ้ าเพื่อควบคุมนํ้ าหนกั     การควบคุมเกลือแร่ 
การดูแลและตรวจประเมินการทาํงานของเส้นฟอกเลือด
ด้วยตนเองตลอดจนการดูแลตนเองหลงัการฟอกเลือด 
เป็นตน้ การให้ความรู้ในลกัษณะน้ีตอ้งให้โดยตรงกับ
ผูป่้วยและญาติขณะท่ีมารับบริการฟอกเลือดในคลินิกไต
เทียม  การสอนสุขภาพแบบรายบุคคลมกัถูกเลือกใชใ้น
การสอนสุขภาพเฉพาะเร่ือง  บริเวณท่ีเหมาะสมในการ
สอนอาจเป็นขา้งเตียงผูป่้วยขณะท่ีผูป่้วยทาํการฟอกเลือด
อยู่  ในการสอนความรู้ดา้นสุขภาพเฉพาะเร่ืองนั้นตอ้งมี
การฝึกทักษะ สาธิตการปฏิบัติและให้เอกสารความรู้
เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูป่้วยและญาติได้นํากลบัไป
ศึกษาและปฏิบัติ   พยาบาลไต เ ที ยมต้อ ง ติดตาม
ประเมินผลจากการสอนอย่างต่อเน่ืองทุกคร้ังท่ีผูป่้วยมา
รับบริการฟอกเลือดหรือจนกว่าปัญหาเหล่านั้นจะหาย
หรือพฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลงท่ี
นาํไปสู่ภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึน 

 2.  การสอนสุขภาพในเร่ืองทัว่ไป  เป็นการให้
ความรู้ในเน้ือหาการดูแลสุขภาพทัว่ไป  ท่ีผูป่้วยและญาติ
ตอ้งทราบ  เช่น  ความรู้พื้นฐานในการเจ็บป่วยดว้ยโรค
ไตวายเร้ือรัง ความรู้พื้นฐานในการฟอกเลือดดว้ยเคร่ือง
ไตเทียม การปฏิบติัตวัทัว่ไปของผูป่้วยฟอกเลือด  การ
จดับริการของหน่วยไตเทียม  เจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ  การ
ติดต่อประสานงานเมื่อตอ้งการขอ้มูลสุขภาพและสถานท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูป่้วยและญาติท่ีต้องทราบ  เป็นต้น การ
สอนสุขภาพในเร่ืองทัว่ไปน้ีเป็นการสอนความรู้เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการปฏิบติัร่วมกนัระหว่างผูป่้วยและ
คลินิกไตเทียม  หรือการสอนเพื่อให้เกิดความรู้บาง
ประการท่ีไม่ไดเ้น้นหนกัในเร่ืองการดูแลรักษา  วิธีการ
สอนความรู้สุขภาพท่ีนิยมใช ้ คือ การใหค้วามรู้แบบกลุ่ม 
การใชว้ีดีทศันช่์วยสอน  ป้ายนิทรรศการ เป็นตน้ 
 3.  การให้ความรู้แบบบูรณาการ เป็นการให้
ความรู้แบบสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการบริการ
ทางการพยาบาล หรืออาจให้ความรู้ผ่านผูป่้วยอีกคนส่ือ
ถึงผูป่้วยอีกคนหรือการดึงครอบครัวและผูดู้แลผูป่้วยเขา้
มามีส่วนร่วม เพื่อให้ผูป่้วย ผูดู้แล  แกไ้ขปัญหาสุขภาพ
ของผูป่้วยร่วมกัน  เน้ือหาท่ีนิยมใช้วิธีการให้ความรู้
รูปแบบน้ีมักเป็นปัญหาเฉพาะเร่ืองและต้องใช้ความ
ร่วมมือจากหลายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมดูแล  เช่น การ
ควบคุมนํ้ า  การดูแลเส้นฟอกเลือดท่ีติดเช้ือ  การดูแล
ภาวะสุขภาพต่างๆท่ีเน้นให้ผูป่้วยปฏิบติัเป็นพิเศษและ
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ระยะเวลานานในการแก้ปัญหานั้นๆ  
การให้ความรู้แบบบูรณาการน้ีจะได้ผลดีเม่ือ  แพทย ์ 
พยาบาลไตเทียม เภสัชกร โภชนาการ ครอบครัวหรือ
ผู ้ดูแลผู ้ป่วยมาร่วมวางแผนอย่างเป็นขั้ นตอน   เพื่อ
กาํหนดลกัษณะวิธีการสอนความรู้ การติดตามความรู้  
การเน้นให้เกิดการปฏิบติัตามการสอนสุขภาพแก่ผูป่้วย  
นอกจากน้ีแล้วการสอนสุขภาพแบบบูรณาการในบาง
ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขร่วมกนัอาจตอ้งใชแ้หล่งประโยชน์
ทางสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยดว้ย 
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 การสอนสุขภาพในคลินิกไตเทียมด้วยเน้ือหา
ความรู้และรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลายเป็นส่ิงท่ี
จาํเป็นท่ีตอ้งเลือกใช ้ การสอนสุขภาพเหล่านั้น ช่วยให้
ผูป่้วยมีสุขภาพท่ีใกลเ้คียงปกติ  การสอนสุขภาพชะลอ
การเส่ือมของร่างกายท่ีเกิดจากโรค  การสอนสุขภาพทาํ
ให้ผูป่้วยดูแลตนเองได  ้  การมีสุขภาพท่ีพึงประสงคท์าํ
ให้ผูป่้วยมีภาวะสุขภาพจิตท่ีดีตามมา  พยาบาลไตเทียม
ถือว่าเป็นบุคคลากรท่ีสําคัญในทีมสุขภาพท่ีต้องร่วม
วางแผน  หรือเป็นผูน้าํในทีมสาํหรับแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
ให้กบัผูป่้วยด้วยวิธีการสอนสุขภาพโดยตรง  ซ่ึงมี
การ ศึกษาเ ก่ียวกับการสอนความรู้ ร่วมกับการจัด
โปรแกรมประกอบการสอนในผูป่้วยโรคไตวายระยะ
สุดทา้ยท่ีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี   

ดงันั้น  การฝึกการควบคุมปริมาณนํ้ าด่ืมทาํได้
โดยการจัดกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มการจัด
กิจกรรมรายบุคคลโดยการสนทนากบัผูป่้วย มีการ
ประเมินพฤติกรรมของการดูแลตนเอง แจกคู่มือ มีการฝึก
ทกัษะการพฒันาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ใหญ้าติมีส่วน
ร่วมในการดูแลผูป่้วยร่วมกบัทีมสุขภาพ จดัให้พบกบั
กลุ่มผู ้ป่วยตัวอย่างท่ีเป็นตัวแบบท่ีดีเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ของการพฒันาพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
และมีการติดตามความกา้วหนา้ของการพฒันาพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูป่้วย (สุภาพร องคสุ์ริยานนท,์ 2551) 
การจดักิจกรรมรายกลุ่มโดยมีการจดักิจกรรม เช่น การให้
ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัดูแลตนเองท่ีเหมาะสมกบัโรค
การทบทวนความรู้ในการดูแลตนเอง มีการติดตามทาง
โทรศพัทใ์หค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาในการดูแลตนเองของ
ผูป่้วย (กนกวรรณ พูนพานิชย,์ 2549) และการทาํ
กิจกรรมกลุ่มของผูป่้วยและญาติ โดยให้ชมวีดีทศัน์ตวั
แบบผูป่้วยท่ีมีการปฏิบติัพฤติกรรมการควบคุมโรคท่ี
เหมาะสม การทดลองจดัตารางอาหารตวัอย่างและให้
สมาชิกกลุ่มนาํไปปฏิบติั มีการติดตามเยี่ยมบา้นผูป่้วย 
หรือใช้โทรศัพท์หรือไปรษณียบัตรเพื่อติดตามเยี่ยม
ผูป่้วย (ศุภรา โถตนัคาํ, 2551)ผลของการศึกษาทั้งหมด

พบว่า ผูป่้วยมีความรู้ในการดูแลตนเอง มีพฤติกรรมการ
ควบคุมโรค และมีการพฒันาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
หลงัการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชชัวาล  วงคส์ารี 
(2557)ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้แบบเขม้
ขนต่อความรู้และพฤติกรรมการจาํกดันํ้ าของผูป่้วยโรค
ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 
ซ่ึงศึกษาในผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีฟอก
เลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม  ท่ีมีภาวะนํ้ าเกินจาํนวน  40 คน 
โดยการให้ผูป่้วยได้รับฟังประสบการณ์จากตวัแบบท่ี
ควบคุมนํ้ าไดส้ําเร็จ ไดรั้บความรู้โดยการสอนเร่ืองโรค
ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย อาการและอาการแสดง การ
รักษาโดยการฟอกเลือด  การให้ความรู้เร่ืองการจาํกดันํ้ า  
การสาธิตวิธีการควบคุมนํ้ าหนักท่ีเพิ่มข้ึน ให้ผู ้ป่วย
บันทึกการด่ืมนํ้ าและอาหารในชีวิตประจําว ัน  และ
ติดตามระดับนํ้ าหนักท่ีเพิ่มข้ึนทุกคร้ังท่ีมาฟอกเลือด 
พร้อมให้ความรู้ซํ้ าแบบตวัต่อตวัตามลกัษณะปัญหาของ
ผูป่้วยแต่ละคน  ใช้เวลาศึกษา 4  สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่า  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แบบเขม้ขน้ต่อ
ความรู้เร่ืองการจาํกดันํ้ าในผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังระยะ
สุดทา้ยท่ีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม พบวา่คะแนนเฉล่ีย
ความรู้เร่ืองการจาํกดันํ้ าในผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังระยะ
สุดทา้ยท่ีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมก่อนใหโ้ปรแกรม
และหลังให้โปรแกรม  มีความแตกต่ างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี p<0.001 โดยค่าเฉล่ียคะแนนความรู้
เร่ืองการจาํกดันํ้ าก่อนเขา้โปรแกรม เท่ากบั 7.88 คะแนน  
ระดับของความรู้อยู่ในระดับ ตํ่า  และค่าเฉล่ียคะแนน
ความรู้เร่ืองการจาํกดันํ้ าหลงัให้โปรแกรม เท่ากบั 10.78 
คะแนน ระดับของความรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการจาํกดันํ้ าในผูป่้วยโรคไตวาย
เร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมก่อนให้
โปรแกรมและหลงัใหโ้ปรแกรม มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี p<0.001 โดยค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมก่อนเขา้โปรแกรมการใหค้วามรู้ต่อความรู้และ
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พฤติกรรมการจาํกดันํ้ าในผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังระยะ
สุดท้ายท่ีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ด้านการรับรู้
ความสามารถแห่งตน เท่ากบั  32.85   ดา้นการคาดหวงั
ในผลลพัธ์  เท่ากบั  16.48  ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการจาํกดั
นํ้ ารวมทั้งสองดา้น  เท่ากบั  49.33 และค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมหลงัส้ินสุดการเขา้โปรแกรมการให้ความรู้ต่อ
ความรู้และพฤติกรรมการจาํกดันํ้ าในผูป่้วยโรคไตวาย
เร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ดา้น
การรับรู้ความสามารถแห่งตน เท่ากับ  37.6   ด้านการ
คาดหวงัในผลลพัธ์  เท่ากบั  20.28  ค่าเฉล่ียพฤติกรรม
การจาํกดันํ้ารวมทั้งสองดา้น  เท่ากบั  57.90 
 
บทสรุป 

การสอนสุขภาพผูป่้วยแก่ฟอกเลือดดว้ยเคร่ือง
ไตเทียม  เป็นการพยาบาลอีกรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถ
บําบัดโรค  ชะลอความเส่ือมด้านสุขภาพของผู ้ป่วย
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคและการรักษา  การสอน
สุขภาพในผูป่้วยฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมยงัเป็นการ

ส่งเสริมสุขภาพแก่ผูป่้วยและครอบครัว ให้มีพฤติกรรม
ทางสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ การสอนสุขภาพโดยพยาบาล
ไตเทียมมีหลายวิธี ซ่ึงแต่ละวิ ธีล้วนมีจุดเด่นท่ีนํามา
ประยกุตใ์ชท่ี้แตกต่างกนั พยาบาลไตเทียมในฐานะผูดู้แล
ใกล้ชิดกับผู ้ป่วย  ต้องพิจารณาเลือกวิธีการสอนให้
เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย การสอนสุขภาพท่ีมุ่งหวงั
ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์และย ัง่ยืนนั้ น  
พยาบาลไตเทียมตอ้งให้ผูป่้วยรับรู้ความสามารถตนเอง  
ตั้งความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการปฏิบติั  โดยพยาบาล
พยาบาลไตเทียมตอ้งใชก้ระบวนวิธีแห่งการสอนสุขภาพ
เพื่อให้เกิดผลสําเร็จมาปรับใชใ้นการสอนอย่างต่อเน่ือง  
พยาบาลไตเทียมจึงควรสอนสุขภาพแก่ผูป่้วยและญาติทุก
โอกาสท่ีมี  โดยถือว่าเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็น
บทบาทอิสระท่ีพยาบาลไตเทียมท่ีพึงปฏิบติัต่อผูป่้วยท่ี
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อภาวะ
สุขภาพท่ีดีทั้งกายใจและจิตวิญญาณของผูป่้วย 
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะอธิบายการประยุกตว์ิชาฟิสิกส์ในทางการแพทยเ์พื่อประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้น
การวินิจฉยัโรคและการรักษาพยาบาลผูป่้วย ในกรณีท่ีผูป่้วยประสบอุบติัเหตุจนกระดูกแตกหรือหกั การจดักระดูกท่ีหกั
ให้เขา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้แรงดึงโดยถา้ดึงดว้ยมือไม่ได้ก็ตอ้งใช้นํ้ าหนักถ่วงหลกัเกณฑ์ในการรักษาดงักล่าวตอ้งอาศยั
ความรู้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ดงันั้นในการศึกษาฟิสิกส์ด้านการพยาบาลนั้นอาจมิไดเ้ป็นการนาํฟิสิกส์มาใช้โดยตรงใน
วิชาชีพ หากแต่เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงทฤษฎี หรือหลกัเกณฑต่์างๆ ของวิชาฟิสิกส์รวมทั้ง หลกัการทาํงานของ
เคร่ืองมือและวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงในการใชอุ้ปกรณ์ชนิดนั้นๆ และเม่ือทราบถึงหลกัเกณฑท่ี์ถูกตอ้งแลว้จะช่วยทาํให้
พยาบาลสามารถใช้เคร่ืองมือเหล่านั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลทาํให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอย่างถูกตอ้งและ
ทนัเวลาและทาํใหส้ถิติการรอดตายเพิ่มมากข้ึนตลอดจนการเสียชีวิตของผูป่้วยท่ีลดนอ้ยลง  
 
คาํสําคญั: ฟิสิกส์, การพยาบาล, กระดูกแตกหรือหกั, แรงดึง 

 
 
Abstract 
 This article focuses on physics which was applied for medical practices including diagnosis and treatment of 
patients, for example the patient had an accident with bone crack or fractures. The replace the broken bone into place 
will need pulling effort by hands, or weight which requires Theoretical rules of physics., According to nursing study, 
physics may not be a direct professional work but theory of physics the physical criteria, the real prinapal function of 
different health equipment should be learned. The patient will be treated properly on time to achieve better cure and 
good survival rate. Nurse will be able to use this equipment effectively after understanding the theory. 
 
Keyword: physics, nursing, fractures bone, traction 
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บทนํา  
การศึกษาวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาในปัจจุบนั

ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการแข่งขนัสอบเขา้
เรียนเป็นหลกัโดยนกัศึกษาทุกท่านจะตอ้งทาํขอ้สอบให้
ไดม้ากและใหเ้สร็จไดเ้ร็วและแม่นยาํเพื่อการสอบผา่นใน
การไดค้ะแนนถึงมากพอตามเกณฑก์ารรับเขา้ไปเรียนต่อ
ในสถาบนัและคณะวิชาท่ีตนตอ้งการปัญหาน้ีเป็นผลให้
เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีไม่เน้นให้สามารถนาํความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวนัได้บางท่านเม่ือหมด
ความอดทนก็จะไม่สนใจและอาจจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
วิชาฟิสิกส์รวมไปถึงครูอาจารยท่ี์สอนวิชาฟิสิกส์ดว้ยและ
ทุกคร้ังท่ีเขา้เรียนวิชาฟิสิกส์จะมีความรู้สึกเครียด กดดนั
และทุกขท์รมานใจมากจึงมีผลทาํให้เกิดความเบ่ือหน่าย
ไม่อยากเขา้เรียนในชัว่โมงวิชาฟิสิกส์และแมแ้ต่เม่ือมีใคร
พูดถึงวิชาฟิสิกส์ก็จะเบือนหน้าหนีไม่อยากไดย้ินไดฟั้ง
ความรู้สึกเหล่าน้ีไดเ้กิดข้ึนในหวัใจของนกัศึกษาไทยใน
ปัจ จุบันในยอดจํานวนท่ี สูงมากพอสมควร ซ่ึ งจะ
ก่อให้ เ กิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงในการพัฒนา
ประเทศชาติให้ เจริญรุ่งเ รืองในอนาคตเพราะขาด
บุคลากรท่ีมีความสามารถขาดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
ขาดบุคลากรท่ีรู้แจง้ในเน้ือหาวิชาท่ีสามารถนาํไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและไม่สามารถจะพฒันา
ทางเทคโนโลยีให้เท่าเทียมกบัต่างชาติไดเ้ราจึงตอ้งซ้ือ
เทคโนโลยีของต่างชาติเขา้มาใชง้านภายในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่เป็นผลให้คนไทยทั้งชาติตอ้งยากจนและเป็น
หน้ีอนัเน่ืองมาจากสินคา้ท่ีเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี  ดงันั้น
การสอนวิชาฟิสิกส์ของครู อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษา
ต่างๆในปัจจุบนัจาํเป็นจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกันปฏิรูป
การสอนวิชาฟิสิกส์กันใหม่โดยสอนให้นักศึกษาได้
มองเห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนวิชาฟิสิกส์ให้ได้
ต้องช้ีแนะว่าแต่ละเ ร่ืองแต่ละบทเรียนนั้ นสามารถ
นํามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเป็นจริงต่อการ
ดาํรงชีวิตได้อย่างไรโดยอย่างน้อยท่ีสุดนักศึกษาควร
สามารถใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ท่ีได้เล่าเรียนมาเพื่อไป

ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือคน
ใกล้ชิดให้รู้จักป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็นับว่าเกิด
ประโยชน์อย่างมหาศาลแลว้ นอกจากนั้นเงินทองก็ไม่
ตอ้งร่ัวไหลออกนอกประเทศเพราะการใชจ่้ายเป็นค่ายา
รักษาโรคสุขภาพร่างกายก็แขง็แรงรวมทั้งประสิทธิภาพ
ในการทาํงานก็สูงข้ึนขณะเดียวกันครอบครัวก็จะเป็น
ปึกแผ่นมั่นคงถาวรเป็นผลทาํให้ประเทศชาติเขม้แข็ง
ตามมาตลอดจนถึงมีการกินดีอยู่ดีของประชาชนก็จะ
ไดรั้บประโยชนก์นัถว้นทัว่ 

คําว่าฟิ สิกส์รากศัพท์เ ดิมมาจากภาษากรีก
แปลว่า ธรรมชาติ ดงันั้นในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ทั้งใน
อดีตและปัจจุบนัปรากฏว่ายงัคงยดึถือธรรมชาติเป็นหลกั
รวมทั้งสรรพส่ิงทั้งหลายท่ีมีอยู่แลว้ในธรรมชาติซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ียงัทา้ทายใหม้นุษยพ์ยายามศึกษาคน้ควา้หาความจริง
อยู่ตลอดเวลาโดยความจริงต่างๆในธรรมชาติท่ีมนุษย์
ค้นพบและทราบกฎเกณฑ์แล้วก็จะได้รับการนําไป
ประยุกตเ์พื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยช์าติทั้งปวงโดย
มิไดมี้การแบ่งกั้นวา่เป็นชนชาติใดภาษาใด 

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รวมถึงวิชาฟิสิกส์ดว้ย 
เป็นรากฐานสําคญัของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกสาขา   ไม่มีวิศวกรคนใดท่ีจะสามารถออกแบบ
เคร่ืองมือท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  โดย
ปราศจากความเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน  การออกแบบ
ดาวเทียม  หรือแมก้ระทัง่เคร่ืองดกัจบัหนู  ก็ตอ้งมีความ
เขา้ใจกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์การเรียนฟิสิกส์ จึงถือไดว้่า
คือการผจญภยัชนิดหน่ึง  ผูท่ี้เรียนฟิสิกส์จะรู้สึกว่ามนั
เป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถอย่างมากโดยบางทีก็รู้สึก
สมหวงั  บางทีก็รู้สึกผิดหวงั  ทอ้แทใ้จและอารมณ์เสีย  
บางคร้ังก็มีความรู้สึกเจ็บปวดแต่ในท่ีสุดเม่ือมีผลสําเร็จ
เกิดข้ึน  ก็รู้สึกสมหวงั ปล้ืมใจ และเป็นสุข  ซ่ึงนับเป็น
รางวลัชีวิตท่ีมีคุณค่าหาท่ีเปรียบมิได ้
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ฟิสิกส์กบัการดาํเนินชิวติประจําวนั 
ฟิสิกส์ (physics) มาจากภาษากรีก แปลว่า

ธรรมชาติ เป็นแขนงหน่ึงของวิทยาศาสตร์กายภาพเพื่อ
ศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณ์ ท่ี เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
ส่ิงไม่มีชีวิต คุณสมบติัและอนัตรกิริยาของสสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขนาด  เวลา  อุณหภูมิ  พลงังานนั้นและการ
แผ่ รั ง สี นิ ย ามและทฤษ ฎี ในวิ ช า ฟิ สิ ก ส์ เ กิ ด จ า ก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือระเบียบวิ ธีทาง
วิทยาศาสตร์  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ีคือ (1) การตั้งปัญหา     
(2) การตั้งสมมุติฐาน (3) การทดลองและ (4) สรุปผล
เม่ือใดท่ีนกัฟิสิกส์สามารถคน้พบหลกัการและทฤษฎีแลว้
ก็จะมีผูน้าํไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตวัอย่าง เช่น 
Blaise Pascal นักวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศสไดค้น้พบ
หลกัการโดยมีใจความสําคญัว่า“ถา้มีความดนักระทาํต่อ
ส่วนหน่ึงส่วนใดของของไหล ท่ีอยู่ในภาชนะปิดแล้ว 
ความดันน้ีจะส่งผ่านไปยงัทุกๆ จุดในของไหลนั้นได้
เท่ากนัหมด”ต่อมานกัวิศวกรก็ไดน้าํกฎของปาสคาลมา
ประยกุตใ์ชโ้ดยประดิษฐเ์ป็นเคร่ือง Hydraulic Jack เพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองผอ่นแรงในการยกของหนกัๆ เช่นรถยนตเ์พ
นอกจากนั้นในห้องทนัตกรรมก็ไดน้าํหลกัการดงักล่าวน้ี
มาประยุกต์ในการจัดทาํเก้าอ้ีสําหรับคนไข  ้เพื่อความ
สะดวกในการปรับ-ยก เกา้อ้ี แสดงดงัภาพ 1 เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพ 1 ลกัษณะแม่แรงไฮดรอลิกยกรถ 
ท่ีมา. จาก ฟิสิกส์ 1, ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2543, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 
ฟิสิกส์กบัการการประยุกต์ใช้ในการรักษาพยาบาล 

จัดว่าเป็นตัวอย่างหน่ึงท่ีมนุษย์นําความจริง
ต่ า ง ๆ ท่ี มี อ ยู่ แ ล้ ว ใ น ธ ร ร มช า ติ นํ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
รักษาพยาบาลผูป่้วยให้หายจากการเจ็บปวดและหายจาก
ความทุกขท์รมานจนเป็นปกติไดน้อกจากน้ียงัไดน้าํมาใช้
ผลิตเคร่ืองมือต่างๆทางการพยาบาลเพื่อช่วยให้แพทยไ์ด้
ใชใ้นการวินิจฉัยโรครวมทั้งในการรักษาพยาบาลผูป่้วย
ดว้ยในหลายเร่ืองดว้ยกนัพร้อมกบันาํความรู้ท่ีมีอยู่แลว้
ในธรรมชาติ มาใชใ้นการรักษาผูป่้วยให้หายจากอาการ
ผดิปรกติ นอกจากน้ียงันาํความรู้มาผลิตเคร่ืองมือทางการ
รักษาพยาบาล เพื่อความสะดวกในการวินิจฉัยโรคและ
รักษาโรค เช่นการทาํ Traction ซ่ึงวิธีการดงักล่าวเป็นการ
นาํทฤษฎีของฟิสิกส์เร่ือง แรง (force) แสดงดงัภาพ 2 มา
ใชใ้นการดึงกระดูกท่ีหักให้เขา้ท่ีโดยการใชน้ํ้ าหนกัถ่วง
โดยกระบวนการพยาบาล (nursing process) ซ่ึงมีขั้นตอน
ดงัน้ีคือ “การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบติัและ
การประเมินผล” 
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ภาพ 2 แรงในการถ่วงนํ้าหนกั 
ท่ีมา. จาก ฟิสิกส์ท่ัวไป, ชวลิต คยันนัทน์ 2541, วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชศรีมา. 
 
ความยืดหยุ่นกับการพยาบาล รวมทั้ งโครงสร้างของ
ร่างกายมนุษยแ์ละการมีส่วนของอวยัวะหลกัๆ ท่ีใช้ใน
การออกแรงทาํงานหรือรับแรงภายนอกท่ีมากระทาํซ่ึง
ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือ (muscle) กระดูก (skeleton) และเส้นเอน็
(tendon) เม่ือส่วนต่างๆเหล่าน้ีไดรั้บแรงกระทาํมากก็จะมี
ผลทาํให้เกิด tension = ความตึง และความเครียดท่ีมีค่า
มากมายจนทาํให้อวยัวะต่างๆเหล่าน้ีเกิดปัญหาตามมา 
เช่น กระดูกอาจแตกร้าวหรือหกั เส้นเอ็นอาจยืดจนคราก
ปลอกเอ็นขาดและกลา้มเน้ืออาจอกัเสบหรือฉีกขาดได ้
ดงันั้นในการทาํงาน การออกกาํลงักาย การเล่นกีฬาและ
การทาํกายภาพบาํบดัเวลาออกแรงกระทาํต่อส่วนหน่ึง
ส่วนใดของร่างกายตอ้งคาํนึงถึงความตึงท่ีจะเกิดข้ึนกบั
อวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกายเหล่านั้ นด้วยเพราะ
อวยัวะแต่ละส่วนของร่างกายมีความสามารถในการรับ
แรงกระทาํไดไ้ม่เท่ากนั เช่น กระดูกฟีเมอร์(femur) ท่ี
โคนขาสามารถทนแรงกดไดไ้ม่เกิน 25,100 lb/in2 และ
ทนแรงดึงไดไ้ม่เกิน 22,000 lb/in2 จึงจะเห็นว่ากระดูกฟี
เมอร์ซ่ึงเป็นกระดูกกลวงทนต่อแรงกดไดม้ากกว่ากระดูก
ตนัซ่ึงเปรียบไดก้บัเหล็กท่ีใชใ้นการก่อสร้างถา้จะให้รับ
แรงกดตอ้งใชเ้หลก็กลวง เป็นตน้ 

การวินิจฉยัโรคดว้ยอลัตราซาวดแ์สดงดงัภาพ 3 
ก็เป็นอีกตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงการนาํเอาความจริงท่ี
เก่ียวกับคล่ืนเสียงท่ีว่า คล่ืนเสียงสามารถสะท้อนได้ท่ี
รอยต่อระหว่างตวักลางสองอนัท่ีแตกต่างกันจึงเหมาะ

สําหรับนํามาใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือตรวจสอบการ
ทาํงานของเน้ือเยื่ออ่อนซ่ึงรังสีเอ็กซ์ทาํไม่ได้เพราะมี
อาํนาจทะลุทะลวงสูงจึงไม่เกิดการสะทอ้นน้ีคล่ืนเสียงยงั
เป็นเคร่ืองมือทางการแพทย  ์ซ่ึงใช้หลักการของ  คล่ืน
เสียงและการสะท้อนกลับของคล่ืนเสียงจากอวัยวะ
ภายในร่างกาย กลบัมายงัเคร่ือง แลว้แปลงสัญญาณเสียง
สะท้อน  เป็นภาพของอวัยวะต่างๆ  เหมือนของจริง 
สามารถดูอวยัวะภายใน อีกทั้งเห็นภาพการเคล่ือนไหว
ขณะนั้ นจ ริง  เ ช่น  การ เค ล่ือนไหวของหัวใจ  การ
เคล่ือนไหวของเด็กในครรภ์ เ ป็นต้นช่วยให้แพทย์
สามารถวินิจฉัยแกปั้ญหา และติดตามผลการดูแลรักษา
ผูป่้วยไดอ้ยา่งแม่นยาํ  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 เคร่ืองอลัตราซาวด ์
ท่ีมา. จาก ฟิสิกส์ท่ัวไป, ชวลิต คยันนัทน์  2541, วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชศรีมา. 

 
เ ค ร่ื อ ง มือดังก ล่ า ว มีก าร ใช้ม านานอย่ า ง

แพร่หลาย และเป็นท่ียอมรับว่า ไม่มีผลข้างเคียงหรือ
อนัตรายต่อมนุษย ์แมแ้ต่กรณีท่ีใชก้บัเด็กในครรภร์ะยะ 3 
เดือนแรกของการตั้งครรภ ์ซ่ึงเป็นระยะท่ีมีการพฒันาการ
จากตวัอ่อน เป็นเดก็ท่ีมีอวยัวะสมบูรณ์เหมือนเดก็โต จาก
คุณสมบติัดงักล่าวของอลัตราซาวด ์จะเห็นว่า เหมาะสม
และปลอดภยั ในการนาํมาใชใ้นการตรวจผูป่้วยตั้งครรภ์
รวมถึงเด็กในครรภ์โดยสามารถตอบปัญหาต่างๆ ของ
ผูป่้วย อีกทั้งติดตามการเจริญเติบโตของเด็กในครรภไ์ด้
เป็นอยา่งดีดงัไดแ้สดงดงัภาพ 4 
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ภาพ 4 เคร่ืองอลัตราซาวดส์าํหรับใชต้รวจการตั้งครรภ ์
ท่ีมา. จาก ฟิสิกส์ท่ัวไป, ชวลิต คยันนัทน์ 2541, วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 
 

จากทฤษฎีของแบร์นูลลี (Bernoulli’s Principle)
ท่ีว่าดว้ยเร่ือง อุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamics) ซ่ึงเป็น
การค้นพบความจริงของความดันของๆไหลท่ีกําลัง
เคล่ือนท่ีโดยทางดา้นการพยาบาลไดน้าํเอาหลกัเกณฑ์น้ี
ไปออกแบบสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับให้ของเหลว
(container) ซ่ึงไดแ้ก่ เลือด นํ้ าเกลือ ยารักษาโรคหรือ
อาหารเขา้ทางเส้นโลหิตของคนไขห้รือนาํไปสร้างเคร่ือง 
ซัคชั่น(suction) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสําหรับระบาย 
(drain)ให้ หนอง เลือด หรือเสมหะออกจากร่างกายของ
คนไข้ด้วยแรงดูดท่ีสมํ่าเสมออาจใช้ อิเล็คตริกซัคชั่น
(electric suction)หรือ แกรวิต้ีซคัชัน่(gravity suction) ก็
ไดห้รือการใชเ้คร่ืองแอท็โทมยัเซอร์(atomizer) ซ่ึงใชใ้น
การพน่นํ้ายาเขา้จมูกคนไขซ่ึ้งไดแ้สดงดงัภาพ 5 
 
 
 

ภาพ 5 เคร่ืองใหย้าทางการพยาบาล 
ท่ีมา.จาก ฟิสิกส์ท่ัวไป, ชวลิต คยันนัทน์ 2541, วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 
 
การสร้างแว่นสายตาต่างๆของจกัษุแพทยท่ี์นาํมาใช้แก้
ความผดิปรกติของสายตามนุษยอ์าศยัหลกัการทางฟิสิกส์
ในเร่ืองการหกัเหของแสงนอกจากน้ีในปัจจุบนั ยงัไดน้าํ
หลกัการอนัน้ีไปสร้างเส้นใยนาํแสง (fiber optic) ซ่ึง
ในทางการแพทยไ์ดน้าํเส้นใยนาํแสงมาสร้างเคร่ืองมือท่ี
ใช้สําหรับตรวจภายในร่างกายท่ีเรียกว่า เอ็นโคสโคปิก
วิดิทศัน์(Endoscopic Vedio) โดยสอดสายเคเบิลนาํแสง 
(umbilical cable) เขา้ไปในช่องปากเพื่อตรวจดูลาํคอ 
กระเพาะและลาํไส้ของคนไข ้เพื่อคน้หาสาเหตุของควม
เจ็บป่วยซ่ึงเป็นการตรวจท่ีเห็นผลอย่างรวดเร็วดังได้
แสดงดงัภาพ 6 

ภาพ 6 การหกัเหทางการพยาบาล 
ท่ีมา. จาก ฟิสิกส์ท่ัวไป, ชวลิต คยันนัทน์  2541, วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 
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การช่วยผูป่้วยท่ีหายใจเองไม่ได ้(artificial respiration) ก็
ได้อาศยัหลักการเพิ่มความดันในช่องทรวงอกเพื่อให้
อากาศเขา้ปอดหรือออกจากปอดสลบักนัไปเช่นน้ีเร่ือยๆ
คนไขก้็จะไดรั้บ ออกซิเจนตลอดเวลา ทาํให้มีชีวิตอยูไ่ด ้
กฎเกณฑ์ดงักล่าวก็อาศยัการคน้ควา้ของนักฟิสิกส์ชาว
องักฤษท่ีช่ือวา่ บอยส์ (Boyle) ซ่ึงไดค้น้พบความสัมพนัธ์
ระหว่าง ความดนั (P) กบัปริมาตร (V) ท่ีว่าเม่ืออุณหภูมิ 
(T) ของแก๊สคงท่ีปริมาตรของแก๊สจะแปรผนัอยา่งผกผนั
กบัความดนัซ่ึงแสดงดงัในภาพ 7 
 

 
 
ภาพ 7 เคร่ืองช่วยหายใจ 
ท่ีมา. จาก ฟิสิกส์ท่ัวไป, ชวลิต คยันนัทน์, 2541, วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 
  
การไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย  ได้ใช้หลักการ
เคล่ือนท่ีของวตัถุทั้ งในแนวราบและแนวด่ิงนํามาใช้
อธิบายลักษณะในการเคล่ือนท่ีของโลหิตในร่างกาย
มนุษยโ์ดยการท่ีโลหิตไหลเวียนอยู่ในร่างกายไดเ้พราะ
หัวใจออกแรงสูบฉีดดงันั้นถา้หัวใจหยุดเตน้โลหิตก็จะ
หยุดเคล่ือนท่ีเช่นกนัโลหิตท่ีไหลเวียนในร่างกายนั้นมี
การไหลเวียนโดยระบบของหลอดเลือดเลือดออกจาก
หวัใจหอ้งล่างซา้ยดว้ยความดนัและความเร็วท่ีสูงแต่ไหล
กลบัเขา้หวัใจหอ้งบนขวาดว้ยความดนัและอตัราเร็วท่ีตํ่า
ความดนัและความเร็วท่ีโลหิตไหลไปตามหลอดเลือดจะ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา คือความเร็วจะไม่คงท่ีข้ึนอยู่กบั
ขนาดและส่วนประกอบของผนงัหลอดเลือดรวมทั้งการ

ยืดหยุน่ท่ีแตกต่างกนัโดยหลอดเลือดแดงมีความยืดหยุ่น
และความตา้นทานสูงส่วนหลอดเลือดดาํมีความยืดหยุ่น
สูงและความตา้นทานตํ่าดงันั้นปริมาณเลือดส่วนใหญ่จะ
อยู่ท่ีหลอดเลือดดาํดว้ยระบบไหลเวียนโลหิตเป็นระบบ
ปิดดงัแสดงในภาพ 8 

ภาพ 8การไหลเวียนโลหิต 
ท่ีมา. จาก ฟิสิกส์ท่ัวไป, ชวลิต คยันนัทน์, 2541, วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 
 
กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัไดถู้กนาํมาใชท้างการพยาบาล
เช่นเม่ือเราเข็นรถ(wheelchair) หรือเปลหาม (litters) 
คนไขเ้พื่อเคล่ือนยา้ยคนไขท่ี้ไม่สามารถเดินได้ไปตาม
ทางเดินหากเราหยดุรถทนัทีทนัใดอยา่งกระทนัหนัคนไข้
ท่ีอยู่ในรถอาจเสียหลกัศีรษะท่ิมลงพื้นไดก้ลไลของการ
ทรงตวัการทรงตวัของร่างกายหรือการเปล่ียนอิริยาบท
ต่างๆของร่างกายอธิบายไดคื้อคือเม่ือศีรษะเคล่ือนท่ีไป
ขา้งใดขา้งหน่ึงทนัทีทนัใด ของเหลวซ่ึงเดิมอยู่น่ิงก็จะ
เคล่ือนท่ีไปทางดา้นตรงขา้มเพราะแรงเฉ่ือยของเหลวน้ี
จะไปกระตุน้ปลายประสาทท่ีอยูใ่นช่องเซ็มมิ เซอ คิวลาร์
(semicircular canal) และส่งความรู้สึกไปยงัสมองทาํให้
ทราบการเปล่ียนอิ ริยาบทของร่างกายแต่ถ้าปลาย
ประสาทส่วนน้ีบกพร่องหรือพิการเช่นในกรณีท่ีด่ืมของ
มึนเมาเขา้ไปประสาทส่วนน้ีก็จะมึนชาและส่งความรู้สึก
ไปยงัสมองไม่ดีจึงทาํให้ร่างกายทรงตวัไม่ไดเ้วลาเดินจะ
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โซซดั โซเซไปตลอดทางส่วนการเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบ
โปร เจ็กไตล์สามารถนํามาใช้ เ ม่ื อคนไข้อา เ จี ยน 
(vomiting) เพื่อผลกัดนัเอาส่ิงต่างๆในกระเพาะอาหารใน
ลาํไส้เล็กส่วนตน้ออกมาทางปากในกรณีท่ีสารนั้นเป็น
พิษต่อร่างกายหรืออาจจะเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนอีกมากมาย
เช่น จากระบบทางเดินอาหาร  จากเช้ือแบคทีเรียจากการ
เป็นแผลในกระเพาะ จากการไดรั้บสารกมัมนัตภาพรังสี
จากสารเคมีและหัวใจล้มเหลว ตวัอย่างเช่นถ้าผูช้ายมี
อาการคล่ืนไส้อาเจียนมากอาจวินิจฉัยโรคไดว้่าเป็นตบั
อ่อนอกัเสบเฉียบพลนัหรือถา้วิงเวียนคล่ืนไส้ อาเจียน
โดยมีของเหลวพุ่งออกมาอาจวินิจฉัยโรคไดว้่าเป็นเน้ือ
งอกในสมอง เป็นตน้ 

ประโยชน์ของไฟฟ้าทางการพยาบาล ผลท่ีได้
จากไฟฟ้าคือ พลงังานซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัในการทาํงาน
และก่อให้เกิดผลงานข้ึน เช่น ทาํให้เกิดความร้อน แสง
สว่างและปฏิกิริยาเคมี  สําหรับทางการพยาบาลไดผ้ลิต
เคร่ืองมือต่างๆมากมายด้วยกันท่ีต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้
เคร่ืองทาํงาน  เคร่ืองไฟฟ้าดงักล่าวมีทั้งเคร่ืองท่ีช่วยใน
การวินิจฉยัโรค (diagnosis procedures) และใชใ้นการ
รักษา (therapy treatment) ร่างกายมนุษยเ์ราไม่สามารถ
สร้างหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได ้แต่สามารถนาํไฟฟ้าได ้
เช่น กลา้มเน้ือ เอ็น กระดูก หรือเส้นประสาท เส้นเลือด 
เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นอวยัวะต่างๆในร่างกายจะเกิด
การเปล่ียนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าข้ึน เพราะความ
ต้านทานของอวยัวะต่างๆในร่างกายไม่เท่ากันซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวเราสามารถบันทึกได้โดยให้
สัญญาณไฟฟ้านั้นผ่านอวยัวะใดๆ เช่น หัวใจแลว้ขยาย
สัญญาณท่ีออกมาให้ใหญ่ข้ึน โดยเคร่ืองขยายสัญญาญ
(amplifier) แล้วป้อนเขา้สู่กล้องออสซิลโลสโคพ
(oscilloscope)ซ่ึงจะปรากฏเป็นกราฟให้เห็นบนจอภาพ 
แพทยจ์ะบนัทึกกราฟท่ีปรากฎนั้นไวแ้ลว้นาํมาวิเคราะห์
วินิจฉยัเรสทต้ิ์ง โพเทน็เชียล (resting potential) อนัเป็น
ศกัยะซ่ึงมีอยู่แลว้ในร่างกายหรือเน้ือเยื่อซ่ึงเม่ืออยู่เฉยๆ
จะย ังไ ม่แสดงออก  เ ช่น  ศักยภาพไฟฟ้ า  (electric 

potential) ของผิวในกบัผิวนอกของเซลลใ์นขณะท่ีเซลล์
อยู่เฉย ๆ เป็นเรสทต้ิ์ง โพเท็นเชียล อนัหน่ึง แอ็กชัน่ โพ
เท็นเชียล (acting potential) เป็นศกัยะท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ร่างกายเน้ือเยือ่หรือเซลลท์าํงานโดยผา่นกระแสไฟฟ้าเขา้
ไป การนาํไฟฟ้าของเซลล์เน้ือเยื่อต่างๆ เหล่าน้ีเรียกว่า 
แอก็ชัน่ โพเทน็เชียล ซ่ึงสามารถถ่ายทอดจากท่ีหน่ึงไปยงั
อีกท่ีหน่ึงได้ การถ่ายทอดน้ี เ กิดข้ึนได้เพราะมีการ
เปล่ียนแปลงไฟฟ้า ท่ี ส่วนของเซลล์ประสาทโดย
กระแสไฟฟ้าจะไหลไปตามเส้นประสาทและไปถูกเซลล์
อนัถดัไปมีผลทาํให้เกิดไฟฟ้าต่างๆกนัจนถึงอวยัวะท่ีอยู่
ตรงปลายเส้นประสาทเราจึงสามารถวดั แอ็กชัน่ โพเท็น
เชียล เพราะมนัปรากฏท่ีผิวของร่างกายและเรียก แอก็ชัน่ 
โพเท็นเชียลแบบน้ีว่า เซอร์เฟส โพเท็นเชียล (surface  
potential) ซ่ึงAmplifierจะทาํหนา้ท่ีขยายโพเทน็เชียลอนั
น้ีให้เพิ่มขนาดเป็นล้านๆเท่าแล้วบนัทึกภาพไว  ้ ต่อมา
การนาํกระแสไฟฟ้ามาใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์
ในทางการแพทยแ์ละพยาบาลนั้นมีดังน้ี อีเล็กโทร ได
แอ็กโนซีส(electrodiagnosis) ซ่ึงเป็นการนําเอา
กระแสไฟฟ้ามาช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยผลิตเป็น
เคร่ืองมือทางไฟฟ้าต่างๆ หลายชนิด เช่น อิเล็กโทรคาร์ดิ
โอ กราฟ (electrocardiograph--E.C.G.)เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
บนัทึกคล่ืนไฟฟ้า  (electrical impulse) ของกลา้มเน้ือ
หวัใจโดยใหไ้ฟฟ้าจากภายนอกมาตามเซลลป์ระสาทแลว้
ไปกระตุน้กลา้มเน้ือหวัใจใหเ้กิดแอ๊กชัน่โพเทนเชียลและ
ส่งกระแสไฟฟ้าออกมายงัผิวหนงักลายเป็นเซอร์เฟสโพ
เทนเชียลนอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองมืออีเลก็โตรมยัโอ กราฟ
(electromyography--E.M.G.) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดั
คุณสมบัติของไฟฟ้าของเซลล์กล้ามเน้ือและระบบ
ประสาทท่ีมาเล้ียงกล้ามเน้ือโดยเฉพาะระบบประสาท
มอเตอร์เกือบทั้งหมดซ่ึงประกอบด้วย อพัเพอร์(upper) 
และโลเวอร์ มอเตอร์ นิวร็อน(lower motor neurons) 
รอยต่อประสาทกลา้มเน้ือ neurotransmitter ต่อมาไดแ้ก่ 
อีเล็กโทร เธระพิ(electrotherapy) เป็นการนําเอา
กระแสไฟฟ้ามาช่วยในการรักษาโรคซ่ึงได้แก่ อีเล็ก
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ตริกช็อค (electric shock) อีเลก็โตรเซอจิวร่ี อีควีฟเมนต์
(electrosurgery equipment) ไดอะเธมิ (diathermy) อิน
ฟาเรดและอุลตร้าไวโอเลต็ดงัแสดงในภาพ 9  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 9 เคร่ืองวดัคล่ืนหวัใจ 
ท่ีมา. จาก ฟิสิกส์ท่ัวไป, ชวลิต คยันนัทน์ 2541, วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา. 
 

บทสรุป 
จากตวัอย่างท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมดจะเห็นไดว้่า

วิชาฟิสิกส์ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์เพื่อ
ประโยชน์ด้านการวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาล
ผูป่้วย ดังนั้นในการศึกษาฟิสิกส์ด้านการพยาบาลอาจ
มิได้นาํวิชาฟิสิกส์มาใช้โดยตรงในวิชาชีพ หากแต่เป็น
การศึกษาเพื่อให้ทราบทฤษฎี หรือหลกัเกณฑต่์างๆ ของ
วิชาฟิสิกส์ ถึงหลกัการทาํงานของเคร่ืองมือ จุดประสงค์
ท่ีแทจ้ริงของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ และเม่ือทราบถึงหลกัท่ี
ถูกต้องแล้ว จะทาํให้สามารถใช้เคร่ืองมือเหล่านั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ผูป่้วยได้รับการรักษาอย่าง
ถูกตอ้ง ทนัเวลาอนัจะส่งผลทาํให้สถิติการรอดตายเพิ่ม
มากข้ึน และการเสียชีวิตของผูป่้วยลดนอ้ยลง 
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 อาการบาดเจบ็สะสม 
Cumulative Trauma Disorder 

 

                                                                                                                                                                                                                                  ภญ. ปรมาภรณ์ ดาวงษา 

บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนัประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัโรคจากการประกอบอาชีพสาํหรับคนวยัทาํงาน ซ่ึงเกิดจากสภาพแวดลอ้มในท่ี
ทาํงานท่ีไม่เหมาะสมหรือจากการทาํงานแบบเดิมซํ้ าซากโดยไม่มีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเป็นระยะ
เวลานานๆ จะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ซ่ึงอาจนาํไปสู่การเกิดอาการ บาดเจ็บสะสม (cumulative trauma 
disorder) หรือท่ีเรียกว่า อาการบาดเจ็บสะสม จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลกพบว่าประเทศต่างๆทั้งทวีปยโุรปและ
ทวีปเอเชีย ตอ้งสูญเสียรายไดเ้พิ่มข้ึนทุกปีเน่ืองจากปัญหาโรคเร้ือรังของประชากร ทาํให้ประสิทธิภาพเก่ียวกบัการ
ทาํงานของประชากรลดลง อาการบาดเจบ็เน่ืองจากการทาํงานท่ีพบบ่อยคือ อาการปวดหลงั ปวดตน้คอ ปวดขอ้มือ และ
น้ิวลอ็ค เพราะทาํงานอยูใ่นท่าเดียวเป็นเวลานาน เช่นนัง่ทาํงานหนา้คอมพิวเตอร์หลายๆชัว่โมง และอ่ืนๆ อาการบาดเจ็บ
สะสมเป็นอาการบาดเจบ็แบบเร้ือรังเกิดจากความผิดปกติของกระดูกและกลา้มเน้ือจากการทาํงาน แบ่งเป็น 3 ระยะตาม
ความรุนแรงจากนอ้ยไปหามาก สาํหรับการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและแกไ้ขท่ีสาเหตุโดยตรง การฝังเขม็ก็เป็น
การรักษาทางเลือกวิธีหน่ึง อยา่งไรกต็ามการป้องกนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด   
                                
คาํสําคญั: อาการบาดเจบ็สะสม, การบาดเจบ็จากการทาํงาน, ความผดิปกติของกระดูกและกลา้มเน้ือจากการ 
                 ทาํงาน 
  
Abstract 

The work-related musculoskeletal disorder due to inappropriate work environments especially repetitive 
strain injury, sustained cumulative with minimal or absent body movement are becoming health issues nowadays. 
These have been ultimately reflected in terms of both physical and mental health leading to overuse syndrome called 
“Cumulative Trauma Disorder”. Recent data from World Health Organization reveals work-loss disability subsequent 
to chronic disease of working population, as a result with inefficient working performance were well observed among 
most countries in Asia and Europe. Common work trauma disorders are backache, neck pain, wrist pain and trigger 
finger. The symptoms are the results of long standing strain of musculoskeletal system with 3 degrees of severity. 
The treatment starts with symptomatic treatment and more specific treatment of removing causes, acupuncture is the 
alternative treatment of choice. Most of all, prevention is better than any treatment. 
  
Keyword: cumulative trauma disorder, repetitive strain injury, overuse syndrome, work-related musculoskeletal     
                    disorder 
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บทนํา 
 

 ในปัจจุบนัการเกิดโรคเก่ียวกับความเจ็บปวด
สะสม โรคกลา้มเน้ือและกระดูก อนัเกิดจากการทาํงาน 
ท่าทางการทาํงานท่ีทาํให้เกิดความไม่สบายตวั และการ
บาดเจ็บจากการทาํงานในอุตสาหกรรมครัวเรือน หรือ
แมแ้ต่ขณะทาํงานกบัคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะท่าทางการ
โนม้ลาํตวั กม้ศีรษะ แขนทั้งสองขา้งงอและกางออก น้ิว
มือและขอ้มือมีการงอตลอดระยะเวลาการทาํงาน การ
เคล่ือนไหวขอ้มือและมือในลกัษณะเช่นนั้นซํ้ าๆ การนัง่
ทํางานในบริ เวณท่ีมีพื้ น ท่ี ท่ีจํากัด  แออัด  และต้อง
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉล่ียถึง 6-8 ชัว่โมงต่อวนั 
ทําให้คนวัยทํางานต้องลางานเพื่อรักษาสุขภาพและ
บรรเทาความเครียด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นปัญหาท่ีสาํคญั
มากท่ีสุดทั้ งในประเทศท่ีกําลังพัฒนาและประเทศท่ี
พฒันาแล้วและก่อให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่าง
มหาศาลในแต่ละปี นอกจากนั้นยงัเป็นปัญหาท่ีสร้าง
ความกงัวลแก่เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุขของประเทศไทย
อีกดว้ย  

การบาดเจ็บทางระบบโครงสร้างของร่างกาย
และกล้ามเน้ือเป็นการอักเสบและการเส่ือมของเอ็น 
กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ เส้นประสาทและเส้นเลือด ทาํให้เกิด
อาการปวดและการสูญเสียการทาํหนา้ท่ี  อาการเจ็บปวด 
รําคาญ เหน็บชาและไม่สุขสบายทาํให้มีการจาํกัดการ
เคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือหรือข้อต่อต่างๆ เกิดอาการ
กล้ามเน้ืออ่อนแรงได้ สําหรับประเทศไทยการศึกษา
ความชุกของการบาดเจ็บทางระบบโครงสร้างของ

ร่างกายและกลา้มเน้ือยงัมีจาํกดั จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพดงักล่าวอีกมาก 
 
อาการปวดจากการบาดเจ็บสะสม (Cumulative trauma 
disorder) 
 อาการปวดจากการบาดเจ็บเน่ืองจากการทาํงาน
นั้นมี 2 แบบ ไดแ้ก่ การบาดเจ็บแบบเฉียบพลนั (Acute 
Trauma Disorder --ATD) และการบาดเจ็บแบบสะสม 
(Cumulative Trauma Disorder -- CTD) โดยการบาดเจ็บ
สะสมนั้ นสามารถ เ รี ยกได้หลายแบบอา ทิ  office 
syndrome เป็นกลุ่มอาการปวดจากการทาํงานสาํนกังาน 
หรือ computer syndrome เป็นกลุ่มอาการปวดจากการ
ทาํงานโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ 
 อาการบาดเจ็บสะสม (cumulative trauma 
disorder) เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบกระดูก กลา้มเน้ือ  
เส้นเอ็น กระดูกอ่อน เส้นประสาท ซ่ึงเป็นอาการท่ีไม่ได้
เกิดข้ึนอยา่งเฉียบพลนัเหมือนอาการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ 
แต่เกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและเร้ือรัง ส่งผลต่อผูป่้วย
ทาํใหต้อ้งมาพบแพทย ์ส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่อาการปวด  ท่ี
พบมากคือการปวดหลงั รองลงมาคือ อาการปวดคอ ไหล่ 
และศีรษะตามลาํดบั ส่วนอาการทางกายอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถ
พบได้คือ การอกัเสบของเส้นเอ็น อาการชาบริเวณน้ิว 
และขอ้มือ เรียกว่า Capal Tunnel Syndrome หรือทาํใหมี้
อาการน้ิวลอ็คเรียกว่า Trigger Finger (tenovaginitis) ซ่ึง
เกิดจากการมีพงัผืดหนา รัดเส้นประสาท รวมทั้งอาจมี
อาการปวดกลา้มเน้ือ แขนขาเร้ือรัง การนอนหลบัไม่ดี 
จาํกดักิจกรรมท่ีทาํได ้จนถึงพิการหรือทุพพลภาพได ้
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ภาพ 1 ลกัษณะกายวิภาคของ Capal Tunnel Syndrome 
ท่ีมา. จาก โรคกลุ่มอาการประสาทมือชา, สมศกัด์ิ ลีเชวงวงศ,์ 2545, คน้จาก http://www.vichaiyut.co.th/jul/23_03-
2545/23_03-2545_P13-14.pdf 
 
โดยอาการดงักล่าวนั้นอาจมีช่ือเรียกอ่ืนๆท่ีใช้กนัอยู่อีก 
ไดแ้ก่ การบาดเจ็บจากความลา้ซํ้ าซาก (repetitive strain 
injury) กลุ่มอาการบาดเจ็บจากการใชง้านมาก (overuse 
syndrome) ความผิดปกติของกระดูกและกลา้มเน้ือจาก
การทาํงาน (work-related musculoskeletal disorders) 
(Helliwell & Taylor, 2004, p. 438-43) 
 อาการความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสมเป็น
อาการท่ีใช้เวลานานในการก่อโรค โดยสาเหตุเกิดจาก
การสึกหรอทีละน้อยของร่างกายจากการทาํกิจกรรม
ต่างๆ ค่อยๆสะสมจนกระทัง่ร่างกายหรือโครงสร้างนั้นๆ 
ไม่สามารถรับสภาพความเส่ือมโทรมได ้การเกิดอาการ
ดังกล่าวมักมาจากสภาพแวดล้อมในท่ีทํางานท่ีไม่
เหมาะสม โต๊ะทาํงานไม่เป็นระเบียบ ไม่สะดวกต่อการ
หยิบส่ิงของ ใชเ้กา้อ้ีไม่เหมาะสมทาํให้นัง่หลงัค่อม การ
ทาํงานมองหนา้จอคอมพิวเตอร์นานๆมากกว่า 6 ชัว่โมง
ต่อวนัข้ึนไป โดยไม่มีการเปล่ียนอิริยาบถ นอกจากน้ี
ปัญหาความเครียดก็ส่งผลทาํให้เกิดอาการเหล่าน้ีเช่นกนั 
(Ferderick, 1992, p. 114) สาํหรับพฤติกรรมท่ีทาํใหเ้กิด
อาการมีดงัน้ี คือ (Togel & Greve, 2002, p. 220)  

1. การใชแ้ป้นกดคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีแผน่รองรับ
ขอ้มือ 

2. การนัง่ไขวห่า้ง นํ้าหนกัตวัจะถูกกดทบัลงขา้ง
ใดข้างหน่ึง  เ ม่ือกดทับเป็นเวลานาน  สามารถทําให้
กระดูกสนัหลงับิดคดไดเ้กิดเป็น spinal stenosis 

3. การนั่งกอดอก จะทาํให้หลงัช่วงบน สะบกั 
และหัวไหล่ ถูกยืดยาวออกหลงัช่วงบนค่อมและงุม้ไป
ด้านหน้าทําให้กระดูกคอยื่นไปด้านหน้า มีผลต่อ
เส้นประสาทท่ีไปเล้ียงแขน อาจทาํให้มีอาการมือและ
แขนชาและอาจมีอาการอ่อนแรงได ้

4. การนัง่หลงังอ หรือหลงัค่อม เช่น การนัง่อยู่
หน้าคอมพิวเตอร์นานๆเป็นชัว่โมงๆจะทาํให้กลา้มเน้ือ
เกร็งคา้งเกิดการคัง่ของกรดแลกติคทาํใหมี้อาการเม่ือยลา้ 
ปวด และมีปัญหาเร่ืองกระดูกผดิรูป (scoliosis) ตามมา 

5. การนัง่เบาะเกา้อ้ีไม่เตม็กน้จะทาํให้กลา้มเน้ือ
หลัง ทํางานหนักเพราะฐานในการรับนํ้ าหนักตัวไม่
สมดุล 

6. การยืนพกัลงนํ้ าหนักด้วยขาข้างเดียวนาน
เกินไป การยืนท่ีถูกตอ้งควรลงนํ้ าหนกัท่ีขาทั้ง 2 ขา้งให้
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เท่ากนั โดยให้เทา้แยกกวา้งกว่าสะโพก จึงจะทาํให้เกิด
ความสมดุลของโครงสร้างร่างกาย 

7. การยืนแอ่นพุง/หลังค่อม ควรยืนหลังตรง 
แขม่วทอ้งเลก็นอ้ย เพื่อเป็นการรักษาแนวกระดูกช่วงล่าง
ไม่ใหแ้อ่นและไม่ทาํใหป้วดหลงั 

8. การใส่รองเทา้ส้นสูงเกินกว่าน้ิวคร่ึงจะทาํให้
กระดูกสันหลังช่วงล่างแอ่นมากกว่าปกติ ซ่ึงนําไปสู่
อาการปวดหลงัได ้

9. การสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียว ไม่ควร
สะพายกระเป๋าหนกัขา้งใดขา้งหน่ึงเป็นเวลานานๆ ควร
เปล่ียนเป็นการคลอ้งไวท่ี้แขนบา้ง โดยใชร่้างกายทั้งสอง
ขา้งให้เท่าๆกนั อยา่ใชแ้ค่ขา้งใดขา้งหน่ึงนานๆหรือบ่อย
เกินไปเพราะจะทาํให้เกิดการทาํงานหนักอยู่ขา้งเดียว 
ส่งผลใหก้ระดูกสนัหลงัคดได ้

10. การห้ิวของหนกัๆ ดว้ยน้ิวบ่อยๆ จะมีผลทาํ
ใหเ้กิดพงัผดืตามขอ้น้ิวมือ ทาํใหเ้กิดอาการน้ิวลอ็คได ้ 

11. การนอนขดตวั หรือนอนตวัเอียง ท่านอน
หงายเป็นท่าท่ีถูกตอ้งท่ีสุด ควรนอนให้ศีรษะอยู่ในแนว
ระนาบหมอนหนุนศีรษะตอ้งไม่แขง็หรือน่ิมเกินไป ควร
มีหมอนรองใตเ้ข่า เพื่อลดความแอ่นของกระดูกหลงัช่วง
ล่างหากจาํเป็นตอ้งนอนตะแคงให้หาหมอนขา้งก่าย โดย
ให้ขาก่ายทั้งหมดอยูบ่นหมอนขา้ง เพื่อรักษาแนวกระดูก
ใหอ้ยูใ่นแนวตรง 

นอกจากน้ีสถาบนัความปลอดภยัและอาชีวอนา
มยัแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา(National Institute for 
Occupational Safety and Health -- NIOSH) ไดมี้
การศึกษาพบปัจจยัเส่ียงของการเกิดความผิดปกติจากการ
บาดเจ็บสะสมไดแ้ก่ การออกกาํลงักายท่ีใชแ้รงมากการ
ออกกาํลงักายต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน การเคล่ือนไหว
ท่าทางซํ้ าๆเช่น งานเก็บเงินในซุปเปอร์มาร์เก็ต งานใน
สายผลิตท่าทางการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม การทาํงานท่ี
ตอ้งเกร็งกล้ามเน้ืออยู่กับท่ีตลอดเวลา การทาํงานท่ีไม่
ค่อยมีการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือ การทาํงานจงัหวะคงท่ี
ซํ้ าๆ ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน เช่น การใช้แป้นพิมพ์

คอมพิวเตอร์  ความสั่นสะเทือน สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและปัจจยัทางจิตสังคม เช่น ความเครียดท่ีเกิด
จากการขาดการสนับสนุนจากครอบครัว  (Bernard, 
1997)  สาํหรับประเทศไทยไดมี้รายงานความผิดปกติจาก
การบาดเจ็บสะสมเป็นโรคจากการทาํงานท่ีพบได้บ่อย
ท่ีสุด ขอ้มูลจากกระทรวงแรงงานในปี พ.ศ. 2553 พบว่า 
สถิติโรคจากการทาํงานของประเทศไทยที่มีการรายงาน
ไวจ้าํนวน 5,047 ราย เป็นผูป่้วยโรคกระดูกและกลา้มเน้ือ
จากการทาํงานถึง 3,751 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 74.3 ของ
โรคจากการทาํงานทั้ งหมด (สํานักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน, 2554)  
 อาการบาดเจ็บสะสม (cumulative trauma 
disorder) สามารถแบ่งได ้3 ระยะ (Chatterjee, 1987, p. 
102) ดงัน้ี  
 
ระยะที ่1 

- ปวดและลา้ในช่วงเวลาทาํงาน 
- อาการหายไปในเวลากลางคืนหรือช่วงพกั 
- ความสามารถในการทาํงานปกติ 
- มีอาการเป็นสปัดาห์หรือเป็นเดือน 
- อาการเป็นๆหายๆ 
- สามารถรักษาใหห้ายเป็นปกติได ้

ระยะที ่2 
- อาการจะเร่ิมเป็นท่ีช่วงแรกของการทาํงานและ

ไม่หายไปในเวลาพกัหรือเวลากลางคืน 
- อาจมีอาการกดเจบ็ ปวด บวม ชา อ่อนแรง 
- มีการรบกวนการนอน 
- ความสามารถในการทาํงานลดลง 
- อาการคงคา้งอยูเ่ป็นเดือน 

ระยะที ่3  
- มีอาการในขณะพกั เวลากลางคืน หรือต่ืนเชา้ 
- มีอาการปวดแมว้า่จะทาํงานเบา 
- มีการรบกวนการนอน 
- ไม่สามารถทาํงานแมจ้ะเป็นงานท่ีเบาได ้
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- อาการอาจพบไดน้านเป็นเดือนหรือเป็นปี 
การรักษาและป้องกนั  (Jame E, 2003, p. 3) 

1. การรักษาตามอาการที่เกิดข้ึน การใชย้าแกป้วด
ลดการอกัเสบ ยาคลายกลา้มเน้ือ การทาํกายภาพบาํบดั 
(rehabilitation) แต่การรักษาวิธีน้ี อาจทาํให้อาการดีข้ึน
ชั่วคราว สามารถกลับมาเป็นซํ้ าได้เน่ืองจากสาเหตุท่ี
แทจ้ริงยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

2. การรักษาตามสาเหตุ เน่ืองจากภาวะดงักล่าวเกิด
จากส่ิงแวดล้อมในท่ีทํางานและการปฏิบัติตัว ท่ีไม่
เหมาะสม(behavior therapy & psycho management) 
เพราะฉะนั้นจึงควรจดัสถานท่ีให้เหมาะสม เช่น ความ
สว่างภายในท่ีทาํงาน หน้าจอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ใน
ระดบัเดียวกบัสายตาหรือตํ่ากว่าเล็กน้อย โต๊ะและเกา้อ้ี 
ควรมีขนาดพอดี ไดม้าตรฐานและมีพนกัพิง การทาํงาน
ติดต่อกนัทุก 1ชัว่โมง ควรมีการพกัอยา่งนอ้ย 5 นาที เป็น
ตน้ สนับสนุนให้มีการหัวเราะบาํบดัหรือกิจกรรมท่ีได้
พบปะสงัสรรค ์หรือร้องเพลงคลายเครียดบ่อยๆ 

3. การประยุกต์ใช้แพทย์แผนจีนในการบํารุง
สุขภาพและชะลอความแก่ เรียกว่า integrative medicine 
แพทย์แผนจีนมักเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารักษา 
วิธีการฝังเขม็นบัเป็นการรักษาโรคท่ีดี เพราะทาํง่ายราคา
ไม่แพง ปลอดภยั สามารถทาํให้ผูป่้วยหายหรือบรรเทา
ความทุกขท์รมานจากผลขา้งเคียงของยา NSAID และ 
muscle relaxant ทั้งยงัมีประโยชน์มากในการเพิ่ม
ภูมิคุม้กนัของร่างกาย ป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคไดห้ลายอยา่ง 
วิธีท่ีคนจีนใช้ในการบํารุงสุขภาพมีหลายอย่าง  เช่น 
ฝังเข็ม (acupuncture) รมยา (moxibustion) กินยา
สมุนไพรพวกยาอายวุฒันะ การรํามวยจีน แกว่งแขน ฝึก

หายใจอย่างช่ีกง (Qigong) เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการ
ไหลเวียนของลมปราณและเลือดอยา่งคล่องไม่ติดขดัตาม
แนวของเส้นลมปราณ (พรรณบุปผา ชูวิเชียร, 2553) 
 
บทสรุป 
 การทาํงานมีความสําคญัต่อชีวิต   เพราะการ
ทาํงานเป็นการใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงชีวิตมากกว่า
ช่วงเวลาอ่ืน    แต่ตอ้งไม่ลืมท่ีจะทาํงานด้วยหัวใจและ
ดว้ยสมองท่ีมีสติ   การทาํแบบไม่มีการพกัผ่อนเลย  ยอ่ม
ไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีสําหรับชีวิต  เพราะนัน่หมายถึง  การ
ทาํร้ายตนเอง  จนในท่ีสุดโรคภยัไขเ้จ็บจะมารุมเร้า จึงจะ
เห็นไดว้่าอาการจากการบาดเจ็บสะสมเป็นภาวะท่ีพบได้
บ่อยในคนทํางาน  ท่ีทํางานในลักษณะท่าทางซํ้ าๆ 
ติด ต่อกัน เ ป็นระยะ เวลานาน  การบาดเจ็บสะสม
(cumulative trauma disorder) เป็นภาวะท่ีสามารถ
ป้องกันได้หากได้ทาํการป้องกันปัจจัยเส่ียงท่ีมีในการ
ทาํงาน โดยการเพิ่มพนูความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา
น้ีใหม้ากข้ึน จะช่วยทาํใหเ้กิดประโยชน์ในแง่การป้องกนั
โรค ลดวนัลาท่ีเกิดจากความเจ็บป่วย ช่วยพฒันาคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานได ้  ดงันั้น  การป้องกนัจึงเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุด   ในอนัท่ีจะช่วยลดความเส่ียงจากมหนัตภยัใกลต้วั
จากการทาํงาน 
 เม่ือเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็สามารถให้การ
รักษาตามอาการได ้และหากจะรักษาตามสาเหตุดว้ยก็จะ
เป็นการดีกว่า โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ทั้ ง
ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัตนของผูป่้วย การฝังเขม็ก็เป็น
การรักษาทางเลือกอีกวิธีหน่ึง 
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อนาบอลกิสเตยีรอยด์  
Anabolic Steroids   

 

                                                                                                                                                                                                                                                สุรเชษฐ  ลาํคาํ 

 
บทคดัย่อ 

Anabolic steroids  เป็นสารท่ีมีโครงสร้างและการออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาคลา้ยฮอร์โมนเพศชาย โดยมีการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเคมีเพื่อให้มีการออกฤทธ์ิตามท่ีตอ้งการ สามารถนาํเอาไปใชท้างคลินิกได ้จากฤทธ์ิในการ
เพิ่มมวลกลา้มทาํให้มีการนาํใชใ้นทางท่ีผิด ซ่ึงปัจจุบนัพบไดท้ัว่ไปโดยเฉพาะในกลุ่มนกักีฬาหรือคนท่ีตอ้งการสร้าง
กลา้มเน้ือ การใชติ้ดต่อเป็นระยะเวลานานอาจทาํให้เกิดอาการขา้งเคียงท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้ บทความน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้รู้จกั anabolic steroids ทั้งทางดา้นโครงสร้างทางเคมี กลไกการออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา การนาํเอาไปใชท้าง
คลินิก และปัญหาในการนาํไปใชท่ี้ผดิ อาการไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึนได ้

 
คาํสําคญั: อนาบอลิกสเตียรอยด,์ การใชย้าในทางท่ีผดิ, กลไกการออกฤทธ์ิ, เภสชัวิทยา 
                 
 
Abstract  

Anabolic steroids are substances that have similar structures and effects related the male sex hormone 
(testosterone). We can modify anabolic steroids chemical structures for giving the therapeutic effect that we need. 
These substances are now used therapeutically in medicines with medical prescriptions. They increase protein within 
cells, especially in skeletal muscles. That is why many athletes who want to increase in body weight, and muscle 
strength use them. Health risks can be produced by long-term use or excessive doses of anabolic steroids. The aim of 
this article is to introduce anabolic steroids to all users about its chemical structure, therapeutic effect and general 
mechanisms of drug action in pharmacotherapy. It also talks about how to use these drugs therapeutically in medicine 
and discusses the side effects if we use them improperly steroids. 
  
Keywords: Anabolic steroids, adverse reaction, mechanism, pharmacology, drug abuse   
 
ความนํา  
 Anabolic steroids (AS) เป็นสารท่ีมีโครงสร้าง
และการออกฤทธ์ิคล้ายฮอร์โมนเพศชายโดยมีการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเพื่อให้มีการออกฤทธ์ิในด้าน
เสริมสร้างกลา้มเน้ือ ทาํให้มีการนาํใชท่ี้ผิดวตัถุประสงค์

ซ่ึงปัจจุบนัพบไดท้ัว่ไปโดยเฉพาะในกลุ่มนกักีฬาหรือคน
ท่ีตอ้งการสร้างกลา้มเน้ือให้สวยงาม  และสามารถนาํเอา
ไปใช้ทางคลินิกท่ีมีขอ้บ่งใช้ชดัเจนได ้การใช้เป็นระยะ
เวลานานอาจทาํใหเ้กิดอาการไม่พึงประสงคไ์ด ้
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 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้รู้จกั AS ทั้ง
ทางดา้นโครงสร้างทางเคมี กลไกการออกฤทธ์ิทางเภสัช
วิทยา การนําเอาไปใช้ทางคลินิก และปัญหาในการ
นาํไปใชท่ี้ผดิ อาการไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึน แมว้่าใน
ประเทศไทยอาจไม่ค่อยพบว่ามีการใช้มากนัก สุดทา้ย
ผูเ้ขียนไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้มีการใช้ AS 
คนท่ีตอ้งการใช ้ควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรก่อนท่ีจะ
เร่ิมใช ้ 
 
โครงสร้างทางเคมีและการออกฤทธ์ิ 
               Anabolic steroids (AS)  ท่ีสังเคราะห์ข้ึนมานั้น
เ ป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนเพศชายคือ  testosterone  
(Murad and Haynes, 1980) ซ่ึง AS เป็นสารท่ีเพิ่มฤทธ์ิ

ทางด้าน Anabolic และลดผลทางด้าน androgenic 
ออกไปดงั ภาพ 1 และ ภาพ 2 AS อาจแบ่งการออกฤทธ์ิ
ได ้2 แบบคือ Androgenic และ Anabolic การออกฤทธ์ิ
จะเกิดข้ึนควบคู่กันไปทั้ งสองแบบ ดังนั้ นบางคร้ังจึง
เรียกว่า anabolic androgenic steroids (ASS)   โดยฤทธ์ิ 
androgenic ทําให้เกิดลักษณะของเพศชาย  เช่น มีการ
เจริญเติบโตของอัณฑะ องคชาติ และระบบสืบพนัธุ์ 
เ สียงแหบห้าว  มีขนข้ึนตามร่างกาย  มี สิว ข้ึน  และ
พฤติกรรมเปล่ียนไป เช่นกา้วร้าวมากข้ึน เป็นตน้ ส่วน
ฤทธ์ิ anabolic จะเก่ียวขอ้งกบัการการการสร้างโปรตีน 
การสร้างกลา้มเน้ือและกระดูก(Kicman, A.T. 2008)  โดย
คุณสมบติัของยาแต่ละตวัข้ึนอยู่กับโครงสร้างทางเคมี
ของสารนั้นดงั ตาราง 1 และ ภาพ 3 

 
ภาพ 1 โครงสร้างของ AS การปรับเปล่ียนโครงสร้างวงแหวน A และ B ของฮอร์โมน testosterone จะเพิ่มฤทธ์ิ 
Androgenic activity และท่ี C-17 จะมีการปรับเปล่ียนหมู่ Functional group เพื่อพฒันายารูปแบบต่างๆ (dosage forms) 
เช่นยาท่ีใหโ้ดยวิธีรับประทาน หรือการฉีดเขา้กลา้มเน้ือ เป็นตน้ (Kicman, A.T., 2008) 
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ภาพ 2 การเปล่ียนแปลง Nandrolone ท่ี androgenic tissue ซ่ึงถูกเปล่ียนแปลงดว้ย 5α-reductase อยา่งรวดเร็วทาํใหไ้ด ้
5α–dihydro-19-nortestosterone จะเห็นไดว้า่ตาํแหน่งพนัธะคู่ท่ี C4 และ C5 ถูกตดัออกไป ทาํใหค้วามชอบจบั  
(affinity) กบั androgen  receptor ลดนอ้ยลงเม่ือเปรียบเทียบกบั testosterone (Kicman, A.T., 2008) จึงทาํใหเ้กิดผล
ทางดา้น anabolic activity มากกวา่ androgenic activity 
ตาราง 1  
ฤทธ์ิของ  Anabolic Steroids 

AS Route* Androgenic activity Anabolic activity 
Oxymetholone PO 0.42 3.2 
Oxandrolone PO 0.24 3.22 
Nandrolone IM 0.31-0.41 3.29-4.92 

Stanazol PO 0.3 2.0-3.2 
          Testosterone** IM 1 1 

*PO = Oral, IM = Intramuscular injection 
** ฮอร์โมนเพศชาย 
(Pavlatos, A. M., et al., 2001), (Kuhn, C.M., 2002) และ (Basaria, S., Wahlstrom, J. T. & Dobs, A. S., 2001) 
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ภาพ 3 แสดงรูปโครงสร้างของ anabolic steroids (Kicman, A.T., 2008) 
 
กลไกการออกฤทธ์ิของ Anabolic Steroids  
 Androgen receptor จะอยูใ่นทั้งส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบสืบพนัธุ์ และไม่ใช่อวยัวะสืบพนัธุ์เช่น กระดูก 
กลา้มเน้ือโครงร่าง สมอง ตบั ไต และเซลลส์ะสมไขมนั 
การออกฤทธ์ิของ AS จะข้ึนอยู่กบัว่ามี AS ไปจบักบั 
receptor บริเวณดังกล่าวนั้ นมากขนาดไหน ปกติ 
testosterone จะถูกเอนไซน ์2 ชนิดเปล่ียนรูปเพื่อใหอ้ยูใ่น
รูปท่ีออกฤทธ์ิคือ 5α-reductase และ Aromatase ซ่ึง AS 
ท่ีเป็นอนุพนัธ์ของ testosterone ก็สามารถเขา้ไปจบักบั 
Receptor ดงักล่าวไดเ้ช่นเดียวกนั (Kicman, A. T., 2008) 
ดงั ภาพ 2 และ ภาพ 4 
 ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของ AS อาจอธิบายไดผ้า่น 
3 กลไก คือ 

1. กระ ตุ้นการส ร้ า งโปร ตีน ท่ี เซลล์
กลา้มเน้ือ AS เม่ือเขา้สู่กระแสเลือดจะผ่านเยือ่หุม้เซลล์
เขา้ไปในไซโตพลาสซึมโดยตรง จากนั้นจะเขา้ไปจบักบั 
androgen receptor  จากนั้นจะมีการเคล่ือนยา้ย 
(translocation) ผ่านเขา้ไปยงั chromatin ท่ีนิวเคลียส ทาํ
ให้เกิดกระบวนการ gene transcription  และ กระตุน้ 

mRNA ทาํใหส้ร้างโปรตีนในท่ีสุด (Bahrke & Yesalis, 
2004) 

2. ลดการสลายโปรตีนโดยการเขา้ไปแยง่
จบักบั glucocorticoid receptors เม่ือมี glucocorticoids 
ในร่างกายจบักบั glucocorticoid receptors จะทาํใหเ้กิด
การสลายโปรตีน (catabolic effects) การให้ AS จะไป
แยง่จบักบั glucocorticoid receptors ทาํใหย้บัย ั้งการสลาย
โปรตีน (anti-catabolic activity) ของ glucocorticoids 
(Haupt & Rovere, 1984) 

3. ผลเก่ียวขอ้งกบัด้านจิตใจ โดยเฉพาะ
คนท่ีใชป้ระจาํหรือในขนาดท่ีสูงเช่นในกลุ่มนกักีฬา อาจ
มีอาการเคลิบเคล้ิม  มีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าวมากขึ้ น 
(Wilson and Griffin, 1980) กลไกสัมพนัธ์กบัสารส่ือ
ประสาทบางตวั แต่ยงัไม่มีหลกัฐานยืนยนัอย่างชดัเจน  
(Brain, P. F. & Haug, M., 1992) หรือมีรายงานว่า
สามารถช่วยในการฟ้ืนฟูอาการบาดเจ็บไดเ้ร็วข้ึน (Haupt 
& Rovere, 1984) และอาจเป็นผลมาจาก Placebo effect 
(Ariel & Saville, 1972) 
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(Pain, J. A., Wickremesinghe, S. S., Bradbeer, J. W., 
1990) 
 6. การรักษากรณีหลงัการผา่ตดั การเกิด
บาดแผล (Surgical procedure - Traumatic AND/OR 
non-traumatic injury) และแผลท่ีเกิดจากความร้อน 
(burns) ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาเก่ียวกบัการเพิ่มการดูดกลบั
ไนโตรเจน ทาํใหไ้นโตรเจนในร่างกายเพิ่มข้ึนและ
กระตุน้ใหเ้กิดการสร้างโปรตีนจึงทาํใหมี้การนาํเอา

หลกัการน้ีมาใชใ้นการรักษาภาวะบาดเจบ็ดงัหล่าว จาก
การศึกษามีรายงานวา่ผูป่้วยมีความอยากอาหารมากขึ้น 
อยา่งไรกต็ามผลการรักษาดงักล่าวจาํเป็นท่ีตอ้งไดรั้บ
โปรตีนและพลงังานอยา่งเพียงพอ และไม่มีหลกัฐานเชิง
ประจกัษว์า่การเพิ่มไนโตรเจนช่วยลดระยะเวลาการรักษา
อาการบาดเจบ็ (Hausmann, D. F., Nutz V., 
Rommelsheim K., et al., 1990) 

 
ตาราง 2  
การนาํเอา Anabolic steroids ไปใช้ในทางคลินิก 

Anabolic steroids FDA-Labeled Indication Non-FDA Labeled Indication 
Oxymetholone Anemia of Chronic renal failure 

Acquired aplastic anemia 
Antineoplastic adverse reaction- 
Myelosuppression 
Fanconi’s anemia 
Pure red cell anemia 

Cachexia associated with AIDS 

Stanozolol Hereditary angiodema Lipodermatosclerosis 
Oxandrolone Weight gain; Adjunct Alcoholic hepatitis 

Burn, Severe; Adjunct 
Cachexia associated with AIDS* 
Turnur syndrome 

Nandrolone Anemia of Chronic renal failure Breast cancer 
ดดัแปลงจาก Truven Health Analytics, 2015 
 
การนํา Anabolic steroids ไปใช้ในทางทีผ่ดิ  
 มีการศึกษาเก่ียวกบัประมาณการของการใช ้AS 
ผิ ด วัต ถุ ป ร ะส งค์  บา งห น่ ว ย ง าน เ ช่ น  ประ เ ทศ
สหรัฐอเมริกามีรายงานว่าความชุกในการเคยใช ้ AS ของ
วัย รุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีอย่างน้อย  3 %  
(Centers for Disease Control and Prevention, 2008) แต่
หลายการศึกษาย ังมีข้อจํากัดในระเบียบวิ ธีการวิจัย  
ตรงกันขา้มกับกลุ่มประเทศทางตะวนัออกเช่น เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีความชุกนอ้ย (Yang, et al., 2005, 
2009) ยาท่ีเป็นท่ีนิยมและใช้อย่างแพร่หลายคือ 
nandrolone  โดยบางการศึกษาพบว่า การใช ้AS เพื่อมี
ความสัมพนัธ์กบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และ
สารเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายอ่ืนๆ ร่วมด้วย (Tonya 
Dodge, Margaux F. & Hoagland, 2011) 
  ปัจจุบันการใช้ AS ในทางด้านกีฬามี
วตัถุประสงคเ์พื่อ (Hough, 1990) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 45

1. เพิ่มมวลกลา้มเน้ือ  
2. ความแขง็แกร่ง 
3. ลดระยะเวลาในการรักษาอาการ

บาดเจบ็ 
4. ช่วยใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งใหไ้ดรั้บชยั

ชนะอยูต่ลอด  
5. เพิ่มความกา้วร้าว  

การใช้ AS มีการใช้ทั้งในผูช้ายและผูห้ญิง 
โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาเช่น กีฬาเพาะกาย  ยก
นํ้ าหนกั ฟุตบอล การต่อสู้ต่างๆ ส่วนในดา้นท่ีไม่ใชท้าง
กีฬาอาจใช้ในผู ้ท่ีต้องการสร้างกล้ามเน้ือให้มีความ
สวยงาม การใช ้AS ปัจจุบนัถือเป็นสารตอ้งห้ามในการ
ใช้ในการแข่งขนัจากหน่วยงานต่างๆเช่น International 
Olympic Committee (IOC) และ Federation  
International de Football Association (FIFA) เป็นตน้ 
(Catlin &  Murray, 1996)  ประเทศไทยจดัให ้AS อยูใ่น
บญัชียาควบคุมพิเศษ กรณีท่ีตอ้งใช้ยาจะตอ้งมีใบสั่งยา
จากแพทยท่ี์มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมสั่งยาให้ก่อน
ทุกคร้ัง ( พระราชบญัญติัยา, 2510) 
 การใช้ AS จะให้ขนาดยาท่ีสูงกว่าระดบัการ
รักษาทัว่ไปประมาณ 10 ถึง 20 เท่า การใชย้ามี 2 รูปแบบ
ท่ีเรียกว่า Stacking และ Pyramiding การให้ยาแบบ 
Stacking จะเป็นการให้ยามากว่า 2 ชนิดข้ึนไป เป็นการ
ให้ยาในรูปแบบยากินและรูปแบบยาฉีดไปพร้อมกัน
ยกตวัอย่างเช่น การให้รับประทานยา  oxymetholone  
200 mg ร่วมกบัฉีด testosterone cypionate  500 mg เขา้
กล้ามเน้ือและรับประทานยา  anastrozole (aromatase 
inhibitor) เพื่อลดผลขา้งเคียงจากยาเป็นตน้ ซ่ึงวิธีน้ีจะใช้
กนัทัว่ไป ส่วนการให้ยาอีกวิธีหน่ึงคือ Pyramiding จะ
เป็นการใหย้าในขนาดตํ่าก่อนจึงค่อยๆเพิ่มขนาดยาสูงข้ึน
เร่ือยๆ เช่นการใช ้oxymetholone 100 mg ในสัปดาห์แรก
ต่อมาสัปดาห์ท่ีสองค่อยเพิ่มขนาดมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้ง 2 
รูปแบบจะใช้เป็นรอบ (Cycles) รอบละ 4-12 สัปดาห์
จากนั้นจะมีช่วงระยะ steroid-free คือไม่ตอ้งใชย้าอีก 4-

12 สัปดาห์เช่นกนัเพื่อให้ระบบ hypothalamic pituitary 
gonadal axis (HPTA)กลบัมาเป็นปกติดงัภาพ 5 ระหว่าง
นั้นอาจมีการใช้ยาเพื่อลดผลขา้งเคียง เช่น ยากลุ่ม anti- 
estrogen เช่นtamoxifen หรือยากลุ่ม aromatase inhibitors 
เช่น anastrozole เพื่อลดการสร้าง stradiol ท่ีอาจทาํใหเ้กิด
ภาวะเตา้นมโต (gynecomastia) (Shahidi, 2001) 

 
ภาพ 5 แสดงการทาํงานของส่วน HPTA จะเห็นไดว้่าการ
ให้ AS เข้าไปจะคล้ายกับการท่ีร่างกายได้รับ 
Testosterone เข้าทําให้ไปกดการทาํงานทั้ งส่วน 
Hypothalamus และ Pituitary ซ่ึงจะไปมีผลในการหลัง่ 
LH และ FSH ออกมา, LHRH=Luteinizing Hormone 
Releasing Hormone, LH=Luteinizing Hormone,  
FSH=Follicle stimulating Hormone, + = Stimulatory 
effect and - = Inhibitory effect 
 
อาการไม่พงึประสงค์ของ Anabolic Steroids 
 การใช ้AS อาจมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงคท์ั้งทางดา้นร่างกาย พฤติกรรม และจิตใจ
ได้ แต่หลกัฐานทางด้านระบาดวิทยาเช่นอตัราการเกิด
และความชุกของอาการไม่พึงประสงคย์งัมีขอ้จาํกดัใน
การศึกษา หลกัฐานท่ีเกิดจากการใช ้AS ขนาดสูงเป็น
ระยะเวลานานย ังไม่สามารถยืนย ันได้อย่างชัดเจน      
(Jan van Amsterdam, Antoon Opperhuizen & Fred 
Hartgens, 2010)  อาการไม่พึงประสงคท่ี์เด่น เช่น เกิด
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ภาวะเตา้นมโตในผูช้าย (gynecomastia)   การใชใ้นเด็ก
อาจทาํใหก้ระดูกมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ดา้นจิตใจอาจ
ทาํให้เกิดภาวะกา้วร้าวท่ีเรียกว่า “Rode Rage” อาจเกิด
ภาวะกระสับกระส่าย นอนไม่หลบั มีอาการทางจิตกรณี
ท่ีขาดยาได้ การมีขนข้ึนตามร่างกายมากขึ้น ตบัทาํงาน
ผิดปกติโดยเฉพาะการใช ้AS ท่ีมีการ metabolism ผา่น
ตบั 17a-alkylated steroids  แบบรับประทาน ( 
ตัวอย่างเช่น oxymetholone)  การเกิดสิว อาจมี

ความสัมพนัธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่ผล
การศึกษายงัไม่ชัดเจน อวยัวะสืบพนัธุ์ทาํงานผิดปกติ 
หรือเจริญเติบโตผิดปกติกรณีท่ีใช้ในช่วงวยัรุ่นเป็นตน้ 
จากการทบทวนวรรณกรรม ( Rovere, 1984,  Di 
Pasquale, 1990,  Graham & Kennedy, 1990,  Landry & 
Primos, 1990,  Shahidi, 2001,  Kicman & Gower, 2003,  
James & Kicman., 2004) สรุปอาการไม่พึงประสงคท่ี์
เกิดข้ึนไดใ้นตาราง 3  

ตาราง 3  
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ Anabolic steroids 

Target Adverse effect Comment 
Bone Premature closure of the epiphysis in 

children 
Stunting of linear growth 

Breast Atrophy in women 
Gynaecomastia and enlarged nipples in 
men 

Gynaecomastia can be pronounced and painful; 
corrective surgery may be necessary. As some 
anabolics are known to be resistant to aromatization, 
other mechanisms need to be considered, such altered 
hepatic function causing an imbalance between 
androgens and estrogens  

Cardiovascular Increases risk of thrombotic events such as 
myocardial infarction or stroke (raised 
LDL, lowered HDL and apolipoprotein-1, 
raised hematocrit (due to polycythemia ) 
and lowered plasma fibrinogen 
Cardiac damage (left ventricular 
hypertrophy, fibrosis and heart failure) 

The link between long-term anabolic steroid use and 
cardiovascular events remains to be clearly 
established but the evidence gathered is fairly 
compelling. This effect is probably underreported 
Heart disease may be potentiated by concomitant use 
of growth hormone or insulin (also misused for 
anabolic purposes) 

CNS Increased libido in men and women, which 
may be difficult to control 
Hypomania (less severe form of mania) 
Heightened irritability 
Increased aggression and hostility 
Destructive Impulses 
Self-destructive impulses 
Withdrawal symptoms can include severe 
depression 

Psychological effects are unpredictable. Anabolic 
steroids are implicated in cases of violent behaviour 
(‘roid rage’) including, manslaughter and murder 
Polypharmacy can increase the risk of violent 
criminality (Klotz et al., 2007) 
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Hair Hirsutism in women (conversion of vellus 
to terminal hair and male-body pattern of 
growth) 
Acceleration of baldness in men; male-
pattern baldness in women. 

Hirsutism is at very best only partially reversible on 
cessation of administration. 

Liver Impaired function 
Hepatic cholestasis (bile canal obstruction) 
causing jaundice 
Peliosis hepatitis (blood-filled sacs in the 
liver) 
Liver tumours (increased risk) 

Hepatoxicity is associated with 17a-alkylated steroids 
(orally active) 
For the liver function test, it is important to include 
GGT and CK, as ALT and AST can be raised 
naturally due to exercise 

Reproductive Suppression of gonadal steroidogenesis 
Amennorhoea 
Clitoral hypertrophy 
Testicular atrophy 
Disproportionate growth of the inner 
prostate 
Masculanization of female foetus 

Recovery of fertility can take from months up to 
approximately 1 year after cessation of 
administration, depending on the extent of abuse 
Growth of the clitoris is irreversible 

Skin Cystic acne This can be very severe on the chest, back and face 
Vocal chords Lengthened in women Irreversible deepening of the voice can result in 

considerable distress 
Other Serious infection associated with injected 

drugs 
Toxicity from unlicensed products 

Needle-exchange programmes are helping to address 
this 
problem 
Extent is unknown 

บทสรุป 
Anabolic steroids เป็นสารท่ีมีโครงสร้างคลา้ย

ฮอร์โมนเพศชายท่ีปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเคมีเพื่อให้
ไดก้ารออกฤทธ์ิตามท่ีตอ้งการ มีการนาํไปใชท้างคลินิก
และการนาํไปใชใ้นทางท่ีผดิ  กลุ่มท่ีใชม้ากไดแ้ก่นกักีฬา 

และใชใ้นการเพาะกาย การใชย้าเป็นระยะเวลานานทาํให้
เกิดอาการไม่พงึประสงคข้ึ์นมาก่อใหเ้กิดผลกระทบกบั
ร่างกายทั้งผูใ้ชแ้ละบุคคลอ่ืน ควรปรึกษาแพทยแ์ละ  
เภสชักรก่อนเร่ิมใช ้

 
 
 
 
 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology48 Vol. 9 No. 1 January-April 2015

เอกสารอ้างองิ 
พระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510. (2510). ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่ม 84 ตอนท่ี 101 ก 20 ตุลาคม พ.ศ. 2510 และ
 ฉบบัแกไ้ข 
Ariel, G. and Saville, W. (1972).  Anabolic steroids: The physiologiacal effects of placebos.  Medicine & Science in  

Sports & Exercise, 4(2), 124–126. 
Bahrke, M. S. and Yesalis, C. E. (2004). Abuse of anabolic-androgenic steroids and related sub stances in sport and 
 exercise. Current Opinion in Pharmacology, 4(6), 614–620. 
Basaria, S., Wahlstrom, J. T. & Dobs, A. S. (2001). Clinical review 138: Anabolic-androgenic steroid therapy in the 
 treatment of chronic diseases. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 86(11), 5108-5117. 
Brain, P. F., Haug, M. (1992). Hormonal and neurochemical correlates of various forms of animal aggression.  

Psychoneuroendocrinology, 17(6), 537–51. 
Brickman, C. M., Hosea, S. W. (1983).  Hereditary angioedema.  Int J Dermatol, 22(3), 141-147. 
Catlin, D. H and Murray, T. H. (1996). Performance-enhancing drugs, fair competition, and Olympic sport.  JAMA, 
 276(3), 231-237. 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2008). Youth risk behavior surveillance – United States, 2007. 

Retrieved from http://www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/pdf/yrbss07_mmwr.pdf 
Di Pasquale, M. G. (1990). Anabolic steroid side effects-facts, fiction and treatment. Ontario: MGD Press. 
Dodge,T. and Hoagland, M. F. (2011). The use of anabolic androgenic steroids and polypharmacy: 

A review of the literature. Drug and Alcohol Dependence, 114(3), 100-109. 
Ferris, C. F, Stolberg, T. & Delville, Y. (1999). Serotonin regulation of aggressive behavior in male golden hamsters  

(Mesocricetus auratus). Behav Neurosci, 113(4). 804–15. 
Gilman, A. G., Rall, T. W., Nies, A. S., et al. (1990). Goodman and Gilman's the pharmacological basis of  

therapeutics (8th Edition). New York: Permagon Press. 
Graham, S. and Kennedy, M. (1990). Recent developments in the toxicology of anabolic steroids. Drug Safety, 
 5(6), 458–476. 
Haupt, H. A. and Rovere, G. D. (1984). Anabolic steroids: A review of the literature. The American Journal of Sports 
 Medicine, 12(6), 469–484. 
Hausmann, D. F., Nutz, V., Rommelsheim, K., et al. (1990).  Anabolic steroids in polytrauma patients. Influence on  

renal nitrogen and amino acid losses: a double-blind study.  J Parent Ent Nutr, 14(2), 111-114. 
Hengge, U. R., Stockes, K., Wiehler, H., et al. (2003). Double-blind, randomized, placebo-controlled phase III trial  

of oxymetholone for the treatment of HIV wasting. AIDS, 17(5), 699-710. 
Hough, D. O. (1990). Anabolic steroids and ergogenic aids. American Family Physician, 41(4), 1157–1164. 
James, V. H. T., Kicman, A. T. (2004). Medical aspects of drug use in the gym. Drug and Therapeutics Bulletin, 
 42(1), 1–5. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 49

Kicman, A.T and Gower, D. B.  (2003). Anabolic steroids in sport: Biochemical, clinical and analytical perspectives. 
 Annals of Clinical Biochemistry, 40(4), 321–356. 
Kicman, A. T. (2008). Pharmacology of anabolic steroids.  British Journal of Pharmacology,  154(3), 154. 
Kuhn, C. M. (2002).  Anabolic steroids. Recent Progress Hormone Research, 57(1),  411-34.  
Landry, G. L. and Primos Jr, W. A. (1990). Anabolic steroid abuse. Advances in Pediatrics, 37(1), 185–205. 
Murad, F., Haynes Jr, R. C. (1980).  Androgens and anabolic steroids. In: The Pharmacological Basis of 
 Therapeutics (6).  New York:  Macmillan. 
Pain, J. A., Wickremesinghe, S. S. & Bradbeer, J. W. (1990). Combined tamoxifen and anabolic steroid as primary  

treatment for breast carcinoma in the elderly.  Eur J Surg Oncol, 16(3), 225-228. 
Pavlatos, A. M., Fultz, O., Monberg, M. J. & Vootkur, A. (2001).  Review of oxymetholone: A 17alpha-alkylated 
 anabolic-androgenic steroid. Clinical Therapy, 23(6), 789-801. 
Shahidi, N. T. (2001). A review of the chemistry, biological action, and clinical applications of anabolic-
 androgenic steroids. Clinical Therapy. 23(9), 1355-1390.  
Steinherz, P. G., Rosen, G. & Miller, D. R. (1983) Effect of lithium carbonate plus oxymetholone vs. lithium alone 

on chemotherapy-induced myelosuppression. Am J Pediatr Hematol Oncol, 5(1), 39-44. 
Truven Health Analytics. (2015). DRUGDEX® System (electronic version 2.0 ). Retrieved from
 http://www.micromedexsolutions.com 
Wilson, J. D. and Griffin, J. E. (1980). The use and misuse of androgens. Metabolism, 29(12), 1278–1295. 
Yang, C. F., Gray, P. & Pope Jr, H. G. (2005). Male body image in Taiwan versus the West: Yanggang Zhiqi meets 
 the Adonis complex. The American Journal of Psychiatry, 162(2), 263–269. 
Yang, C. F., Gray, P. B., Zhang, J. & Pope Jr., H. G. (2009). Second to fourth digit ratios, sex differences, and 
 behavior in Chinese men and women. Society for Neuroscience, 4(1),  49–59. 

 
 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology50 Vol. 9 No. 1 January-April 2015

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกาํจดัศัตรูพชื 
Environmental Impact from Pesticide Utilization 

                                                                                                                                                                                                                                 สุธาสินี  อั้งสูงเนิน 

บทคดัย่อ   
 สารกาํจดัศตัรูพืชเป็นวตัถุอนัตรายทางการเกษตร  ผลิตข้ึนเพื่อป้องกนัโรคพืชท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นศตัรูพืช
และพาหะนาํโรค  สารกาํจดัศตัรูพืชท่ีมกัทาํใหผู้ใ้ชเ้กิดอาการเจ็บป่วย มี 3 กลุ่มใหญ่ คือ สารกาํจดัแมลง  สารกาํจดัหนู
สัตวก์ดัแทะ และสารกาํจดัวชัพืช โดยสามารถเขา้สู่ร่างกายทั้งทางผิวหนงั การหายใจและการกลืนกิน ซ่ึงการใชส้าร
กาํจดัศตัรูนั้นมีเพียงร้อยละ 0.1 ท่ีจะไปถึงศตัรูเป้าหมาย แต่อีกร้อยละ 99.9 จะปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะทางดิน
และนํ้ า  ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร สาเหตุของมลพิษทางดิน คือ สารเคมีท่ีสลายตวัไดช้า้จะตกคา้ง
ในดิน เม่ือโครงสร้างของดินเส่ือมโทรม เช่น ขาดธาตุอาหาร มีสารพิษเจือปน ดินเค็มและดินเปร้ียว และอาจเกิด
ผลกระทบต่อแหล่งนํ้ าจากการท่ีนํ้ าพดัหนา้ดินจนทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารเคมีในนํ้ าท่ีอุปโภคและบริโภค สาเหตุ
ของมลพิษทางนํ้ า อาจเกิดจากการฉีดพ่นสารเคมีลงนํ้ าโดยตรง การชะลา้งดินของฝน การท้ิงหรือลา้งภาชนะท่ีบรรจุ
สารเคมีลงสู่แหล่งนํ้ า เป็นตน้ ทาํให้ปลาและส่ิงมีชีวิตในนํ้ าตายลง แมว้่าจะมีการใชส้ารเคมีต่างๆนั้นตามคาํแนะนาํบน
ฉลากกต็าม  
 
คาํสําคญั: สารกาํจดัศตัรูพืช, ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม, มลพิษทางนํ้า, มลพิษทางดิน 
 
Abstract  
 Pesticides are hazardous chemicals. They are made for preventing plants disease and exterminating the 
pest. Only 0.1% of pesticides are used to hit the target, while 99.9% of the pesticides contaminate the environment 
especially soil and water which effects the ecology and food chain. Although in the present there is a campaign for 
growing organic vegetables. But people still use widespread pesticides. Pesticides cause soil pollution because the 
chemicals remain in soil for long time and also cause the deterioration the soil. The agricultural products decrease 
until that soil is not fertile for cultivating crops. Pesticide causes water pollution from surface water flowing through 
the pesticide areas into water resources. That causes water to become degraded and under utilized. In the end, this 
effects the agriculture, health, community and consumers. 
 
Keywords: pesticide, environmental impact, water pollution, soil pollution
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ความนํา 
 ประเทศไทยมีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันและ
กาํจดัศตัรูพืชอย่างกวา้งขวาง อาทิเช่น สารกาํจดัแมลง
(insecticides) สารกาํจดัหนู (rodenticides) สารกาํจดั
วชัพืช (herbicides) สารกาํจดัเช้ือรา (fungicides) สาร
กาํจดัไส้เดือนฝอย (nematocides) เป็นตน้   สารเคมีท่ีใช้
ในการเกษตรเป็นสารพิษอันตรายท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษยซ่ึ์งสามารถเขา้สู่ร่างกายมนุษยไ์ดท้ั้ง
ทางตรงและทางออ้ม  ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนมากเกิด
จากการใช้หรือสัมผสัสารเคมีทางการเกษตรหรือใช้
สารเคมีไม่ถูกต้อง   ทําให้เกิดความเป็นพิษทั้ งแบบ
เฉียบพลนัและแบบเร้ือรัง  นอกจากน้ีสารกาํจดัศตัรูพืชยงั
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดิน นํ้า  ระบบนิเวศ และห่วง
โซ่อาหารอีกดว้ย เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าสารเคมีนั้น
จะทาํให้พืชผกัสวยงาม น่ารับประทาน ขายได้ราคาดี  
เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และท่ีสําคญัในปัจจุบนัพบ
ปัญหาแมลงรบกวนมากขึ้ น  การใช้สารเคมีจึงเป็น
ทางเลือกท่ีเกษตรกรเลือกใชแ้ทนสารอินทรีย ์ ผลิตผลท่ี
เกษตรกรนิยมใชส้ารเคมีมากท่ีสุด คือ ขา้ว รองลงมาคือ  
พืชไร่ชนิดอ่ืน  ๆ  ไม้ผล  พืชสวน  และไม้ดอก  จาก
การศึกษาและทบทวนปัญหาท่ีสําคญัจากการใชส้ารเคมี
ทางการเกษตรของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศ
ไทยมีการนาํเขา้สารเคมีทางการเกษตรมาใช้เป็นปัจจยั
สําคญัในการเพิ่มผลผลิตให้สูงข้ึน จนเป็นผลให้ปริมาณ
การนาํเขา้สารเคมีทางการเกษตรมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี 
ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติการนาํเขา้ในปี 2545 จาก 39,634 
ตนัของสารออกฤทธ์ิ  เพิ่มข้ึนเป็น 118,152 ตนั ของสาร
ออกฤทธ์ิ ในปีพ.ศ. 2553 หรือเพิ่มข้ึน 3 เท่า โดยจาํแนก
ประเภทของสารเคมีทางการเกษตร เป็นสารกาํจดัแมลง 
19,709 ตนัของสารออกฤทธ์ิ สารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 
8,485 ตนัของสารออกฤทธ์ิ สารกาํจดัวชัพืช 85,821 ตนั
ของสารออกฤทธ์ิ และสารกาํจดัศตัรูพืชอ่ืนๆ 4,137 ตนั
ของสารออกฤทธ์ิ 

 การใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทางการเกษตรไม่เพียง
ก่อใหเ้กิดผลโดยตรงในการกาํจดัศตัรูพืชเท่านั้นแต่ยงั
ก่อใหเ้กิดผลโดยออ้มกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบ
นิเวศโดยเฉพาะในดิน นํ้า อากาศ ส่ิงมีชีวิต ระบบห่วงโซ่
อาหาร และในระบบนิเวศอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง เน่ืองจาก
ในการฉีดพน่สารเคมีท่ีจะตกบนตน้พืชและจะมีผลใน
การป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูพืชมีประมาณร้อยละ1 
เท่านั้นท่ีจะถูกตวัแมลงโดยตรง ส่วนอีกท่ีเหลือจะมีการ
แพร่กระจายสู่ส่ิงแวดลอ้มทาํใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มเส่ือม
โทรมลง อาจทาํใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพอนามยัมนุษย ์
และก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศดว้ย  
โดยทัว่ไปสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต  
ส่วนใหญ่จดัไดว้า่เป็นสารเคมีท่ีสลายตวัไดเ้ร็วเม่ือเทียบ
กบัสารเคมีกลุ่มออร์กาโนคลอรีน แต่ถึงแมว้า่การปะปน
ของสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตใน
ส่ิงแวดลอ้มมีนอ้ยกวา่เน่ืองจากความคงทนใน
ส่ิงแวดลอ้ม (Persistence) ตํ่ากวา่ แต่อยา่งไรกต็าม
เกษตรกรยงัคงมีการใชส้ารเคมีทั้ง 2 กลุ่มในปริมาณมาก 
(นนัทวนั ใจกลา้, สายใจ จารุจิตรและเสาวภา เลก็วงศ,์ 
2554)ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมกัเกิดจากการขาดความรู้ความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งของเกษตรกรทาํใหมี้การใชส้ารเคมีมาก
เกินความจาํเป็นหรือไม่ท้ิงระยะเวลาการเกบ็เก่ียวใหน้าน
พอจึงทาํใหมี้การปนเป้ือนของสารเคมีกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต และคาร์บาเมต ในผลผลิตทางการเกษตรและ
ในแหล่งนํ้ามาก ปัญหาเก่ียวกบัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ี
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น มิไดเ้กิดข้ึนเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการ
ใชส้ารเคมีเท่านั้น แต่อาณาเขตพื้นท่ียงัสามารถท่ีจะขยาย
แพร่กระจายในพื้นท่ีบริเวณกวา้งได ้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม จากการแพร่กระจายและการตกคา้งของ
สารเคมีในดิน ในนํ้า พืชผลและลาํตน้พืชหลงัจากการฉีด
พน่ เกิดการสะสมส่วนหน่ึง และบางส่วนฟุ้ งกระจายไป
ในบรรยากาศทาํใหแ้มลงท่ีมีประโยชนต์ายและบางส่วน
ซึมลงไปในดิน นํ้าทาํใหไ้ส้เดือนและปลาในนํ้าตายซ่ึง
ส่วนใหญ่จะถูกฝนชะไหลลงสู่แหล่งนํ้าจะ                    
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การเจริญเติบโตพืช  เป็นตน้ โดยสามารถลดประชากร
ของศตัรูพืชลงไดอ้ย่างรวดเร็ว ทาํให้ความเสียหายของ
พืชท่ีอาจเกิดข้ึนจากศตัรูพืชลดลง หรือไม่เสียหายเลย 
นอกจากวิ ธีการใช้สารกําจัดศัตรูพืชท่ีค่อนข้างง่าย 
ค่าใช้จ่ายไม่สูงนักและคุม้ค่าการลงทุน เกษตรกรจึงรับ
วิธีการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชโดยสารเคมีอยา่งรวดเร็ว การ
ใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชจึงเป็นไปอย่างกวา้งขวาง ไม่ว่าจะมี
ศตัรูพืชหรือไม่ก็ตาม จึงเป็นการใช้สารกาํจดัศตัรูพืชท่ี
มากเกินความจําเป็น ผลกระทบในด้านลบซ่ึงไม่เคย
คาดคิดล่วงหน้ามาก่อนจึงปรากฏข้ึนอย่างเด่นชัด อัน
ไดแ้ก่ผลต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ การสร้างความตา้นทานของ
ศตัรูพืชต่อสารเคมี และอุบติัการณ์มลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นตน้  ทางดา้นสาธารณสุขก็ใชส้ารกาํจดัศตัรูพืช กาํจดั
แมลงพาหะนําโรคติดต่อด้วย เช่นใช้กําจัดยุงซ่ึงเป็น
พาหะโรคไขเ้ลือดออก  ส่วนดา้นอุตสาหกรรมจะนาํสาร
กาํจดัศตัรูพืชมาผสมสีเพื่อกาํจดัเช้ือรา โดยใชพ้่นหรือทา
ไมใ้นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ใชก้าํจดัแมลงและปลวกตาม
บา้นเรือน และอาคารทัว่ไป  การใช้สารเคมีเหล่าน้ีใน
การเกษตร  เป็นผลให้มีสารตกคา้งในอาหาร และปะปน
ในส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  
 
ชนิดของสารกาํจัดศัตรูพชื 
 สารเคมีท่ีมีการใชเ้ป็นปริมาณมาก  และมกัทาํ
ใหผู้ใ้ชเ้กิดอาการเจบ็ป่วย มี 3 กลุ่มใหญ่  คือ  สารกาํจดั
แมลง  สารกาํจดัหนูและสตัวฟั์นแทะ  และสารกาํจดั
วชัพืช  โดยสารกาํจดัแมลงท่ีใชบ่้อย  คือ สารกลุ่มออร์กา
โนฟอสเฟต   คาร์บาเมต  และไพรีรอยด ์ สารกาํจดัหนูท่ี
ใชบ่้อย  คือ  สังกะสีฟอสไฟด ์ และสารกาํจดัวชัพืชท่ีใช้
บ่อย คือ พาราควอทและไกลโฟเสด (ฉนัทนา ผดุงทศ, 
2549) 
 1. สารเคมีกาํจดัแมลง   เป็นสารเคมีการเกษตรท่ี
มีจํานวนชนิดมากท่ีสุด    สารเคมีกําจัดแมลง   แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ   ตามชนิดของสารเคมีได ้4 ประเภท 
คือ  

 - กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine)  เป็น
กลุ่มของสารเคมีท่ีมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบสารเคมี
กาํจดัแมลงในกลุ่มน้ีท่ีนิยมใชก้นัมาก คือ ดีดีที (DDT), ดี
ลด ริน  (Dieldrin) ,  ออลดริน  (Aldrin) ,  ท็อกซา -ฟีน 
(Toxaphene), คลอเดน (Chlordane), ลินเดน (Lindane), 
เอนดริน  (Endrin),  เฮปตาครอ  (Heptachlor) เป็นต้น  
สารเคมีในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นสารเคมีท่ีมีพิษไม่เลือก 
(คือเป็นพิษต่อแมลงทุกชนิด) และค่อนขา้งจะสลายตวัชา้ 
ไม่ละลายนํ้ า แต่สามารถละลายไดใ้นนํ้ ามนั ทาํให้พบว่า
มีการตกค้างในห่วงโซ่อาหาร  จะสะสมในดิน และ
ส่ิงแวดลอ้มไดน้าน บางชนิดอาจตกคา้งไดน้านหลาย 10 
ปี   ปัจจุบนัประเทศส่วนใหญ่ทัว่โลกจะไม่อนุญาตให้ใช้
สารในกลุ่มน้ี หรือควบคุมการใช ้ ไม่อนุญาตให้ใชอ้ยา่ง
เสรี  เพราะผลกระทบดา้นสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 
 - กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organniphosphate) 
เป็นกลุ่มท่ีมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบเป็นยาปราบ
ศตัรูพืชท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั โดยสารเคมีในกลุ่มน้ี
ท่ีรู้จกักนั คือ มาลาไธออน (Malathion), พาราอาซินอน 
(Diazinon), เฟนนิโตรไธออน (Fenitrothion), พิริมิฟอส
เมธิล (Pirimiphos methyl), และไดคลอวอส (Dichlorvos 
หรือ  DDVP) เป็นต้น  สารเคมีในกลุ่มน้ีมีพิษรุนแรง
มากกว่ากลุ่มอ่ืน เป็นพิษทั้งกบัแมลงและสัตวอ่ื์นๆ ทุก
ชนิด แต่ยอ่ยสลายไดเ้ร็วกวา่กลุ่มแรก 
 - กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate) มีคาร์บาริลเป็น
องคป์ระกอบสําคญั  โดยสารเคมีกาํจดัแมลงท่ีรู้จกั  และ
ใชก้นัมาก คือ คาร์บาริว (Carbaryl ท่ีมีช่ือการคา้ Savin), 
คาร์โบฟุแรน (Carbofura), โพรพ็อกเซอร์ (Propoxur), 
เบนไดโอคาร์บ (Bendiocarb)    สารเคมีในกลุ่มคาร์บาเม
ตจะมีความเป็นพิษต่อสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมน้อยกว่าพวก
ออร์กาโนฟอสเฟต  และสลายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 - กลุ่มไพรีทรัม และสารสังเคราะห์ไพรีทอยด ์
(Pyerthrum and Pyrethroides) เป็นสารเคมีกลุ่มท่ี
สังเคราะห์ข้ึนโดยมีความสัมพนัธ์ตามโครงสร้างของ
ไพรีทริน  ซ่ึงเป็นสารธรรมชาติท่ีสกัดได้จากพืช ไพรี
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ทรัม สารเคมีในกลุ่มน้ีมีความเป็นพิษต่อแมลงสูง  แต่มี
ความเป็นพิษต่อสัตวเ์ลือดอุ่นตํ่า  อย่างไรก็ตามสารเคมี
กลุ่มน้ีมีราคาแพง จึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมใชส้ารเคมีกาํจดั
แมลงในกลุ่มน้ีได้แก่  เดลตาเมธริน  (Deltamethrin),  
เพอร์ เมธริน(Permethrin) ,  เรสเมธริน  (Resmethrin) , 
และไบโอเรสเมธริน (Bioresmethrin)     เป็นตน้ 
 2. สารป้องกนักาํจดัวชัพืช   สารเคมีกาํจดัวชัพืช
แบ่งออกไดเ้ป็น  2  กลุ่มใหญ่  คือ  พวกท่ีมีพิษทาํลายไม่
เลือก  กบัพวกท่ีมีพิษเฉพาะกลุ่มวชัพืช คือทาํลายเฉพาะ
วชัพืชหญา้ใบกวา้งหรือวชัพืชใบแคบ สารกาํจดัวชัพืชท่ี
มีพิษทาํลายไม่เลือก  คือ  พาราควอท (Paraquat) ส่วนท่ีมี
พิษทาํลายเฉพาะ คือ พวกแอทราซิน (Atrazine), 2,4-D, 
2,4,5-T  เป็นตน้ 
 3. สารกาํจดัเช้ือรา มีมากมายหลายกลุ่ม ความ
เป็นพิษมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของสารเคมี กลุ่ม
สาํคญัของสารกาํจดัเช้ือราในการเกษตร  ไดแ้ก่ 
 - กลุ่มDimethey dithiocarbamates (Ziram, 
Ferbam, Thiram) มีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซม ์Acetaldehyde 
dehydrogenase  เกิด antabuse effect ในคนท่ีด่ืมสุราร่วม
ดว้ย 
 - กลุ่ม  Ethylenebisdithiocarbamates (Maneb, 
Mancozeb, Zineb) กลุ่มน้ีจะถูก metabolize เป็น 
Ethylene thiourea  ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งในสตัว ์
 - กลุ่ม  Methyl mercury ดูดซึมไดดี้ทางผวิหนงั
และมีพิษต่อระบบประสาท 
 - กลุ่ม  Hexachlorobenzene  ยบัย ั้งเอนไซม ์
Uroporphyrinogen decarboxylase  มีพิษต่อตบั  ผวิหนงั  
ขอ้กระดูกอกัเสบ 
 - กลุ่ม  Pentachlorophenol  สมัผสัมากๆ ทาํให้
ไขสู้ง  เหง่ือออกมาก  หวัใจเตน้เร็ว 
 4.สารกาํจดัหนูและสตัวฟั์นแทะท่ีนิยมใชก้นั
ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มท่ีมีฤทธ์ิตา้นการแขง็ตวัของเลือด 
ตวัอยา่งเช่น  Warfarin  หยดุย ั้งการสร้างวิตามิน เค  ทาํให้
เลือดออกตามผวิหนงั  และส่วนต่างๆ ของร่างกาย  เมด็

เลือดขาวตํ่า  ลมพิษ ผมร่วง (สหกรณ์กรีนเนท จาํกดั, 
มปป) ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงในลาํดบัแรกจากพิษภยัของ
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช คือสุขภาพของเกษตรกร และ
สมาชิกในครอบครัว  หรือแมแ้ต่ผูท่ี้อยูอ่าศยัในบริเวณ
ใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีๆ มีการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช หญิง
ตั้งครรภ ์ ทารกในครรภ ์ สตัวเ์ล้ียง ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ใน
ชุมชน ส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ แหล่งนํ้า อาหาร และ
ผูบ้ริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารเคมีตกคา้งหรือ
ปนเป้ือน 
 
สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร  
 1. เขา้สู่ทางผิวหนงั   สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชจะ
เขา้สู่ร่างกายทางผิวหนังโดยตรง เช่น  เกษตรกรสัมผสั
กบัพืชผลท่ีเพิ่งจะฉีดพ่นสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  สารเคมี
กาํจัดศตัรูพืชสัมผสัผิวหนัง หรือเส้ือผา้ท่ีเปียกชุ่มด้วย
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช เกษตรกรผสมสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช
ด้วยมือเปล่า  การซักเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนสารเคมีกําจัด
ศตัรูพืช 
 2. เขา้สู่ทางการหายใจ   เกษตรกรท่ีฉีดพ่น
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  หรือผูค้นท่ีอยู่ใกล้กับผูฉี้ดพ่น
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชจะไดรั้บสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชผ่าน
ทางการหายใจไดง่้ายท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีอนัตราย
ท่ีสุด   คือ   สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไม่มีกล่ิน  เพราะ
เกษตรกรจะไม่ รู้สึกตัวเลยว่าได้สูดดมสารเคมีกําจัด
ศตัรูพืชเขา้ไป 
 3. เขา้สู่โดยการกลืนกิน   โดยบงัเอิญ  หรือโดย
เจตนา  เม่ือคนเรากินอาหารหรือด่ืมนํ้าท่ีปนเป้ือนสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชเขา้ไป   
 
พษิของสารกาํจัดแมลง และศัตรูพชื  
 1. พิษออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate 
poisoning) สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตเขา้สู่ร่างกายได้
โดยการกิน  หายใจ  และซึมเขา้ทางผิวหนัง  ความเป็น
พิษจะข้ึนกบัอตัราการเปล่ียนแปลงสารพิษในร่างกายโดย
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วิธีไฮโดรไลซิสในตับ  โดยทั่วไปสารกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตมีพิษเฉียบพลนัต่อมนุษย ์และสัตวมี์กระดูกสัน
หลัง  อาการเฉียบพลันจะทําให้มีอาการทางสมอง
เน่ืองจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง  
อาการท่ีพบ  ได้แก่   มึนศีรษะ   ปวดศีรษะ   งง   ซึม  
กระสับกระส่าย  ถา้อาการมากอาจชัก และหมดสติได ้ 
ผูป่้วยท่ีมีอาการมากอาจตายได้ เน่ืองจากกระบวนการ
หายใจล้มเหลว  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้จากหลอดลมตีบตนั  
กลา้มเน้ือของระบบหายใจเป็นอมัพาต  และศูนยค์วบคุม
การหายใจในสมองหยุดทาํงาน  ในรายท่ีมีอาการไม่
รุนแรง  อาการจะดีข้ึนใน 2-3 วนั แต่จะอ่อนเพลียไม่มี
แรงเป็นเวลานาน  สารกาํจดัแมลงและศตัรูพืชชนิดท่ีมี
พิษร้ายแรง ได้แก่ โมโนโครโตฟอส  พาราไธออนเม
ทธิล  เมธามิโตฟอส  ไดโครโตฟอส  ชนิดท่ีมีพิษใน
ระดับกลาง ได้แก่ คลอร์ไพริฟอส  ไดเมทไธเอท  มา
ลาไธออน 
 2. พิษออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine 
poisoning)   ร่างกายมนุษยจ์ะไดรั้บ หรือดูดซึมสารกลุ่ม
น้ีเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการกิน และหายใจ  และเม่ือเขา้สู่
ร่างกายแลว้จะไปสะสมอยู่ในไขมนัตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย  สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนทาํให้เกิดอาการพิษ
ทั้งแบบเร้ือรังและแบบเฉียบพลนั ดงัน้ี อาการพิษแบบ
เร้ือรัง  ผูป่้วยจะแสดงอาการผิดปกติต่อระบบทางเดิน
อาหาร  มีอาการเบ่ืออาหาร  คล่ืนไส้  อาเจียน  นํ้าหนกัลด  
เหน็ดเหน่ือย  และเม่ือยล้าตามร่างกาย  นอกจากน้ียงั
พบว่าพิษสะสมระยะยาวของ  DDT เป็นสาเหตุของ
มะเร็ง  มีผูร้ายงานว่า  DDT เป็นสารก่อมะเร็งตบั  มะเร็ง
เมด็เลือดขาว  และทาํให้เกิดโลหิตจางดว้ย  ผลการศึกษา
ทางระบาดวิทยาของการเกิดมะเร็งเตา้นมในสตรีจากสาร 
DDT  กลไกของการทาํใหเ้กิดมะเร็งของสารกาํจดัแมลง 
DDT นั้น  โดยทัว่ไปยงัไม่ทราบแน่นอน  สันนิษฐานว่า
อาจเกิดเน่ืองจาก  DDT  ไปกระตุน้เอน็ไซมท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการเมตาบอลิซึมของสารก่อมะเร็งหลายๆ 
ชนิด 

 สาํหรับสาร DDT  จะทาํใหเ้กิดอาการผดิปกติ
ของระบบทางเดินอาหาร คือ คล่ืนไส้  อาเจียน  ทอ้งเสีย 
เกิดอาการพิษต่อระบบประสาทโดยเฉพาะส่วนปลาย  
ผูป่้วยท่ีไดรั้บสารพิษจะแสดงอาการไวต่อส่ิงเร้ามาก  
กระวนกระวาย  เวียนศีรษะ  เสียการทรงตวั  อาจพบ
อาการหลงลืม และอาจมีอาการชกัแบบเกร็งกระตุก  ชกั
และโคม่า  (เน่ืองจากเกิดการกดการหายใจ)  สารน้ีอาจทาํ
ใหเ้กิดการตายของเซลลต์บั  มีฤทธ์ิกระตุน้การทาํงาน
ของเอนไซมต์บั  และการสาํลกัสารกาํจดัศตัรูพืชจะทาํให้
เกิดอาการปอดอกัเสบ 
 3. พิษคาร์บาเมต (Carbamate poisoning)   พิษ
กลุ่มน้ีผูท่ี้เส่ียงต่อการไดรั้บสารกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเดียวกนั
กบัออร์กาโนฟอสเฟต  และก่อใหเ้กิดอาการเหมือนกนั   
พิษกลุ่มน้ีมีผลต่อระบบประสาทในระยะสั้นโดยกลไก
การออกฤทธ์ิยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซม ์
Acetylcholinesterase แต่ระยะเวลาออกฤทธ์ิสั้นกวา่กลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟต และสลายตวัรวดเร็ว  ทาํใหต้อ้งรีบ
ตรวจเลือดทนัทีหลงัสมัผสั และเกิดอาการ  เพราะระดบั
เอนไซมจ์ะลดลงสู่ระดบัปกติไดเ้ร็วกวา่ออร์กาโน
ฟอสเฟตมาก 
 4. พิษไพรีทรอยด ์(Pyrethroid poisoning)   สาร
กาํจดัแมลงกลุ่มไพรีทรอยดมี์กลไกออกฤทธ์ิ  
เช่นเดียวกบัสารพวกออร์กาโนคลอรีน  แต่ฤทธ์ินอ้ยกวา่  
มกัใชส้ารกาํจดัแมลงกลุ่มน้ีเพือ่กาํจดัแมลงในบา้นเรือน  
เพราะออกฤทธ์ิใหเ้กิดอมัพาตในแมลงอยา่งรวดเร็ว  ส่วน
ใหญ่มีพิษต่อสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมค่อนขา้งตํ่า  อาการพิษ
จะทาํใหค้ล่ืนไส้  อาเจียน  เป็นตะคริวท่ีทอ้ง  เบ่ืออาหาร  
อ่อนเพลียมีอาการลา้  ปวดศีรษะ  มึนงง  การรับประทาน
สารน้ีในปริมาณสูง (200-500 มล.) ทาํใหเ้กิดอาการโคม่า
ภายใน   20 นาที  กลา้มเน้ือกระตุกไม่พร้อมกนั  และชกั 
 5. พิษสงักะสีฟอสไฟด ์ (Zinc phosphide 
poisoning)  พิษจากสารกลุ่มน้ีเกิดจากการกินโดยไม่
เจตนา  ส่วนมากเกิดข้ึนกบัการใชส้ารเคมีกาํจดัหนู หรือ
แมลงสตัวฟั์นแทะ รวมทั้งอาจเกิดการปนเป้ือนในอาหาร
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ตามบา้นเรือน  ลกัษณะทางเวชกรรม ส่วนใหญ่มีผลต่อ
ระบบทางเดินอาหาร  ทาํใหมี้อาการคล่ืนไส้  อาเจียน  
ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง  บางรายเกิดอาการตบัอกัเสบ
เฉียบพลนัและบางรายมีอาการแน่นหนา้อกและหายใจ
ลาํบากร่วมดว้ย  การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการใชก้าร
ตรวจหาสงักะสี-ฟอสไฟด ์ในนํ้าลา้งกระเพาะอาหาร 
 6. พิษพาราควอท (Paraquat poisoning)   เขา้สู่
ร่างกายทางปาก และผวิหนงั  กลุ่มเส่ียงคนท่ีมีประวติัการ
ทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  บรรจุ  ขนส่ง และจาํหน่าย  
รวมทั้งเกษตรกรผูใ้ชย้าน้ีในการกาํจดัหญา้ และวชัพืช
ต่างๆ  เน่ืองจากยากลุ่มน้ีเป็นยากาํจดัวชัพืชท่ีไดผ้ลดีมาก
จึงนิยมใชก้นัทัว่ไปพิษของพาราควอท แยกเป็นพิษ
เฉียบพลนั และพิษเร้ือรัง  อาการเฉียบพลนัทาํใหเ้กิดแผล
ในปาก เจบ็คอ กลืนลาํบาก อาเจียน ปวดทอ้ง  แสบร้อน
ในอก ระยะต่อมาอาจเกิดปัสสาวะออกนอ้ย ไตวาย ตบั
อกัเสบ หายใจหอบเหน่ือย และมีอตัราการเสียชีวิตสูง
จากระบบอวยัวะหลายระบบไม่ทาํงาน  บางคร้ังการ
สมัผสัทางผวิหนงั ทาํใหเ้กิดผวิหนงัไหมเ้ป็นแผลผพุอง  
ปวดแสบปวดร้อน และเลบ็เปล่ียนสีเป็นสีขาวหรือเหลือง  
ถา้เขา้ตาอาจเกิดแผลท่ีกระจกตา (Corneal ulcer) อาการ
พิษเร้ือรัง มกัเกิดจากการสมัผสัทางผวิหนงั โดยมีอาการ
ผืน่คนั  ผวิหนงัไหม ้  ตาดาํอกัเสบ  นํ้าตาไหลมาก  บาง
รายมีเลือดกาํเดาไหล 
 7. พิษไกลโฟเสด (Glyphosate poisoning)  กลุ่ม
เส่ียงต่อการใชไ้กลโฟเสด คือ  คนรับจา้งทาํสวนตามบา้น 
หรือสถานท่ีทาํงานต่างๆ และคนงานในสนามกอลฟ์  
เน่ืองจากตอ้งใชย้ากลุ่มน้ีในการกาํจดัวชัพืชในสนาม
หญา้ อาการพิษเกิดจากการไดรั้บไกลโฟเสดทางปาก 
หรือผวิหนงั อาการพิษเฉียบพลนั  ทาํใหเ้กิดอาการ
คล่ืนไส้อาเจียน  ไอแ้หง้ๆ แน่นหนา้อก ในรายท่ีเป็น
รุนแรงจะมีอาการอาเจียนปนเลือด ปัสสาวะออกนอ้ย ไต
วาย และปอดบวมนํ้า (Pulmonary edema) การสมัผสัทาง
ผวิหนงัทาํใหเ้กิดผืน่คนั  แสบตา  เคืองตา และเจบ็แสบ
ในลาํคอ  และอาจมีอาการพิษเร้ือรังจากการสมัผสัทาง

ผวิหนงั  โดยเป็นผืน่คนั  ผวิหนงัไหม ้  นํ้าตาไหลมาก  
บางรายมีเลือดกาํเดาไหล   
(ฉนัทนา ผดุงทศ, 2549), (บจก.เพอร์เฟค อินนิเซียล 
(ประเทศไทย), มปป.) 
 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 ศ. เดวิด พิเมนเทล แห่งมหาวิทยาลยัคอร์แนล 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (David Pimente, 1995)  อธิบายวา่
ร้อยละ 99.9 สารกาํจดัศตัรูพืชจะปนเป้ือนอยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้ม มีเพียงร้อยละ 0.1 ท่ีจะไปถึงศตัรูพืชท่ีเป็น
เป้าหมาย ภายหลงัการฉีด พน่ หยอดหรือหวา่น สารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชจะถูกดูดซึมเขา้ไปในพืชและอยูบ่นตน้พืช
บางส่วน และท่ีเหลือจะปลิวไปในอากาศหรือรอเวลาท่ี
นํ้ าจากแปลงเกษตรจะชะสารเคมีลงสู่ดินหรือแหล่งนํ้า
ใกลเ้คียงหากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชสามารถสลายตวัได้
อยา่งรวดเร็ว ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มอาจลดลง  แต่ทวา่
อตัราการสลายตวัหรือค่าคร่ึงชีวิต (half-life) มีความ
แตกต่างกนัตามชนิดและสภาพแวดลอ้ม ในการใชส้าร
กาํจดัศตัรูพืชนั้น ส่วนใหญ่ไม่สามารถใชใ้หมี้ผลเฉพาะ
ต่อศตัรูท่ีตอ้งการเท่านั้น ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆและส่ิงแวดลอ้ม (มูลนิธิชีววิถี, 2554)  
 แมว้า่ปัจจุบนัจะมีการรณรงคใ์หมี้การปลูกพืชท่ี
ปลอดสารพิษคงปฏิเสธไม่ไดว้า่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชกนัอยา่งแพร่หลาย  กลายเป็นปัญหา
มลพิษทางส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั  ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ
ของทั้งเกษตรกร ผูบ้ริโภค และสตัวเ์ล้ียง เน่ืองจาก
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีบริโภคมีสารพิษตกคา้งเกิน
มาตรฐาน โดยมีฤทธ์ิตกคา้งนานนบัปีและเพิ่มการตกคา้ง
มากข้ึนเร่ือยๆ กล่าวคือ ถา้เกษตรกรนาํไปใชฉี้ดผกัหรือ
ขา้วกจ็ะเกิดสารสะสมรวมไปถึงการตกคา้งในดินและนํ้า
ดว้ย เม่ือคนรับประทานเขา้ไปสารเคมีกจ็ะเขา้สู่ร่างกาย
คนโดยไม่สามารถกาํจดัออกมาได ้ และเม่ือรับประทาน
เขา้ไปมาก ๆ เป็นเวลานานจะเกิดการสะสมของสารเคมี
ภายในร่างกาย จนถึงจุดท่ีร่างกายหมดภูมิตา้นทาน จะ
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ทรัพยากรของดิน คือ การละเลยต่อการบาํรุงรักษา 
รวมทั้งการท้ิงของเสียและสารพิษลงสู่ดิน จึงทาํใหเ้กิด
การพงัทลายของหนา้ดิน หรือเม่ือเกษตรกรใหน้ํ้ า หรือ
ถูกลมพดัหนา้ดินไปทาํใหห้นา้ดินถูกชะลา้งพดัพาไปกบั
นํ้าและลม  ดว้ยสาเหตุน้ีจึงทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนของ
สารเคมีในนํ้าท่ีอุปโภคและบริโภค  ยิง่เกษตรกรมีความถ่ี
ในการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชมาก  จะทาํใหอิ้นทรียวตัถุใน
ดินรวมถึงส่ิงมีชีวิตในดินถูกทาํลาย  เน่ืองจาก
องคป์ระกอบส่วนใหญ่ของสารเคมีทาํใหคุ้ณสมบติัของ
ดินเปล่ียนแปลง  ทั้งความเป็นกรด-ด่าง และสภาพทาง
กายภาพของดิน  มีผลต่อจุลินทรียใ์นดินซ่ึงเป็นตวัการท่ี
ทาํใหเ้กิดการแปรสภาพของซากพืช ซากสตัวท่ี์ทบัถมอยู่
ในดินเป็นอินทรียวตัถุในดินท่ีมีประโยชนก์บัพืช  เม่ือ
จุลินทรียถู์กทาํลายมีผลทาํใหก้ระบวนการผลิตเสริมสร้าง
ทางเคมี หรือไม่เกิดการแปรสภาพของอินทรียวตัถุในดิน  
จึงนาํไปสู่การเส่ือมโทรมของดินส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวิตในดิน 
 การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทาํให้ดินเป็นแหล่ง
สะสมสารเคมีท่ีมีผลตกคา้งยาวนาน เม่ือสารเคมีกาํจัด

ศตัรูพืชซึมลงสู่ดิน ไส้เดือนหรือสัตวใ์นดินท่ีมีประโยชน์
อ่ืนๆ จะได้รับพิษโดยตรง ความสูญเสียของประชากร
สัตวเ์หล่าน้ีทาํให้ดินเส่ือมสภาพลง นํ้ าซึมผ่านลงดินได้
ยากข้ึน สารอินทรียใ์นดินลดลงและส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของพืชท่ีเพาะปลูก สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีมี
ความเป็นพิษสูงต่อไส้เดือน ไดแ้ก่ สารเคมีกาํจดัแมลงใน
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมทและสารเคมี
ป้องกันโรคพืช  สารเคมีตกค้างอยู่ในดิน  อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปในหลายลักษณะ ได้แก่ สลายตวัโดย
ปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical decomposition) สลายตวัโดย
แสง (Photo degradation) ระเหยเขา้สู่บรรยากาศ 
(Volatilazation) เป็นตน้ สารเคมีบางชนิดอาจสลายตวัได้
ง่ายเม่ืออยูใ่นดิน แต่สารบางชนิดมีความคงทนมากในดิน 
สามารถตกคา้งสะสมไดเ้ป็นเวลานานเกิดเป็นมลพิษทาง
ดิน ถึงแมว้่าจะมีประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิน  

 
ตาราง 1   
แสดงมาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

มาตรฐานคุณภาพดนิทีใ่ช้ประโยชน์เพือ่การอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
ดชันีคุณภาพดนิ หน่วย ค่ามาตรฐาน วธีิการตรวจวดั 

สารป้องกนักาํจัดศัตรูพชืและ
สัตว์ (Pesticides) 

มิลลิกรัม/ 
กิโลกรัม 

  

1) อะทราซีน (Atrazine)  ตอ้งไม่เกิน 22 ใชว้ธีิ Gas Chromatography หรือวธีิอ่ืนท่ีกรม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

2) คลอเดน (Chlordane)  
ตอ้งไม่เกิน 16 

ใชว้ธีิ Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS) หรือวธีิอ่ืนท่ีกรม

ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
3) 2,4-ดี (2,4-D)  

ตอ้งไม่เกิน 690 

ใชว้ธีิ Gas Chromatography หรือวธีิ High 
Performance Liquid 

Chromatography/Thermal Extraction/Gas 
Chromatography/Mass Spectrometry 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 59

มาตรฐานคุณภาพดนิทีใ่ช้ประโยชน์เพือ่การอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
ดชันีคุณภาพดนิ หน่วย ค่ามาตรฐาน วธีิการตรวจวดั 

(TE/GC/MS) หรือวธีิอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ 

4) ดีดีที (DDT)  

ตอ้งไม่เกิน 17 

ใชว้ธีิ Gas Chromatography หรือวธีิ Gas 
Chromatography/Mass Spectrometry 

(GC/MS) หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ 

5) ดิลดริน (Dieldrin)  ตอ้งไม่เกิน 0.3 " 
6) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor)  ตอ้งไม่เกิน 1.1 " 
7) เฮปตาคลอร์ อีพอ็กไซด ์
(Heptachlor Epoxide) ) 

ตอ้งไม่เกิน 0.5 " 

8) ลินเดน (Lindane)  ตอ้งไม่เกิน 4.4 " 
9) เพนตะคลอโรฟีนอล 
(Pentachlorophenol)  

ตอ้งไม่เกิน 30 

ใชว้ธีิ Gas Chromatography หรือวธีิ Gas 
Chromatography/Mass Spectrometry 

(GC/MS) หรือวิธี Gas 
Chromatography/Fourier Transform Infrared 

(GC/FT-IR) Spectrometry หรือวธีิอ่ืนท่ี 
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

 

ทีม่า. จาก ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 25, คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2547, สาํนกังาน
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ. 
  
 
แต่ก็ยงัพบว่าการศึกษาวิจยัของธีรพฒัน์ (ธีรพฒัน์, 2550) 
พบว่ามีปริมาณสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในดิน  
ประเภทของสารเคมี คือ สารเคมีในกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟส และใชพ้าราควอตในการฆ่าหญา้เช่นเดียวกบั
รายงานขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ระบุว่าประเทศไทยนาํเขา้สารเคมีเป็นอนัดบั 1 
เฉพาะปี 2553 นาํเขา้ 117 ลา้นกิโลกรัม มูลค่ากว่า 1.8 
หม่ืนลา้นบาท สารเคมีทางการเกษตรที่เกษตรกรไทย
นาํมาใช ้ ไดแ้ก่ สารเคมีกาํจดัแมลง และสารเคมีกาํจดั
วชัพืช ซ่ึงประเทศไทยใชเ้ป็นอนัดบั 4 ของโลก (ช่ืนฤทยั, 
2555) และยงัมีรายงานของสถาบนัวิจยัประชากรและ
สงัคมท่ีพบวา่ เกษตรกรมีการใชย้าฆ่าหญา้ ยากาํจดัหนู ปู

นา หอยเชอร่ี ยาป้องกนัและกาํจดัโรคพืช จนทาํใหท้อ้ง
ไ ร่ ท้อ งน า ขอ ง ไทยกล า ย เ ป็ น ไ ร่ น า เ กษต ร เ ค มี 
(สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม, 2555)  อีกทั้งรายงาน
ของกรมวิชาการเกษตรที่รายงานว่า สารเคมีดา้นเกษตร
จะตกคา้งสะสมอยู่ในส่ิงแวดลอ้มและห่วงโซ่อาหารได้
เป็นเวลานานหลายปีทาํใหส่ิ้งมีชีวิตในระบบนิเวศตายไป
จาํนวนมากขาดความสมดุลตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบ
สืบเน่ืองไปถึงสุขภาพของเกษตรกร ผูบ้ริโภค และเป็น
ปัญหาทางด้านการคา้และการส่งออกเพราะมีสารเคมี
ตกคา้งในอาหาร  
 ผลกระทบจากมลพิษทางดิน ท่ีมีผลต่อมนุษยใ์น
ทางออ้ม คือ การไดรั้บจากการด่ืมนํ้ าท่ีมีสารพิษปะปน
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หรือรับประทานอาหาร จากพืชผกัท่ีปลูกในดินท่ีมีการ
สะสมตวัของสารท่ีมีพิษ เช่น พิษจากไนเตรต ไนไตรต 
หรือยาปราบศตัรูพืช และในส่วนท่ีมีผลต่อสัตว์นั้นจะ
เป็นพิษคลา้ยคลึงกบัมนุษย ์แต่สัตวจ์ะมีโอกาสไดรั้บพิษ
มากกวา่ เพราะกินนอน ขดุคุย้ หาอาหารจากดินโดยตรง  
 
มลพษิทางนํา้   
 มลพิษทางนํ้า หมายถึง สภาวะท่ีนํ้าตาม
ธรรมชาติถูกปนเป้ือนดว้ยส่ิงแปลกปลอม
(pollutants)และทาํใหคุ้ณภาพของนํ้าเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีเลวลงหรือคุณภาพเส่ือมโทรมลงยงัผลใหก้ารใช้
ประโยชนจ์ากนํ้านั้นลดลงหรืออาจใชป้ระโยชนไ์ม่ได้
เลยสาเหตุการเกิดมลพิษทางนํ้าท่ีเกิดจากการใชส้ารเคมี
กาํจดัศตัรูพืช ส่วนใหญ่แลว้จะเกิดจากการปนเป้ือนของ
สารกาํจดัศตัรูพืชในแหล่งนํ้า เช่น การฉีดพน่สารเคมี
เกษตรลงสู่แหล่งนํ้าโดยตรง เพื่อกาํจดัยงุและวชัพืชนํ้า 
การกดัชะลา้งดินของฝน การท้ิงหรือลา้งภาชนะท่ีบรรจุ
สารเคมีลงสู่แหล่งนํ้า การใชส้ารเคมีในบริเวณพื้นท่ี
เกษตรใกลก้บัแหล่งนํ้า  และนํ้าท่ีไหลบ่าหนา้ดินผา่น
พื้นท่ีท่ีมีการใชส้ารเคมีก่อนลงสู่แหล่งนํ้า ซ่ึงเป็นเส้นทาง
หลกัท่ีนาํพาสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชลงสู่แหล่งนํ้า
โดยอตัราการไหลบ่าหนา้ดินข้ึนอยูก่บัปริมาณนํ้าฝนและ
ระยะเวลาท่ีฝนตกนํ้าไหลบ่าหนา้ดินจะพดัพาอนุภาคดิน
ท่ีดูดซบัสารเคมีใหไ้หลไปกบันํ้า โดยเฉพาะฤดูฝน
ปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมีในนํ้าจะสูงมาก 
เน่ืองจากสารเคมีท่ีฉีดพน่น้ี ยงัไม่ถูกดูดซบัโดยอนุภาค
ดิน และเม่ือสารเคมีลงสู่แหล่งนํ้า ทาํใหเ้กิดการสะสม
ของสารเคมีในนํ้าและตะกอนดินใตท้อ้งนํ้า มีผลทาํให้
เกิดการสะสมของสารเคมีในส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นนํ้า  
สารเคมีจะสะสมไดม้ากในสตัวท่ี์ไม่มีกระดูกสนัหลงัท่ี
อาศยัอยูห่นา้ดิน ทอ้งนํ้า เช่น หอย ตวัอ่อนแมลงปอ เป็น
ตน้  สตัวเ์หล่าน้ีสามารถสะสมสารพิษไดม้ากถึง 10-
10,000 เท่า ซ่ึงสตัวท่ี์ไม่มีกระดูกสนัหลงัท่ีมีการสะสม
ของสารเคมีน้ีมีความสาํคญัต่อห่วงโซ่อาหารในแหล่งนํ้า 

เพราะจะเป็นอาหารของสตัวน์ํ้าต่อไป หากไดรั้บสารเคมี
ไม่มากพอท่ีจะทาํใหเ้กิดอนัตรายกบัสตัว ์ สารเคมีนั้นก็
จะสะสมอยูใ่นเน้ือเยือ่และอวยัวะต่าง ๆ ของสัตวน์ํ้ า  การ
ตกคา้งของสารเคมีในนํ้านั้นอนุภาคดินท่ีมีอยูใ่นนํ้า จะมี
ผลทาํใหส้ารเคมีตกตะกอนมากขึ้นและเร็วข้ึน  ดิน
ตะกอนซ่ึงอยูท่ี่กน้สระนํ้า หรือแม่นํ้า  จึงเป็นแหล่งสะสม
ของสารเคมีตกคา้งในดินปริมาณสูงกวา่ระดบัของ
สารเคมีท่ีตกคา้งในนํ้า สารพิษทางการเกษตรทุกชนิดมี
โอกาสสลายตวัไดใ้นสภาพแวดลอ้ม (Biodegradation) 
โดยอาศยัปัจจยัทางธรรมชาติ คือ แสงแดด อุณหภูมิ 
ส่ิงมีชีวิตในนํ้า  เช่น  พืชนํ้าดูดซบัสารพิษไวแ้หล่งนํ้าจึงมี
โอกาสฟอกตวัใหก้ลบัสู่สภาพสมดุลตามธรรมชาติ  แต่
หากเกษตรกรใชส้ารพิษชนิดใดชนิดหน่ึงจาํนวนมาก
อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ทาํใหก้ระบวนการยอ่ยสลาย
ตามธรรมชาติไม่ทนัถึงจุดสมดุลกมี็การนาํกลบัมาใชซ้ํ้ า
อีกในระยะเวลาห่างกนัไม่มากพอ จึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ี
ทาํใหคุ้ณภาพแหล่งนํ้าเส่ือมโทรมในขณะเดียวกนั 
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีปนเป้ือนในแหล่งนํ้ายงัทาํใหป้ลา
หลายชนิดตายลง ซ่ึงบางคร้ังเป็นผลกระทบทางออ้มจาก
การใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชท่ีทาํใหพ้ืชในแหล่งนํ้าเน่า 
และปลาขาดออกซิเจนในการหายใจ ผลสาํรวจการใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเฝ้าระวงั เช่น คาร์โบฟรูาน อีพีเอน็ 
เมโทมิล และไดโครโตฟอส พบวา่แมมี้การฉีดพน่หรือ
หวา่นสารเคมีเหล่าน้ี ตามคาํแนะนาํบนฉลาก แต่ปลาท่ี
เล้ียงไวใ้นร่องนํ้าของแปลงเกษตรกลบัไดรั้บพิษ
เฉียบพลนัและตายลง ในขณะท่ีบางการศึกษาระบุวา่ การ
ไดรั้บพิษในปริมาณนอ้ยแต่เร้ือรังของปลา อาจส่งผล
ร้ายแรงกวา่พิษเฉียบพลนั เพราะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแลง
ของพฤติกรรม และกระบวนการทาํงานของอวยัวะต่างๆ
ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อความอยูร่อดและการเจริญพนัธุ์  
การใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชนั้น มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีผลต่อ
ศตัรูพืชท่ีตอ้งการ  แต่ส่วนมากจะกระจายไปซ่ึงมกัจะตก
ลงบนดินและในนํ้าก่อนท่ีบางส่วนจะสลายไป (Kegley, 
S., et al, 1999) 
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 อย่างไรก็ตาม สารพิษตกคา้งในนํ้ าอาจแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ การตกคา้งในนํ้ าผิวดิน (Surface 
water) และตกคา้งในแหล่งนํ้ าใตดิ้น (Ground water) 
สารพิษตกค้างในแหล่งนํ้ าผิวดินเป็นสารท่ีพบได้ใน
แม่นํ้ าลาํคลอง แหล่งนํ้ าสาธารณะทัว่ไป มีท่ีมาจากการ

ตั้งใจใชส้ารลงนํ้ าโดยตรงหรือเกิดจากการปนเป้ือนและ
การถ่ายเทมาจากพื้นท่ีเกษตรกรรม สําหรับแหล่งนํ้ าใต้
ดินซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าอยูลึ่กลงไปใตพ้ื้นดิน อาจถูกดูดข้ึนมา
ใชป้ระโยชนด่ื์มกินได ้

 
ตาราง 2   
แสดงเกณฑ์คุณภาพนํา้ท่ีความเข้มข้นสูงสุดท่ียินยอมให้มีอยู่ในนํา้ได้   

เกณฑ์คุณภาพนํา้ทีค่วามเข้มข้นสูงสุดทีย่นิยอมให้มอียู่ในนํา้ได้ 
ลาํดบั ดชันีคุณภาพนํา้ หน่วย ระดบัความเข้มข้นสูงสุดทีย่นิยอมให้มไีด้ หมายเหตุ 

1. สารพิษกลุ่ม Organochlorine 
- DDT 
- Dieldrin 
- Endrin 
- Heptachlor 

 มิลลิกรัม/
ลิตร 

 
0.5 x 10-3 
0.2 x 10-2 

0.01 x 10-3 
0.4 x 10-3 

- 

2. สารพิษกลุ่ม Organophosphate 
- Fenitrothion 
- Malathion 
- Methyl parathion 
- Parathion 

 
 

0.06 
0.02 
0.2 

0.04 

- 

3. สารพิษกลุ่ม Carbamate 
- Carbaryl 
- Carbofuran 

 
0.01 
0.008 

- 

4. สารเคมีกาํจดัวชัพืช herbicide 
- Glyphosate 
- Paraquat 
- Propanil 
- 2, 4-D 

 
4.8 
0.5 
0.5 

45.0 

- 

ทีม่า. จาก เกณฑ์คุณภาพนํา้เพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์นํา้จืด, สถาบนัประมงนํ้าจืดแห่งชาติ, 2530, กรมประมง. 
 
 
วิกฤตสารกาํจัดศตัรูพืชตกคา้งยงัส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกสินค้าเกษตรไปยงัสหภาพยุโรป ซ่ึงได้มีการ
เตรียมการท่ีจะระงับการนําเขา้ผกัส่งออกของไทย 16 

ชนิด ในช่วงตน้ปี 2554  เน่ืองจากการตกคา้งของสาร
กําจัดศัตรูพืชมากท่ีสุดในโลก  (มูลนิธิชีววิ ถี ,  2554) 
ปัญหาสารกาํจัดศตัรูพืชกาํลงัอยู่ในขั้นวิกฤต น่ีเป็นแค่
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สัญญาณเตือนภัย ซ่ึงประเทศไทยควรจะปฏิรูประบบ
ควบคุมการใช้สารกําจัดศัต รูพืช  ไม่ใ ช่ เพี ยง เพื่ อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการส่งออกเท่านั้น แต่เพื่อ
ฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคน
ไทยทุกคน 
 
บทสรุป                                                                                                                                                                                          
 แม้ว่าปัจจุบนัจะมีกฎหมายเก่ียวกับสารกาํจัด
ศตัรูพืช จดัใหเ้ป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ตามพ.ร.บ วตัถุ
อนัตราย 2535 โดยห้ามมิให้การใช ้การผลิต การนาํเขา้ 
การส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครอง ควบคุมโดยการหา้ม
ประกอบกิจการใดๆ  เน่ืองจากเป็นสารท่ีมีคุณสมบัติ
คงทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้เป็นระยะเวลายาวนาน 
ประมาณ 30 ปี ประกอบกบัมีความเป็นพิษสูงอนัตรายต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม และมีความทนทานต่อการถูก
ย่อยสลายโดยเอ็นไซม์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ตามธรรมชาติ  
แต่ประเทศกาํลงัพฒันาหลายประเทศยงัคงพบปัญหาการ

ใช้สารกาํจัดศตัรูพืชอย่างไม่ถูกตอ้งและมากเกินความ
จาํเป็น ส่งผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหลายด้าน ทั้งทางดิน
และทางนํ้ า  ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ  ถ้า
ทรัพยากรเหล่าน้ีถูกทาํลายไป นัน่หมายความว่า มนุษยก์็
จะดาํรงชีวิตอยู่อย่างลาํบาก เกิดความเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  การฟ้ืนฟูดว้ย
ตัวเองของธรรมชาติก็จะช้า  ยากต่อการเยียวยาท่ีจะ
กลบัมาใหส้มบูรณ์อีกคร้ัง    
 ในปัจจุบันการใช้สารกําจัดศัตรูพืชย ัง เป็น
วิธีการ คุม้ค่าและสามารถทาํลายศตัรูพืชได้เป็นอย่างดี  
ความสําคญัในการท่ีจะรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทยเอาไวใ้ห้ไดก้็คือ การเขา้ใจ ตระหนกัในทุกภาคส่วน  
ในการทาํเพื่อใหส้ภาพส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ไม่ว่า
จะเป็นดิน นํ้ าและอากาศในพื้นท่ีเกษตรกรรม  เกษตรกร
และคนรอบขา้งมีสุขภาพดีข้ึน พืชเจริญงอกงาม ผลผลิต
มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี เป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
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การป้องกนัมะเร็งของสาร Isothiocyanates จากพชืตระกลูกะหลํา่ 
Cancer Preventive of Isothiocyanates from Cruciferous Vegetables 

 

                                                                                                                                                                                                                                       องัคณา  วงษส์กลุ 

บทคดัย่อ   
สารสําคญัโดยเฉพาะกลุ่มไอโซไธโอไซยาเนทท่ีอยูใ่นพืชผกัตระกูลกะหลํ่า (cruciferous vegetables) ไดแ้ก่ 

กะหลํ่าปลี, กะหลํ่าปม, ผกันํ้ า, บร็อกโคลี, คะนา้, รูตาบากา (rutabaga) และเทอร์นิพ (turnips) เป็นตน้ เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิ
ตา้นสารเคมีก่อมะเร็ง ยบัย ั้งและป้องกนัการเกิดเซลลม์ะเร็งได ้โดยการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งในสัตวท์ดลองและ
ในมนุษยพ์บวา่สารกลุ่ม ITCs ท่ีช่ือว่า “เฟนเอทิลไอโซไธโอไซยาเนท” ซ่ึงอยูใ่นผกันํ้ าสามารถยบัย ั้งการเกิดมะเร็งปอด
และมะเร็งท่ีหลอดอาหารได ้และในกะหลํ่าปลีมีสารช่ือว่า        “อินโดว-ทรี-คาบินอล” สามารถลดอตัราการเกิดมะเร็ง
เตา้นมในผูห้ญิงได ้นอกจากน้ี “ซลัโฟราเฟน” ซ่ึงเป็นสารท่ีอยูใ่นบร็อคโคล่ีสามารถลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งเตา้
นมได ้(60%) และช่วยลดปริมาณเซลลผ์ิวหนงัท่ีจะกลายเป็นมะเร็งได ้รวมถึงสารท่ีอยูใ่นผกัคะนา้ คือ “กลูโคซิโนเลท” 
ซ่ีงสามารถยบัย ั้งสารก่อมะเร็งอะฟลาทอ็กซินบี 1ไดอี้กดว้ย (Aflatoxin B1) และนอกจากฤทธ์ิการตา้นสารก่อมะเร็ง
ต่างๆ พืชในตระกูลกะหลํ่ายงัมีสารชนิดอ่ืนท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ ไดแ้ก่ สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์, แร่ธาตุและวิตามิน
ต่างๆ ท่ีมีประโยชนต่์อร่างกายและมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ 
 
คาํสําคญั:  พืชผกัตระกลูกะหลํ่า, การป้องกนัมะเร็ง, ไอโซไธโอไซยาเนท 
 
Abstract  

The principle compounds, especially isothiocyanates from cruciferous vegetable, such as cabbage, brussel 
sprouts, watercress, broccoli, chinese kale, rutabaga, and turnips. Its anticarcinogenicity, inhibition and cancer 
chemoprevention, both in animal and human studies were found ITCs group namely “Phenethyl isothiocyanates” 
(PEITC) which is a product in watercress. PEITC has chemopreventive effect against lung- and esophageal cancers. 
The cabbage have a phytochemical, namely “Indole-3-carbinole” which can decrease prevalence of breast cancer in 
women. In addition, sulforaphane is an isothiocyanate found in broccoli, can reduce risk of mammilary cancer (60%) 
and amounts of skin cell change to cancer. Including “glucosinolates” found in chinese kale which can inhibit action 
of aflatoxin B1 inducing carcinogenesis. Moreover, considering anticarcinogenic effect, brassica also contain many 
other bioactive components including flavonoids, minerals and vitamins which are antioxidant and benefits for 
health. 
 
Keywords: cruciferous vegetable, cancer chemoprevention, Isothiocyanates   
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ความนํา  
มะเร็งเป็นโรคท่ีมีการเจริญเติบโตของเซลล์ท่ี

ผิดปกติและมีโอกาสเกิดได้กับอวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกาย อีกทั้ งเป็นโรคท่ีต้องดูแลรักษาเป็นเวลานาน 
รวมถึงมีผลขา้งเคียงในการรักษาท่ีค่อนขา้งรุนแรง และ
สาเหตุของการเกิดมะเร็งนั้นก็ไม่เป็นท่ีทราบแน่นอน แต่
ส่วนใหญ่มกัเกิดจากการดาํรงชีวิตและสภาพแวดล้อม 
เช่น พฤติกรรมการบริโภค อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงการ
ขาดการออกกาํลงักาย ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีทาํให้อุบติัการณ์
เกิดโรคมีเพิ่มข้ึน  แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัได้มีการ
ส่งเสริมการป้องกนัและลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง
มากข้ึน โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการ
บ ริ โภค  เ ช่น  การลดอาหารจําพวกไขมัน  เ ลื อก
รับประทานผกัผลไม้และอาหารสมุนไพร เพราะผกั
ผลไมห้ลายชนิดมีสารสําคญัท่ีสามารถชะลอและยบัย ั้ง
การเกิดเซลลม์ะเร็งได ้ซ่ึงปัจจุบนัพืชผกัหลายชนิดไดถู้ก
นาํมาศึกษาคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ และมีรายงานยืนยนั
ถึงสารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิย ับย ั้ งและป้องกันการเกิด
เซลล์มะ เ ร็ งได้  โดย เฉพาะพืชผักตระกูลกะหลํ่ า 
(cruciferous vegetables) ไดแ้ก่ กะหลํ่าปลี, กะหลํ่าปม,     
ผกันํ้า,  บร็อคโคลี, คะนา้, รูตาบากา (rutabaga) และเทอร์
นิพ (turnips)  เป็นตน้ ซ่ึงพบวา่ในพืชผกัตระกลูกะหลํ่า มี
องคป์ระกอบหลายอย่างท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ ไดแ้ก่ สาร
ในกลุ่มฟลาโวนอยด ์เช่น Quercetin (Chiriboga, et al., 
1998), แร่ธาตุ เช่น Selenium (Se) (Lasch and Naumann, 
1998), S-methyl cysteine sulfoxide, และ 1,2-dithiole-3-
thione (McIntosh, et al., 1999) แต่คุณสมบติัท่ีสาํคญัของ
พืชผกัตระกูลกะหลํ่า คือ สามารถป้องกนัและลดความ

เส่ียงการเกิดโรคมะเร็งได ้โดยสารสําคญัท่ีพบจะจดัอยู่
ในกลุ่มท่ีช่ือว่า ไอโซไธโอไซยาเนท (Isothiocyanates; 
(ITCs) และมีหลายชนิด ไดแ้ก่  Phenyl isothiocyanate 
(PITC), Benzyl isothiocyanate (BITC), Phenethyl 
isothiocyanate (PEITC), 4-phenylbutyl isothiocyanate 
(PBITC), 6-phenylhexyl isothiocyanate (PHITC), Allyl 
isothiocyanate (AITC), Sulforaphane (SF), Erucin, 
Dehydroericin, and Iberin (Zhang, et al., 1992; Fahey, 
et al., 1997) ซ่ึงในพืชผกัตระกูลกะหลํ่าก็จะมีสารกลุ่ม 
ITCs แต่ละชนิดท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในบทความน้ีจะ
กล่าวถึงสารกลุ่ม ITCs แต่ละชนิดท่ีอยู่ในพืชตระกูล
กะหลํ่า ประโยชน์และการออกฤทธ์ิด้านต่าง ๆ ต่อการ
ย ับย ั้ งและป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง  เพื่ออาจเป็น
แนวทางสําหรับผูส้นศึกษางานด้านสมุนไพร และอาจ
นาํมาพฒันาเป็นยารักษาโรคมะเร็งไดต่้อไปในอนาคต 
 
สารกลุ่ม Isothiocyanates ในพชืผกัตระกูลกะหลํา่ 

พืชผกัตระกลู Cruciferous จดัเป็นพืชท่ีมีจาํนวน
มากในพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั โดยทัว่ไปเรียกว่า Crucifers 
ซ่ึงเป็นช่ือท่ีมาจากรูปร่างของดอกไม้ท่ีมีลักษณะของ
กลีบดอก 4 กลีบ เรียงเป็นแนวทแยงมุมในทิศทางตรงกนั
ขา้ม (Higdon, 2005) และจดัอยูใ่นตระกูล Cruciferae 
ลาํดบั Cappararles สกุล Brassicaceae ไดแ้ก่ กะหลํ่าปลี, 
กะหลํ่าปม, ผกันํ้ า, บร็อกโคลี, คะน้า, ผกักาดเขียวปลี,    
รูตาบากา (rutabaga) และเทอร์นิพ (turnips) (Pedras,     
et al., 1998) ซ่ึงปัจจุบนัพืชตระกูล Cruciferous มีถึง 
3,709 สปีชีส์ 338 จีนสั (ยกตวัอยา่งดงัตาราง 1)  
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ตาราง 1  
ตัวอย่าง Genus, Species และ Common name ของพืชตระกูล Cruciferous  

Genus Species and variety Common name 
Brassica B. oleracea var. botrytis Cauliflowers 

 B. oleracea var. capitata Cabbage, white cabbage 
 B. oleracea var. costata Portuguese cabbage 
 B. oleracea var. gemmitera Brussels sprouts 
 B. oleracea var. gongyloides Kohlrabi, turnip cabbage, stem turnip 
 B. oleracea var. italica Broccoli 
 B. oleracea var. rubra Red cabbage 
 B. oleracea var. sabauda Savoy cabbage 
 B. oleracea var. sabelica Curly kale 
 B. oleracea var. viridis Kale, collards 
 B. oleracea var. albogtabra Kai tan, Chinese kale 

Brassica B. rapa var. chinensis Chinese cabbage, pak-choi, bok choi 
 B. rapa var. oleifera Turnip rape 
 B. rapa var. pekinensis Chinese cabbage, pe-tsai, celery 
 B. rapa var. rapa Turnip 
 B. rapa var. aparachinensis Choi sum 

Brassica B. napus var. napobrassica Swede, Swedish turnip, rutabaga 
 B. napus var. oleifera Rape, canola, colza 

Brassica B. alba White mustard 
 B. juncea Indian mustard, brown mustard 
 B. juncea var. rugosa  Kai choi  
 B. nigra Black mustard 

Rhaphanus R. sativus radish 
Armoracia A. rusticana Horseradish 
Nasturtium N. officinale Watercress 
Lepidium L. sativum Cress, garden cress 
Eruca E. vesicaria Arugula, rocket, ltalian cress 
Wasabia W. japonica Wasabi 
Beta B. vulgaris flavescens Swiss chard 
Crambe C. abyssinica Crambe 
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ท่ีมา. จาก Cruciferous Vegetables, Isothiocyanates and Indoles Handbook, (2004), International Agency for Research 
on Cancer. U.S.A.: Oxford University. 

แต่อย่างไรก็ตามผกัแต่ละชนิดก็จะมีสารสําคญั
ท่ีอยู่ในกลุ่มของ Isothiocyanates ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงในท่ีน้ี
จ ะ ยกตัว อ ย่ า งพื ช ผักตระกู ลกะหลํ่ า ท่ี พบได้ ใน
ชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ 

1. ผกันํา้หรือวอเตอร์เครส (Water cress) มีช่ือ
ทางวิทยาศาสตร์วา่ Nasturtium officinale จดัอยูใ่น 
Brassicaceae family (1) มีแหล่งปลูกกนัมากแถบ
ประเทศฝร่ังเศส แลว้นาํมาปลูกในประเทศจีน สาํหรับ

ประเทศไทย จงัหวดัท่ีนิยมปลูกผกันํ้าแพร่หลายท่ีสุด คือ 
อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ผกั
นํ้าเป็นพืชท่ีมีลกัษณะลาํตน้เล้ือยคลา้ยผกับุง้ ใบเลก็ ลาํ
ตน้มีลกัษณะอวบนํ้า และตอ้งปลูกในท่ีท่ีนํ้ าไหลผา่น
ตลอดเวลา (Education, Municipality of Betong, 2009) 
ผกันํ้าจะอุดมไปดว้ยวิตามิน (จากเบตา้แคโรทีน) และ
วิตามินซีท่ีเป็น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งของโฟเลต, แคลเซียม, เหลก็และวิตามินอี 

และยงัประกอบไปดว้ยวิตามินเค, ไธเอมีน, วิตามินบี 6, 
โพแทสเซียมและไอโอดีน ซ่ึงเป็นสารท่ีมีประโยชน์ อีก
ทั้งยงัมีปริมาณนํ้ าสูง (93%) แคลอร่ีตํ่า (Lindel, et al., 
2007)  

จากการศึกษาคน้ควา้วิจยัไดมี้รายงานยืนยนัว่า
ในผกันํ้ ามีสารสําคญักลุ่ม ITCs ท่ีช่ือว่า “เฟนเอทิลไอ
โซไธโอไซยาเนต (Phenethyl isothiocyanates; (PEITC) 
(Fenwick and Heaney, 1983) โดยสาร PEITC น้ีไดรั้บ
ความสนใจเน่ืองจากมีขอ้มูลในสัตวท์ดลองพบว่าสาร 
PEITC สามารถยบัย ั้งการเกิดมะเร็งปอดจากการไดรั้บ
สาร 4-(methylnitrosamino) -1-(3-pyridyl)-1-butanone 
(NNK) ซ่ึงเป็นสารท่ีพบในยาสูบ (Chung et al., 1992) 
และมะเ ร็ง ท่ีหลอดอาหาร ท่ี เ กิดจากการได้รับ  N-

nitrosomethylbenzylamine (NMBA) (Stoner, et al., 
1991) และนอกจากน้ียงัมีการศึกษาในคนท่ีไดรั้บผกันํ้ า 
50 กรัม คร้ังเดียว (เทียบเท่ากบัการไดรั้บสาร PEITC 
ประมาณ 12 mg; (Chung, et al., 1992) พบว่ามีผลลด
ระดบัของสารเมแทบอไลทท่ี์เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชนั
ของ acetaminophen ในปัสสาวะ (Chen, et al., 1996) 
เน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ acetaminophen ทาํให้
เกิดสาร N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI) โดย
อาศยัเอนไซม ์CYP2E1   จึงอาจเป็นไปไดว้่า PEITC มี
ผลยบัย ั้ งเอนไซม์ได้ และการศึกษาในเชิงคลินิกโดย
ศึกษาในอาสาสมคัรท่ีสูบบุหร่ี 11 ราย ท่ีรับประทานผกั
นํ้ า โดยตรวจหาระดบัของ PEITC จากเมแทบอไลท ์คือ 
N-acetyl-S-(N phenethylthiocarbammoyl)-L-cysteine) 

 ภาพ 1 ตน้ผกันํ้ า (Watercress) 
(ภาพถ่ายโดย องัคณา วงษส์กลุ วนัท่ี 10/05/2553) 
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ในปัสสาวะพบวา่สาร PEITC สามารถยบัย ั้งกระบวนการ 
Oxidative metabolism ของ NNK ได ้(Hecht, 1997) 

2. กะหลํ่าปลี (Cabbage) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Brassica oleracea Linn. var. capitata อยูใ่นตระกูล 
Cruciferae (ภาพ 2) โดยมีถ่ินกาํเนิดอยูแ่ถบยโุรปเหนือ 
อเมริกาเหนือ จีน และแถบเมดิเตอเรเนียน (Shama, et al., 
2012) และภายหลงัไดแ้พร่กระจายทัว่ไป กะหลํ่าปลีเป็น
พืช 2 ฤดู แต่มกัปลูกเป็นพืชฤดูเดียว มีขนาดรูปร่างและสี
ของใบแตกต่างกนัในแต่ละสายพนัธุ์ เช่น ขาว ม่วง และ
สีแดง (Nieuwhof, 1969) ในกะหลํ่าปลีมีทั้ง วิตามินเอ 
วิตามินบี 2  วิตามินซี วิตามินอี โฟเลต เบต้าแคโรทีน 
และแร่ธาตุ ต่าง  ๆ  เ ช่น  เหล็ก   โพแทสเซียม  และ
แมกนีเซียม (Podsedek, 2007; Jahangir, et al., 2009)  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 ลกัษณะของกะหลํ่าปลีแต่ละสายพนัธุ์ (Cabbage) 
ท่ีมา. จาก Cabbage recipes, โดย Worden, C. & Worden, 
E. 2015, คน้จาก http://www.wordenfarm.com. 

และนอกจากน้ีกะหลํ่าปลียงัยงัมีสารซัลเฟอร์  
(Sulfur) ซ่ึงช่วยกระตุน้การทาํงานของลาํไส้ใหญ่  ทาํให้
การขับถ่ายดี  และลดระดับคลอเลสเทอรอล  ระงับ
ประสาท และทาํให้นอนหลับได้ง่ายอีกด้วย และจาก
การศึกษาคน้ควา้วิจยัไดมี้รายงานการศึกษาถึงสารสาํคญั
โดยเฉพาะ Indole-3-carbinole (I3C), Sulforaphane และ 
Indoles ซ่ึงสารเหล่าน้ีนอกจากเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ
แลว้ยงัสามารถป้องกนัสารก่อมะเร็งไดด้ว้ย (Brook, et 
al., 2001) โดย Indoles จะช่วยเพ่ิมระดับ 2-
Hydroxyestrone ท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
มะเร็งท่ีไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนได ้จึงลดความเส่ียงต่อ

การเกิดมะเร็งในระยะยาว (Wong, et al., 1997) และสาร 
I3C มีรายงานว่าสามารถลดอตัราการเกิดมะเร็งเตา้นมใน
ผู ้ ห ญิ ง ไ ด้ ถ้ า ไ ด้ รั บ  I3C ข น า ด  6-7 ม ก . / ก ก . /
วนั  (Michnovicz and Bradlow, 1990) 

3. บร็อคโคลี่ (Broccoli) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Brassica oleraceae var. italic อยูใ่นตระกลู Cruciferae 
(ภาพ  3) มี ถ่ินกําเนิดอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป  แถบ
ประเทศอิตาลี (Margen, 2002) และนาํเขา้มาปลูกใน
เมืองไทยในพื้นท่ีภาคเหนือ เน่ืองจากเป็นผกัท่ีปลูกไดดี้ 
ในช่วงฤดูหนาว โดยบร็อคโคล่ีมีลาํตน้ขนาดใหญ่อวบมี
นํ้ า ใบกวา้งมีสีเขียวเขม้อมเทาริมขอบใบเป็นหยกั ดอก
จะอยู่รวมกนัเป็นช่อหนาแน่น ในบร็อคโคล่ีมีสารเบตา้
แคโรทีน (Kurilich, et al., 1999) และยงัมีวิตามินอี, ซี
และวิตามินเค รวมถึงแร่ธาตุท่ีสําคญั เช่น เหล็ก, ซิงค์, 
ซีลีเนียมและสารกลุ่มโพลีฟีนอล (Vasanthi, et al., 2009) 
ซ่ึงธาตุซีลีเนียม ยงัช่วยให้ผิวไม่เห่ียวย่นง่ายและดูอ่อน
กว่าวยั และจากการศึกษาคน้ควา้วิจยัไดมี้รายงานยืนยนั
ว่าในบร็อคโคล่ีมีสารกลุ่ม ITCs ท่ีช่ือว่า ซัลโฟราเฟน 
(Sulforaphane; (SF)) ซ่ึงมีมากท่ีสุดในบร๊อคโคล่ี 
(Cunningham, 2007) และ Indole ซ่ึงเป็นสารท่ีมี
คุณสมบติัช่วยต่อตา้นมะเร็ง (Finley, 2005; Jackson and 
Singletary, 2004) โดยมีขอ้มูลการศึกษาในสัตวท์ดลอง
พบว่าสาร SF สามารถลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งเตา้
นมไดถึ้ง 60% โดยสารจะช่วยเพิ่มระดบัการเผาผลาญ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีกระตุน้ให้เน้ือ
งอกท่ีเตา้นมโตข้ึน (Steven and Keith, 2004) และจาก
การศึกษาในหนู mice ท่ีไดรั้บแสงยูวี 20 สัปดาห์
ติดต่อกนั พบว่าเม่ือไดรั้บสารสกดับร็อคโคล่ี 11 สัปดาห์ 
จะช่วยลดปริมาณเซลลผ์ิวหนงัท่ีจะกลายเป็นมะเร็งและ
ช่วยขบัสารพิษได ้(Albena, et al., 2006) และใน
การศึกษาในหลอดทดลองและการเพาะเลี้ยง 
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ภาพ 3 ลกัษณะของบร็อคโคล่ี (Broccoli) 
ท่ีมา. จาก พืชผกัตระกูลกะหลํา่, โดยฐานขอ้มูลพืชผกั
บทความเกษตร 2015, คน้จากhttp://www.vegetweb.com 

เน้ือเยื่อพบว่าสาร SF สามารถป้องกันมะเร็ง
กระเพาะอาหารท่ีเกิดจากเช้ือ Helicobacteri pylori       
(H. pylori) ได ้(Fahey, et al., 2002) ซ่ึงเป็นเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีทาํให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร (Normark, et al., 
2003; Herr, et al., 2013) และนอกจากน้ียงัมีการศึกษา
ทางคลินิกในคนท่ีสูบบุหร่ี 10 คน และไม่สูบบุหร่ี 10 คน 
พบว่าเม่ือไดรั้บประทานบร็อคโคล่ี 20 กรัม/ วนั บร็อค

โคล่ีสามารถลดการเกิดสภาวะ Oxidative stress ได ้ซ่ึง
เป็นสภาวะท่ีเซลล์ถูกทาํลายโดยสารต้านอนุมูลอิสระ 
(Riso, et al., 2009)  

4. คะน้า (Chinese Kale) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Brassica alboglabra Bailey จดัอยูใ่นตระกลู Cruciferae 
(ภาพ 4) มีถ่ินกาํเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย และมีปลูกกนัมาก
ในจีนตอนใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(He, et al., 
2002; Sun, et al., 2011, 2012) เช่น จีน ฮ่องกง ไตห้วนั 
มาเลเซีย และประเทศไทย (ฐานขอ้มูลพืชผกั, 2015) 
ผกัคะนา้เป็นผกัฤดูเดียวปลูกไดต้ลอดปี ข้ึนไดใ้นดินแทบ
ทุกชนิดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง และมีความช้ืนสูง 
(Poochai, et al., 1984; Wilson, et al., 1988) โดยปัจจุบนั
คะนา้ท่ีนิยมปลูกมี 3 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ใบกลม (ภาพ 4ก.), 
พนัธุ์ใบแหลม (ภาพ 4ข.) และพนัธุ์ยอดหรือกา้น (ภาพ 4
ค.) (เมฆ, 2541)  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 ลกัษณะสายพนัธุ์ของคะนา้ 3 สายพนัธุ์ (ก) พนัธุ์ใบกลม (ข) พนัธุ์ใบแหลม (ค) พนัธุ์ยอดหรือกา้น 
ท่ีมา. จาก สายพันธ์ุคะน้าท่ีนิยมปลกู โดยกลุ่มรักพืชผกัสวนครัว 2015,  
คน้จาก http://xn--12cg7dj6hdl7p.blogspot.com/2013/07/blog-post.html 
 

คะนา้อุดมไปดว้ยคลอโรฟิลล ์ (Sun, et al., 
2012), เบตา้แคโรทีน (Kopsell, et al., 2004) สารอนินท
รียแ์ละยงัมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะมีระดบัของ
สารต้านอนุมูลอิสระซ่ึงสามารถทาํลายการเกิดไลปิด
เปอร์ออกซิเดชัน่ (Lipidperoxidation) ได ้(Sancho, et al., 
2011; Wolucka, et al., 2005) รวมถึงวิตามินซี, แคโรที
นอยดแ์ละสารกลุ่ม   ฟีนอลิก (He, et al., 2002; Sun,      
et al., 2011, 2012) ซ่ึงมีรายงานการศึกษาในเชิงระบาด

วิทยาพบว่าสารแคโรทีนอยดมี์ประสิทธิภาพในการกาํจดั
สารอนุมูลอิสระและช่วยป้องกนัไม่ให้เซลลมี์การพฒันา
ไปเป็นเซลลม์ะเร็งได ้(Nishino, et al., 2009)  และสารฟี
นอลิกพบว่าสามารถยบัย ั้งการเกิดอนุมูลอิสระและมีฤทธ์ิ
ตา้นจุลชีพรวมถึงตา้นการเกิดมะเร็งได ้(Chun, et al., 
2005) และท่ีสําคญัจากรายงานการคน้ควา้วิจยัพบว่าใน
ผกัคะนา้นั้นมีสารกลูโคซิโนเลท (Glucosinolate) ท่ีตน้
อ่อนและใบ (Sun, et al., 2011) ซ่ึงมีฤทธ์ิตา้นมะเร็ง โดย

(ก)  (ค) 
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สารกลูโคซิโน เลท  จะ เ ป็นสารแปร รูปตัว ท่ีสอง 
(Secondary metabolite) (Yan and Chen, 2007) และเป็น
สารตั้งตน้ของสารสําคญักลุ่ม ITC (Rodman, et al., 
1996) โดยมีรายงานการวิจยัไดพ้บว่าสารสกดัจากคะน้า
สามารถป้องกนัการเกิดมะเร็งได้ (Yurtsever and 
Yardimci, 1999) และนอกจากน้ียงัพบว่านํ้ าผลไมจ้าก
ผกัคะน้ามีฤทธ์ิยบัย ั้ งการกลายพันธุ์ท่ีเกิดจากสารก่อ
มะเร็งอะฟลาทอ็กซินบี 1ไดอี้กดว้ย (Aflatoxin B1) (Lee, 
et al., 1997) 

จากความสําคญัของสารกลุ่ม ITCs และ
ประโยชน์อันมากมายท่ีได้กล่าวไปนั้ นจะเห็นว่าใน
ปัจจุบนัสารกลุ่ม ITCs ไดรั้บความสนใจและถูกนาํมา
ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งในมนุษยแ์ละในสัตวท์ดลอง 
เน่ืองจากเป็นสารกลุ่มท่ีมีประโยชน์และมีศกัยภาพใน
การยบัย ั้งสารก่อมะเร็ง การลดความเส่ียงรวมถึงการ
ป้องกนัการเกิดมะเร็งจากสารก่อมะเร็งต่าง ๆ ได ้ซ่ึงทาํ
ใหเ้ห็นว่าสารกลุ่ม ITCs ท่ีอยูใ่นพืชผกัตระกลูกะหลํ่านั้น
สามารถท่ีจะนาํมาพฒันาเป็นสมุนไพรหรือยาท่ีใชไ้ดก้บั
มนุษยต่์อไป 

บทสรุป  
จากฤทธ์ิการต้านมะเร็งของสาระสําคญัชนิด

ต่างๆ ในพืชผกัตระกูลกะหลํ่าจะเห็นว่าสารกลุ่ม ITCs 
สามารถป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด เช่น 
มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งเตา้นม, มะเร็งปอด, มะเร็ง
ผิวหนงั จากรายงานการศึกษาทั้งในสัตวท์ดลองและใน
มนุษย ์และนอกจากฤทธ์ิการตา้นมะเร็งชนิดต่าง ๆ แลว้ 
ในพืชผกัตระกูลกะหลํ่ายงัมีสารชนิดอ่ืน เช่น แร่ธาตุ
ต่างๆ, วิตามิน, สารกลุ่มฟีนอลิก, เบตา้แคโรทีน, ฟลาโว
นอยด์ เป็นตน้ ท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นสารอนุมูลอิสระและ
กาํจดัสารพิษรวมถึงประโยชน์ในดา้นอ่ืนอีกมากมาย ซ่ึง
ในปัจจุบนัมีการศึกษาสารในกลุ่ม ITCs มากข้ึน ซ่ึงจะทาํ
ให้เรารู้ถึงสารอีกหลายชนิดท่ีอยูใ่นพืชผกัตระกูลกะหลํ่า
ท่ีมีฤทธ์ิในการต้านการเกิดมะเร็งได้ และในอนาคต
สามารถท่ีจะนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการรักษามะเร็งรวมถึง
คิดคน้ยาแผนปัจจุบนัใหม่ๆ ท่ีสามารถใชรั้กษาไดจ้ริงใน
มนุษย ์ 
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การวจิยัเพือ่พยากรณ์อนาคต 
Research for Future 

 

                                                                                                                                                                                                           รุ่งทิวา ถนอมบุญ และสมบติั ทีฆทรัพย์ 

บทคดัย่อ 
 การแข่งขนัระดบัโลกในปัจจุบนั การศึกษาเพียงเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนัจะยงัไม่เพียงพอ การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตนบัวา่จะมีความสาํคญัยิง่ข้ึนเร่ือย บทความน้ีนาํเสนอเทคนิคการวิจยัเพื่อหาองคค์วามรู้ของส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ทั้งการวิจยัแบบเดลฟาย การวิจยัแบบ EFR และการวิจยัแบบ EDFR  
 
คาํสําคญั: วิจยั, พยากรณ์, อนาคต 
 
Abstract 
 In the present world competition, it wills not enough to study only the past and present situation. The 
forecast of the future situation play continuously more and more important roles. This article presents some future 
research techniques to find what will be happening in the future; Delphi Research Technique, Ethnographic Future 
Research Technique, and Ethnographic Delphi Future Research Technique. 
 
Keywords: research, forecast, future 
 
บทนํา 

มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในโลกอยู่ตลอดเวลา 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา การ
คมนาคม ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืน ๆ ส่งผลให้คนในสังคม
ตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้
สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
การเตรียมพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต
จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารและองคค์วามรู้ต่าง ๆ เขา้
มาช่วย เพื่อให้สามารถทาํนายอนาคตไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
แม่นยาํ การวิจัยเพื่อพยากรณ์อนาคตเป็นกระบวนการ
ทาํนายอนาคตท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด  
 มีผูใ้ห้คาํจํากัดความการวิจัยอนาคตไวห้ลาย
ท่าน เช่น เทียนฉาย กีระนนัทน์ (2541) ให้ความหมาย

การวิจยัเชิงอนาคตวา่ เป็นงานวิจยัท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ในการ
วางแผน กาํหนดนโยบาย และการดาํเนินงานในอนาคต 
โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทําการทํานาย คาดคะเน  หรือ
พยากรณ์เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จากขอ้มูล
พื้นฐานท่ีผ่านมาในอดีตและขอ้คน้พบท่ีจะได้จากการ
วิจัย เพื่อคน้หาแนวโน้มท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต 
ส่วนเทก็ซ์เตอร์ (Textor, 1980 อา้งถึงใน ศิริพงศ ์รักใหม่, 
2553) ใหค้วามหมายไวว้า่ หมายถึงการแสวงหาทางเลือก
ของอนาคตอยา่งมีระบบ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้
หรือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 

การวิจัยเพื่อพยากรณ์อนาคต เป็นเทคนิคการ
วิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อประเมิน
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีน่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้ง
ระยะสั้ นหรือระยะยาว โดยคาํนึงถึงปฏิสัมพนัธ์และ
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ผลกระทบระหว่าง เหตุการณ์หรือพฤติกรรมด้วย 
ผลการวิจยัจะนาํไปใชศึ้กษาเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคตอนัเน่ืองมาจากการตดัสินใจ หรือ
นโยบาย หรือการดาํเนินการใด ๆ ในปัจจุบนั 

มี ง านนํ า เ สนอในประ เ ด็ นคล้ า ย กัน  คื อ
ภาพลกัษณ์อนาคต โดย Ringland (2006) ซ่ึงใหค้าํจาํกดั
ความไว้ว่า ภาพลักษณ์อนาคตคือส่วนหน่ึงของการ
วางแผนอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือและเทคโนโลยี
เพื่อการจดัการกบัส่ิงท่ีไม่แน่นอนของอนาคต 
 
ลกัษณะสําคญัและจุดมุ่งหมายของการวจิัยเพือ่พยากรณ์
อนาคต 

ความเป็นจริงท่ีสาํคญัของการทาํนายอนาคต 
(Sanders, 2012) คือ  

1. ไม่มีกระบวนการใดท่ีสามารถทาํนาย
อนาคตไดอ้ถูกตอ้งสมบูรณ์ เน่ืองจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมี
มากมายเกินกวา่ท่ีจะนาํมาพิจารณาไดท้ั้งหมดและมีความ
แปรปรวนท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมเสมอ 

2. การทาํนายอนาคตในองคร์วมจะมีความถูก
ตอ้งสูงกวา่การพยากรณ์เป็นรายกรณี 

3. การทาํนายอนาคตระยะสั้นจะมีความถูกตอ้ง
สูงกวา่ระยะยาว 

การวิจยัเพื่อพยากรณ์อนาคตเป็นการศึกษาวิจยั
เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจและการวางแผนสําหรับ
อนาคต  ตามความเ ช่ือ พ้ืนฐานท่ีว่ า เหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง
จากเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนั ดงันั้นเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนย่อมสามารถควบคุมหรือกาํหนด
ทิศทางได้จากสภาพการณ์และการดาํเนินกิจกรรมใน
ปัจจุบัน  ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของผู ้เ ก่ียวข้อง 
เน่ืองจากจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยเพื่อพยากรณ์
อนาคตมิใช่การทํานายท่ี ถูกต้อง  แต่เป็นการศึกษา
แนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ทั้งท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์
ในทุกมิติให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้และหาแนวทางท่ี

ทาํให้แนวโนม้ท่ีพึงประสงคเ์กิดข้ึน และขจดัแนวโนม้ท่ี
ไม่พึงประสงคใ์หห้มดไป หรือถา้ไม่สามารถขจดัใหห้มด
ไปได ้ทาํอยา่งไรจึงจะลดความไม่พึงประสงคล์งไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

กฤษดา กรุดทอง สรุปลกัษณะสาํคญัของการ
วิจยัอนาคตไวด้งัน้ี 

1. มุ่งใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ กาํหนด
นโยบาย และการวางแผน 

2. มุ่งช้ีทางเลือกท่ีเป็นไปไดห้ลายวิธี มิใช่วิธีใด
วิธีหน่ึงวิธีเดียว 

3. มุ่งมองอนาคตทั้งในดา้นดี (Utopia) และใน
ดา้นเลว (Dystopia) 

4. มุ่งพฒันา “อนาคตท่ีควรจะเป็น” 
(Probabilistic Future) ข้ึน 

ตวัอย่างงานวิจยัเพื่อพยากรณ์อนาคตท่ีนิยมทาํ
กันเช่น การพยากรณ์อาชญากรรม การพยากรณ์การ
เปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การพยากรณ์การเปล่ียนแปลง
ระบบสุขภาพและสาธารณสุข  การพยากรณ์การ
เปล่ียนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองและความ
ขดัแยง้ และการพยากรณ์ระบบการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

ผลการวิจัยเพื่อพยากรณ์อนาคตไม่ว่าจะใช้
ระเบียบวิธีวิจยัแบบใดก็ตามย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การตัดสินใจกําหนดนโยบายและการวางแผน  หรือ
นาํไปใชป้รับกลยุทธ์ของประเทศ สถาบนั หรือองคก์าร
ต่อไป 
 
วธีิการวจิัยเพือ่พยากรณ์อนาคต 

การวิจยัอนาคตมีหลากหลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมของวตัถุประสงค์ของงานวิจยั การออกแบบ
งานวิจยัจึงใช้ไดท้ั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การวิจยัทั้งสองแบบมีจุดแขง็และจุดอ่อนดงัน้ี 

การวิจยัเชิงคุณภาพเหมาะกบัการนาํไปใชเ้ม่ือมี
สารสนเทศเชิงปริมาณไม่เพียงพอแต่มีองค์ความรู้เชิง
คุณภาพ ท่ี ดีพอ  การวิ จัย เ ชิ ง คุณภาพ มี จุดแข็ ง คือ 
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ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดี 
สามารถไดข้อ้มูลภายในเชิงลึกท่ีไม่สามารถกาํหนดใน
เชิงปริมาณได้ สามารถชดเชยเหตุการณ์เฉพาะหรือ
เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติได ้และ สามารถประเมินความรู้สึก
นึกคิดของผูเ้ก่ียวขอ้งได ้ ส่วนจุดอ่อนคือ ไม่สามารถ
พิจารณาตวัแปรจาํนวนมาก ๆ ได้ มีผลกระทบจาก
ความจาํของบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความยุง่ยากในการทาํ
ความเขา้ใจความเก่ียวขอ้งของขอ้มูลและตวัแปร และอาจ
มีความอคติ (bias) เกิดข้ึนไดม้าก 

การวิจัยเชิงปริมาณสามารถนํามาใช้ได้เม่ือมี
สภาพการณ์สําคัญ  3  ประการ  คือ  มีสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องในอดีตมากพอ  สารสนเทศท่ีเก็บรวบรวม
สามารถแปลงเป็นตวัเลขได ้และสามารถใช้สมมติฐาน
ท่ีว่า  รูปแบบของปรากฏการณ์ ท่ีเกิดข้ึนในอดีตจะมี
รูปแบบเช่นเดียวกันกับปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต การวิจยัเชิงปริมาณมีจุดแขง็คือ สามารถพิจารณา
ตัวแปรจํานวนมากได้ มีความสมํ่าเสมอ สามารถใช้
ข้อมูลจํานวนมากได้ ส่วนจุดอ่อนคือ  คุณภาพของ
ผลการวิจยัจะข้ึนอยู่กบัขอ้มูลและแบบจาํลองท่ีใชมี้การ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มไดเ้ร็ว
หรือช้าเพียงใด  การวิ เคราะห์โดยใช้แบบจําลองท่ีมี
องคป์ระกอบดา้นอารมณ์และความรู้สึกจะทาํไดช้า้และมี
ค่าใชจ่้ายสูง นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัตอ้งมีความเขา้ใจทั้งดา้น
เทคนิคของเน้ือหาในศาสตร์และเทคนิคการวิจยัดว้ย 

รูปแบบการวิจยัเพื่อพยากรณ์อนาคตท่ีนิยมใช้
กนั เช่น การสาํรวจและวิเคราะห์แนวโนม้ การวิจยัแบบ
เดลฟาย การสาํรวจสภาวะแวดลอ้ม การพยากรณ์แบบ
เมตริกซ์ การวิเคราะห์ผลกระทบแบบไขว ้กงลอ้อนาคต 
การสร้างภาพอนาคต การวิจยัแบบ EFR (Ethnographic 
Future Research) และการวิจยัแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) แต่ละรูปแบบจะ
มีทั้งขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้จาํกดั ซ่ึงมีความแตกต่างกนัโดย
ข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีผูว้ิจยัจะดาํเนินการวิจยั 

ขั้นตอนพื้นฐานของการวิจัยพยากรณ์อนาคต
ประกอบดว้ย 

1. ตดัสินใจว่าจะพยากรณ์เร่ืองใด แมว้่าจะดูว่า
ง่ายแต่กต็อ้งการความคิดท่ีละเอียด 

2. การเลือกตวัแปรและขอ้มูลท่ีเหมาะสม ขอ้มูล
ทัว่ไปมกัประกอบดว้ย ระดบัความละเอียดและความลึก
ของข้อมูล  แนวโน้มของข้อมูล  ลักษณะข้อมูลตาม
ช่วงเวลา และลกัษณะการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลแบบวฏัจกัร
 3. การเลือกรูปแบบการพยากรณ์ จะข้ึนอยู่กบั 
ชนิดและปริมาณของขอ้มูลท่ีหาได ้ระดบัความถูกตอ้ง
เท่ียงตรงท่ีต้องการ ระยะเวลาสถานการณ์ท่ีพยากรณ์ 
และลกัษณะของขอ้มูล (patterns in the data) 

4. ทาํการพยากรณ์ 
5. ประเมินความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 
รูปแบบการวิจัยอนาคตท่ีนิยมนํามาใช้อย่าง

แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ 
และการ ศึกษา  คือ  การวิ จัยแบบเดลฟาย  ( Delphi 
Ethnographic Research = DER) การวิจยัแบบ EFR และ
การวิจยัแบบ EDFR ซ่ึงทั้ง 3 เทคนิคน้ีจะมีการเช่ือมโยง
ในการนาํไปดาํเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั 

 
การวจิัยแบบเดลฟาย (DER)  

เป็นเทนิคท่ีไดรั้บการยอมรับในกลุ่มนกัวิชการ
ทางการศึกษาในปัจจุบนั โดย เฮลเมอร์ (Olaf Helme) 
และดาลคี (Norman Dalkey) เป็นผูพ้ฒันาข้ึนเพื่อใชใ้น
การสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการ
พยากรณ์ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
ลกัษณะสําคญัของการวจิัยแบบเดลฟาย 
 1. มุ่งแสวงหาขอ้มูลจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษา 
 2. ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนท่ีร่วมในการวิจยัจะไม่
ทราบวา่ผูเ้ช่ียวชาญคนอ่ืนเป็นใคร เพื่อขจดัอิทธิพลของ
กลุ่มท่ีอาจจะส่งผลต่อความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 3. การตอบแบบสอบถามตามคาํถามท่ีผูว้ิจยั
กาํหนด ควรจะทาํไม่นอ้ยกวา่ 3 รอบ โดยรอบแรกจะเป็น
คาํถามปลายเปิด และคาํถามในรอบต่อไปจะเป็นลกัษณะ
มาตราประเมินค่า (rating scales) ซ่ึงทาํใหผู้เ้ช่ียวชาญ
สามารถตรวจสอบคาํตอบของตนเองและมีโอกาส
ทบทวนกลัน่กรองคาํตอบอีกคร้ัง ผูเ้ช่ียวชาญมีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไดอี้ก 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นสถิติ
เบ้ืองตน้ คือ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ไดแ้ก่ ฐาน
นิยม (mode) มธัยฐาน (median) ค่าเฉล่ีย (mean) และการ
วดัการกระจายของขอ้มูล คือ ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ 
 
การวจิัยแบบ EFR 

ศาสตราจารยเ์ทก็ซ์เตอร์ ใหค้วามเห็นว่าการวิจยั
แบบ EFR เป็นงานท่ีมุ่งจาํแนก บรรยาย วิเคราะห์ ตีความ 
และวินิจฉัยภาพลกัษณ์ ด้วยความปรารถนาที่อยากให้
เป็นจริงตามความต้องการของบุคคล  ในลักษณะท่ี
สอดคล้องกับภาพรวม โดยการสัมภาษณ์ ซ่ึงหลักการ
สัมภาษณ์แบบ EFR เป็นไปตามหลักวิชาชาติ
พรรณวรรณา  คือการพยายามลดอคติด้วยการให้มี
โครงสร้างการสัมภาษณ์อย่างหลวม  ๆ  และให้ผู ้ให้
สัมภาษณ์มีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงเคา้โครงการ
สัมภาษณ์ โดยอาจเพิ่มหรือตดัคาํถามท่ีตั้งไวเ้ดิมได ้ผูใ้ห้
สัมภาษณ์สามารถสร้างสถานการณ์ว่ามุ่งเนน้ในประเด็น
ต่อไปน้ี 

1 .  ทาง เ ลื อกอนาคต ท่ี เ ป็นไปได้สํ าห รับ
ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 

2. สภาพความรู้ (ความไม่แน่นอน) ของอนาคต
ท่ีอาจเป็นไปได ้

3. ขอ้เสนอแนะและความเป็นไปไดข้องอนาคต
ท่ีอาจเป็นไปได ้

4. สัญญาณเตือนท่ีเป็นไปไดข้องอนาคตท่ีไม่พึง
ปรารถนา 

5. ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการพื้นฐานของ
การเปล่ียนแปลง 
 ในทุกโครงการวิจยัท่ีใชก้ารวิจยัแบบ EFR จะมี
องคป์ระกอบพื้นฐานสําคญัของการออกแบบที่ช้ีนาํการ
พฒันา คือ 
 1.  ประชากร  ต้องมีประสบการณ์ด้านท่ีจะ
ทาํการศึกษาโดยเฉพาะ 
 2. วนัเวลาท่ีคาดหวงัว่าจะมีการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตท่ีสามารถสงัเกตได ้
 3. การคน้หาขอ้มูล ทาํการศึกษาให้ครอบคลุม
ในดา้นสงัคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออนาคต 
 4. ขนาดแรงขบัของการเปล่ียนแปลง ระบุแรง
ขบัขั้นตํ่าท่ีจาํเป็นต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
 5. การตั้งสมมติฐาน ผลการทาํนายอนาคตไม่ว่า
จะเป็นการวิจยัแบบ EFR หรือการวิจยัแบบอ่ืน จะเกิด
จากสมมติฐานท่ีเหมาะสม จึงควรตอ้งเปิดเผยสมมติฐาน 
เพื่อการตรวจสอบต่อไป 
 
การวจิัยแบบ EDFR  

เป็นการวิจัยอนาคตจากความเช่ือพื้นฐานท่ีว่า 
มนุษยส์ามารถสร้างอนาคตได้ ความเช่ือของมนุษย์มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ และอนาคตสามารถทาํนายได้
ดว้ยการศึกษาอยา่งเป็นระบบ การวิจยัแบบ EDFR เป็น
วิธีการวิจยัท่ีพฒันาข้ึนโดยจุมพล พูลภทัรชีวิน โดยการ
ผสมผสานเทคนิคการวิจยัแบบ EFR และการวิจยัแบบ 
DER ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการวิจัยท่ี
หลากหลาย เพื่อการกาํหนดนโยบายและวางแผนสาํหรับ
อนาคต หลกัการพื้นฐานจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
อดีตและปัจจุบนัของหน่วยงาน 

ลกัษณะสาํคญัของการวิจยัแบบ EDFR มีดงัน้ี 
1. กาํหนดกลุ่มตวัอย่างหรือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี

เหมาะสม 
2. การสมัภาษณ์รอบหน่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบั 

EFR แต่มีความยดืหยุน่มากกวา่ โดยเลือกสมัภาษณ์
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เฉพาะแนวโนม้ท่ีอาจเป็นไปไดต้ามความคาดหมายของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เน่ืองจากในการทาํ EDFR รอบท่ีสอง และ
สาม ผูว้ิจยัสามารถแยกภาพอนาคตออกเป็น 3 แบบตาม
ลกัษณะของการศึกษาแบบ EFR คือ แง่บวก - เป็นจริง 
(Optimistic–Realistic: O-R) แง่ลบ–เป็นจริง 
(Pessimistic–Realistic: P-R) และ แนวโนม้มากท่ีสุด– 
อาจจะเป็น (Most–Probable: M-P) 

3. นาํผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมาสร้างเป็นเคร่ืองมือ
สาํหรับการวิจยั แบบเดลฟาย 

4 .  สร้างแบบสอบถามในลักษณะ  มาตรา
ประเมินค่า (rating scales) 

5. ทาํการวิจยัแบบเดลฟาย (EDFR รอบท่ีสอง 
สาม... 

6. กาํหนดภาพอนาคต 

 
ภาพ 1 ขั้นตอนการวิจยัแบบ EDFR 
บทสรุป 
การวิจยัอนาคตเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของการแสวงหาแนว
ทางการทาํนาย ท่ีผูว้ิจยัสามารถนาํไปใชต้อบปัญหาการ
พฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างเป็นระบบและ

น่าเช่ือถือ วิธีการวิจยัแบบ DER แบบ EFR และแบบ 
EDFR เป็นเทคนิคการวิจยัเชิงพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพใน
การทาํนายอนาคตจากมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ผลของโครงการบริการวชิาการ โภชนบัญญตั ิ9 ประการ ทีม่ต่ีอค่าดชันีมวลกาย (BMI) ของ
นักเรียนโรงเรียนวดัศิริจนัทราราม จงัหวดัปทุมธานี 

The Results of The Ninth Nutritions Commandment Outreach on The student’s BMI of 
Watsirijantaram School in Pathumthani 

                                                                                                                                                                                                                                       ชวศิา  แกว้อนนัต์ 

บทคดัย่อ   
การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) ชนิดกลุ่มเดียวโดยวดัผลเปรียบเทียบก่อน 

และหลงัเขา้ร่วมโครงการ (one group pretest-posttest design) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบค่าดชันีมวลกายของ
นกัเรียนโรงเรียนวดัศิริจนัทราราม จงัหวดัปทุมธานี ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ เร่ือง โภชนบญัญติั 9 
ประการ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 โรงเรียนวดัศิริจนัทราราม จงัหวดัปทุมธานี โดยเก็บ
กลุ่มตวัอยา่งทุกราย จาํนวน 121 คน ระยะเวลาศึกษา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายนถึงสิงหาคม 2557 เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
งานวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป และ แบบบนัทึกค่า นํ้ าหนัก ส่วนสูง วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดชันีมวลกาย ก่อนและหลงั โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (Paired t-test) ผลการศึกษาพบว่า ก่อนเขา้ร่วม
โครงการ ค่าดชันีมวลกายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.73 หลงัเขา้ร่วมโครงการ ค่าดชันีมวล
กายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.88 โครงการบริการวิชาการเร่ือง โภชนบญัญติั 9 ประการ มี
ผลต่อค่าดชันีมวลกาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 
คาํสําคญั: บริการวิชาการ, โภชนบญัญติั 9 ประการ, ดชันีมวลกาย 

 
Abstract  

The purpose of this quasi-experimental research, using one group pretest-posttest design, was to compare 
body mass index (BMI) of the students of Watsirijantaram School in Pathumthani province before and after 
participating in the academic service project entitled “Nine Points Dietary Guidelines”. The samples for this study 
were 121 Prathom Suksa 2-6 students of Watsirijantaram School in Pathumthani. During June to August 2014. The 
research instruments included a general information questionnaire and a height/weight data collection form.  
Descriptive statistics were used for data analysis. To compare the students’ BMI before and after attending the 
project, a paired t-test was used in this study. The results of this research were as follows: the mean and standard 
deviation of the students’ BMI before participation in the project were 16.40 and 3.73, respectively. After 
participation, the mean and standard deviation of their BMI were 17.95 and 3.88, respectively. These findings showed 
that the Nine Points Dietary Guidelines had an effect on BMI at the statistical significant level of p<0.05 
 
Keywords: outreach, the ninth nutritions commandments , BMI 
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ความนํา  
เด็กวยัเรียน เป็นช่วงวยัท่ีเขา้สู่วยัรุ่น ซ่ึงมีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  การได้รับสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์และเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย จึง
เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั การสร้างเสริมใหเ้ด็กไดรั้บอาหาร
และโภชนาการที่เหมาะสม จะส่งผลให้เด็กมีพฒันาการ
ด้านต่างๆเติมตามศกัยภาพ และนําไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีในอนาคต ในทางตรงกนัขา้มถา้เด็กวยัน้ีได้รับ
อาหารไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม จะส่งผลทาํให้เด็ก
ร่างกายแคระแกร็น สติปัญญาทึบ ไม่มีความพร้อมในการ
เรียน ประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทาํงานจะช้าลง 
เฉ่ือยชา สติปัญญาตํ่า ภูมิต้านทานโรคบกพร่องทาํให้
เจ็บป่วยบ่อย เป็นนานและรุนแรงและยงัมีผลเสียเม่ือโต
เป็นผู ้ใหญ่  มีโอกาสเป็นโรคไม่ ติดเ ช้ือเ ร้ือ รัง  เ ช่น 
โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
หลอดเลือดเป็นตน้ เม่ือเป็นผูใ้หญ่จึงมีความเส่ียงสูงกว่า
คนทัว่ไปท่ีจะเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังไดง่้ายกว่าคนทัว่ไป ซ่ึงการเจริญเติบโตและภาวะ
โภชนาการของเด็กจะเป็นตวับ่งช้ีภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได ้(มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555) 

จากการศึกษาเร่ืองพฒันาตวัช้ีวดัสาํหรับติดตาม
การเจริญเติบโตของนกัเรียนวยัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ปี พ.ศ. 2545- 2548 พบว่า ภาวะเต้ียมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 6.8 เป็นร้อยละ 7.1 (กองโภชนาการ กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ภาวะทุพ
โภชนาการยงัเป็นปัญหาสุขภาพท่ีสาํคญัของประเทศไทย
เช่นเดียวกบัอีกหลายประเทศทัว่โลก หลายปีท่ีผ่านมา
พบว่าเด็กไทยมีแนวโน้มมีภาวะนํ้ าหนักเกินและอ้วน 
เพิ่มมากขึ้น (ปุลวิชช์ ทองแตง และจันทร์จิรา สีสว่าง, 
2555) ซ่ึงภาวะนํ้ าหนักเกินในเด็กจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ไดแ้ก่ กลุ่มโรคเร้ือรังท่ีสัมพนัธ์กบัโรคอว้น กลุ่ม
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กลุ่มโรค
หรือภาวะท่ีเกิดจากนํ้ าหนักและไขมนัท่ีมากเกิน และ
กลุ่มปัญหาทางสังคมและจิตใจ(สถาบนัวิจยัและประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) และยงัพบว่าเด็กชายมีความชุกของ
เด็กผอมสูงกว่าเด็กหญิงในกลุ่มอาย ุ1-11 ปี เม่ือพิจารณา
ความแตกต่างระหวา่งเขตการปกครอง พบว่าเด็กในเขตมี
ความชุกของปัญหานํ้ าหนกัเกินและอว้น สูงกว่าเด็กนอก
เขตเทศบาล 1.6-1.8 เท่า เม่ือเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค 
เด็กในกรุงเทพฯ มีความชุกเด็กเร่ิมอว้นและอว้นสูงสุด 
รองลงมาคือภาคกลาง โดยกรุงเทพฯและภาคกลางมี
ความชุกนํ้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์สูงสุด (ลัดดา เหมาะ
สุวรรณ, 2551-2) ซ่ึงวิธีหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชป้ระเมิน
ภาวะทางโภชนาการของเด็กไดคื้อการวดัดชันีมวลกาย 
(body mass index-BMI)โดยใชค่้านํ้ าหนกัท่ีมีหน่วยเป็น
กิโลกรัมและความสูงท่ีมีหน่วยเป็นเมตร ซ่ึงดชันีมวลกาย
ของ เด็ กจะ ข้ึนอยู่ กับ เพศ  อายุ  เ ผ่ าพัน ธุ์ และการ
เจริญเติบโตทางเพศ (ประสงค ์เทียนบุญ, 2547)  

จากเหตุผลและสภาพปัญหาดงักล่าวทาํใหผู้ว้ิจยั
เล็งเห็นถึงความสําคญัของภาวะโภชนาการของเด็กวยั
เรียน จึงไดมี้แนวคิดในการจดัโครงการบริการวิชาการ
เร่ืองโภชนบญัญติั 9 หรือขอ้ปฏิบติัการกินอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีดีของคนไทย  เพื่อให้นักเรียนนําไปใช้เป็น
รูปแบบในการบริโภคอาหารท่ีจะทาํให้ไดรั้บประโยชน์
สูงสุดกบัสุขภาพร่างกาย และถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 
ต่อไป ซ่ึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี นอกจากจะช่วยให้
สุขภาพดีแลว้ ยงัจะช่วยป้องกนัการเกิดโรคเร้ือรังต่างๆ 
ในวยัผูใ้หญ่ไดอี้กดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของนักเรียน
โรงเรียนวดัศิริจนัทราราม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6  
ปีการศึกษา 2557  จงัหวดัปทุมธานี ก่อนและหลงัเขา้ร่วม
โครงการบริการวิชาการ เร่ืองโภชนบญัญติั 9 ประการ 
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แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
การวดัดชันีมวลกาย (Body mass index-BMI) 

เป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชป้ระเมินภาวะโภชนาการ
ของเด็กและวยัรุ่นไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาวะโภชนาการ
เกินและโรคอว้น (ประสงค ์เทียนบุญ, 2547) 

การคาํนวณหาค่าดชันีมวลกาย ค่าดชันีมวลกาย
หรือ body mass index (BMI) อาจคาํนวณโดยใชน้ํ้ าหนกั
ท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและความสูงท่ีมีหน่วยเป็นเมตร
หรือนํ้ าหนกัท่ีมีหน่วยเป็นปอนด์และความสูงท่ีมีหน่วย
เป็นน้ิว ดงัน้ี 

 
ดชันีมวลกาย (BMI-กก./ม2) =         นํ้าหนกั (กก.) 
                ความสูง (เมตร) ยกกาํลงัสอง 
หรือ 
 
ดชันีมวลกาย (BMI-ปอนด/์น้ิว2) = 703 x นํ้าหนกั (ปอนด)์ 
                ความสูง (น้ิว) ยกกาํลงัสอง 
 
โดยทัว่ไปนิยมใช้หน่วยของดชันีมวลกายเป็น 

“กก./ม2” การวดัดชันีมวลกายเป็นวิธีหน่ึงท่ีดีท่ีสุดใน
ปัจจุบนัในการประเมินภาวะโภชนาการของประชากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะนํ้ าหนักเ กินและโรคอ้วน 
เน่ืองจากเสียค่าใช้จ่ายน้อยและยงัใช้ง่ายสําหรับบุคคล
ทัว่ไป 

กราฟดชันีมวลกายของ CDC body mass index 
for age (BMI-for-age) ในปี พ.ศ.2543 องคก์ร Center for 
Disease Control (CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
พิมพก์ราฟของการเจริญเติบโตของเด็กและวยัรุ่น โดยนาํ
กราฟอนัเก่าของ National Center for Health and 

Statistics (NCHS) ท่ีพิมพใ์นปี พ.ศ.2520 มาทบทวนใหม่
และไดพ้ิมพก์ราฟดชันีมวลกายตามอายุและเพศ (BMI-
for-age gender) ของทั้งเพศชายและหญิงข้ึนใช ้

ดชันีมวลกายของเด็กและผูใ้หญ่ ปริมาณไขมนั
ในเด็กจะเปล่ียนแปลงไปตามเพศ อายุ เผ่าพนัธุ์และการ
เจริญเติบโตทางเพศ (sexual maturation) ดงันั้นค่าดชันี
มวลกายของเด็กจึงข้ึนกับเพศ อายุ เผ่าพันธุ์และการ
เจริญเติบโตทางเพศดว้ย ในการประเมินภาวะโภชนาการ
ของเด็กและวยัรุ่นอาย ุ2-20 ปี องคก์ร Center for Disease 
Control (CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดก้าํหนดค่า
อา้งอิงไวด้งัตารางท่ี 1 

ตาราง 1  
ภาวะโภชนาการของเดก็อาย ุ2-10 ปี ตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของ BMI-for-age (CDC, 2000) 

ภาวะทางโภชนาการ BMI-for-age 
Underweight 
At risk of overweight 
Overweight 

<5th Percentile 
85th to <95th Percentile 
>=95th Percentile 

ในผูใ้หญ่ท่ีอาย ุ20 ปีข้ึนไป ค่าดชันีมวลกายไม่
ข้ึนอยูก่บัอายแุละเพศเหมือนในเด็ก จากงานวิจยัต่างๆทาํ
ให้สถาบนั National Heart, Lung and Blood แห่ง
สหรัฐอเมริกา สามารถกาํหนดค่าอา้งอิงของดชันีมวลกาย

สําหรับผูใ้หญ่ไวด้งัตารางท่ี 2 แต่สําหรับคนเอเชียนั้น
องค์การอนามยัโลก ได้กาํหนดค่าดัชนีมวลกายอา้งอิง
สาํหรับคนปรกติเท่ากบั 18.5-22.9 กก./ม2 ดงัตารางท่ี 3 
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ตาราง 2 
ภาวะทางโภชนาการตามดัชนีมวลกายของผู้ใหญ่ท่ีอาย ุ20 ปี หรือมากกว่า (CDC, 2000) 

ภาวะโภชนาการ ดชันีมวลกาย (กก./ม2) 
ผอม 
ปรกติ 
นํ้าหนกัเกิน 
อว้น 

<18.5 
18.5-24.9 
25.0-29.9 
30.0 หรือมากกวา่ 

ตาราง 3 
ภาวะทางโภชนาการตามดัชนีมวลกายของคนเอเชียท่ีอาย ุ20 ปี หรือมากกว่า  

ภาวะโภชนาการ ดชันีมวลกาย (กก/ม2) 
ผอมมาก (Grade III) 
ผอมปานกลาง (Grade II) 
ผอมเลก็นอ้ย (Grade I) 
ผอม 
ปรกติ 
นํ้าหนกัเกิน/อว้น 
อว้นเลก็นอ้ย (At risk) 
อว้นปานกลาง (Obese grade 1) 
อว้นมาก (Obese grade 2) 

<16.0 
16.9-16.0 
18.5-17.0 
<18.5 
18.5-22.9 
>=23.0 
23.0-24.9 
25.0-29.9 
>30.0 

 
ขอ้ดีของการใช ้BMI-for-age ในเด็กและวยัรุ่น 

ค่าดชันีมวลกายจะสัมพนัธ์กบัปริมาณไขมนัในร่างกาย 
ผูห้ญิงและผูช้ายมีค่าดัชนีมวลกายท่ีเท่ากนั ผูห้ญิงจะมี
เปอร์เซ็นต์ของไขมนัต่อนํ้ าหนักตวัมากกว่าผูช้าย เม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างคนแก่และคนหนุ่มสาวท่ีมีค่าดชันี
มวลกายเท่ากนั คนแก่จะมีปริมาณไขมนัมากกว่าคนหนุ่ม
สาว โดยทั่วไปค่าดัชนีมวลกายในเด็กจะค่อยๆลดลง
ในช่วงวยัก่อนเรียนและจะค่อยๆเพิ่มข้ึนเม่ือเขา้สู่วยัเรียน
และวยัผูใ้หญ่ การนาํ BMI-for-age มาใชใ้นเดก็และวยัรุ่น
มีประโยชน ์ดงัน้ี 

 1. สามารถใช ้BMI-for-age ไดใ้น
วยัรุ่นหลงัจากท่ีมีการเจริญเติบโตทางเพศแลว้ เพราะค่า

ดัชนีมวลกายจะเปล่ียนแปลงไปตามอายุและการ
เจริญเติบโตทางเพศ 

 2. ค่า BMI-for-age มีความสัมพนัธ์ท่ีดี
พอสมควรกบัปริมาณไขมนัในร่างกายท่ีวดัไดจ้ากห้อง 
ปฏิบติัการดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพง 

 3. สามารถใช ้BMI-for-age ติดตาม
ความอว้นและผอมของเดก็ไดต่้อไปในอนาคต 

 4. BMI-for-age มีความสัมพนัธ์กบั
ดชันีทางสุขภาพบางอย่างในเด็ก เช่น ซีร่ัมอินซูลินและ
ความดนัโลหิต 
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กรอบแนวคดิการวจัิย  
                     ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 นักเ รียนท่ีกําลัง ศึกษาในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2-6  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวดัศิริ
จันทราราม ตาํบลคลองห้า อาํเภอคลองหลวง จังหวดั
ปทุมธานี จาํนวน 121 คน เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีขนาด
เล็กผู ้วิจัยจึงกําหนดเลือกประชากรทั้ งหมดเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษา 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 1. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ 
เพศ และระดบัชั้น  

 2. แบบบนัทึกค่าของนํ้ าหนักและ
ส่วนสูง เพื่อหาค่าดชันีมวลกาย  

 3. โครงการบริการวิชาการโภชน
บญัญติั 9 ประการ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ณ 
โรงเรียนวดัศิริจนัทราราม ตาํบลคลองห้า อาํเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี โดยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัแนะนาํตวัเอง พร้อมผูช่้วยเก็บขอ้มูล 2 
ท่าน ช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขอความยินยอมและสมคัรใจ
จากกลุ่มตวัอย่างและครูประจาํชั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้ งเน้นย ํ้ าเร่ืองการ
รักษาความลับ โดยข้อมูลท่ีได้จะนําไปใช้ในการวิจัย 
นาํเสนอในภาพรวมเท่านั้น  

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการชัง่นํ้ าหนกั 
วดัส่วนสูง และคาํนวณหาค่าดชันีมวลกาย (BMI-for-age 
and gender) ทั้งก่อนเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ และ
หลงัเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ วิธีการชัง่นํ้ าหนกัจะ
ใชเ้คร่ืองชัง่ระบบดิจิตอล  เคร่ืองเดียวกนั โดยขณะชัง่จะ
เอาของใชท่ี้ไม่จาํเป็นออกจากร่างกายให้หมด และท่ีวดั
ส่วนสูงทาํดว้ยไม ้ และมีฐานสาํหรับยืนวดัส่วนสูง โดย
วดัเทา้เปล่า ยนืตวัตรงส้นเทา้ชิด 

3. รูปแบบกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเร่ือง
โภชนบญัญติั 9 ประการ โครงการบริการวิชาการเร่ือง
โภชนบญัญติั 9 ประการ เป็นการจดักิจกรรมโดยการให้
ความรู้แก่นกัเรียนตามหลกัโภชนบญัญติั 9 ประการ หรือ
ขอ้ควรปฏิบติัในการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ 1. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละ
หมู่ให้มีความหลากหลาย  และหมั่นดูแลนํ้ าหนักตัว        
2. รับประทานขา้วเป็นอาหารหลกั 3. รับประทานผกัให้

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- ระดบัชั้น 

โครงการบริการวิชาการ  
โภชนบญัญติั 9 ประการ 

ค่าดชันีมวลกาย (BMI)      
ภายหลงัการเขา้ร่วมโครงการ 

 
การวดัค่าดชันีมวลกาย (BMI) 
ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
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มากและรับประทานผลไมเ้ป็นประจาํ 4. รับประทาน
ปลา เน้ือสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็น
ประจาํ  5. ด่ืมนมให้เหมาะสมตามวยั 6.  รับประทาน
อาหารท่ีมีไขมันพอควร 7. หลีกเล่ียงการรับประทาน
อาหารรสหวานและเคม็จดั 8. รับประทานอาหารท่ี
สะอาด ปราศจากการปนเป้ือน และ  9. งดเคร่ืองด่ืมมึน
เมา โดยดาํเนินกิจกรรมโครงการ 1 วนั เร่ิมเวลา 9.00-
11.30 น. เป็นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการรับประทาน
อาหารท่ีถูกต้อง โดยอาจารย์ประจําคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 2 ท่าน เวลา 13.00-
16.00 น. แบ่งนกัเรียน 9 กลุ่ม โดยกิจกรรมเป็นแบบ
ฐานความรู้จาํนวน 9 ฐาน ตามหลกัโภชนบญัญติั 9 
ประการ โดยให้นักศึกษาเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ ใช้ส่ือ

ต่างๆ ทั้งโปสเตอร์ โมเดลอาหาร และตวัอยา่งจริง พร้อม
ทั้งมีการชั่งนํ้ าหนัก วดัส่วนสูง เพื่อหาค่าดชันีมวลกาย
ของนักเรียน (ค่าดัชนีมวลกายก่อนเขา้ร่วมโครงการ) 
หลงัจากจดัโครงการแลว้ 3 เดือน กลบัมาชัง่นํ้ าหนกั วดั
ส่วนสูง เพื่อหาค่าดชันีมวลกายของนกัเรียนอีกคร้ัง (ค่า
ดชันีมวลกายหลงัเขา้ร่วมโครงการ) 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แ ก่  ร้ อยละ  ค่ า เฉ ล่ี ย  ส่ วน เ บ่ี ยง เบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียดชันีมวลกาย ก่อนและ
หลงั โดยใชส้ถิติทดสอบ Paired t-test 

ผลการวจัิย  
ตาราง 1  
จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียดัชนีมวลกาย ข้อมลูท่ัวไป ของนักเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทราราม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (n=121) ร้อยละ       ค่าเฉลีย่ดชันีมวลกาย 
ก่อน หลงั 

1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
2. ระดบัชั้น   
ประถมศึกษาปีท่ี 2    
ประถมศึกษาปีท่ี 3     
ประถมศึกษาปีท่ี 4     
ประถมศึกษาปีท่ี 5   
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
49 
72 
 
29 
21 
22 
26 
23 

 
40.5 
59.5 
 
24.0 
17.3 
18.2 
21.5 
19.0 

 
15.73 
16.85 
 
14.36 
16.61 
15.90 
18.58 
16.76 

 
16.55 
18.30 
 
15.35 
18.06 
16.45 
19.77 
18.61 

 
จากตาราง1 พบว่านกัเรียนโรงเรียนวดัศิริจนั

ทราราม เป็นผูห้ญิงร้อยละ 59.5 เป็นผูช้ายร้อยละ 40.5 
กาํลงัศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 จาํนวน ร้อย

ละ 24.0, 17.3, 18.2, 21.5 และ 19.0 ตามลาํดบั ค่าเฉล่ีย
ดชันีมวลกายมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกชั้นปี 

 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 85
  

ตาราง 2  
ภาวะโภชนาการก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของ BMI-for-age and gender  

 
ภาวะโภชนาการ 

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ(n=121) 

หลงัเข้าร่วม
โครงการ(n=121) 

นํ้าหนกัตํ่ากวา่มาตรฐาน (ตํ่ากวา่เปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 5) 
นํ้าหนกัอยูใ่นเกณฑป์กติ (อยูร่ะหวา่งเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 5 ถึง 85) 
นํ้าหนกัเกินกวา่มาตรฐาน (อยูร่ะหวา่งเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 85 ถึง 95) 
อว้น (มากกวา่เปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 95) 

27 
75 
15 
4 

12 
88 
11 
10 

ท่ีมา. จาก ดัชนีมวลกายในกมุารเวชศาสตร์ โดยประสงค ์เทียนบุญ 2547, วารสารโภชนบาํบัด, 15(3), 149-155. 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ช่วงนํ้าหนกัอยูใ่นเกณฑป์รกติมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 

ตาราง 3  
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
สถานะเขา้ร่วมโครงการ Mean S.D. t-value t-prob 
ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
หลงัเขา้ร่วมโครงการ 

16.40 
17.59 

3.7346 
3.8872 

-5.535 0.000 

 
จากตาราง 3 พบว่าค่าเฉล่ียของดชันีมวลกาย ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
 
การอภิปรายผล  

ผู ้ วิ จั ย ข อนํ า เ สนอก า ร อ ภิ ป ร า ย ผ ล ต า ม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีตั้งไวด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ียของดชันีมวลกายของนกัเรียนโรงเรียน
วดัศิริจนัทราราม ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการบริการ
วิชาการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p < 0.05) 
โดยพบว่าค่าเฉล่ียของดชันีมวลกาย มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ข้ึน เม่ือเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานของดชันีมวล
กาย (BMI) แต่ละระดบัพบว่า นํ้ าหนักตํ่ากว่ามาตรฐาน  
และนํ้ าหนักเกินกว่ามาตรฐานมีแนวโน้มลดลง  ส่วน
ระดบันํ้าหนกัอยูใ่นเกณฑป์รกติ และนํ้ าหนกัระดบัอว้นมี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึน โดยผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกับ 
ลดัดา เหมาะสุวรรณ (2551-2) พบเดก็วยัเรียนอาย ุ6-13 ปี 
อว้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 เป็นร้อยละ 6.7 หรือเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 15.5 ในระยะ 5 ปี นอกจากน้ีจากผลการสาํรวจเด็ก
นักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาของกองโภชนาการ
(2546)  เม่ือปี พ.ศ. 2544, 2545 และ 2546 พบว่าเด็กมี
ภาวะโภชนาการเกินมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย
มีค่าอยูท่ี่ ร้อยละ 12.3, 12.8 และ 13.4 ตามลาํดบั 

จากผลของการบริการวิชาการเ ร่ืองโภชน
บญัญติั 9 ประการ มีผลดีต่อกลุ่มเด็กท่ีมีค่าดชันีมวลกาย
ตํ่ากว่ามาตรฐาน เพราะจะทาํใหมี้ภาวะโภชนาการท่ีดีข้ึน 
ส่วนกลุ่มท่ีตอ้งเฝ้าระวงัคือกลุ่มท่ีมีนํ้ าหนักระดับอ้วน 
เพราะมีแนวโน้มสูงข้ึน  ซ่ึงจะส่งผกระทบต่อภาวะ
สุขภาพได้  โรคอ้วนในวยัเด็กเป็นต้นเหตุของปัญหา
สุขภาพ และส่งผลต่อการ เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ียงัคงอว้น
และป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน 
และโรคความดนั โลหิตสูง นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาขาด
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สารอาหาร ซ่ึงเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพของประชาชาติ 
ประเทศไทยกาํลงัเผชิญปัญหาทุพโภชนาการสองด้าน 
เด็กไทยปัจจุบนัมีภาวะโภชนาการเกิน และเป็นโรคอว้น
มากข้ึน  ในขณะท่ี เด็กอีกส่วนหน่ึงย ัง มี ปัญหาขาด
สารอาหารในรูปแบบเต้ียกว่าเกณฑ ์ เพราะฉะนั้นตอ้ง
ได้รับการดูแลจากเ ร่ืองอาหารจากโรง เ รี ยนหรือ
ครอบครัวเพื่อให้ได้รับอาหารท่ีมีคุณค่าโภชนาการ 
ครบถว้นและปริมาณเหมาะสมตามวยั เพื่อให้มีพร้อมท่ี
จะพฒันาดา้นสติปัญญาได ้เตม็ศกัยภาพ เด็กในอนาคตจึง
จะเป็นเดก็ท่ีพึงประสงค ์เติบโตแขง็แรง มีสุขภาพดีและมี
เชาวน์ปัญญาท่ีพร้อมจะเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะ  สะสม
ประสบการณ์ และพฒันาศกัยภาพ ของตนเองเพื่อเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีเขา้ร่วม
โครงการ และกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ รวมทั้งหา
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กแต่
ละคน   

2. ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองปริมาณ 
สัดส่วนอาหารท่ีนักเรียนควรได้รับในแต่ละคนเพื่อให้
นักเรียนเลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องและ
พอเหมาะต่อความตอ้งการในแต่ละวนั และเหมาะสม
ตามวยั 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับนําไปใช้ 

1. ควรมีการใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบอาหารหรือ
แม่ครัว  ในโรงเ รียน  หรือผู ้ปกครอง  ในการเลือก
เมนูอาหาร ตลอดจนการเลือกชนิด ปริมาณและวตัถุดิบท่ี
นาํมาใชใ้ห้เหมาะสม สะอาด และปลอดภยั ถูกตอ้งตาม
หลกัโภชนาการ  

2. ควรมีการติดตามเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียงต่อภาวะ
ทุพโภชนาการ  โดยการ ให้คว าม รู้ ในการ เ ลื อก
รับประทานอาหารให้ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ และมี
การวดัค่าดชันีมวลกายเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการส่งเสริม
การออกกําลังกาย  เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์
แขง็แรง มากยิง่ข้ึน 
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ความพงึพอใจของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

Satisfaction of Clients at HRH Princess ChakriSirindhorn Medical Center 
 

                                                                                                                                                                                 ธญัญารัตน์ สุขนิมิต และดร. สุทธีพร มูลศาสตร์ 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงพรรณนาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (2) เปรียบเทียบความ
แตกต่างของคุณลักษณะของผูรั้บบริการ คุณลักษณะของการรับบริการ กับความพึงพอใจผูรั้บบริการ (3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะของผูรั้บบริการ คุณลกัษณะของการรับบริการ คุณลกัษณะของระบบบริการ กบัความพึง
พอใจผูรั้บบริการในแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ ผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จาํนวน 430 คน  โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ี
ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติพรรณานา สถิติที (independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one 
way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (correlation  analysis) ผลการวิจยัพบว่า (1) ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการ ดา้นอธัยาศยัและความสนใจของผูใ้หบ้ริการ ดา้น
ค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการประสานงานของงานบริการ และดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บจากการ
บริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง (2) ผูรั้บบริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัในดา้นอาชีพ จุดประสงคข์องการมารับบริการ 
บุคคลท่ีให้ขอ้มูลข่าวสาร และแผนกท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการอย่างแตกต่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัในดา้นสถานภาพสมรส การศึกษา สิทธิในการรักษา ความถ่ีของ
การมารับบริการ และแหล่งขอ้มูลข่าวสารมีความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกนั (3) รายได ้ ความรุนแรงของการ
เจ็บป่วย  ประสบการณ์ในการมารับบริการ  การแนะนาํให้มารับบริการ  จาํนวนผูใ้ห้บริการ  เวลาท่ีใช ้ณ จุดคดักรอง  
และ เวลาท่ีใช ้ณ จุดรับบตัรนดั มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
ส่วน อาย ุ(ปี) จาํนวนคร้ังของการมารับบริการในโรงพยาบาลเวลาที่ใช ้ณ จุดเขา้รับการตรวจ  และเวลาท่ีใช ้ณ จุดรับยา
ท่ีหอ้งยา ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
 
คาํสําคญั: ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ, แผนกผูป่้วยนอก, โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 
Abstract 
 The objectives of descriptive research were (1) to study satisfaction of clients serviced (2) to compare the 
satisfaction of clients who were different in the personal characteristics, service characteristics, and (3) to study the 
relationships between the personal characteristics, service characteristics, system characteristics and the satisfaction 
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of HRH Princess ChakriSirindhorn Medical Hospital.Samples were 430 clients at out-patient department of HRH 
Princess ChakriSirindhorn Medical Hospital selected by systematic random sampling. Research tool was a 
questionnaire. The statistics were descriptive statistics, Independent t-test ,One Way ANOVA and Correlation  
analysis.The results revealed that (1) the satisfaction of clients in the domain of service quality, information 
receiving, relationships and concern of providers, cost were at the high level; meanwhile, service coordination and 
convenience were at the medium level.   (2) The difference of client satisfaction was found between the clients who 
were differ in occupation, purpose of service usage, person who giving information, and department at p-value <.05, 
but there were not found in the difference of marital status, education, right to service usage, frequency of service 
usage and information sources. (3) Income, illness severity, service experience, service recommendation, number of 
providers, time spent at the screening and time spent at the appointment card significantly associated with client 
satisfaction at p-value 0.5, but age, number of service usage, time spent at the visits and time spent at a dose of 
medicine were not significantly associated with satisfaction. 
 
Keywords: satisfaction of clients, out-patient department, Princess ChakriSirindhorn Medical Center 
 
ความนํา 
 คุณภาพบริการเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่ง
ในยุคท่ีมีการแข่งขนัในการให้บริการสุขภาพ เน่ืองจาก
ทําให้ผู ้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการ
ให้บริการทางดา้นสุขภาพและมีการรับรู้สิทธิของตนเอง
ในการรักษาพยาบาลมากขึ้นยงัส่งผลให้ผูรั้บบริการมี
ขอ้มูลท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพบริการของแต่
ละโรงพยาบาล ทาํให้ผูรั้บบริการสามารถตดัสินใจท่ีจะ
เลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลที่ผูรั้บบริการมีความ
มั่นใจได้ว่ า เ ม่ือมาใช้บริการแล้วจะมี คุณภาพและ
ปลอดภยั 
 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นความรู้สึก
หรือความคิดเห็นในทางท่ีดีขอผูรั้บบริการเน่ืองจากการ
บริการของโรงพยาบาลบรรลุ ส่ิงท่ีเขาคาดหวังหรือ
ตอ้งการ เป็นความรู้สึกพอใจท่ีไดรั้บบริการในความเป็น
จริงท่ีสอดคลอ้งกบับริการท่ีเขาไดค้าดหวงัไวใ้นอุดมคติ
ส่งผลใหผู้รั้บบริการมีความเช่ือมัน่ศรัทธาและกลบัมารับ
บริการในคร้ังต่อไป นอกจากน้ียงัส่งผลให้การฟ้องร้อง
การร้องเรียน การตาํหนิติเตียนไม่เกิดข้ึน ตลอดจนแสดง

ให้เห็นว่าบริการของโรงพยาบาลเป็นท่ีน่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจ 
 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นโรงพยาบาลใน
สังกดัคณะแพทยศาสตร์มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นสถาบนั
ในการจดัการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และ
นิสิตคณะอ่ืน ๆ ในสาขาสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็น
แหล่งวิจยัท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะการวิจยัทางคลินิกในคน 
ซ่ึงทางโรงพยาบาลมีการปรับปรุงและพฒันาตลอดเวลา
ทั้งน้ีเพื่อการบริการท่ีมีคุณภาพ ภายใตป้ณิธาน/เข็มมุ่ง
ของโรงพยาบาล คือ “ผูป่้วยปลอดภยั ประทบัใจบริการ 
ส่งเสริมงานสร้างเสริมสุขภาพ”โดยให้บริการด้าน
สุขภาพทั้งบริการแผนกผูป่้วยนอกและการบริการแผนก
ผูป่้วยใน  แผนกผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นจุด
แรกท่ีผู ้ป่วยและญาติได้พบกับผู ้ให้บ ริการ  ความ
ประทบัใจไม่ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการให้บริการของบุคคลากร
กลุ่มน้ีดว้ยเหตุท่ีประชาชนมีความตอ้งการบริการเพิ่มข้ึน 
ผูรั้บบริการทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ี
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บุคลากรมีจาํกดั ทาํใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ มากข้ึน ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการท่ีโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีได้รับหนังสือ
ร้องเรียนต่าง ๆ จากผูรั้บบริการสาเหตุ อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุปัจจยัดงัเช่นจาํนวนผูใ้ห้บริการไม่ไดส้ัดส่วนกบั
ผูรั้บบริการและลักษณะของโรค อาการนําและความ
รุนแรงโรคของผูรั้บบริการแตกต่างกนั บางรายตอ้งใช้
เวลาสืบคน้อาจตอ้งใชเ้วลาตรวจนาน 
 อยา่งไรก็ตามเวลาท่ีใชใ้นการรับการบริการของ
ผูรั้บบริการไดมี้การปรับปรุงอยู่ทุกปี จากสถิติความพึง
พอใจในภาพรวมของแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล
ในปี พ.ศ. 2552 2553 และ 2554 เท่ากบัร้อยละ 95.0 95.1 
และ 94.9 ตามลําดับ ซ่ึงในแต่ละปีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบริการในแต่ละแผนกมีความแตกต่างกัน บาง
แผนกตํ่ากว่าเป้าหมายของโรงพยาบาลคือตํ่ากว่า ร้อยละ
95 นอกจากน้ีแล้วยงัพบปัญหาความขัดแยง้ระหว่าง
ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ  เช่นไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์
และติเตียนจากผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัการบริการท่ีไดรั้บ 
การแสดงความคิดเห็นต่อบริการผ่านกล่องรับความ
คิดเห็นของโรงพยาบาล การร้องเรียนต่อหวัหนา้งานการ
พยาบาลผู ้ป่วยนอกเร่ืองการบริการพยาบาลที่ ไม่มี
คุณภาพ การร้องเรียนต่อผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล เร่ือง
ระยะเวลาการรอตรวจ  (โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 
2554) 
 ผู ้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาความพึง
พอใจของผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งน้ี
เพื่อเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบริการได้ตรงประเด็นและหามาตรฐานการพฒันา
บริการทั้งระบบของแผนกผูป่้วยนอกต่อไป 
 
 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจดา้นความสะดวกท่ี
ได้รับจากการบริการ การประสานงานของงานบริการ 
อธัยาศยัและความสนใจของผูใ้ห้บริการ ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากผูใ้ห้บริการ คุณภาพบริการ และค่าใช้จ่ายเม่ือใช้
บริการของผูรั้บบริการในแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาล
ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี 
 2 .  เ พื่ อ เ ป รี ยบ เ ที ยบคว ามแตกต่ า ง ขอ ง
คุณลกัษณะของผูรั้บบริการ (อายุ เพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ  รายได้ สถานภาพสมรส  สิทธิในการรักษา) 
คุณลักษณะของการรับบริการ (แผนกท่ีมารับบริการ 
ความรุนแรงของการเจ็บป่วย จาํนวนคร้ังของการมารับ
บริการ ประสบการณ์ในการรับบริการ การรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับโรงพยาบาล) คุณลักษณะของระบบบริการ 
(จาํนวนผูใ้หบ้ริการ ระยะเวลาในการรับบริการ) ต่อความ
พึงพอใจผูรั้บบริการในแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลศูนย์
การแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของของคุณลกัษณะ
ของผูรั้บบริการ (อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
สถานภาพสมรส สิทธิในการรักษา) คุณลกัษณะของการ
รับบริการ (แผนกท่ีมารับบริการ ความรุนแรงของการ
เจ็บป่วย จาํนวนคร้ังของการมารับบริการ ประสบการณ์
ในการรับบริการ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโรงพยาบาล) 
คุณลักษณะของระบบบริการ  (จํานวนผู ้ให้บริการ 
ระยะ เวลาในการ รับบ ริการ )  กับความพึ งพอใจ
ผู ้รับบริการในแผนกผู ้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์
การแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 

 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.  ความพึงพอใจของผู ้รับบริการในแผนก
ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีความแตกต่างกัน
ด้านคุณลักษณะของผู ้รับบริการ  (อายุ เพศ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส สิทธิในการ
รักษา) คุณลักษณะของการรับบริการ (แผนกท่ีมารับ
บริการ ความรุนแรงของการเจ็บป่วย จาํนวนคร้ังของการ
มารับบริการ ประสบการณ์ในการรับบริการ การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับโรงพยาบาล) คุณลักษณะของระบบ
บริการ (จาํนวนผูใ้หบ้ริการ ระยะเวลาในการรับบริการ)  
 2.  ความพึงพอใจผูรั้บบริการในแผนกผูป่้วย
นอกโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีความสัมพนัธ์กับ
คุณลกัษณะของผูรั้บบริการ (อายุ เพศ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ  รายได้ สถานภาพสมรส  สิทธิในการรักษา) 
คุณลักษณะของการรับบริการ (แผนกท่ีมารับบริการ 
ความรุนแรงของการเจ็บป่วย จาํนวนคร้ังของการมารับ
บริการ ประสบการณ์ในการรับบริการ การรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับโรงพยาบาล) คุณลักษณะของระบบบริการ 
(จาํนวนผูใ้หบ้ริการ ระยะเวลาในการรับบริการ) 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การดาํเนินการวิจยัผูว้ิจยัทาํการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
เป็นเชิงพรรณนา 
 
ประชากรทีใ่ช้และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ มีจาํนวน 
430 คน โดยทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เ ค ร่ื อ ง มือการวิ จัย  ได้แ ก่  แบบสอบถาม

ประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะของผูรั้บบริการ14ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อบริการในแผนก
ผูป่้วยนอก 32ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 1 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 คุณลกัษณะของระบบบริการ 4 ขอ้ 
 โดยแบบสอบถามมีค่า CVI เท่ากบั 0.90 และค่า
สมัประสิทธ์ิครอนบราคเท่ากบั 0.98  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ทํา ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วมแบบสอบถ าม จ า ก
ผูรั้บบริการในโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถิติพรรณนา 

สถิติที (Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (one way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (correlation  analysis) 
 
ผลการวจัิย 
 จากการศึกษาพบวา่  
 1. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ดา้นคุณภาพ
การบริการ  ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากผู ้ให้บริการ  ด้าน
อธัยาศยัและความสนใจของผูใ้ห้บริการ ด้านค่าใช้จ่าย
เม่ือใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการประสานงาน
ของงานบริการ และด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการ
บริการ อยูใ่นระดบัปานกลางดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตาราง 1 
แสดงระดับของความพึงพอใจต่อการบริการในแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลฯ 

ความพงึพอใจต่อการบริการ ( x ) (SD) แปลผล 
ความสะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการ 3.40 0.46 ปานกลาง 
การประสานงานของการบริการ 3.43 0.56 ปานกลาง 
อธัยาศยัและความสนใจของผูใ้หบ้ริการ 3.64 0.55 มาก 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ 3.66 0.56 มาก 
คุณภาพของการบริการ 3.68 0.55 มาก 
ค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ 3.51 0.68 มาก 
รวม 3.55 0.44 มาก 

 
2. ผูรั้บบริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัในดา้นอาชีพ 
จุดประสงค์ของการมารับบริการ  บุคคลท่ีให้ข้อมูล
ข่าวสาร และแผนกท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วน
ผูรั้บบริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัในดา้นสถานภาพ

สมรส การศึกษา สิทธิในการรักษา ความถ่ีของการมารับ
บริการ และแหล่งขอ้มูลข่าวสารมีความพึงพอใจต่อการ
บริการไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตาราง 2  
แสดงผู้ รับบริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกันกับความพึงพอใจต่อการบริการ 

คุณลกัษณะ p-value แปลผล 
เพศ .162 ไม่แตกต่างกนั 
สถานภาพสมรส .056 ไม่แตกต่างกนั 
อาชีพ .000* แตกต่างกนั 
สิทธิการรักษา .283 ไม่แตกต่างกนั 
จุดประสงคข์องการมารับริการ .001* แตกต่างกนั 
จาํนวนคร้ังท่ีมารับบริการ .469 ไม่แตกต่างกนั 
บุคคลท่ีใหข้อ้มูลข่าวสาร .027* แตกต่างกนั 
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร .116 ไม่แตกต่างกนั 
แผนกท่ีมารับบริการคร้ังน้ี .000* แตกต่างกนั 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. รายได ้ ความรุนแรงของการเจ็บป่วย  ประสบการณ์
ในการมารับบริการ  การแนะนาํให้มารับบริการ จาํนวน
ผูใ้หบ้ริการ เวลาท่ีใช ้ณ จุดคดักรอง และ เวลาท่ีใช ้ณ จุด
รับบัตรนัด  มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผู ้รับบริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วน  อายุ (ปี) 

จาํนวนคร้ังของการมารับบริการในโรงพยาบาลเวลาที่ใช ้
ณ จุดเขา้รับการตรวจ  และเวลาท่ีใช ้ณ จุดรับยาท่ีหอ้งยา 
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05  ดงัรายละเอียดในตาราง 3 

ตาราง 3  
แสดงความสัมพันธ์ของคุณลกัษณะผู้รับการบริการกับความพึงพอใจต่อการบริการ 

คุณลกัษณะ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ p-value ผลความสัมพนัธ์ 
อาย ุ(ปี) 0.068 .160 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
รายได ้ -.150* .002 มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่ามาก 
ความรุนแรงของการเจบ็ป่วย .208 .000 มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่ามาก
จาํนวนคร้ังของการมารับบริการในโรงพยาบาล .124 .469 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ประสบการณ์ในการมารับบริการ -.264* .000 มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า 
การแนะนาํใหม้ารับบริการ -.271* .003 มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า
จาํนวนผูใ้หบ้ริการ -.123* .013 มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่ามาก 
เวลาท่ีใช ้ณ.จุดคดักรอง -0.06* .001 มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่ามาก
เวลาท่ีใช ้ณ.จุดเขา้รับการตรวจ .098 .345 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
เวลาท่ีใช ้ณ.จุดรับบตัรนดั -0.034 .008 มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่ามาก 
เวลาท่ีใช ้ณ.จุดรับยาท่ีหอ้งยา .123 .282 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 93

การอภิปรายผล 
 1. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในแผนกผูป่้วย
นอก  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรวมและรายได้
ด้าน อยู่ในระดับมาก เช่นด้านคุณภาพการบริการ อาจ
เป็นเพราะโรงพยาบาลจัดให้มีบริการเป็นไปตาม
มาตรฐานสถานพยาบาลในความตกลงกับสํานักงาน
ประกันสังคมทาํให้แนวทางการให้บริการค่อนข้างมี
ระบบชัดเจนส่งผลให้ผูป่้วยนอกส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัชกนก น่วมโพธ์กล่าวว่า ผูป่้วย
นอกโรงพยาบาลนวนคร มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากส่วนด้านด้านข้อมูลท่ี
ไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ อาจเป็นเพราะ ผูรั้บบริการไดรั้บ
ขอ้มูลโรคท่ีตนเองเป็นอยู่อย่างละเอียดโดยแพทย  ์และ
พยาบาล จึงมีความไวว้างใจยอมรับแพทย ์และพยาบาล 
ว่าเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการวินิจฉัย การรักษาโรคไดดี้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Oberst (1984) ไดก้ล่าวว่า วิธีการวดั
คุณภาพบริการและความพึงพอใจ ข้ึนอยู่กบัการให้การ
ดูแลรักษาท่ีเพียงพอ  และพฤติกรรมการส่ือสารของ
แพทย ์และพยาบาล  ส่วนดา้นอธัยาศยัและความสนใจ
ของผูใ้หบ้ริการ อาจเป็นเพราะเจา้หนา้ท่ีแผนกผูป่้วยนอก
มีความกระตือรือร้นความกระตือรือร้น และมัน่ใจในการ
ให้ความช่วยเหลือซ่ึงสอดคลอ้งกบักมลชนก อ่อนอ่ิมสิน 
และคณะ (2545) ได้กล่าวว่า ผูรั้บบริการพึงพอใจด้าน
อธัยาศยัและความสนใจของบุคคลากรของโรงพยาบาล
มากท่ีสุด และ ดา้นค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ อาจเป็นเพราะ 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาจึงถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนซ่ึง
สอดคล้องกับสุรีรัตน์ จรัสโสภณ (2555) ได้กล่าวว่า 
ผู ้รับบริการท่ีมีสิทธิแตกต่างกันรับรู้คุณภาพบริการ
แตกต่างกนั 
 2. ผูรั้บบริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัในดา้น
อาชีพ จุดประสงคข์องการมารับบริการ บุคคลท่ีใหข้อ้มูล
ข่าวสาร และแผนกท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริการแตกต่างกนั  อาจเป็นเพราะกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มมี

รายได้ต่างกันจึงทําให้มีความคาดหวังในการได้รับ
บริการต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Parasuraman & Berry (1988) ไดก้ล่าวว่า 
ความคาดหวังการ รับบริการของแต่ ละอา ชีพไม่
เหมือนกนั นอกจากนั้นจุดประสงคข์องการมารับบริการ 
อาจเป็นเพราะ จุดประสงคก์ารรักษาโรคของแต่ละอาการ
ของผูม้ารับบริการแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ จรัส
โสภณ (2555) ไดก้ล่าวว่า ภาวะเจ็บป่วยมีความตอ้งการ
ไดรั้บการบริการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพ
เพื่อทาํให้หายจากอาการท่ีเป็นเม่ือไดรั้บการตอบสนอง
ดงักล่าวจึงทาํให้มีความพึงพอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บ
แตกต่างกัน อีกทั้ งบุคคลท่ีให้ข้อมูลข่าวสาร อาจเป็น
เพราะผูรั้บริการไดรั้บรู้ขอ้มูลจากคาํบอกเล่าของญาติ/พี่
น้อ ง ซ่ึ ง เ ป็นผลสืบ เ น่ืองจากการได้ รับบ ริการใน
โรงพยาบาล ท่ีผ่ านมา ก่อน  เ ม่ื อมา รับบ ริการใน
โรงพยาบาลย่อมคาดหวงัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Zeithaml
และคณะ (1990) ได้กล่าวว่า ส่ิงท่ีมีผลต่อการรับรู้และ
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการต่อบริการท่ีไดรั้บนั้น เกิด
จากคาํบอกเล่าปากต่อปาก ความต้องการส่วนบุคคล 
ประสบการณ์การรับบริการในอดีตท่ีผ่านมาและการ
ส่ือสารหรือประชาสัมพนัธ์จากผูใ้ห้บริการสู่ผูรั้บบริการ
ให้ไดรั้บทราบ และแผนกท่ีมารับบริการ อาจเป็นเพราะ 
แต่ละแผนกของแผนกผูป่้วยนอกมีบริบทท่ีแตกต่างกนั
ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือการตอบสนองท่ีตรงความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ของณฤมล ประสิทธ์ิ 
(2550) ได้กล่าวว่า เหตุผลในการเลือกใช้บริการส่วน
ใหญ่ คือ กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ส่ิงอาํนวย
ความสะดวก และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีการบริการดี 
 ส่วนผูรั้บบริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัใน
ด้านสถานภาพสมรส  การศึกษา  สิทธิในการรักษา 
ความถ่ีของการมารับบริการ และแหล่งขอ้มูลข่าวสารมี
ความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจเป็นเพราะ เม่ือบุคคล
อยู่ในภาวะเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเพศ อาชีพ สถานภาพ



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology94 Vol. 9 No. 1 January-April 2015

สมรส สิทธิในการรักษาแบบใด จาํนวนคร้ังในการรักษา
มากน้อย หรือไดรั้บแหล่งขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใดก็
ตามย่อมต้องการได้รับการบริการท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพทําให้หายจากอาการ ท่ี เ ป็นเ ม่ือได้รับการ
ตอบสนองไม่แตกต่างกับท่ีเคยมารับบริการจากครั้ งท่ี
ผ่านมาจึงทําให้ไม่พึงพอใจกับการได้รับบริการ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกับ ประเทือง สุงสุวรรณ (2536) ทรวงทิพย ์
วงศพ์นัธ์ (2540) ไดก้ล่าวว่า เพศ และสถานภาพสมรสท่ี
ต่างกนั ไม่มีผลต่อความคาดหวงัเก่ียวกบัคุณภาพบริการ 
และสุพฒันา เหล่ียมวรางกูล (2540) ท่ีพบว่า อาชีพท่ี
แตกต่างกันมีผลทําให้การรับรู้คุณภาพบริการท่ีไม่
แตกต่างกนั 
 3. ผูรั้บบริการท่ีมีรายได ้ ความรุนแรงของการ
เจ็บป่วย  ประสบการณ์ในการมารับบริการ การแนะนาํ
ให้มารับบริการ จาํนวนผูใ้ห้บริการ เวลาท่ีใช้ ณ จุดคดั
กรอง และ เวลาท่ีใช ้ณ จุดรับบตัรนดั มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
อภิปรายได้ว่า รายได้ของผู ้มารับบริการส่วนใหญ่มี
รายไดท่ี้ไดสู้งกว่า 20,000 บาท จึงไม่มากไปกบัราคาค่า
รักษาท่ีจ่าย ซ่ึงสอดคล้องกับ นิลุบล เหล่าไพบูลย์กุล 
(2552) ได้กล่าวว่า  ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจกับ
ค่าใช้จ่ายเม่ือใช้บริการ ซ่ึงไม่มากเกินไปกับรายได้ท่ี
ผูรั้บบริการจะจ่ายได ้นอกจากนั้นความรุนแรงของการ
เจ็บป่วย อาจเป็นเพราะ หมอมีการทาํการรักษาโรคได้
ตรงสาเหตุทําให้ความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย
ผูรั้บบริการทุเลาลงซ่ึงสอดคลอ้งกบักมลวรรณ  ปุระสิริ 
(2546)ไดก้ล่าวว่า หมอทาํการรักษาคนไขดี้ทาํให้ความ
รุนแรงของการเจบ็ป่วยของคนไขทุ้เลาลง ส่งผลใหค้นไข้
พึงพอใจในการรักษาอีกทั้งประสบการณ์ในการมารับ
บริการ อาจเป็นเพราะ ผูรั้บบริการท่ีเคยมาตรวจรักษาจาก
โรงพยาบาลในอดีตท่ีผ่านมา สามารถประเมินอาการ
เจ็บป่วยของตนเองได้ซ่ึงสอดคล้องกับนิลุบล  เหล่า
ไพบูลยก์ุล (2552) ไดก้ล่าวว่า การมารับบริการตรวจ
รักษาโรคหลายคร้ังของผูป่้วยทาํใหผู้ป่้วยสามารถคาดเดา

อาการของตนเองไดเ้ม่ือหมอรักษาโรคไดต้รงกบัโรคจึง
เกิดความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามมา  นอกจากนั้น
การแนะนาํให้มารับบริการ อาจเป็นเพราะ มารับบริการ
ได้รับคาํแนะนําจากญาติ ก่อนหน้าน้ีว่า บุคลากรของ
โรงพยาบาลมี กิริยา วาจาสุภาพดี ท่าทีเป็นมิตรส่งผลต่อ
ผู ้มา รับบริการ มีความพึ งพอใจ  ซ่ึ งสอดคล้องกับ 
กมลวรรณ  ปุระสิริ (2546) ได้กล่าวว่า ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก ในดา้นกิริยา วาจา และความ
สุภาพ ของพยาบาลผูใ้หบ้ริการในท่าทีเป็นมิตร ส่งผลให้
ลูกคา้พึงพอใจอีกทั้ง จาํนวนผูใ้ห้บริการ อาจเป็นเพราะ 
ผูรั้บบริการมีความคาดหวงัในการบริการสูงจึงทาํให้
โรงพยาบาลเพิ่มจาํนวนผูใ้หบ้ริการเพื่อรองรังผูรั้บบริการ
ท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัปาริชาติ วฑัฒกานนท ์(2555) 
ได้กล่าวว่า โรงพยาบาลตากสินไดเ้พิ่มบุคลากรเพื่อรับ
อตัราของผูรั้บบริการท่ีเพิ่มข้ึน ส่วน เวลาท่ีใช ้ณ จุดคดั
กรอง อาจเป็นเพราะ โรงพยาบาลแห่งน้ีคดักรองคนไข้
ไดร้วดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พุทธพล ญาติปราโมทและ
ชนานุช มานะดี (2553)  ไดก้ล่าวว่า โรงพยาบาลมีความ
พร้อมในการทาํงานทาํให้ลดระยะเวลาการรอคอยของ
ผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดีและ เวลาท่ีใช ้ณ จุดรับบตัรนดั 
อาจเป็นเพราะ ทางโรงพยาบาลแห่งน้ีมีการลดระยะเวลา
การทาํงานของหมอผูต้รวจไขโ้ดยใช้เทคโนโลยีเขา้มา
ช่วยในการจุดรับบตัรนัดคนไขท้าํให้คนไขท่ี้ไดรั้บการ
ตรวจเสร็จ สามารถไปท่ีจุดรับบตัรไดท้นัที ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ดวงกมล สายเทพ (2550) ได้กล่าวว่า 
ทางโรงพยาบาลได้ใช้โปรแกรมการจัดบริหารตาม
มาตรฐานการพยาบาลผู ้ป่วยนอกมาใช้ในการลด
ระยะเวลารอคอยของผูรั้บบริการ 
 ส่วน อายุ (ปี) จาํนวนคร้ังของการมารับบริการ
ในโรงพยาบาลเวลาท่ีใช ้ณ จุดเขา้รับการตรวจ  และเวลา
ท่ีใช ้ณ จุดรับยาท่ีห้องยา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05
อาจเป็นเพราะกลุ่มคนแต่ละคนมีอาการของโรคไม่
เหมือนกนั ส่งผลให้จาํนวนคร้ังในการมารักษา  เวลาท่ี
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ตรวจโรค  และรับยา ไม่เท่ากันจึงไม่มีความพึงพอใจ
สมัพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิญญา ดีเอ่ียม 
(2549)  ได้กล่าวว่า ผูรั้บบริการแต่ละคนเป็นโรคไม่
เหมือนกัน ทําให้การตรวจ และเวลาในการรับยาไม่
สมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผูบ้ริหารโรงพยาบาลควรนาํผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู ้รับบริการในโรงพยาบาลศูนย์
การแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายในการปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพโดยรวมขององคก์ร 
 2.  ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับ
ผูบ้ริหารนําไปทบทวน  วิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาล ใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดและเพื่อสร้างความมุ่งมัน่ให้แก่บุคคลากรในการ
พฒันาคุณภาพบริการอย่างต่อเน่ืองในทุกด้าน ทาํให้
องค์กรมีช่ือเสียงในการให้บริการท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพยาบาลวชิาชีพ ใน
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

Relationships between Organizational Climate and Quality of Working Life of Professional 
Nurses in Community Hospitals,  Pathumthani Province 

under Public Health  Ministry 

 

                                                                                                                                                                                                        ทศันีย ์ ใจมัน่ และดร. นิภาวรรณ รัตนานนท์ 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวดัปทุมธานี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตวัอย่างคือ พยาบาลท่ี
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีประสบการณ์การทาํงาน 1 ปีข้ึนไป จาํนวน 170 คน สุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
ตรวจสอบความเที่ยง โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคได ้.92, และ .93 ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่า (1) ปัจจยัส่วน
บุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ (2) บรรยากาศองคก์ารและคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.31, SD = .39, X = 3.34, SD = .38)           
(3) บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน (r=.573)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
คาํสําคญั : บรรยากาศองคก์าร, คุณภาพชีวิตการทาํงาน, พยาบาลวิชาชีพ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the relationships between organizational climate and quality of 
working life of professional nurses in community hospital,Pathumthani province,under public health ministry . The 
sample was 170 professional nurses in community hospital Pathumthani Province who were selected by simple 
random sampling. Data were collected by the questionnaire which was validated the content validity by 5 experts. 
The tryout was done in 30 professional nurses and the cronbach’s alpha coefficient was analyzed to indicate the 
reliabity. The  reliabity of organizational climate and quality of working life were .92 and .93 respectively.The 
statistices were  the percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient. The 
significant level was set at .05.The results of this research revealed that the organization climated and quality of 
work-life level of professional nurses in community hospital were in the moderate level ( X =3.31, SD=.39, X =3.34, 
SD=.38).There were no significant relationships between the quality of work life and personal factors: age, status, 
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education, duration of work experience and income. (r=.031, r=-.075, r=.001, r=.105, r=.075respectively) at the level 
of .05. There were significant positive relationship between organizational climate and quality of work life (r=.573) at 
the level of .05. 
 
Keywords: organizational climate, quality of working life, professional nurses 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบนัความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ส่งผล
กระทบใหอ้งคก์ารตอ้งมีการปรับตวั เพื่อใหส้ามารถดาํรง
อยูไ่ด ้ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง
น้ี คือบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการบริหารงาน มีสติปัญญา 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และจิตใจท่ีดีงาม ซ่ึงส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพขององค์การ (ธงชัย 
สันติวงษ์, 2537) บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสําคญั ท่ี
สามารถทาํให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้ดงันั้นผูบ้ริหาร
องค์การควรให้ความสําคัญต่อทรัพยากรบุคคล  ท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ปฏิบติังานในองคก์ารไดน้านและ
พึงพอใจในงาน โดยเสริมสร้างใหบุ้คลากรมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและเพื่อความอยู่รอดในสังคม (Dubin อา้งถึงใน   
จุฑาวดี กล่ินเฟ่ือง, 2543)                   
 พยาบาลเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพท่ีมี
จาํนวนมากที่สุดในองคก์าร มีบทบาทหน้าท่ีในการ
ช่วยเหลือผูรั้บบริการ โดยใชก้ระบวนการพยาบาลในการ
สังเกต วิเคราะห์อาการเปล่ียนแปลงและ ตดัสินใจใหก้าร
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง  ตามขีดความสามารถของ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  ทุติยภูมิ  และปฐมภู มิ  ท่ี
ค รอบค ลุม  4 มิ ติ  คื อ  การ ส่ ง เส ริ ม สุขภ าพ  การ
รักษาพยาบาล การป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเผชิญไดดี้ พยาบาลวิชาชีพ 
จึงควรได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงาน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้ปฏิบติังานอยา่งมีความสุข 
และคงอยู่ในงานนานข้ึน (Manion, 2002) งานการ

พยาบาลเป็นงานท่ีหนกั ทาํงานเป็นเวรผลดัตลอด 24 
ชัว่โมง และเป็นงานท่ีเสียสละใหก้บัสังคม ตอ้งเผชิญกบั
ปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และการ
บาดเจ็บจากการทาํงานได ้จึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
การทาํงาน 
 บรรยากาศองคก์ารเป็นปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน (Werther & Davis, 1982) 
เน่ืองจากการทํางานในองค์การ อยู่ภายใต้การกํากับ
ควบคุม โครงสร้าง กฎระเบียบ และอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคคลใน
องคก์าร (สมยศ นาวีการ, 2536) บรรยากาศองคก์ารเป็น
ความรู้สึกของบุคลากรต่อปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การ
หรือเป็นการรับรู้ของบุคลากรภายในองค์กรต่อสภาวะ
แวดล้อมในการทาํงาน ถ้าบรรยากาศองค์การในการ
ทาํงานมีความเหมาะสมจะส่งผลต่อการจูงใจ  ในการ
ทาํงานของบุคลากร ทาํให้ทุกคนมีความต้องการท่ีจะ
ทาํงานใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด ถา้องคก์ารมีบรรยากาศองคก์ารไม่
ดีย่อมทําให้ไ ม่ เ กิดความ รู้ สึก จูงใจในการทํางาน 
บรรยากาศองคก์ารจึงมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน 
 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน (quality of working 
life) เป็นแนวคิดในการจดัการท่ีเน้นเร่ืองบุคลากรเป็น
สาํคญั โดยประสานเป้าหมายของบุคคลและงาน (Smith , 
1981)ใหผ้สมผสานกนัอยา่งกลมกลืน  ส่วน Werther and 
Davis (1982) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน ประกอบด้วยปัจจยั 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมของบุคคล ปัจจยัดา้นองคก์าร และปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของบุคคล เป็นปัจจยัท่ี
พิจารณาส่ิงท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ความตอ้งการของ
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บุคคลและแรงจูงใจบุคคลในการทาํงาน ท่ีมีผลมาจาก
สถานภาพส่วนบุคคลและองคป์ระกอบบุคคล เช่นอาย ุ
ประสบการณ์ ค่านิยม ทศันคติ (เทพนม  เมืองแมนและ
สวิง  สุวรรณ, 2529) ส่วนปัจจยัด้านองค์การได้แก่ 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย การจดัการ ลกัษณะหน่วยงาน 
ลักษณะงาน และกิจกรรมการทาํงาน และปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การ
ปกครอง เทคโนโลยี ซ่ึงผูท่ี้ปฏิบติังานจะรู้สึกพอใจใน
การทาํงานและสามารถดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุข  มี
คุณค่า และทุ่มเทใหก้บังาน (Casio, 1992, Delamotte & 
Takezawa, 1984)  
 Walton (1974)ใชอ้งคป์ระกอบ 8 ประการ เป็น
ตัวช้ีว ัดคุณภาพชีวิตการทาํงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม เป็นรายไดป้ระจาํเพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต  มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน  มี
โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคลโดยการ
พฒันาความรู้ความสามารถและการใช้ทกัษะใหม่ๆใน
การทํางาน   มีโอกาสก้าวหน้ามั่นคงในงาน   และมี
แนวทางในการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มีการบูรณาการ
ทางสังคม โดยการทาํงานร่วมกันและมีสัมพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลในการทาํงาน มีสิทธิส่วนบุคคลในการ
ทาํงาน โดยมีอิสระในการพดูและใหค้วามเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล มีความสมดุลในการดาํรงชีวิต แบ่งเวลาให้
เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาของการทาํกิจกรรมของ
ตนเอง สังคมและครอบครัว  และความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กับสังคม การทาํงานท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีมีคุณค่า 
เห็นความสําคญัของงานและอาชีพ ลกัษณะและขอ้บ่งช้ี
ของคุณภาพชีวิตการทํางานตามกรอบแนวคิดของ 
Walton (1974) น้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานของบุคคล ทาํให้ผูท้าํงานเกิดความพึง
พอใจในงาน  ดังนั้ นความพึงพอใจในงานจึง เ ป็น
องค์ประกอบหน่ึง ท่ีจะตอบสนองความต้องการส่วน

บุคคลในด้านการทาํงาน ท่ีแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานท่ีดี (ศิริชัย พูนชัย, 2542) แต่ส่วนใหญ่ 
พยาบาลมีความพึงพอใจในงานตํ่าเน่ืองจากปัจจยัหลาย
ประการ ไดแ้ก่การมีทศันคติท่ีไม่ดีในการปฏิบติังาน ไม่
พอใจต่อพฤติกรรมผูบ้ริหาร ถูกจาํกดัความกา้วหนา้ทาง
อาชีพ ระบบการบริหารงานท่ีเป็นลาํดบัชั้น ไม่สามารถ
ทาํงานได้อย่างอิสระ ไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ ขาด
โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ลาศึกษาต่อได้น้อย  
เงินเดือนและสวสัดิการตํ่า ขาดการสนบัสนุนทางสังคม
จากผูบ้งัคบับญัชา  
 จั ง ห วัดป ทุ มธ า นี  มี โ ร งพย าบ าล ชุ มชน 
(community hospital) สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
จาํนวน 6 โรงพยาบาล ท่ีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 
เตียง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลประชาธิปัตย ์ โรงพยาบาลลาํลูก
การโรงพยาบาลหนองเสือ  โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 
โรงพยาบาลคลองหลวง  โรงพยาบาลสามโคก  และ
โรงพยาบาลขนาด 60  เตียง จาํนวน 1 โรงพยาบาล คือ 
โรงพยาบาลธญับุรี  โรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานบริการ
สุขภาพระดบัทุติยภูมิ ท่ีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวยั  เป็นศูนยบ์ริการและ
วิชาการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาการ
พยาบาล การควบคุมป้องกนัโรค การปรับปรุงสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้มชุมชน  และการฟ้ืนฟูสุขภาพในระดบัชุมชน 
โดยให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสานในเขตพื้นท่ี
ท่ีตั้งของโรงพยาบาล ครอบคลุมประชากร 100,000 คน 
สายงานข้ึนตรงต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลชุมชนจึงเป็นหน่วยงานท่ีรองรับแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุข ซ่ึงมีทรัพยากรท่ีมีความพร้อมเกือบทุกดา้น
ในการดาํเนินการและประสานงานกบัหน่วยงานในพื้นท่ี 
เพื่อให้บริการและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  มี
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังาน จาํนวน 362 คน (สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี, 2555) แต่มีโรงพยาบาลลาํ
ลูกกาเพียงแห่งเดียวท่ีผ่านการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)  ดังนั้น
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โรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดัปทุมธานีทุกโรงพยาบาล จึง
มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงระบบบริการสุขภาพให้
เป็นหลักประกันแก่สังคมว่าจะให้บริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐาน แต่เน่ืองจาก
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆภายในองคก์าร ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต
การทาํงาน บรรยากาศองคก์ารเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 
เพราะพฤติกรรมของบุคลากรท่ีมีผลต่อการรับรู้หรือ
เขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้มในองคก์าร บรรยากาศองคก์ารท่ี
ดี  ก่อให้เ กิดความพึงพอใจของผู ้ปฏิบัติงานจะช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตชีวิตการทาํงานของบุคลากร และ
องคก์ารจะมีประสิทธิภาพของงานมากขึ้น ทาํใหอ้งคก์าร
บรรลุเป้าหมายการทาํงาน 
 จากการศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศองค์การกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพของบุญใจ 
ล่ิมศิลา (2542) กรณีศึกษาขา้ราชการสถาบนัพระบรม
ชนก สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขพบว่าการรับรู้
บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลางและการรับรู้
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนบรรยากาศ
องคก์ารมีสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่
ในระดับ สู งสอดคล้อ งกับอ รุ ณี  เ อกวงศ์ตระกู ล 
(2545)ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
บรรยากาศองคก์าร การมีส่วนร่วม กบัคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลศูนย์เขต
ภาคใต  ้พบว่ามีความสัมพนัธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
การทาํงาน อยู่ในระดับสูงสอดคล้องกับกิมบวย เพ็ชร
พนัธ์ (2551) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล บรรยากาศองค์การ ภาวะผูน้าํของหอผูป่้วย กับ
คุณภาพ ชีวิ ตการทํา ง านของพยาบาลวิ ช า ชีพใน
โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเขตชายแดนไทย-

กัมพูชา  พบว่า  บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับสูง
สอดคลอ้งกบั ศศิพิมพ ์คาํกรฤาชา (2553) ศึกษา พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดปทุมธานี  ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมและความสมดุลใน
การดํารงชีวิตอยู่ในระดับตํ่ า ท่ี สุด  และชลลดา  ศรี
ประสิทธ์ิ (2546) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด 
บุรีรัมย ์โดยใชห้ลกัการของWalton (1974) พบวา่คุณภาพ
ชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี สังกดักระทรวง
สาธารณสุข เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพชีวิต
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพและพัฒนาองค์การ
นําไปสู่การปรับปรุงระบบการบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี 
สงักดักระทรวงสาธารณสุข 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ
องคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. สถานภาพสมรส 
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
5. รายได ้

บรรยากาศองค์การ 
1. ดา้นการมีส่วนร่วม 
2. ดา้นโครงสร้าง 
3. ดา้นการใหร้างวลั 
4. ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน 
5. ดา้นความเจริญกา้วหนา้และการพฒันา 
6. ดา้นการควบคุม 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
                                    ตวัแปรอสิระ                                             ตวัแปรตาม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  1 กรอบแนวคิดในการวิจยั       
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั บรรยากาศองคก์ารใช้
แนวคิดของ Dubrin (1984) ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดา้นการ
มีส่วนร่วม ดา้นโครงสร้าง ดา้นการให้รางวลั ดา้นความ
อบอุ่นและการสนับสนุน ด้านความเจริญก้าวหน้าและ
การพฒันา ด้านการควบคุม กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิต
การทาํงานใชแ้นวคิดของ Walton (1974) ประกอบดว้ย 8 
ดา้น ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นสภาพ
การทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสใน
การพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความกา้วหน้า
และความมัน่คงในงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมดา้น
สิทธิส่วนบุคคล ดา้นความสมดุลในการดาํรงชีวิต ดา้น
ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
ปทุมธานีสงักดักระทรวงสาธารณสุข 
 2.  บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
 
วธีิการดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ป ร ะ ช า ก ร คื อ พ ย า บ า ล ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จาํนวน 6 โรงพยาบาล 
ของจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน 1 ปีข้ึน
ไป จาํนวน 170 คน 

คุณภาพชีวติการทาํงาน 
1.  ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
2.  สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
3.  โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล 
4.  ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
5.  การบูรณาการทางสังคม 
6.  สิทธิส่วนบุคคล 
7.  ความสมดุลในการดาํรงชีวิต 
8.  ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 
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 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 170 คน เลือกจากประชากร
โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จากพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาล ชุมชน  จังหวัดป ทุมธา นี  รวม  6 
โรงพยาบาล 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
จาํนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ และแบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตการทํางาน  หาค่าความสอดคล้องของ
แบบสอบถามโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างขอ้
คาํถามกบัวตัถุประสงค์หรือเน้ือหา (Item Objective 
Congruence Index-- IOC) รวมทั้งฉบบัไดค่้าเฉล่ีย.96  
วิเคราะห์ความเท่ียงของเคร่ืองมือ โดยการคาํนวณหาค่า
สั มประ สิท ธ์ิ แอลฟาของครอนบาค  ( Cronbach’s 
coefficiency) ความเท่ียงของแบบสอบถาม ทั้งฉบบั
เท่ากบั .92 และความเท่ียงดา้น บรรยากาศในองคก์าร .92 
ดา้นคุณภาพชีวิตชีวิตการทาํงาน .93 

ชุดท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลมี
จาํนวน 5 ขอ้ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการการปฏิบติังาน รายได ้ลกัษณะ
แบบสอบถามปลายปิดขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน 5 ขอ้ 
 ชุดท่ี 2  แบบสอบถามบรรยากาศองคก์าร ผูว้ิจยั
ใชแ้บบสอบถามของ รัชนู เรืองโอชา ( 2554) ซ่ึงสร้าง
ตามแนวคิดของ Dubrin (1974) ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านโครงสร้าง ด้านการให้รางวลั 
ด้ านคว ามอบ อุ่นและการสนับส นุน  ด้ านคว าม
เจริญกา้วหนา้และการพฒันา ดา้นการควบคุมจาํนวน 36 
ขอ้ 

ชุดท่ี3  แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามของศศิพิมพ ์คาํกรฤาชา (2553) ซ่ึง
สร้างตามแนวคิดของ Walton (1974) ประกอบดว้ย  8 
ดา้น คือ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ
ทาํงานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการ

พฒันาความสามารถของบุคคล ความกา้วหนา้และความ
มัน่คงในงาน การบูรณาการทางสังคม สิทธิส่วนบุคคล 
ความสมดุลในการดาํรงชีวิต ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
สงัคมจาํนวน 32 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดับ
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
ถึงสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี   สังกดักระทรวง
สาธารณสุข และสําเนาถึงหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัปทุมธานี สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เพื่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มูล 
  2.  ติดต่อประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลชุมชน  จงัหวดัปทุมธานี   สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ขอบัญ ชี ร าย ช่ื อพยาบาลวิ ช า ชีพ ท่ีป ฏิบั ติ ง านใน
โรงพยาบาลทั้ง 6 โรงพยาบาลในจงัหวดัปทุมธานี เลือก
กลุ่มตวัอย่างจากจาํนวนพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดจาํนวน 
170 คนโดยการสุ่มอยา่งง่าย นาํแบบสอบถามสาํหรับแต่
ละโรงพยาบาลแยกใส่ซองมอบให้หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาลแต่ละโรงพยาบาลและประสานงานกบัหัวหน้า
แผนกในการแจกแบบสอบถามให้แก่พยาบาลวิชาชีพใน
หน่วยงานเป็นรายบุคคลพร้อมซองระบุถึงช่ือแต่ละ
บุคคล   

 3.  เก็บแบบสอบถามคืนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ผูว้ิจยัใช้เวลาเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 สัปดาห์ ในเดือน 
มกราคม 2556 จาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 170 ฉบบั 
นาํแบบสอบถามที่ไดรั้บกลบัคืนตรวจสอบความสมบูรณ์
ของขอ้มูล    และนาํมาวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ของจาํนวนแบบสอบถาม 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง คือ อาย ุ
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน รายได ้ใชส้ถิติบรรยาย หาค่าความถ่ี และร้อย
ละ 
 2.  บรรยากาศองคก์ารและคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดั
ปทุมธานี ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบั
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ชุมชน  จังหวัดปทุมธานี  คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันและกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 
 
ผลการวจัิย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทั้ งหมดเป็นเพศ
หญิงทั้งหมดมีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปีร้อยละ 52.9 ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 60.6 จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีและเทียบเท่า ร้อยละ 88.2 ระยะเวลาการ
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนอยูร่ะหว่าง 6-15 ปี ร้อย
ละ 45.3 มีรายไดร้ะหว่าง 20,001-30,000 บาทร้อยละ 
44.7 
 บรรยากาศองค์การของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัปทุมธานี สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.31, 
SD=.39) พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมและ 
ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน  อยู่ในระดับสูง          
( X =3.48, SD =.52 X =3.48, SD=.49) รองลงมาดา้น
โครงสร้างอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.44, SD= .50) และดา้น
ท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นการให้รางวลัอยูใ่นระดบัปานกลาง (
X =2.97, SD=.57)  

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพใน 
โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัปทุมธานี สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.34, 
SD=.38) พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นสิทธิส่วนบุคคลอยู่
ในระดบัสูงมากท่ีสุด ( X =3.65, SD=.53) รองลงมาดา้น
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคมอยู่ในระดับสูง ( X
=3.64, SD =.55) และดา้นท่ีตํ่าท่ีสุดคือดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X =2.85, 
SD=.67)  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล บรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี 
สังกดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลโดย
จาํแนก อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบติังาน รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ  (r=.031,-
.075,.001,.105,.075) ส่ ว น บ ร ร ย า ก า ศ อ ง ค์ ก า ร มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (r= .573, P-value=.000) 
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
   การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
ปทุมธานี อภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยัเป็นพยาบาลวิชาชีพเพศหญิงทั้งหมด  อายุของ
พยาบาลวิชาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน อธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชนมาระยะหน่ึงจะสามารถปรับตวัเขา้กบั
การทาํงานและมีความชาํนาญในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน มี
การ รับ รู้ คุณภาพชีวิตไม่ ต่างกัน  ประกอบกับการ
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีการทาํงานเป็นทีม
และจะมีพยาบาลวิชาชีพรุ่นพี่เป็นพี่เล้ียงช่วยเหลือในการ
ปฏิบติังาน ทาํให้เกิดการเรียนรู้งาน มีประสบการณ์ใน
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การทาํงานเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี 
เอกวงศ์ตระกูล (2545) ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การมี
ส่วนร่วม บรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพยาบาลประจําการศูนย์ภาคใต้พบว่าอายุไม่ มี
ความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล
ประจําการ  สถานภาพสมรส  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ชุมชน อธิบายได้ว่าพยาบาลวิชาชีพมีสถานภาพสมรส  
จะไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากคู่สมรสมีท่ีปรึกษา
ระบายความรู้สึกคบัขอ้งใจในการทาํงาน มีความรักความ
เขา้ใจ และความเห็นใจซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัตดัสินใจ
แก้ปัญหาต่างๆ จะช่วยลดความเครียด สอดคล้องกับ
การ ศึกษาของ จุฑาว ดี  ก ล่ิน เ ฟ่ือง  (2543) ท่ี ศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน 
บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลประจาํการโรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม
พบวา่สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
การทํางาน  ระดับการศึกษา  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน อธิบายไดว้่า พยาบาลวิชาชีพท่ี
เรียนจบการศึกษาระดบัปริญญาโท ยงัคงปฏิบติังานใน
หน้าท่ีเดิม มีอตัราเงินเดือนเกินจึงพบว่าระดบัการศึกษา
ของพยาบาลวิชาชีพไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชลลดา ศรีประสิทธ์ิ (2546) 
ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พบว่า  ระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล
วิชาชีพระยะเวลาการปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวิตการทาํงาน อธิบายได้ว่าพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจะมีประสบการณ์ใน
ปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน จะมีความรู้และความสามารถ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิมบวย เพช็รพนัธ์ (2551) ท่ี
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวนัออกพบวา่ระยะเวลาการ
ปฏิบติังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพ อธิบายไดว้่าพยาบาลวิชาชีพมีกาํลงัท่ีจะ
ทาํงานต่อไปมี รายไดเ้พียงพอทาํใหผู้ป้ฏิบติังานพึงพอใจ
ในการทาํงานสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิยดา ผุยเจริญ 
(2545) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
ความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน                      
 2.  บรรยากาศองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัปทุมธานี สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พยาบาล
วิชาชีพมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองค์การ  เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด ทั้ง 6 ดา้น พบว่าพยาบาลวิชาชีพ
มีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง
ในด้าน ด้านการมีส่วนร่วม และ ด้านความอบอุ่นและ
การสนบัสนุน ตามลาํดบั รองลงมาดา้นโครงสร้างอยูใ่น
ระดบัสูง และดา้นท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นการให้รางวลัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง พยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
บรรยากาศองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมสูง จากการมีความ
พึงพอใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการทาํงาน ในการกาํหนด
มาตรฐานการทาํงานและมีอิสระในการทาํงาน มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและมีความรู้สึกท่ีเป็นมิตรกันใน
องค์การ การยอมรับช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน (Dubrin, 
1984) สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาวดี  กล่ินเฟ่ือง 
(2543) ศึกษาบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลประจ ําการ  โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม พบว่าดา้นการให้รางวลัอยู่ในระดบั
ปานกลาง   
 ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุนของพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง   พยาบาลวิชาชีพมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารดา้นความอบอุ่นและ
การสนับสนุนโดยปฏิบติังานในองค์การยึดผูป่้วยเป็น
ศูนยก์ลาง บรรยากาศองคข์องพยาบาลวิชาชีพจะรักกนั
แบบพี่น้อง พยาบาลท่ีจบใหม่พี่จะดูแลอบรมนอ้งให้อยู่
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ในแนวเดียวกนั เคารพกนั จะเป็นมิตรกนัภายในองคก์าร 
ให้ความร่วมมือกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิด
ปัญหาจะร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆสอดคลอ้ง
งานวิจยัของจุฑาวดี กล่ินเฟ่ือง (2543) ศึกษาบรรยากาศ
องค์การกับ คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
ประจาํการ โรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม พบว่า
ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุนอยูใ่นระดบัสูง                  
 บรรยากาศองค์การด้านการให้รางวัลของ
พยาบาลวิชาชีพ พบว่าพยาบาลวิชาชีพ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารดา้นการให้รางวลัตํ่าท่ีสุดอยู่
ในระดับปานกลาง  แสดงให้เห็นว่าระบบงานของ
พยาบาลไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการให้รางวัลและ
ชมเชยแก่ผูมี้ผลงานดีเด่น แมว้่ามีการศึกษาเร่ืองน้ีจะผ่าน
มาหลายปีแลว้ก็ตาม ค่าเฉล่ียของบรรยากาศองค์การก็
ยงัคงมีค่าเฉล่ียท่ีตํ่ากว่าด้านอ่ืนๆ ผลการศึกษาดงักล่าว
ผูบ้ริหารควรท่ีใหมี้การยกยอ่งชมเชยหรือใหร้างวลัแก่ผูมี้
ผลงานดีสอดคล้องงานวิจัยของกิมบวย  เพ็ชรพันธ์ 
(2551) ท่ี ศึกษาบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวนัออก เขต
จงัหวดัชายแดนไทย-กมัพูชา อยู่ในระดบัปานกลางดา้น
การให้รางวลัมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชทั เมืองโคตร (2550) ท่ีศึกษาบรรยากาศองคก์ารท่ีมี
ผลต่อการทาํงานของบุคลากรสาธารณสุขศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชนพบว่าดา้นการให้รางวลั ตํ่าท่ีสุด อยู่ในระดบัปาน
กลาง  
 3. คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี สังกดักระทรวง
สาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นสิทธิ
ส่วนบุคคลอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาด้านความ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสังคมอยูใ่นระดบัสูง และตํ่าท่ีสุดคือ
ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง จากผลการวิจัยข้างต้น เห็นว่าคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดั
ปทุมธานี สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าพยาบาล
วิชาชีพมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
รินดา กาฬเนตร (2552) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ท่ีพบว่า
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดบั
ปานกลางสอดคล้องงานวิจัยของศศิพิมพ์ คาํกรฤาชา 
(2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวดัปทุมธานี
พบว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง   
 คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นสิทธิส่วนบุคคลของ
พยาบาลวิชาชีพ พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นสิทธิส่วนบุคคลอยู่
ในระดับสูง อธิบายได้ว่าพยาบาลวิชาชีพต้องการให้
ผูร่้วมงานใหเ้กียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและเอ้ือ
อาทรกนัในฐานะวิชาชีพเดียวกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ อรุณี เอกวงศต์ระกูล (2545) ศึกษาความสัมพนัธ์
ปัจจัยระหว่ าง ส่วนบุคคล  การมี ส่วนร่วมในงาน 
บรรยากาศองค์การ  กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลประจาํการโรงพยาบาลศูนยเ์ขตภาคใต้พบว่า
คุณภาพชีวิตการทํางานด้านสิทธิส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดบัสูง 
 คุณภาพชีวิตการทํางานด้านความเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กับสังคมของพยาบาลวิชาชีพพบว่าพยาบาล
วิชาชีพมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ด้านความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคมอยู่ในระดับสูง 
อธิบายไดว้่า พยาบาลวิชาชีพมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
พยาบาล และได้ทาํประโยชน์ต่อสังคมสอดคล้องกับ
งานวิจยัของศศิพิมพ ์คาํกรฤาชา (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานีพบว่าคุณภาพชีวิต
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การทาํงาน พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล
วิชาชีพ  ดา้นความเก่ียวพนัธ์กบัสงัคม อยูใ่นระดบัสูง 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน  ด้านค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรม ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม อยู่ในระดบัปานกลาง อธิบายไดว้่าองคก์ารจะ
ไดรั้บเงินจากกระทรวงสาธารณสุข และอตัราเงินเดือน
เป็นไปตามท่ีกระทรวงกาํหนด แต่ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
ทําให้ข้าราชการโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพเห็นว่า
ค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ และ
วิชา ชีพพยาบาลต้อง มีภาระงานหนักในการดูแล
ผูรั้บบริการท่ีเพิ่มจาํนวนมากขึ้นและผูม้ารับบริการส่วน
ใหญ่ เ ป็นผู ้สู งอายุและมีภาวะโรคเ ร้ือ รังและโรค
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆสอดคลอ้งงานวิจยัอรุณี เอกวงศ์
ตระกูล (2545) ศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัระหว่างส่วน
บุคคล การมีส่วนร่วมในงาน บรรยากาศองค์การ กับ
คุณภาพชีวิตการทํา งานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลศูนยเ์ขตภาคใตพ้บว่าคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรณท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีอยู่
ในระดบัตํ่าท่ีสุดสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุญยืน สุข
แสงทอง (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ชีวิตของพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสังกัด
กองทพับกพบว่าดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
ด้านความก้าวหน้ามัน่คง และด้านความสมดุลในการ
ดาํรงชีวิตอยู่ในระดบัปานกลางและค่าเฉล่ียตํ่ากว่าดา้น
อ่ืนๆเช่นกนั 
 4.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคล  บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดั
ปทุมธานี สงักดักระทรวงสาธารณสุข 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคล บรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี 

สังกดักระทรวงสาธารณสุขพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มี
ความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล
วิชาชีพโดยจําแนกด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายได้  ตามลาํดับ 
ส่วนบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(r=.573, P<.05) แยกเป็นรายดา้นพบวา่ 
 1.  บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้าน
โครงสร้าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 (r=.531, 
P<.05) 
 2. บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพดา้นความ
เจริญกา้วหนา้และการพฒันา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 (r=.498, P<.05) 
 3.  บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นการมี
ส่วนร่วม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  (r=.341, P<.05) 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
คุณภาพ ชีวิ ตการทํา ง านของพยาบาลวิ ช า ชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัปทุมธานี สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัปานกลางกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพยาบาลวิชาชีพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(r=.573) เป็นไปตามสมมุติฐาน ผลการวิจยัอธิบายไดว้่า 
เม่ือพยาบาลวิชาชีพรับรู้บรรยากาศองคก์ารท่ีเอ้ืออาํนวย
ต่อผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ก็จะส่งผลให้
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดบั
ปานกลาง การรับรู้บรรยากาศองคก์ารและมีความเขา้ใจ
บรรยากาศองคก์ารและความเป็นไปในองคก์ารจะมีผลดี
ต่อพฤติกรรมของคนในการทํางาน  ซ่ึงบรรยากาศ
องคก์ารสามารถสร้างข้ึนไดด้ว้ยหวัหนา้งานและสามารถ
ปรับปรุงได้เพื่อให้คนทํางานพึงพอใจและจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัรินดา 
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กาฬเนตร (2552) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยใช้
หลกัการWalton (1974) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในงาน ลกัษณะงานกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ พบว่า
พยาบาลประจาํการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง แรงจูงใจในงานมีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวิตการทาํงานเชิงทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 เม่ือพิจารณารายดา้น 
ดา้นโครงสร้างมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิต
การทาํงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดบัปานกลางท่ีมี
ค่าสูงสุด (r=.531) ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
รองลงมาด้านความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนามี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดบัปานกลาง (r=.498) ท่ีระดบั
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และดา้นการส่วนร่วมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพอยูใ่นระดบัปานกลางที่.05 
 ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้บริหารองค์การควรหา
แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล
วิชาชีพให้ดีข้ึนโดยเฉพาะการเสริมสร้างบรรยากาศท่ี
เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ใน
ระดบัปานกลางและควรเสริมสร้างบรรยากาศองคก์าร
ดา้นการใหร้างวลัซ่ึง มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ผูบ้ริหารควรมี

การให้รางวลัเป็นไปอยา่งยติุธรรมและเหมาะสมตามผล
การปฏิบติังานเพื่อนาํไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยเฉพาะด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม และดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ พบวา่มีคะแนนตํ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ ผูบ้ริหาร
ควรดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํงานให้ปลอดภยั และส่งเสริม
ใหพ้ยาบาลวิชาชีพไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอเหมาะสม
กบัการปฏิบติังานและการดาํรงชีวิต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมในประเดน็ต่อไปน้ี 

1.  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสมดุล
ในการดํารงชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ชุมชนจงัหวดัปทุมธานี 
 2.  ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนของ
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 
จงัหวดัปทุมธานี 
 3.  ศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจ ท่ีเอ้ือต่อ
การทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน 
จงัหวดัปทุมธานี

 
เอกสารอ้างองิ 

กิมบวย  เพช็รพนัธ์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบคุคล บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นาํ ของหัวหน้าหอ 
ผู้ป่วยกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออก เขตจังหวัด 
ชายแดน-กัมพูชา. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

จุฑาวดี  กล่ินเฟือง. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบคุคล ลกัษณะงาน และบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
การทาํงานของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร 

 มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
ชลลดา  ศรีประสิทธ์. (2546). คุณภาพชีวิตการทาํงานของบคุลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบรีุรัมย์. 

วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology108 Vol. 9 No. 1 January-April 2015

ชทั  เมืองโคตร. (2550). ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบคุลากรสาธาณสุขศูนย์
สุขภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุข
ศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

นงพงา ป้ันทองพนัธ์. (2542). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบคุคลของพยาบาลประจาํการ ภาวะผู้นาํและการ
เสริมพลงัอาํนาจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล
ประจาํการหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์บณัฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 นิยดา ผยุเจริญ. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบคุคล ความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการ   
                ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลยั.วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหา   
                 บณัฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา. 
บุญใจ ล่ิมศิลา. (2542). บรรยากาศองค์การกับการรับรู้คุณภาพชีวิตในการทาํงาน: กรณีศึกษาข้าราชการ สถาบันพระ

บรมชนก สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต โครงการบณัฑิตศึกษา, สาํนกั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

บุญยนื  สุขแสงทอง. (2552). ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล ลูกจา้งชัว่คราว 
 โรงพยาบาลสงักดักองทพับก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี, 6(1), 133-139. 
ทศันา  บุญทอง. (2533). พยาบาลกับการพัฒนาบคุลิกภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพมิพพ์ิสูจนอ์กัษร. 
ทวีทอง  กวีทอง. (2530). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัคสรรกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ พยาบาลวิชาชีพ ใน

โรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั. 
เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. (2529). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 
ธงชยั  สนัติวงษ.์ (2537). การจัดการ. กรุงเทพฯ:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
รัชนู เรืองโอชา. (2554). ความสัมพันธ์การรับรู้บรรยากาศองค์การ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานเชิงโครงสร้างและ

ความพึงพอใจในงานของบคุลากรศูนย์เทคโนโลยีและวัสดแุห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

รินดา  กาฬเนตร (2552). คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า.  
วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข, มหาวิทยาลยัมหิดล. 

ศศิพิมพ ์ คาํกรฤาชา. (2553).  ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล,  
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย. 

ศิริพร  พูนชยั. (2542). ผลของการเสริมสร้างพลังอาํนาจโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อความอิสระแห่งตนเองความและพึง
พอใจในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาล บณัฑิตวิทยาลยั, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สมยศ นาวีการ. (2536). การบริหาร. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้. 
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี. (2555). รายงานบริหารงานบคุคลปทุมธานี. ปทุมธานี: ผูแ้ต่ง. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 109

อรุณี เอกวงศต์ระกลู. (2545).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบคุคล การมีส่วนร่วมในงาน บรรยากาศองค์การ กับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาล ศูนย์เขต ภาคใต้. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาล 
ศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Cascio, W. F. (1992). Managing human (3 rd edition). NewYork: McGraw-Hill. 
Davis, K. (1981). Human behavior at work:Organization behavior. New York:  McGraw-Hill. 
Deleamotte, Y. & Takezawa, S. I. (1984). Quality of working life in international perspective. Switzerland: 

International Laber. 
Dubrin, R. (1984). Handbook of work: Organization and society. New York: Chicago: Rand McNally Collage 

Publishing Co. 
Manion, J. (2002).  Job at work.. Journal of Nursing Administration, 33(12), 652-659 
Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper & Row Publisher. 
Smith, H. L. & Mitry, N. W. (1981). Nurses, quality of working life. Nursing Management, 14(1), 14-18. 
Walton, R. E. (1974). Quality of working life: What is it ?. Sloan Management Review 15(1), 13-18.         
Werther, W. B. & Davis, K. (1982). Personal management and human resource. Tokyo: McGraw-Hill.



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology110 Vol. 9 No. 1 January-April 2015

 ปัจจยัทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อสมรรถนะการจดัการระบบการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุของ
พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัปทุมธานี 

Factor Correlated with Competency of Long Term Care Management for the Elderly  
of Professional Nurses in Hospitals under Ministry of Public Health, 

Pathumthani Province 
 

                                                                                                                                                                                                                  จนัทิมา  บนัลือฤทธ์ิ และปรียากมล ข่าน 

บทคดัย่อ   
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา: (1) ระดบัสมรรถนะการจดัการระบบการดูแลระยะยาวและสมรรถนะใน

การดูแลผูสู้งอาย ุ(2) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อสมรรถนะการจดัการระบบการดูแลระยะยาวและสมรรถนะ
ในการดูแลผูสู้งอายุ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 286 คน เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันและไคว-์สแควร์ กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1) สมรรถนะการจดัการระบบการดูแลระยะยาวในกลุ่มผูสู้งอายุ อยู่ในระดบัสูง ( X
=3.652, SD = .656) (2) สมรรถนะในการดูแลผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัสูง ( X =3.884,  SD = .606) (3) ปัจจยัส่วนบุคคลกบั
สมรรถนะการจดัการระบบการดูแลระยะยาว ไดแ้ก่ การไดรั้บการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(p-value=.000) สมรรถนะการคิดเชิงวิเคราะห์/ความถนดัการทาํวิจยัและการดูแลท่ีสาํคญัมีความสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งงาน 
(p-value =.009 และ .036) (4) ปัจจยัส่วนบุคคลกบัสมรรถนะในการดูแลผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ การไดรั้บการฝึกอบรมมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value=.001) ส่วนอายุและตาํแหน่งงานมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะราย
ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะการปฏิบติัการพยาบาล (p-value=.000, .021) การวางแผนการจาํหน่าย (p-value= .020, .000) และการ
ประสานงานกบัสหวิชาชีพ (p-value=.027) และพบความสัมพนัธ์ระหว่างอาย ุตาํแหน่งงานและขนาดของสถานบริการ
มีความสมัพนัธ์กบัการจดัการกบัความเจบ็ป่วย (p-value=.032, .004, .007) 

 
คาํสําคญั: การดูแลระยะยาว, สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ, การดูแลผูสู้งอาย ุ
 
Abstract  

The objectives of the research were: (1) to study the level of competency in long term care management and 
competency of care management for the elderly of professional nurses (2) to study associations between personal 
factors with competency of long term care management and competency of care management for the elderly of 
professional nurses. The sample was derived by stratified random sampling technique. The questionnaires were used 
to collect data from sample of 286 professional nurses. The statistics used in the analysis were percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s Product-Moment Correlation and Chi-Square with p-value = 0.05. The results revealed 
that (1) Overall, professional nurses perceived the competency of long term care management for the elderly at the 
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high level ( X =3.652, SD = .656). (2) Overall, professional nurses perceived the competency of care management for 
the elderly at the high level ( X =3.884, SD = .606). (3) The association was found between personal factors with the 
competency of long term care management for the elderly. The personal factors associated significantly in general 
with training (p-value=.000). The association was also found only two sub competencies; critical thinking/research 
aptitude, clinical care (p-value= .009, .036 ) (4) The association were found statistically for training and the 
competency of care management for the elderly in general with training (p-value =.001). Meanwhile, age and position 
and setting were significantly associated with technical skills (p-value =.000, .021) illness management                     
(p-value=.021, .012) discharge planning (p-value= .020, .000.The association were found statistically for age position 
and setting with interdisciplinary collaboration (p-value=.027, .016, .000). 
 
Keywords: long term care management, competency, elderly, professional nurses 
 
ความนํา  

การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรเป็น
ผลจากความสํา เ ร็ จของความ เจ ริญก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขาการแพทย์
และสาธารณสุข ทาํให้ประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน ขณะท่ี
อัตราการเกิดลดลง  สัดส่วนของผู ้สูงอายุจึงมากข้ึน
ตามลาํดับ คิดเป็นร้อยละ 6.8, 9.5 และ 10.7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ในปี 2545-2550 และคาดว่าจะเพิ่ม
เป็นร้อยละ 13.4 ในปี 2558 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2551) นอกจากน้ีย ังมีการประมาณการว่าใน  25 ปี
ข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุ จึง
กลายเป็นประเด็นท่ีกําลังได้รับความสนใจมากทั้ งใน
ระดบัชาติและระดบัโลก เพราะส่งผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดล้อมและด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่
อาศยั   

ดงันั้นการจดับริการท่ีมีเป้าหมายของการบริการ
ท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุ คือ ระบบการดูแลระยะยาว (long term 
care) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ระบบการดูแล
ระยะยาวท่ีมีรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึง
การดูแลท่ีเป็นทางการ หมายถึง การดูแลโดยบุคลากร

วิชาชีพ ส่วนการดูแลท่ีไม่เป็นทางการ หมายถึง บริการ
ดูแลผูสู้งอาย ุโดยครอบครัว เพื่อนบา้นและอาสาสมคัร  

เ น่ืองจากการดูแลระยะยาวส่วนใหญ่เป็น
ผูสู้งอายุและมีการเจ็บป่วยเร้ือรัง การดูแลระยะยาวจึง
กลายเป็นการบริการของผู ้สูงอายุโดยปริยาย  แต่ใน
ปัจจุบนัระบบการบริการไม่ครอบคลุมความตอ้งการของ
ผูสู้งอายุ  อุปกรณ์การแพทยไ์ม่เพียงพอขาดแคลน
งบประมาณ ขาดแคลนบุคลากรดา้นสุขภาพ สมรรถนะ
ของผูใ้ห้บริการมีความจาํกัด ขาดการประสานงานที่ดี
ระหว่างสถานบริการตั้ งแต่การบริการระดับปฐมภูมิ
จนถึงการบริการระดบัตติยภูมิ ทาํให้มีการขา้มขั้นไปใช้
บริการในโรงพยาบาล แสดงให้เห็นว่าระบบการดูแล
ระยะยาวในปัจจุบันย ังไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและช่วยใหผู้สู้งอายไุดอ้ยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ   

ในสถานการณ์ปัจจุบนัพบว่าการจดัการระบบ
การดูแลระยะยาวสําหรับผูสู้งอายุในประเทศไทยนั้นยงั
เป็นการบรรเทาปัญหาและสงเคราะห์เฉพาะหนา้มากกว่า
การพฒันาผูสู้งอายใุหพ้ึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 
(เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, 2550)  ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพ
เป็นบุคลากรในทีมสุขภาพและเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ 
เป็นวิชาชีพท่ีใช้ทกัษะการพยาบาลและศาสตร์ของการ
ดูแล ในขณะเดียวกนัแนวโนม้ของจาํนวนผูสู้งอายท่ีุเพิ่ม
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มากข้ึนอย่างชดัเจนน้ี พยาบาลจึงเป็นบุคลากรท่ีตอ้งการ
ของสถานบ ริก าร ทุกระดับ  โดย เฉพาะอย่ า ง ยิ่ ง
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดบัตาํบลมีหน้าท่ีให้บริการการรักษาส่งเสริม
และฟ้ืนฟสูภาพใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูสู้งอายมีุความคลา้ยคลึง
กนัอยูใ่นหลายสถาบนั ซ่ึงมีสถาบนัการศึกษาและองคก์ร
วิชาชีพพยาบาลไดมี้การกาํหนดแนวคิดเร่ืองสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพไว้หลายสถาบันในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ สมรรถนะตามแนวคิดของ Florida International 
University School of Nursing (2002) แนวคิดการใหก้าร
ดูแลผูสู้งอายุในสถาบนั American Association of 
Colleges of Nursing -- AACN (2000) แนวคิดของ
สถาบนั The John A. Hartford Foundation Institute for 
Geriatric Nursing (2000) แนวคิดสมรรถนะของสถาบนั 
The National Organization of Nurse Practitioner 
Faculties -- NONPF (2000) สถาบนั The American 
Geriatrics Society -- AGS (1998)  และในการดูแลระยะ
ยาวในเมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉาง 
อาน หวาง ไดท้าํการศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ในระบบการดูแลระยะยาวในกลุ่มผูสู้งอายไุดใ้ชแ้นวคิด
ของ The ICN Framework of competencies for 
generalist nurses -- ICN และ American  Association of 
Colleges of Nursing -- AACN ( 2004)  ส่วนในประเทศ
ไทย ปีพ.ศ. 2551 สภาการพยาบาลไดก้าํหนดสมรรถนะ
การปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ
ประกอบดว้ย 9 สมรรถนะดว้ยกนั 

ด้วยเหตุผลตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมี
ความประสงคท่ี์จะศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ในการจดัการระบบการดูแลระยะยาว และสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุโดยใชแ้นวคิดของ 
The ICN Framework of competencies for generalist 
nurses -- ICN, The John A. Hartford Foundation 

Institute for Geriatric Nursing (2004) และThe American 
Association of Colleges of Nursing -- AACN (2000)  มา
เป็นกรอบในการกาํหนดสมรรถนะการจดัการระบบการ
ดูแลระยะยาวในกลุ่มผูสู้งอายุของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการพฒันาบุคลากรทางการพยาบาลในดา้นสมรรถนะ
การจัดการและสมรรถนะการดูแลผูสู้งอายุของแต่ละ
สถานบริการ  เพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงและ
ตอบสนองกบัความตอ้งการในการดูแลระยะยาวในกลุ่ม
ผูสู้งอายุท่ีจะมารับบริการในหน่วยสถานบริการสุขภาพ 
ของรัฐต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะการจดัการระบบ
การดูแลระยะยาวและสมรรถนะในการดูแลผูสู้งอายขุอง
พยาบาลวิชาชีพ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและขนาดของ
สถานบริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อสมรรถนะการจดัการ
ระบบการดูแลระยะยาวและสมรรถนะในการดูแล
ผูสู้งอายขุองพยาบาลวิชาชีพ 
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การดูแลระยะยาว (long term care) เป็นคาํท่ี
นิยมใช้มากในปัจจุบนัและอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลิตผล
ของการเป็นสังคมผูสู้งอายุ และสภาพความเจ็บป่วย
เร้ือรังของประชากรโลก อย่างไร ก็ตามมิไดห้มายความ
ว่า ผูสู้งอายทุุกคน ผูเ้จ็บป่วยเร้ือรัง หรือผูพ้ิการ ตอ้งการ
บริการการดูแลระยะยาว แต่เน่ืองจากผูรั้บบริการการดูแล
ระยะยาวส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายท่ีุมีอายมุากกว่า 85 ปีข้ึน
ไป และมีการเจ็บป่วยเร้ือรัง การดูแลระยะยาวจึง
กลายเป็นบริการของผูสู้งอายุไปโดยปริยาย ซ่ึง
ความหมายท่ีแทจ้ริงของการดูแลระยะยาวนั้น   เยาวรัตน ์
ปรปักษข์าม (2550) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า การดูแล
ระยะยาวว่า หมายความถึงลกัษณะของการดูแลสุขภาพ
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แบบเตม็รูปแบบ ทั้งการบริการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
และการบริการทางสังคม ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีให้บริการท่ี
บา้นและในชุมชนเป็นเวลายาวนานอยา่งต่อเน่ือง และ
โดยมากจะเป็นการใหบ้ริการแก่บุคคลท่ีสูญ เสียศกัยภาพ
ในการดูแลตนเองและตอ้งการพึ่งพาผูอ่ื้น ทั้งน้ีเพื่อทาํให้
บุคคลท่ียงัอยู่ในช่วงการฟ้ืนฟูจากการเจ็บป่วยเร้ือรังให้
สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างปกติ มีสุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ซ่ึงผูท้าํหน้าท่ีช่วยเหลือในการดูแลระยะยาว 
ส่วนมากไม่จาํเป็นตอ้งมีทกัษะ ในการดูแลมากนัก 
เน่ืองจากการใหบ้ริการเป็นกิจกรรมทัว่ไป เช่น การดูแล
กิจวตัรประจาํวนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการกินอาหารอาบนํ้ า 
แต่งตวั ช่วยพาไปห้องนํ้ า การเคล่ือนยา้ยผูสู้งอายุจาก
เตียงหรือเกา้อ้ี เป็นตน้ 

โฮร์แมนและไคยคั (Hooyman & Kiyak, 2002, 
p. 539) ไดใ้หนิ้ยามว่าการดูแลระยะยาวเป็นการกล่าวถึง
ภาพกวา้งในระดบัของการใหบ้ริการสนบัสนุน และการ
เตรียมการช่วยเหลือให้แก่บุคคลท่ีเป็นผูป่้วยเร้ือรังหรือมี
คว ามพิ ก า ร ซ่ึ ง ไ ม่ ส าม า รถ ช่ ว ย เห ลื อตน เ อ ง ใน
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งอิสระ 

ส่วนคาํว่า “สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ” ไดมี้
ผูใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ ดงัต่อไปน้ี 

จนัทร สังขสุ์วรรณ (2538, หนา้ 15) ให้
ความหมายของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพว่าหมายถึง 
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ทศันคติ ตลอดจนท่าที และ
บุคลิกลกัษณะท่ีพยาบาลวิชาชีพพึงมีเป็นพื้นฐาน ท่ีจะ
เอ้ืออํานวยให้สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ี
คว าม รับผิดชอบของพยาบาลวิ ช า ชีพได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร (2539, หนา้ 17) ไดใ้ห้
ความหมายของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพว่า หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความสามารถของบณัฑิตทาง
พยาบาลศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัความรู้ทกัษะ ความสามารถ 
ทศันคติ ตลอดจนบุคลิกลกัษณะของบุคคลในการ
ปฏิบติัการพยาบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพท่ีให้การ
พยาบาลผูสู้งอายขุอง American Association of Colleges 
of Nursing--AACN (2000) ไดก้าํหนดสมรรถนะหลกั
ของพยาบาลท่ีใหก้ารดูแลผู ้สูงอายไุวด้งัน้ี 

1. พยาบาลตอ้งมีความคิดวิจารณญาณ (critical 
thinking) มีความเขา้ใจในธรรมชาติของผูสู้งอาย ุ ใหก้าร
พยาบาลดว้ยความเห็นอกเห็นใจ เต็มใจและให้เกียรติ 
เห็นในคุณค่าของผูสู้ง อาย ุ ให้การพยาบาลผูสู้งอายโุดย
คาํนึงความแตกต่างเป็นรายบุคคล ตระหนกัถึงบุคคลแต่
ละคนยอ่มมีทศันคติ (attitudes) การเห็นคุณค่า (values) 
และความคาดหวงั (expectation) ต่อผูสู้งอายุและ
ครอบครัวแตกต่างกนัซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํใหก้ารดูแลผูสู้งอายุ
และครอบครัวของผูสู้งอายุแตกต่าง กนั คาํนึงถึงหลกั
ปัจเจกบุคคลเป็นพื้นฐานในการดูแลผูสู้งอายแุต่ละราย  

2. ด้านการติดต่อส่ือสารกับผู ้สูงอายุ
(communication) 

2.1 ส่ือสารกบัผูสู้งอายุและครอบครัวด้วย
อารมณ์ท่ีเป็นความรู้สึกจากภายใน (affectively) ดว้ย
ความเคารพ (respectfully) และดว้ยความเห็นอกเห็นใจ 
(compassionately) 

2.2  ตระหนกัว่าผูสู้งอายมีุประสาทสัมผสัและ
ก าร รั บ รู้ ท่ี เ ป ล่ี ยนแปลงไป เ น่ื อ ง จ ากผู ้ สู ง อ า ยุ มี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของในดา้นการทาํหนา้ท่ี สรีระ
ร่างกาย การรับรู้ จิตใจและสงัคม 

3.  การประเมินผูสู้งอาย ุ
3 . 1  ส าม า ร ถปร ะ เ มิ น ก า ร ทํา หน้ า ท่ี ใ น

ชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอาย ุ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเท่ียงตรง
และเช่ือถือไดใ้นการประเมินครอบคลุมใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
การทาํหนา้ท่ีของร่างกาย (physical function) ดา้นการ
รับรู้ (cognitive function) ดา้นจิตใจ (psychological 
function) ดา้นสังคม (social function) และดา้นจิต
วิญญาณ (spiritual function) 

3.2 สามารถประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั
ของผูสู้งอาย ุ โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายุ
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ในดา้นการทาํหนา้ท่ี (functional) ดา้นร่างกาย (physical) 
การรับรู้ (cognitive) จิตใจ (psychological) และสังคม 
(social) ของผูสู้งอาย ุ

3.3 สามารถวิเคราะห์แหล่งอาํนวยประโยชน์ใน
ชุมชนแก่ผูสู้งอายุ เพื่อช่วยให้ผูสู้งอายุและครอบครัว
บรรลุเป้าหมายในชีวิตของตน สามารถใชศ้กัยภาพของ
ตนไดม้ากท่ีสุด และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีถูกจาํกดันอ้ย
ท่ีสุด 

3.4 สามารถประเมินความรู้และทกัษะของ
ผูดู้แลและครอบครัวในการใหก้ารดูแลผูสู้งอาย ุ

4.  ทกัษะทางเทคนิค (technical skill) 
4.1 พฒันาทกัษะทางเทคนิค (technical skill) มา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุ ประสงค์ของผูสู้งอายุใน
ดา้นการทาํหนา้ท่ีในชีวิตประจาํวนั สรีระร่างกาย การ
รับรู้จิตใจ และสงัคม ของผูสู้งอาย ุ

4.2 ให้การปฏิบติัพยาบาลโดยคาํนึงถึงปัจเจก
บุคคล (individualize care) และสามารถป้องกนัความ
พิการและการเสียชีวิตท่ีเป็นผลเก่ียวขอ้งกับการผูกมดั 
(physical restraints) หรือการใหย้า (chemical restraints) 

5.  ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การลดความเส่ียง
การเกิดโรค และการป้องกนัโรค 

5.1 สามารถป้องกนัและลดปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียงอนัมีผลใหก้ารปฏิบติักิจวตัรของผูสู้งอายลุดลง 
คุณภาพชีวิตลดลงหรือทาํให้เกิดการสูญเสียหน้าท่ีของ
อวยัวะข้ึน 

5.2 กาํหนดมาตรฐาน และติดตามการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการพยาบาลผูสู้ง อาย ุ เพื่อใหท้ราบถึงการ
ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งในผูสู้งอาย ุและมีการบนัทึกรายงาน 

5.3 สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ีเป็นหลกัฐาน
เชิงประจกัษม์าใชใ้นการคดัแยก การเสริมภูมิคุม้กนัโรค 
และส่งเสริมกิจกรรมท่ีทาํใหมี้สุขภาพดีในผูสู้งอาย ุ

6.  ดา้นการจดัการกบัความเจ็บป่วย และการเกิด
โรค 

6.1 ตระหนกัในกลุ่มอาการท่ีเกิดข้ึนไดบ่้อย ๆ 
ในผูสู้งอาย ุ (geriatric syndrome) และสามารถจดัการกบั
อาการเหล่านั้นได ้

6.2 ตระหนกัในอาการที่มีความซบัซอ้นอนัผล
มาจากการเจ็บป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรัง (acute and 
chronic co-morbid conditions) ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดบ่้อย
ของผูสู้งอาย ุ

7.  ความรู้ดา้นข่าวสารและเทคโนโลย ี
7.1 สามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อ

ส่งเสริมด้านการทําหน้า ท่ีลดการพึ่ งพา  และความ
ปลอดภยัในผูสู้งอาย ุเช่น การใชเ้คร่ืองช่วยฟังในผูสู้งอาย ุ
เคร่ืองวดันํ้าตาลในเลือด เป็นตน้ 

7.2 อาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุเม่ือตอ้งมี
การส่งต่อระหว่างบา้น โรงพยาบาล บา้นพกัคนชรา 
(nursing home) โดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี และ
ทราบแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนส์าํหรับผูสู้งอาย ุ

8.  ดา้นจริยธรรมและผูดู้แล ใหมี้ความเขา้ใจ
และสามารถให้ผู ้ป่วยมีกิจกรรมในแต่ละวันได้ตาม
สมควรโดยอยูบ่นพื้นฐานของความปลอดภยั 

8.1 สามารถประยุกตห์ลกัจริยธรรมและหลกั
กฎหมายเพื่อประกอบการ 
ตดัสินใจ เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นในระหว่างการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ

9. เขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (human 
diversity) มีความตระหนกัถึงอิทธิพลของวฒันธรรมท่ี
ต่างกนั (cross-cultural) โดยตระหนกัว่า ความแตกต่าง
ของทศันคติ (attitudes) บทบาท (roles) ภาษา (language) 
วฒันธรรม (culture) สัญชาติ (race) ศาสนา (religion) 
เพศ และแบบแผนการดาํเนินชีวิต (lifestyle) มีผลต่อ
แบบแผนการดูแลระยะยาวท่ีผูดู้แลหรือครอบ ครัวมีต่อ
ผูสู้งอาย ุ

10. ระบบสาธารณสุขสากล (global health care) 
สามารถประเมินความแตกต่างของรูปแบบการดูแล
ผูสู้งอายใุนประเทศต่างๆได ้
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11. นโยบายและระบบบริการสุขภาพ (health 
care systems and policy) 

11.1  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการท่ี
ประเทศเป็นสงัคมผูสู้งอายตุ่อระบบบริการสุขภาพ 

11.2  แสดงให้เห็นถึงขอ้ดีและขอ้จาํกดัในการ
จัดสภาพแวดล้อมท่ีพกัอาศัยท่ีเอ้ืออาํนวยให้ผูสู้งอายุ
สามารถกระทาํกิจวตัรไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น 

12.  การตระเตรียมรูปแบบการให้บริการแก่
ผูสู้งอาย ุ

12.1  สามารถเลง็เห็นประโยชน์และร่วมมือกบั
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการพยาบาลผูสู้งอาย ุประเมินขอ้ดี
จากพยาบาลทางเลือก (complementary) และนาํมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และสามารถจดัการกบัการอาการท่ีเกิดข้ึนกบัผูสู้งอาย ุ

13. ดา้นการออกแบบ การจดัการและการ
ประสานงานในการพยาบาลผูสู้งอาย ุ

13.1  สนบัสนุนให้ผูสู้งอายุมีส่วนร่วมในการ
ดูแลตนเองในทุก ๆ ดา้น 

13.2  ให้ความรู้หรือคาํปรึกษาแก่ครอบครัว 
เพื่อนหรือผูดู้แลในการปฏิบติัการพยาบาลโดยนาํหลกั
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (best practices) มาใชใ้นการดูแลผูสู้งอาย ุ

13.3  ให้การพยาบาลท่ีไดม้าตรฐานและ
เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ

14.  ส่งเสริมความตอ้งการของผูสู้งอายใุนการ
ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้ไดรั้บการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
สามารถจดัการกบัอาการและความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึน ตาม

ความจาํเป็น ความตอ้งการ และตามกระบวนการ
พยาบาล 

Barbara (1999) ไดศึ้กษาการรับรู้ของผูสู้งอายุ
ต่อพฤติกรรมพยาบาล ในสถานดูแลผูสู้ง อายรุะยะยาว 
โดยการสัมภาษณ์ผูสู้งอาย ุจาํนวน 21 คน โดยใชก้รอบ
แนวคิดทฤษฎีการดูแลระหว่างบุคคลของวตัสัน และใช้
แบบประเมินพฤติกรรมการดูแล(caring behavior 
assessment--CBA) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ผลของ
การวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมพยาบาลท่ีเป็นตวับ่งบอก
ถึงการดูแลของพยาบาลท่ีผูสู้งอายุรับรู้ไดอ้นัดบัแรก คือ 
สมรรถนะดา้นทกัษะการพยาบาล(technical competency: 
instrumental activity) และพฤติกรรมการดูแลอนัดบั
รองลงมา คือ การดูแลดว้ยความจริงใจใหเ้กียรติผูสู้งอาย ุ
 
กรอบแนวคดิการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพการ
จดัการระบบการดูแลระยะยาวและสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุ โดยใชแ้นวคิดของ 
The ICN Framework of competencies for generalist 
nurses in 2003 --ICN, The John A. Hartford Foundation 
Institute for Geriatric Nursing (2004) และThe American 
Association of Colleges of Nursing -- AACN (2000)  มา
เป็นกรอบในการกาํหนดสมรรถนะการจดัการระบบการ
ดูแลระยะยาวในกลุ่มผูสู้งอายขุองพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ประสบ การณ์
การทาํงาน ตาํแหน่งงาน ระดบัการศึกษา การได ้รับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัผูสู้งอายุและขนาดของสถานบริการมี
ความสัมพนัธ์กับสมรรถนะการจัดการระบบการดูแล
ระยะยาวในกลุ่มผูสู้งอายขุองพยาบาลวิชาชีพ 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ประสบ การณ์
การทาํงาน ตาํแหน่งงาน ระดบัการศึกษา การไดรั้บการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัผูสู้งอายุและขนาดของสถานบริการมี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการดูแลผู ้สูงอายุของ
พยาบาลวิชาชีพ   
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ
ศึกษาสมรรถนะและ ปั จจัย ท่ี มี คว ามสัมพันธ์ ต่ อ
สมรรถนะการจัดการระบบการดูแลระยะยาวในกลุ่ม
ผูสู้งอายขุองพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานใน

โรงพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัด
ปทุมธานี จาํนวน 691 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งคาํณวนโดย
วิธีการของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 294 คน สุ่มตวัอยา่งตามวิธีสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามสัดส่วนของ
ประชากร ท่ี เ ป็นพยาบาลวิ ชา ชีพ ท่ีป ฏิบัติ ง านใน
โรงพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัด
ปทุมธานี ผูว้ิจยัได้ทาํการตรวจสอบคุณภาพและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลพบว่าขอ้มูลมีความสมบูรณ์ครบถว้น
เพียงพอท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล จาํนวน 286 ชุด  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งงานและการไดรั้บการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับผูสู้งอายุและขนาดของสถานบริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ตาํแหน่งงาน 
- ประสบการณ์ 
   การทาํงาน 
- การไดรั้บการฝึกอบรม 
 -ขนาดของสถาน 
  บริการ 

สมรรถนะการจัดการระบบการดูแลระยะยาว 
1. การคิดเชิงวเิคราะห์และความถนดัในการทาํวจิยั 
2. การดูแลท่ีสาํคญั 
3.ภาวะผูน้าํ 
4. สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
5. การปฏิบติัตามกฎหมาย/ จริยธรรม 
6. การพฒันาในวชิาชีพ และความกา้วหนา้ 

สมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ 
1.การมีทศันคติท่ีดีต่อผูสู้งอาย ุ
2. การส่ือสารกบัผูป่้วยสูงอาย ุ
3. การประเมินผูสู้งอาย ุ 
4. ทกัษะการปฎิบติัการพยาบาลผูป่้วยสูงอาย ุ
5. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัภาวะเส่ียงในผูสู้งอาย ุ
6. การจดัการกบัความเจบ็ป่วยของผูสู้งอาย ุ
7. การวางแผนการจาํหน่ายผูสู้งอาย ุ
8. การประสานงานกบัสหวชิาชีพ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 117

จาํนวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 สมรรถนะการจดัการระบบการ
ดูแลระยะยาวของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 6 ดา้น รวม  47 ขอ้ ส่วนท่ี 
3 สมรรถนะในการดูแลผูสู้งอายุของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 8 ดา้น 
รวม 76 ขอ้ เคร่ืองมือไดรั้บการตรวจสอบความตรงเชิง
เ น้ื อหาโดยผู ้ทรง คุณวุ ฒิ  จํานวน  3   ท่ าน  ได้ ค่ า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบาค เท่ากบั .975 และ.992 
ตามลาํดบั  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
อิสเทิร์นเอเชีย เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขออนุญาตเก็บ
ขอ้มูลถึงผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาลของโรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
โรงพยาบาลปทุมธานี 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 60 แห่ง เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล 

2.  ผูว้ิจัยส่งหนังสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมส่งแบบสอบถาม จํานวน 294 
ฉบบั เท่าจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละโรงพยาบาลและ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบ
เสร็จเรียบร้อยแลว้ ส่งคืนผูว้ิจยัภายใน 2 อาทิตย  ์ผูว้ิจยั
เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตวัเองระหว่างเดือน
กนัยายน 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 เม่ือครบ 3 อาทิตย ์
ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามท่ีได้รับคืน  หากมี
แบบสอบถามที่ยงัไม่ไดรั้บคืน จะติดต่อขอความร่วมมือ
ให้ ส่ ง แบบสอบถ าม คื น  ภ า ย ใน  1  อ า ทิ ต ย์  ซ่ึ ง
แบบสอบถามที่ไดรั้บคืนมีจาํนวน 286 ฉบบั 
 
 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สนัและไคว-์สแควร์ กาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 
 
ผลการวจัิย  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
จาํนวน 286 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีอายุเฉล่ียเท่ากบั 
39.91 (SD=7.75 ปี) ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ90.2 
อยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ปฏิบติังาน
เฉล่ียเท่ากบั 17 ปี  (SD= 7.91 ปี) ตาํแหน่งงานงานส่วน
ใหญ่ร้อยละ 79.4  เป็นพยาบาลวิชาชีพระดบัชาํนาญการ 
ส่วนมากร้อยละ86.0 ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบั
ผู ้สู งอายุ  พยาบาลวิชา ชีพส่วนใหญ่ ร้อยละ  5 0 . 7 
ปฏิบติังานในสถานบริการระดบัตติยภูมิ รองลงมา ร้อย
ละ 47.6 ปฏิบติังานสถานบริการระดบัทุติยภูมิ และร้อย
ละ 1.7 ปฏิบติังานสถานบริการระดบัปฐมภูมิ ตามลาํดบั 

1. ระดบัสมรรถนะการจดัการระบบการดูแล
ระยะยาวในกลุ่มผู ้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพพบว่า
สมรรถนะการจัดการระบบการดูแลระยะยาวในกลุ่ม
ผูสู้งอายุของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดบัสูง( X =3.652, 
SD = .656)  ส่วนสมรรถนะรายดา้นโดยเฉพาะดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย / จริยธรรม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด( X
=4.057, SD = .599)  รองลงมาคือ ดา้นสัมพนัธภาพ
ระหว่างบุคคล( X =3.774, SD = .700)   ดา้นภาวะผูน้าํ    
( X =3.555, SD = .704) และดา้นการดูแลท่ีสาํคญั( X
=3.527, SD = .733) ส่วนท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้น
การคิดเชิงวิเคราะห์และความถนัดในการทาํวิจัย ( X
=3.071, SD = .885) และดา้นการพฒันาในวิชาชีพและ
ความกา้วหนา้ ( X =3.551, SD = .829) 
 2. ระดับสมรรถนะการดูแลผูสู้งอายุของ
พยาบาลวิชาชีพภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.884, SD 
= .606) ในรายดา้น การมีทศันคติท่ีดีต่อผูสู้งอายมีุค่าเฉล่ีย
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สูงท่ีสุด( X =4.401, SD = .493)  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ
ส่ือสารกบัผูป่้วยสูงอาย ุ( X =4.273, SD = .587) ดา้นการ
ประเมินผูสู้งอายุ ( X =3.870, SD = .752) ดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะเส่ียงผูสู้งอายุ ( X =
3.780, SD = .752) ดา้นการประสานงานกบัสหวิชาชีพ    
( X =3.667, SD = .922) ดา้นการวางแผนการจาํหน่าย
ผูสู้งอาย ุ( X =3.583, SD = .880) และดา้นทกัษะการ
ปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยสูงอาย ุ( X =3.473, SD = .833) 
ส่วนสมรรถนะท่ีอยู่ในระดับปานกลาง  คือ ด้านการ
จดัการกบัความเจ็บป่วยของผูสู้งอาย ุ( X =3.467, SD = 
.803) 

3 .  ปัจจัย ส่วนบุคคล ท่ี มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะการจดัการระบบการดูแลระยะยาว ไดแ้ก่ การ
ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับผูสู้งอายุ (χ2=15.968,              
p-value=.000) ส่วนสมรรถนะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
ความถนัดในการทาํวิจัยและการดูแลท่ีสําคญัพบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งงาน (χ2=9.407, p-value =.009, 
χ2=6.646, p-value=.036) ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัสมรรถนะการจดัการระบบการ
ดูแลระยะยาวในกลุ่มผูสู้งอายขุองพยาบาลวิชาชีพ ไดแ้ก่ 
อายุ ประสบการณ์การทาํงาน ระดบัการศึกษาและขนาด
ของหน่วยบริการ 

4. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ของกับ
สมรรถนะการดูแลผูสู้งอายไุดแ้ก่ การไดรั้บการฝึกอบรม
เก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ(χ2= 11.542, p- value=.001) ส่วนอายุ
และตาํแหน่งงานมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะรายดา้น 
ได้แก่  ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล  ( r=-.205,         
p-value, χ2=7.755, p-value=.021) ดา้นการวางแผนการ
จาํหน่าย (r=-.202, p-value=.001,χ2=7.808, p-value= 
.020) และดา้นการประสานงานกบัสหวิชาชีพ (r=-.131, 
p-value=.027,χ2=8.290, p-value= .016)  

ส่วนอายุ ตําแหน่งงานและขนาดของสถาน
บริการมีความสัมพันธ์กับด้านการจัดการกับความ
เจ็บป่วยของผูสู้งอาย ุ(r=-.133, p-value=.024,χ2=6.908, 

p-value=.032, χ2=9.490, p-value= .004, χ2=9.866,      
p-value=.007) ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัสมรรถนะการดูแลผูสู้งอายขุองพยาบาลวิชาชีพ
ทั้ งในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ประสบการณ์การ
ทาํงานและระดบัการศึกษา 

 
การอภิปรายผล  

1. สมรรถนะการจดัการระบบการดูแลระยะยาว
ในกลุ่มผูสู้งอายขุองพยาบาลวิชาชีพ 

ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะการจดัการระบบ
การดูแลระยะยาวในกลุ่มผูสู้งอายุของพยาบาลวิชาชีพมี
ระดับสูง  เ น่ืองจากกระแสความตื่นตัวของพยาบาล
วิชา ชีพ  ซ่ึ ง สืบ เ น่ืองจากปัจจัย ท่ี ส่ งผลกระทบต่อ
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของประชากรท่ี มีผู ้สู งอายุ เพิ่มมากข้ึน 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 แผน
ผูสู้งอายุระยะยาว ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสําคญัของ
ผูสู้งอายุ ดงันั้นการให้บริการสุขภาพแก่ผูสู้งอายุจึงตอ้ง
คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน  สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู ้สูงอายุและจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีปรับเปล่ียนการ
พิจารณาขั้นเงินเดือนมาเป็นระบบประเมินผลงานโดย
ก า ร นํ า ร ะ บบสม ร ร ถน ะ (competency)  แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลงาน (performance management) มาใช้
บริหารผลงาน (ปรีชา วชัราภยั, 2551) ใหค้วามสาํคญักบั
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นสมรรถนะพื้นฐาน
รวมถึงสมรรถนะท่ีมีความเฉพาะด้านการพยาบาล
ผูสู้งอาย ุ 

ส่วนสมรรถนะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และ
ความถนัดในการทาํวิจยัและการพฒันาในวิชาชีพและ
ความกา้วหนา้พบวา่มีระดบัปานกลาง ซ่ึงตํ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ 
เน่ืองจากพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในสถานบริการ
ระดบัตติยภูมิและทุติยภูมิท่ีทาํการศึกษาวิจยันั้นมีภาระ
งานท่ีมาก อีกทั้งอตัรากาํลงัท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ี
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เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความเหน่ือยลา้ ขาดขวญัและ
กาํลังใจ รวมถึงบทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพใน
หน่วยบริการปฐมภูมิท่ีตอ้งรับผิดชอบงานนอกเหนือจาก
งานหลกัหลาย ๆ งานซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นบริหาร ดา้นบริการ
และด้านวิชาการ งานท่ีได้รับมอบหมายบางอย่างมิใช่
บทบาทหน้าท่ีโดยตรงของพยาบาลวิชาชีพ ดงันั้นหาก
นโยบายไม่ชัดเจนและขาดการสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรมจะส่งผลให้การปฏิบติังานในบทบาทการดูแล
ผู ้สู งอายุ ไ ม่ มีประ สิท ธิภาพ  สอดคล้องกับ รัตนา          
ทองสวสัด์ิ (2541) และศิริญญ์ รุ่งหิรัญ(2554) ท่ีพบว่า
สมรรถนะด้านการทําวิจัยของพยาบาลวิชาชีพอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  

อยา่งไรกต็ามการวิจยัการพยาบาลมีความจาํเป็น
สําหรับการพัฒนาศาสตร์ของการพยาบาล  และมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาวิชาชีพด้วย 
ดังนั้ นพยาบาลวิชาชีพจึงควรท่ีจะต้องมีความรู้ ความ
เขา้ใจ แลว้สามารถนาํผลการวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัสภา
การพยาบาลได้สนับสนุนพยาบาลวิชาชีพให้มีโอกาส
ศึกษา ต่อ เพื่ อความก้าวหน้า ในการ เ ป็นพยาบาล
ผู ้เ ช่ียวชาญ  (APN) และปัจจุบันจะเห็นว่าพยาบาลมี
โอกาสเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิตในสาขา
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เพิ่มมากข้ึนทาํให้ในอนาคตมี
แนวโนม้ว่า พยาบาลวิชาชีพจะมีความรู้ความสามารถใน
ด้านการวิจัยมากข้ึน ตลอดจนในยุคท่ีโลกไร้พรมแดน
ความรู้จากผลงานวิจัยจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาํให้
พยาบาลวิชาชีพสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. สมรรถนะการดูแลผู ้สูงอายุของพยาบาล
วิชาชีพ 

จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะการดูแลผูสู้งอายุ
ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพนั้น ผูรั้บบริการในแผนก
ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยกลุ่มสูงอายุ เช่น แผนกอายุรกรรม 

แผนกศลัยกรรม แผนกผูป่้วยนอก แผนกอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉินรวมถึงในชุมชน ดงันั้นพยาบาลวิชาชีพจึงตอ้งมี
ก า รพัฒนาตน เอ งอยู่ ต ลอด เ วล า  จะ เ ห็นได้จ าก
โรงพยาบาลในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
จงัหวดัปทุมธานีนั้นอยู่ในระยะของการพฒันาคุณภาพ
โดยระบบบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร(total quality 
management) ท่ีสนับสนุนให้บุคคลากรทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพฒันาการปฏิบติังานอยู่ตลอดเวลา 
จึงส่งผลใหส้มรรถนะในดา้นในการจดัการการดูแลระยะ
ยาวในกลุ่มผูสู้งอายมีุระดบัท่ีสูง และยงัพบว่าสมรรถนะ
ท่ีเก่ียวกับการมีทัศนคติท่ีดีต่อผูสู้งอายุอยู่ในระดับสูง 
เน่ืองจากทัศนคติเป็นพื้นฐานในจิตใจของบุคคลท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ 
ประกอบกบัสังคมไทยเป็นสังคมท่ีให้ความเคารพ และ
ให้เกียรต์ิผูมี้อาวุโส และความกตญัญูรู้คุณ(เยาวรัตน ์
ปรปักษข์าม, 2550) เป็นคุณค่าท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น
ส่ิงดีงามและมีการปลูกฝังกนัมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแนวคิด
พื้นฐานในการดูแลผูสู้งอายแุละการพฒันาสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพจึงมีความจาํเป็นต่อการพยาบาลผูป่้วย
สูงอาย ุ 

3 .  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับ
สมรรถนะการจดัการระบบการดูแลระยะยาว 

ตาํแหน่งของพยาบาลวิชาชีพและการไดรั้บการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ี
เก่ียวกบัการคิดเชิงวิเคราะห์และความถนดัในการทาํวิจยั
และสมรรถนะการดูแลท่ีสําคญั โดยตาํแหน่งงานของ
พยาบาลส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพชาํนาญการและ
บางส่วนเป็นระดับหัวหน้าหอผูป่้วย เม่ือทาํงานได้ใน
ระยะหน่ึงก็จะสามารถนาํความรู้ ทกัษะมาวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการได  ้ซ่ึงเป็นไปตามการ
กาํหนดตวัช้ีบ่งพฤติกรรม(behavioral indicator) ท่ี
สะทอ้นความสามารถในแต่ละระดบั (proficiency scale) 
โดยกาํหนดเกณฑก์ารจดัระดบัความสามารถไว ้5 ระดบั 
สอดคลอ้งกบั เท้ือน ทองแกว้ (2552) คือ ระดบัเร่ิมตน้ 
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(beginner) ระดบัมีความรู้บา้ง (novice) ระดบัความรู้ปาน
กลาง (intermediate) ระดับความรู้สูง(advance) ความรู้
เช่ียวชาญ (expert) ส่วนการไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบั
ผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะการจดัการระบบ
การดูแลระยะยาวในกลุ่มผูสู้งอายุของพยาบาลวิชาชีพ 
เป็นผลมาจากการปฏิรูประบบบริการการพยาบาลและ
การปรับระบบการบริการพยาบาล การขยายบทบาทของ
พยาบาลผูสู้งอาย ุการกาํหนดขอบเขตและสมรรถนะการ
ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงสาขาผูสู้งอายุนั้น ทาํให้ตอ้ง
เน้นการพฒันาคุณภาพ การศึกษาพยาบาลวิชาชีพให้มี
ศกัยภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานทุกระดบัของหน่วย
บริการและพฒันาความรู้ความสามารถ ความชํานาญ
เฉพาะทาง เพื่อให้การบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ 
ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิมีความเพียงพอและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมท่ีเปล่ียนเป็นสังคม
ผูสู้งอายุ การฝึกบุคลากรสําหรับการดูแลผูสู้งอายุระยะ
ยาวเพิ่มข้ึนและเป็นท่ีแพร่หลาย  

จะเห็นได้ว่ าการฝึกอบรมเฉพาะทางด้าน
ผูสู้งอายุเป็นเร่ืองท่ีสําคญั โดยสอดคล้องกบัสํานักการ
พยาบาล  (2550)ได้กําหนดเกณฑ์ ช้ีว ัด คุณภาพการ
พยาบาลในมิติท่ี 4  ดา้นการพฒันาองคก์รโดยกาํหนด
ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  80 ของ
บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการอบรมเก่ียวขอ้งกับ
งานท่ีรับผิดชอบอยา่งนอ้ย 10 วนั/คน/ปี ร้อยละ100และ
ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลได้รับการอบรม
ฟ้ืนฟทูกัษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานอยา่นอ้ย 1 คร้ัง/
คน/ปี ร้อยละ100 ซ่ึงเกณฑเ์หล่าน้ี ทาํใหผู้บ้ริหารทางการ
พยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จงัหวดัปทุมธานี ตอ้งมีการส่งพยาบาลวิชาชีพทุกคนท่ีอยู่
ในสังกัด หรือจัดประชุมอบรมวิชาการของหน่วยงาน
เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพไดมี้การพฒันาตามเกณฑต์วัช้ีวดั 
จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้อายุของพยาบาลวิชาชีพไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการทาํงาน ซ่ึงพยาบาล

วิชาชีพทุกคนกต็อ้งพฒันาตนเองใหไ้ดต้ามเกณฑ ์ซ่ึงจะมี
ผลต่อการท่ีพยาบาลวิชาชีพ  จะตอ้งเก็บหน่วยคะแนน
(CNEU) อยา่งนอ้ย 50 หน่วยคะแนนภายใน5 ปี เพื่อต่อ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุก 5 ปี  ตาม
พรบ. วิชาชีพการพยาบาล(สภาการพยาบาล, 2550)  

จากท่ีกล่าวมาทําให้พยาบาลวิชาชีพมีความ
ต่ืนตวัและให้ความสําคญักบัศึกษาอบรมอย่างต่อเน่ือง
โดยโรงพยาบาลแม่ ข่าย  โรงพยาบาลชุมชนจะเป็น
เจา้ภาพในการจดัประชุมวิชาการท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายอุยา่ง
ต่อเน่ืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงโรงพยาบาลศูนย ์
สถาบนัหรือองคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุท่ีมีส่วน
สนับสนุนให้พยาบาลได้มีโอกาสในการอบรมและ
ประชุมวิชาการเป็นส่ิงท่ีเอ้ือให้พยาบาลวิชาชีพมีความ
มัน่ใจในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายมุากยิง่ข้ึน  

4 .  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับ
สมรรถนะในการดูแลผูสู้งอาย ุ

จากการศึกษาพบว่า อายุ ตําแหน่งงาน  การ
ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัผูสู้งอายแุละขนาดของสถาน
บริการมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะในการดูแลผูสู้งอาย ุ
โดยปัจจัยด้านอายุมีความสัมพนัธ์กับสมรรถนะด้าน
ทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยสูงอายุ ดา้นการ
จัดการกับความเจ็บป่วยของผู ้สูงอายุ ด้านการวาง
แผนการจาํหน่ายผูสู้งอายุ ดา้นการประสานงานกบัสห
วิชาชีพ สามารถอธิบายไดว้่า เม่ืออายท่ีุเพิ่มมากข้ึนระดบั
ของตาํแหน่งงานกจ็ะสูงข้ึนตามไปดว้ยและทาํใหมี้ทกัษะ
การปฏิบัติการพยาบาลและความชํานาญมากขึ้ น ซ่ึง
สอดคล้องกับการกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
และสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพแต่ระดบัไวข้องสาํนกั
การพยาบาล กรมการแพทย  ์กระทรวงสาธารณสุข โดย
สมรรถนะท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูบ้ริหารทางการพยาบาล
กบัพยาบาลระดบัปฏิบติัการคือ สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํ 
โดยหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัของหวัหนา้หอผูป่้วย คือ 
การพยาบาลและ/หรือเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการใหบ้ริการ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 121

พยาบาลผู ้ป่วยท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมต่อผูป่้วย  

ในการปฏิบติังานตอ้งดูแลทุกมิติท่ีประกอบกนั
เป็นบุคคล ไม่ไดแ้ยกส่วน ท่ีเรียกว่าการดูแลแบบองค์
รวมรวมถึงการดูแลในระยะแบบต่อเน่ือง(continuing 
care) ในผูสู้งอายท่ีุมีภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังเป็นการเจ็บป่วย
ท่ีเกิดอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานและมีการกาํเริบ
ของโรคเป็นระยะๆเม่ือผูป่้วยไม่สามารถควบคุมภาวะ
ของโรค  บางคร้ังอาจนาํเขา้สู่ภาวะวิกฤต  ซ่ึงการดูแลท่ี
กล่าวมานั้นมุ่งสนองความตอ้งการของมนุษย ์ (พวงรัตน ์
บุญญานุรักษ,์ 2546) และการปฏิบติัท่ีไดมี้การนาํเอาการ
ปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศ หรือ best practice มาใช ้โดยทกัษะ
ในการปฏิบติัการพยาบาล (technical skill) น้ี เป็นทกัษะ
ในการปฏิบติัการพยาบาลในการดูแลผูป่้วยท่ีเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุ จากความท่ีกล่าว
มานั้ นทําให้พยาบาลวิชาชีพจําเป็นต้องมีทักษะการ
ปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยสูงอายุ สมรรถนะดา้นการ
จัดการกับความเจ็บป่วยของผู ้สูงอายุ ต้องมีการวาง
แผนการจาํหน่ายผูสู้งอายุ ต้องเป็นผูก้ารประสานงาน
กับสหวิชาชีพท่ีดี จึงจะตอบสนองความต้องการของ
ผูป่้วยสูงอายไุดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนการได้รับการอบรมท่ีเก่ียวกับการดูแล
ผูสู้งอายุก็จะเพิ่มสมรรถนะการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วย
สูงอายุให้ดียิ่งข้ึน พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุมากข้ึนจะมี
ทกัษะในด้านสมรรถนะการประสานงานกับสหสาขา
วิชาชีพท่ีดี เน่ืองจากประสบการณ์ ความคุน้เคย สนิท
สนมในการติดต่อประสานงานรอบดา้นทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ แพทย  ์พยาบาลและเอกสารการ
ส่งต่อไปยงัปลายทาง 

ขนาดของสถานบริการมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะด้านการจัดการกับความเจ็บป่วย  เน่ืองจาก
พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการระดบัปฐมภูมิ ระดบัทุติย
ภูมิและระดบัตติยภูมิ ตอ้งใชท้กัษะเฉพาะดา้นตรงตาม
แผนกท่ีสังกดั เช่น แผนกผูป่้วยนอก แผนกผูป่้วยใน แต่

ให้การดูแลในระยะแบบต่อเน่ือง(continuing care) 
เหมือนกันในผูสู้งอายุท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังเป็นการ
เจ็บป่วยท่ีเกิดอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน และมีการ
กาํเริบของโรคเป็นระยะๆ เม่ือผูป่้วยไม่สามารถควบคุม
ภาวะของโรค  บางคร้ังอาจนาํเขา้สู่ภาวะวิกฤต ดงันั้น 
เป้าหมายในการดูแลผูป่้วยท่ีมีการเจ็บป่วยเร้ือรัง คือ การ
ควบคุมอาการให้อยู่ในระยะสงบ ภาวะแทรกซ้อนท่ี
รุนแรง และช่วยเหลือใหผู้ป่้วยสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง
เตม็ศกัยภาพของตนเอง  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพยาบาล
แบบองค์รวม คือ ส่งเสริมการดูแลตนเอง ส่งเสริมการ
ปรับตวั ส่งเสริมการฟ้ืนฟูสภาพและส่งเสริมศกัยภาพ
ผูดู้แล นอกจากนั้นพยาบาล ยงัตอ้งสามารถจดัการกบั
กลุ่มอาการเหล่าน้ีได ้อยา่งนอ้ยในระดบัพื้นฐานและหาก
ปัญหาซับซ้อนมากข้ึนอาจจะต้องปรึกษาทีมสหสาขา
วิชาชีพเพื่อเข้าร่วมกันประเมินและแก้ปัญหาสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 1. จากการศึกษาพบว่าควรส่งเสริมสมรรถนะ
ดา้นการพฒันาในวิชาชีพและความกา้วหนา้มีให้มีระดบั
ท่ีสูงข้ึน  
 2. เป็นขอ้มูลพื้นฐานสําหรับงานวิจัยด้าน
สมรรถนะในในการจดัการระบบการดูแล 
ระยะยาวในกลุ่มผู ้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพต่อไป 
โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการทาํงานวิจัยของพยาบาล
วิชาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1 .  ค ว ร มี ก า ร ศึ กษ า ถึ ง ปั จ จั ย ท่ี ค า ด ว่ า มี
ความสัมพนัธ์กับระดับสมรรถนะการจัดการการดูแล
ระยะยาวในผูสู้งอายุและสมรรถนะในการดูแลผูสู้งอายุ
ของพยาบาลวิชาชีพ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
(factor analysis) จะส่งผลให้ระดบัของสมรรถนะของ
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สมรรถนะการจดัการการดูแลระยะยาวในผูสู้งอายุและ
สมรรถนะในการดูแลผูสู้งอายสูุงข้ึน 

2. ควรคดัเลือกประชากรท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและให้การดูแลเฉพาะ
ทางดา้นผูสู้งอายุโดยตรงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั
คร้ังต่อไป 

3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาในเชิง
คุณภาพในสมรรถนะการจัดการการดูแลระยะยาวใน
ผูสู้งอายุและสมรรถนะในการดูแลผูสู้งอายุของพยาบาล
วิชาชีพในเขตท่ีพื้นท่ีของเขตเมืองและเขตชนบท ซ่ึง
พื้นท่ีท่ีต่างกนัจะมีระดบัสมรรถนะการจดัการการดูแล
ระยะยาวในผูสู้งอายุและสมรรถนะในการดูแลผูสู้งอายุ
ของพยาบาลวิชาชีพต่างกนัตามบริบทของพื้นท่ี 
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การพฒันารูปแบบการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
Development of Community Forest Conservation Model 

 

                                                                                                                                                       ชนะชยั  ประทุมมงั, ดร. นงนภสั เท่ียงกมล และดร. ธนรรรตต ์คู่วรัญญู เท่ียงกมล 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้เร่ืองการอนุรักษป่์าชุมชน เจตคติต่อการ
อนุรักษป่์าชุมชน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชนและ จิตสาธารณะของการอนุรักษป่์าชุมชนของคณะกรรมการ
อาสาสมคัรพิทกัษป่์าโคกผกักดูระหว่างก่อนและหลงัอบรม การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลองโดยใช ้การประชุมเชิง
ปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมแบบพาอิก ท่ีบูรณาการดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพการอภิปรายกลุ่มยอ่ย การประเมิน 3 ดา้น และ
การประเมิน 4 ดา้น เพื่อประเมินการแสดงบทบาทสมมุติการเป็นวิทยากร เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม และคู่มือการ
อนุรักษป่์าชุมชน กลุ่มตวัอยา่งคือคณะกรรมการอาสาสมคัรพิทกัษป่์าโคกผกักูด จาํนวน 32 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑท่ี์กาํหนดคือการมีจิตสาธารณะและใหค้าํมัน่วา่จะมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการวิจยั สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ Paired Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม และ One Way 
ANOVA เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ดา้นและผลการประเมิน 4 ดา้น ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉล่ียของความรู้
เร่ืองการอนุรักษป่์าชุมชน เจตคติต่อการอนุรักษป่์าชุมชน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชนและจิตสาธารณะของ
การอนุรักษป่์าชุมชนและผลสัมฤทธ์ิการอบรมของคณะกรรมการอาสาสมคัรพิทกัษป่์าโคกผกักูด หลังการอบรม มี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนการอบรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, และ 0.01 
ตามลาํดบั ระหวา่งการอบรมมีการประเมิน 3 ดา้น เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของผูรั้บการฝึกอบรม พบวา่ คะแนนเฉล่ีย
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนและการประเมินโดยผูอ้าํนวยความสะดวก ในสถานการณ์อดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01,0.01และ0.01ตามลาํดบั นอกจากน้ีการประเมินการแสดงบทบาท
สมมุติเป็นวิทยากรดว้ยการประเมิน 4 ดา้น พบว่า คะแนนเฉล่ีย การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนวิทยากร การ
ประเมินโดยผูฟั้ง และการประเมินโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
คาํสําคญั: การพฒันา, การอนุรักษป่์าไมชุ้มชน, ตวัแบบ 
 
 
Abstract 
 The objective was to compare the mean scores between pretest and posttest of knowledge, attitude, 
participation, public mind inspiration of community forest conservation and training achievement, and model of 
community forest conservation was developed. The quasi-experimental research was conducted with 32 forest 
protected committees of KokPuk Good community forest at Nachuek Sub-district, Nachuek District, MahaSarakham 
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Province in Northeastern region of Thailand. Sample group was collected by purposive sampling technique based on 
criteria of public mind and commitment to participate throughout process. Participation-Appreciation-Influence-
Control (PAIC) was used for training process. Three Dimensional Evaluations were employed for determination the 
participation and Four Dimensional Evaluations were used for trainer role play evaluation. One-way ANOVA was 
used to investigate the mean scores difference of three and four groups. Results of PAIC process implemented, the 
findings revealed the mean scores of posttest of knowledge, attitude, participation, public mind inspiration of 
community forest conservation and training achievement were higher than pretest with statistical significance (p < 
0.01 for all aspects). The results in past, present and future situations revealed that mean scores were different with 
statistical significance (p < 0.01, p < 0.01, and p < 0.01). Moreover Four Dimensional Evaluation, mean scores were 
different with statistical significance (p < 0.01).  
 
Keywords: development, community forest conservation, model 
 
Introduction  
There are more than 10,000 community forest sites in 
Thailand (RECOFTC, 2013b). Department of Royal 
Forest and local peoples who live nearby the 
community forest have conflict of interest due to 
numerous community forests overlap with the protected 
areas. In addition, their daily livings depend on the 
community forest as four basic needs in terms of food, 
clothing, drug, and shelter for long time ago. Without 
the Community Forestry Bill announcement until 
present, then, the governmental sector has tried to 
enforce them outside the part of protected area that has 
been encroached for different decades. Therefore, it 
affects between 1 million and 2 million local people 
who depend on forest resources from these forest areas. 
However, community forestry advocates include the 
Royal Forest Department, NGOs, and Thailand’s 
emerging community forestry networks that continue to 
make progress, so in 2010. The Royal Forest 
Department had officially recognized and registered 
around 7,000 community forests for all outside of 

protected areas. However, this still impacts to the 
community forests that partly cover with protected 
areas. Particularly most of community peoples have 
developed the community forestry networks with a 
range of members, from the Tambon (sub-district 
administrative unit) and district levels through to the 
Community Forestry Assembly, which operates 
nationally. These networks are proving to be an 
essential medium to contribute to lessons learned and 
practical experience for setting up and managing sites. 
They also give supporters a stronger voice to advocate 
for legislative reforms (RECOFTC, 2013b; Buffum, 
2007; Ruengpanich, 2003; Evans et al., 2010; 
Thiengkamol, 2009c; Davis-Case, 1990; Holman and 
Devane 1999; Colfer 2005; Lynam et al. 2007; CIFOR 
2007). 
 Besides, community forest provides direct 
advantages as human basic needs, it also gives indirect 
advantages such as soil erosion prevention, regulate 
weather with proper rainy season and balancing the 
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temperature. Forest conservation and management must 
be conducted by community peoples to establish 
committee for forest surveillance through democratic 
participation on planning, decision making, 
implementing, monitoring and preventing degradation 
and over consumption. Promotion of collaborative 
forest management has led to legal and policy changes 
to accommodate multi-stakeholder forest management 
(Fisher 1995; Evans et al., 2010; Davis-Case 1990; 
Holman and Devane 1999; Colfer 2005; Lynam et al. 
2007). 
 At Global perspective, forests have been 
vanishing. The earth’s forest cover has been reduced by 
almost half from 62 million km2 to 33 million km2, and 
most of this loss has occurred in the last three decades, 
especially it was humid tropical forests (Bryant, 
Nielsen, &Tangley, 1997; Achard et al., 2002). 
Community forestry first came to eminence in the mid-
1970s, and examples of community forestry can now be 
seen in several countries including Brazil, Nepal, 
Indonesia, Korea, India, Thailand and North America 
(Wikipedia, 2014). However, Thailand a large numbers 
of Thailand’s forests have been cleared for agriculture 
during last three decades (Ruengpanich, 2003; 
Thiengkamol, 2009c). 
 Presently, Thailand has been new industrialized 
country since about two decades ago but the local 
peoples in some part of rural area still depend on the 
community forest for daily living, particularly, in the 
northeastern region of country. Moreover, this region, 
the poor people has the income for living on less than 
$2 a day. Most of them are agriculturists, therefore their 
living depend on the fertility of natural resources, 
particularly forest because Thailand locates in tropical 

rain forest. Forest is center of all living creatures 
including flora, fauna and micro-organism. Moreover 
forest is also origin for current, prevention of soil 
erosion, carbon dioxide sink, oxygen produced plant 
and store of drugs and foods. In addition, it is site for 
weather regulator and keeping balance of nature and 
environment including research station (Ruengpanich, 
2003; Sunderlin et al., 2005; Thiengkamol, 2009c). 
 The forest protected committees of Kok Puk 
Good community forest at Nachuek Sub-district, 
Nachuek District, Maha Sarakham Province in 
Northeastern region of Thailand. They are important 
human resources for community forest protection and 
they are persons who have public mind inspiration to 
aid the community to effectively conserve and manage 
community forest for sustainability. They have 
leadership to devote for public. Moreover, they try to 
gain more knowledge and understanding and share to 
the other community peoples to participate for forest 
conservation properly including promote participation 
for community stakeholders to be able to keep balance 
between utilization and conservation of natural 
resources by using local wisdom and original way of 
life, and community tradition. They have self-
confidence to participate in training process like as 
Participation-Appreciation-Influence-Control (PAIC) to 
gain more knowledge and understanding with 
integration of forest conservation and environmental 
education principles to attain the sustainable community 
forest conservation. Environmental education process 
aims to develop “human” through learning process and 
activity with Training of Trainer (TOT). Furthermore, 
environmental education concept aims to increase 
global citizen knowledge and understanding the 
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biophysical environment, to aware of how to assist 
resolve these problems, and to motivate to work 
towards their resolution. Especially, the behavior 
change in daily life with responsibility and public mind 
are the final goal for environmental conservation 
(Stapp, et.al., 1969, Langly, 1998, Sproull, 1988; 
InWent-DSE-ZEL, 2002; Thiengkamol, 2010; 
Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011h; 
Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 2012b). 
 Therefore, the community forest conservation 
would be achieved, it need to encourage the forest 
protected committees of KokPuk Good community 
forest to get more knowledge, attitude, participation, 
public mind inspiration of community forest 
conservation to be trainer and educator for other peoples 

in community with appropriately practice as good role 
model for other peoples in different communities via 
PAIC process (Thiengkamol, 2004; Thiengkamol, 
2005a; Thiengkamol, 20009a; Thiengkamol, 20009a;   
Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol,  2011a; 
Thiengkamol, 2011h; Thiengkamol,  2012a; 
Thiengkamol, 2012b). 
 
Objective 
 The objective was to compare the mean scores of 
knowledge, attitude, participation, public mind 
inspiration of community forest conservation and 
training achievement, and model of community forest 
conservation was developed. 

Conceptual Framework 
 

 
 
 
Methodology 
Population and Sample 
 Population were 122 forest protected committees 
of KokPuk Good community forest at Nachuek Sub-
district, Nachuek District, Maha Sarakham Province in 
Northeastern region of Thailand. The purposive 
sampling was used to select 32 forest protected 
committees with criteria of willingness, time, devotion, 
commitment, and public mind.   
 
Research Tool 
 The handbook was constructed covering 
knowledge, attitude, participation, public mind 
inspiration of community forest conservation (Davis-

Case 1990; Holman and Devane 1999; Colfer 2005; 
Lynam et al. 2007; CIFOR 2007; InWent-DSE-ZEL, 
2002; Thiengkamol, 2011a). The questionnaire 
composed of 6 items of demographic characteristics and 
40 questions of with 5 rating scales of knowledge, 
attitude, participation, public mind inspiration of 
community forest conservation. The content and 
structural validity were determined with Item Objective 
Congruent (IOC) by 5 experts in the aspects of 
psychology, social science and social research 
methodology (Rovinelli & Hambleton, 1977). The 
reliability was done by collecting the sample group 
from 30 high school of adjacent school. The reliability 
was determined with Cronbach's Alpha (Cronbach, 

Before PAIC After PAIC 
  PAIC process 

Model 
 TDE and FDE 
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1951). The reliability of knowledge, attitude, 
participation, public mind inspiration of community 
forest conservation were 0.912, 0.908, 0911 and 0.916 
respectively. The evaluation form of Three Dimensions, 
Four Dimensions were used to assess the participant 
practice and role play as trainer during PAIC 
implemented (Langly, 1998, Sproull, 1988; InWent-
DSE-ZEL., 2002; Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 
2012b). 
 
Data Collection 
 The questionnaire was used for data collecting 
from 32 forest protected committees of Kok Puk Good 
community forest. The Three Dimensional Evaluation 
(TDE) was used to examine the congruence of three 
aspects evaluation, Self-evaluation, Friend-evaluation, 
and Facilitator-evaluation for training participation. The 
Four Dimensional Evaluation (FDE) was employed for 
trainer role play (Thiengkamol, 2011a; Thiengkamol, 
2011g; Thiengkamol, 2011h; Thiengkamol, 2011e). 
 
Statistical Analysis 
 1. The descriptive statistics were used that 
include frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  
 2. The inferential statistics used were paired t-
test and  by considering confident interval at 0.05 and 
0.01. One-way ANOVA was used to determine the 
mean scores difference of three and four groups. 
 

Results 
The results of this study were as the followings.  
1. General Characteristics of Sample Group 
 The sample group of this study was 32 forest 
protected committees of Kok Puk Good community 
forest at Nachuek Sub-district, Nachuek District, Maha 
Sarakham Province in Northeastern region of Thailand 
in the year of 2013. The selected sample was forest 
protected committees who were chosen to be trained for 
trainer of knowledge, attitude, participation, public 
mind inspiration of community forest conservation.  
Most of them were female  (65.60%), had age between 
40-49 years old (34.40%). They had education level at 
upper secondary school/ vocational level (40.60%), had 
family characteristics with nuclear family (56.60%), and 
income per month between 5001-10,000 bahts with 25 
(78.13%). 
2. Results of Pretest and Posttest with PAIC technique 
 PAIC technique was implemented to train for 32 
forest protected committees on knowledge, attitude, 
participation, public mind inspiration of community 
forest conservation. The research results discovered that 
before and after PAIC training process implemented, 
the mean scores of posttest of training achievement on 
knowledge, attitude, participation, public mind 
inspiration of community forest conservation and 
training achievement were higher than pretest with 
statistical significance (p< 0.01, p< 0.01, p< 0.01, p< 
0.01,  and p< 0.01), as illustrated in table 1. 
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Table 1  
Pretest and Posttest of Sample Group with PAIC technique 

Training Issues 
Posttest Pretest 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

Knowledge 8.03 1.56 9.16 1.08 3.79 0.000** 
Attitude  38.97 5.41 44.28 4.25 8.28 0.000** 
Participation 41.06 8.58 47.13 3.56 4.58 0.000** 
Public Mind Inspiration 44.84 6.12 48.72 5.75 2.78 0.000** 
Training Achievement 25.77 18.09 37.04 17.36 8.43 0.000** 

** Significant Level at 0.01 
 

3. Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Past Situation 
 Three Dimensional Evaluation was used for 
determination the perceptions of 32 forest protected 
committees in past situation with three aspects 
evaluations regarding to Self-evaluation, Friend-
evaluation, and Facilitator-evaluation by using One-way 

ANOVA Analysis to investigate the mean score 
differences of three groups. The results of One-way 
ANOVA showed that there were different mean scores 
about participation in training process through brain 
storming with statistical significance (p<0.01)  as 
illustrated in table 2.   

 
Table 2  
Three Dimension Evaluation of Sample Group for Participation in Past Situation  

Source of Variation Sum of squares df Mean Square F Sig. 

Between  Groups 

Within  Groups 

Total 

169.563 

630.094 

799.656 

2 

93 

95 

84.781 

6.775 

12.517 0.000** 

** Significant Level at 0.01 
 

 The Scheffe was used for analysis of each pair of 
Three Dimensional Evaluation (TDE) to determine the 
mean score differences of their participation in the 
training process of PAIC, it showed that  Self-
Evaluation and Friend-Evaluation had no statistically 

significant at level of 0.05, Self-Evaluation and 
Facilitator-Evaluation had statistically significant at 
level of 0.01, and Friend-Evaluation and Facilitator-
Evaluation had statistically significant at level of 0.01 
as illustrated in table 3.  
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Table 3 
Scheffe’ Analysis of Each Pair Comparisons in Past Situation 

Evaluation Χ  

Self-valuation Friend Evaluation Facilitator 
Evaluation 

21.625 22.812 16.593 
Self-Evaluation 21.621 - - 2.031** 

(0.001) 
Friend-Evaluation 22.812 - - 3.218** 

(0.000) 
** Significant Level at 0.01 

 
4. Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Present Situation 
 Three Dimensional Evaluations were 
employed for determination the perceptions of 32 
forest protected committees in present situation with 
three aspects evaluation. It included Self-evaluation, 
Friend-evaluation, and Facilitator-evaluation. One-
Way ANOVA Analysis was used to examine the 

mean score differences of three groups. The results of 
One-way ANOVA showed that there were different 
mean scores among Self- Evaluation, Friend 
Evaluation and Facilitator Evaluation on participation 
in training process through brain storming with 
statistical significance (p<0.01)  as illustrated in table 
4.  

 
Table 4 
 Three Dimension Evaluation of Sample Group for Participation in Present Situation 

Source of Variation Sum of squares df Mean  Square F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

166.896 

780.844 

947.740 

2 

93 

95 

83.448 

8.396 

9.939 0.000** 

** Significant Level at 0.01. 
 The Scheffe was used for analysis of each pair 
of Three Dimensional Evaluation (TDE) to determine 
the mean score differences of their participation in the 
PAIC training process. It manifested that  Self-
Evaluation and Friend-Evaluation had no statistically 

significant at level of 0.05, Self-Evaluation and 
Facilitator-Evaluation had statistically significant at 
level of 0.01, and Friend-Evaluation and Facilitator-
Evaluation had statistically significant at level of 0.01 
as illustrated in table 5.  
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Table 5 
Scheffe’ Analysis of Each Pair Comparisons in Present Situation 

Evaluation Χ  
Self-valuation Friend Evaluation Facilitator Evaluation 

23.031 23.062 20.250 
Self-Evaluation 23.031 - - 2.781** 

(0.001) 
Friend-Evaluation 23.062 - - 2.812** 

(0.001) 
** Significant Level at 0.01 

 
5. Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Future Situation 
 Three Dimensional Evaluations were 
employed for determination the perceptions of 32 
forest protected committees in future situation on 
three aspects evaluation. It covers Self-evaluation, 
Friend-evaluation, and Facilitator-evaluation. One-

Way ANOVA Analysis was used to consider the 
mean score differences of three groups. The results of 
One-Way ANOVA showed that there were different 
mean scores about participation in training process 
through brain storming with statistical significance 
(p<0.01)  as illustrated in table 6.  

 
Table 6  
Three Dimension Evaluation of Sample Group for Participation in Future Situation 

Source of Variation Sum of squares df Mean  Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

43.938 
390.812 
434.156 

2 
93 
95 

21.969 
4.196 

5.236 0.007** 

** Significant Level at 0.01 
 
 The Scheffe was used for analysis of each pair 
of Three Dimensional Evaluation (TDE) to determine 
the mean score differences of their participation in the 
training process of PAIC. It demonstrated that Self-
Evaluation and Friend-Evaluation, and Friend-

Evaluation and Facilitator-Evaluation had no 
statistically significant at level of 0.05 and 0.05. Self-
Evaluation and Facilitator-Evaluation had statistically 
significant at level of 0.01 as illustrated in table 7.  
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Table 7  
Scheffe’ Analysis of Each Pair Comparisons in Future Situation 

Evaluation Χ  
Self-valuation Friend Evaluation Facilitator Evaluation 

23.281 23.812 22.187 
Self-Evaluation 23.218 - - 2.781** 

(0.001) 
** Significant Level at 0.01 

 
6. Results of Four Dimensional Evaluations for 
Trainer Role Play 
 Four Dimensional Evaluations were employed 
for determination the trainer role play in four aspects 
evaluation including Trainer self-evaluation, Trainer 
friend evaluation, Audience evaluation and Expert 

trainer evaluation. One-Way ANOVA Analysis was 
used to investigate the mean score differences of four 
groups. The results of One-way ANOVA showed that 
there were different mean scores about trainer role 
play during PAIC with statistical significance 
(p<0.01) as illustrated in table 8.  

 
Table 8  
Results of Four Dimensional Evaluations for Trainer Role Play 
Source of Variation Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 455.232 3 151.744 4.096 0.008** 
Within Groups 6297.297 170 37.043   
Total 6752.29 173    
** Significant Level at 0.01 

 
 The Scheffe was used for analysis of each pair 
of Four Dimensional Evaluation (TDE) to determine 
the mean score differences of their trainer role play in 
the PAIC training process. It illustrated that among 
Trainer Self-valuation, Trainer Friend- Evaluation, 

and Expert Trainer Evaluation were no difference 
with statistically significant at level of 0.05 but only 
Audience Evaluation and Expert Trainer Evaluation 
had statistically significant at level of 0.05 as 
illustrated in table 9.  
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Table 9  
Scheffe’ Analysis of Each Pair Comparisons in Trainer Role Play 

Evaluation Χ  

Trainer Self-
valuation 

Trainer Friend- 
Evaluation 

Audience 
Evaluation 

Expert Trainer 
Evaluation 

40.300 42.288 45.166 40.687 

Audience Evaluation 

 
45.166 - - - 

4.479* 

(0.022) 

* Significant Level at 0.05 
 During the PAIC training implemented, focus 
groups discussion and brain storming were integrated, 
therefore, it is noticeable that they had a very good 
participation and they were able to express their idea 
and explain to their friends in the small group. 
Moreover, they were able to play role as trainer 
successfully. Particularly, in small group discussion 
they happily participated and were able to use their 
own imagination to draw their own idea and 
correspond their thinking to propose project to 
implement after PAIC training. Furthermore, they 
planned to share their knowledge and understanding 
getting from PAIC process to other people and plan to 
be act as trainer and educator for other groups in 
community with public mind for community forest 
conservation. 
 
Discussions  
 The results indicated that the forest protected 
committee participants had knowledge, attitude, 
participation, public mind inspiration of community 
forest conservation after participating in the PAIC 
training process. These were congruent to a variety of 
studies of Thiengkamol, (2011g, 2011h, 2012a, 

2012b) and her colleagues (Pusdorn et al., 2013; 
Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 
2013;Charoensilpa, at al., 2012a; Gonggool, et al., 
2012a; Morrasri, et al., 2012a; Phinnarach, et al., 
2012a; Ngarmsang, et al., 2012a; 2012; Mongkonsin, 
et al., 2013a). It might be explained that the training 
with PAIC technique is able to raise knowledge on 
knowledge, attitude, and participation, public mind 
inspiration of community forest conservation after 
participating in the PAIC training through authentic 
practicing behavior in their daily life activities for 
knowledge, attitude, participation, and public mind 
inspiration of community forest conservation. The 
findings are also congruent to the results of different 
studies of Thiengkamol, (2010b, 2011b,2011c, 2011a, 
2011g, 2011h, 2011i, 2011j, 2012a, 2012b) and 
Thiengkamol colleagues researches of Pusdorn et al., 
2013; Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013; 
Chomputawat, 2013; Saisunantharom, 2013; 
Mongkonsin, et al., 2013a; that the participation is 
affected to practice for health care and environmental 
conservation with public consciousness to achieve the 
genuine sustainable development via environmental 
education process covered health care, environmental 
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conservation, environmental education, public 
consciousness and good quality of life after 
participating.  
 The results of TDE of 32 participants were 
employed for determination of the congruence of 
three aspects evaluation, Self-evaluation, Friend-
evaluation, and Facilitator-evaluation. The mean 
scores three aspects were difference among three 
aspects in past, present and future situations (p<0.01, 
p<0.01, p<0.01).  This might be explained that 
participants who are forest protected committee and 
have direct experience of community forest 
protection, therefore their mean score both in self-
evaluation and friend-evaluation are slightly higher 
than facilitators who are outsider. Additionally, FDE 
was used to evaluate the trainer role play of forest 
protected committee participants; it was found that the 
mean scores of Trainer-self evaluation, Trainer-friend 
evaluation, Audience evaluation, and Expert trainer 
evaluation were statistically significant at level of 
0.01 because forest protected committees have self-
confidence from their real practice through 
community forest protection, therefore  the mean 
scores of Trainer-self evaluation, Trainer-friend 
evaluation, Audience evaluation, are similar and 
higher than expert trainers who are outsiders. 
However the success of participation and role pay as 
trainer of forest protected committee was pertinent to 
numerous studies of Thiengkamol, (2005a, 2011g, 
2011h, 2012a, 2012b) and researches of Thiengkamol 
colleagues such as Chomputawat, 2013; Ngarmsang, 
et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 2012b; Petchang, 
2013.  

 In addition, it was found that PAIC training is 
effective for training with integration of brain 
storming process  to develop a shared vision, action 
plan and projects in different issues of training such as 
urban community food security management, 
environment and natural resource conservation, 
elderly health care, dust self-prevention, and 
environmental conservation of food stand 
entrepreneur  including other issues such as 
environmental conservation of agriculturist, 
biodiversity conservation, environmental conservation 
of disability student, environmental education tourism 
and holistic tourism management (Thiengkamol, 
2011a; Thiengkamol, 2011g; Thiengkamol, 2011h; 
Thiengkamol, 2012a;  Thiengkamol, 2012b; Pusdorn 
et al., 2013; Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 
2013; Chomputawat, 2013; Saisunantharom, 2013; 
Ngarmsang, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 2012b; 
Petchang, 2013).  
 Additionally, the results of training 
achievement was congruent to several studies of 
Thiengkamol, (2011g, 2011h, 2012a, 2012b), and 
Thiengkamol colleagues  included  Gonggool, et al., 
2012a; Morrasri, et al., 2012a; Phinnarach, et al., 
2012b; Ngarmsang, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 
2012b; Pusdorn et al., 2013; Mongkonsin, et al., 
2013a Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013. 
 
Recommendations 
It should be use the trainer obtained from this study to 
act a trainer for other community forest members to 
understand how to conserve the community forest 
effectively. 
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ความรู้ แรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนทีม่ีต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ของโรงเรียน 
Knowledge Inspiration and Participation of Student towards School Forest Conservation 

 

                                                                                                                                                              นวลจนัทร์  กกฝ้าย, ดร. นงนภสั เท่ียงกมล และดร. ฉตัรชยั เท่ียงกมล 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความรู้เร่ือง
การอนุรักษป่์าไมโ้รงเรียน ส่ิงแวดลอ้มศึกษา แรงบนัดาลใจในการมีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมในการอนุรักษป่์าไม้
โรงเรียนระหวา่งก่อนและหลงัอบรม และการประเมินการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการฝึกอบรมของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเชียงยนืพิทยาคม การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเป็นการวิจยัก่ึงทดลองโดยใช ้การประชุมเชิง
ปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก เคร่ืองมือมีการประเมิน 3 ด้าน และแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จาํนวน 30 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑท่ี์
กาํหนดคือการมีจิตสาธารณะและให้คาํมัน่ว่าจะมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 
Paired Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม และ One Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ประเมิน 3 ดา้น ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียของเร่ืองความรู้การอนุรักษป่์าไมโ้รงเรียน ส่ิงแวดลอ้มศึกษา แรงบนัดาล
ใจในการมีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมในการอนุรักษป่์าไมโ้รงเรียนของนกัเรียน และผลสัมฤทธ์ิการอบรม หลงัการ
อบรม มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนการอบรม ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในทุกดา้น ระหว่าง
การอบรมมีการประเมิน 3 ดา้นเพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของนกัเรียนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉล่ียการ
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนและการประเมินโดยผูอ้าํนวยความสะดวก ในสถานการณ์ปัจจุบนั แตกต่างอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนในสถานการณ์อนาคตพบว่าคะแนนเฉล่ียทั้งสามดา้น ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
คาํสําคญั: ความรู้, แรงบนัดาลใจ, การมีส่วนร่วม, การอนุรักษป่์าไมโ้รงเรียน   
 
Abstract 
 The quasi-experimental research was conducted with 30 high school students of  Chiang Yuen School that 
were collected by purposive sampling technique based on criteria of public mind and commitment to participate 
throughout research operation. The objectives were to compare the mean scores between pretest and posttest of 
knowledge of school forest conservation, environmental education, inspiration of environmental conservation, and 
environmental conservation behavior and to evaluate student participation in training process. Three Dimensional 
Evaluation (TDE) was employed for determination the participation. One-way ANOVA was used to determine the 
mean cores difference of three groups. After Participation-Appreciation-Influence-Control (PAIC) finished, the 
results disclosed that mean scores of posttest of knowledge of school forest conservation, environmental education, 
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inspiration of environmental conservation, environmental conservation behavior and training achievement were 
higher than pretest with statistical significance (p < 0.01 in all aspects). In present situation demonstrated that mean 
scores were different with statistical significance (p < 0.01) but in future situation the mean scores were not different 
with statistical significance (p > 0.05).  
 
Keywords: knowledge, inspiration, participation, school forest conservation 
 
Introduction 
 Forests are essential to life on Earth, the 
planet's lungs, and home to people and wildlife 
including engines of green economies. Above and 
beyond forest offers direct benefit for human basic 
needs counting with food, drug, clothing and shelter. 
Moreover, forests are the carbon dioxide storage, 
oxygen production, global and local water supplies 
maintenance, soil erosion prevention, soil fertility 
improvement, natural thermostat regulating climate, 
cleaning pollution from the air and helping prevent 
climate change. Forest conservation and management 
must be performed by everyone on the earth whether 
children or adults because everyone obtain direct 
benefits from it. Therefore, global citizen must take 
responsibility to protect forest via autonomous 
participation on planning, decision making, 
implementing, monitoring and preventing degradation 
and over consumption (Fisher 1995; Ruengpanich, 
2003; Thiengkamol, 2009c). 
 The Food and Agriculture Organization of the 
United Nations in 2010, reported that world 
deforestation mainly resulted from the conversion of 
tropical forests to agricultural land. Forest had 
decreased over the past ten years but still continues at a 
frighteningly high rate in many countries. Between 
2000 and 2010, about 13 million hectares of forests 

were globally converted to other uses or lost through 
natural causes each year when it was compared to 
around 16 million hectares per year during the 1990s. 
The study was conducted on 233 countries and areas. 
Brazil and Indonesia have drastically reduced their 
deforestation rates as compare to the highest loss of 
forests in the 1990s. In addition, determined tree 
planting programs in countries such as China, India, the 
United States and Viet Nam with combination of natural 
expansion of forests in some regions have added more 
than seven million hectares of new forests annually. As 
a result the net loss of forest area was reduced to 5.2 
million hectares per year between 2000 and 2010, down 
from 8.3 million hectares annually in the 1990s (FAO, 
2010).   
 For Thailand, the meaning of forest according 
to the Forest Act B.E. 2484 (Revised 2555), means the 
land that no one obtained presumptive title by land law. 
Generally, it means the area covers with diverse types 
of trees with high density and large area that influences 
to the environment such as weather changing, soil and 
water fertility with wildlife and other creatures 
interrelation together among these living creatures. 
Forest in Thailand can be classified into 2 types 
including evergreen forest covered about 30 percent of 
forest across country and deciduous forest about 70 
percent. The evergreen forest can be classified into 4 
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types of tropical evergreen forest, coniferous forest, 
swamp forest and beach forest. The deciduous forest 
can be classified into 3 types of mixed deciduous forest, 
deciduous dipterocarp forest, and savanna forest. 
Besides the forest in national park and protection area, 
there are also numerous of community forest nearby the 
school and the school administrators are allocated to 
look after these forest areas unavoidably, therefore, the 
students should take important parts to take 
responsibility as good global citizen to conserve school 
forest with consciousness (Ruengpanich, 2003; 
Thiengkamol, 2009c; Woods et al., 2011).  
 Importance of school forest in Thailand, there 
are some school occupied the forest adjacent the school, 
therefore administrators of school and community have 
the authority to take care these forest implicitly. The 
school administrators who realize to the importance of 
school forest would be pay attention to establish 
projects and activities to let students take an essential 
part to look after school forest by systemic management 
to support students to directly learn at school forest for 
forest conservation. The projects and activities are held 
by teachers and students with deep appreciation would 
initiate them to have environmental consciousness and 
aware to protect school forest with public mind because 
once they cultivate and take care the trees and others 
living creatures such as herb, mushroom, bird and so on. 
This would inspire them to love and share their feeling 
of delicate mind to appreciate the beauty and attraction 
of nature (Ruengpanich, 2003; Thiengkamol, 2009c; 
Thiengkamol, 2011e). 
 Environmental education principles are 
pertinent to concept of sustainable development in basic 
thought that of sustainable development in agreement to 

conference of environment and development of United 
Nation since 1992 that explained in Agenda 21 of 
global action plan mentioned that “Sustainable 
development is development which meets the needs of 
the presented without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs” (Office of 
National Economic and Social Development Plan, 
2010; WCED, 1987; Volker, 2007; Watkinson, 2009; 
Thiengkamol, 2011e). This is basically to clarify that 
people at present generation should have knowledge, 
understanding the important of environmental problems. 
As a result, any their activities for living, it needs to 
consume the natural resources and they involve to the 
environmental quality, then they must take 
responsibility for any activities that they do with public 
mind to conserve the environment and natural resources 
sincerely. Moreover, they must have suitable behavior 
for pro-environment with right awareness and positive 
attitude to participate in environmental projects and 
activities together with having sensitivity to realize the 
necessary of environmental quality and practice to 
protect environment until it becomes a stable habit and 
becomes a behavior to concentrate to sustain the 
environmental quality without requisite of rewards, 
money or admiration (Thiengkamol, 2004;  
Thiengkamol, 2005a;  Thiengkamol, 2009a; 
Thiengkamol, 2009b; Thiengkamol, 2011e). 
 Chiang Yuen School has forest in school and 
locates at Chiang Yuen District, MahaSarakham 
Province in Northeastern region of Thailand. The high 
school students of Chiang Yuen School are young adult 
who are important persons to take responsibility for 
forest protection and conservation. Therefore if they 
have public mind inspiration to conserve the school 
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forest during they are studying in this school. They 
would be our hope for country to conserve and manage 
school forest to meet sustainable development. 
However, they are recruited with criteria of willing to 
participate through training process and with 
commitment to devote themselves to be educators or 
trainers for the others after participating in training like 
as Participation-Appreciation-Influence-Control 
(PAIC). They would gain more environmental 
knowledge and understanding with integration of forest 
conservation and environmental education principles to 
attain the sustainable school forest conservation. 
Environmental education proposes to produce 
knowledgeable citizen to concern the biophysical 
environment, to aware environmental quality and to 
take responsibility for environmental problem together 
with corrected decision making to solve environmental 
problem with clear understanding.  Simultaneously, the 
projects and activities for school forest conservation 
need to be planed to conduct to create a environmental 
prototype with high school students by Training of 
Trainer (TOT). PAIC incorporated with environmental 
education principles assisting to increase high school 
student to deeply gain knowledge and understanding the 
biophysical environment at school forest via direct 
learning experience. Therefore, they would be to aware 
and concern for forest conservation with actual learning 
lesson with school forest whether in terms of forest 
advantages in diverse perspectives of human four basic 
needs counting of  food, drug, shelter and clothing. In 
addition, forest provides shadow, soil erosion 
prevention, humidity maintenance and ecological 
balance. Especially, once they feel appreciate the 
essence of school forest and together with challenging 

their public mind for environmental conservation, it 
would lead to change their behavior in daily life with 
responsibility for forest conservation. Finally, they will 
be future generation and our hope to assist to 
sustainably conserve forest (Thiengkamol, 2010; 
Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011h; 
Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 2012b; Langly, 
1998, Sproull, 1988; InWent-DSE-ZEL, 2002).  
 Therefore, the school forest conservation of 
Chiang Yuen School, Chiang Yuen District, 
MahaSarakham Province would be attained, thus the 
high school student must be challenged and encouraged 
through project and activities that are supported by the 
school administrators and teachers together with their 
own realization with the effective training technique 
like as PAIC process to obtain more forest knowledge, 
environmental education principles, public mind 
inspiration of forest conservation to be trainer and 
educator to act as prototype for other students in this 
school with properly practice as good role model for 
others students in this school and the other schools as 
well (Thiengkamol, 2004; Thiengkamol, 2005a; 
Thiengkamol, 2009c; Thiengkamol, 2011e; 
Thiengkamol,  2011a; Thiengkamol, 2011h; 
Thiengkamol,  2012a; Thiengkamol, 2012b). 

 
Objective 
 The objectives were to compare the mean 
scores between pretest and posttest of knowledge of 
school forest conservation, environmental education, 
inspiration of environmental conservation, and 
environmental conservation behavior and to evaluate 
the participation of student in training process.  
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Conceptual Framework 
 

 
 
  
Figure 1 Conceptual Framework 
 
Methodology 
 The research design was implemented in steps 
by step as the followings. 
 
Population and Sample 
 Population were 1,697 high school students of 
Chiang Yuen School, Chiang Yuen District, Maha 
Sarakham Province in Northeastern region of Thailand. 
The purposive sampling was used to select 30 students 
with criteria of willingness, time, devotion, 
commitment, and public mind.   
 
Research Tool 
 The handbook was constructed covering 
knowledge of school forest conservation, environmental 
education, inspiration of environmental conservation, 
and environmental conservation behavior (Fisher 1995; 
Woods et al., 2011; InWent-DSE-ZEL, 2002; 
Ruengpanich, 2003; Thiengkamol, 2009c; Thiengkamol, 
2011a; Thiengkamol, 2007, Thiengkamol, 2012a). The 
questionnaire composed of 7 items of demographic 
characteristics and 40 questions of with 5 rating scales 
of knowledge of school forest conservation, 
environmental education, inspiration of environmental 
conservation, and environmental conservation behavior. 
The content and structural validity were determined 
with Item Objective Congruent (IOC) by 5 experts in 

the aspects of psychology, social science and social 
research methodology (Rovinelli & Hambleton, 1977). 
The reliability was done by collecting the sample group 
from 30 high school of adjacent school. The reliability 
was determined with Cronbach's Alpha (Cronbach, 
1951). The reliability of knowledge of school forest 
conservation, environmental education, inspiration of 
environmental conservation, and environmental 
conservation behavior were 905, 0.918, 0899 and 0.946 
respectively. The evaluation form of Three Dimensions 
was used to evaluate the participant practice as trainer 
during PAIC implemented (Langly, 1998, Sproull, 
1988; InWent-DSE-ZEL., 2002; Thiengkamol, 2012a; 
Thiengkamol, 2012b). 
 
Data Collection 
 The questionnaire was used for data collecting 
from 30 high school students of Chiang Yuen School. 
The Three Dimensional Evaluation (TDE) was used to 
examine the congruence of three aspects evaluation, 
Self-evaluation, Friend-evaluation, and Facilitator-
evaluation for training participation (Thiengkamol, 
2011a; Thiengkamol, 2011g; Thiengkamol, 2011h; 
Thiengkamol, 2011e). 
 
Statistical Analysis 
 1. The descriptive statistics were used that 

Before After 
  PAIC Level 

-Knowledge 
-Understanding 
-Participation 

 TDE  
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include frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  
 2. The inferential statistics used was paired t-
test and by considering confident interval at 0.05 and 
0.01. One-way ANOVA was used to determine the 
mean scores difference of three groups. 
 
Results 
 The results of this study implemented with 30 
high school students of Chiang Yuen School were as the 
followings.  
 
1. General Characteristics of Sample Group 
 The sample group was 30 high school students 
of Chiang Yuen School, Chiang Yuen District, 
MahaSarakham Province in Northeastern region of 
Thailand in the year of 2013. They were selected to be 
trained for trainer about knowledge of school forest 
conservation, environmental education, inspiration of 
environmental conservation, and environmental 
conservation behavior.  Most of them were female with 
23 (76.70%), had age between 16-17 years old with 
mean of 16.60 years old, had education level at 

secondary school level 5 with 30 (100.00%), had family 
characteristics with nuclear family of 18 (60.00%), had 
home town in Maha Sarakham Province with 28 
(93.30%), lived with parents with 22 (73.30%) and 
grade point average between 1.60-3.24 with mean of 
2.49. 
 
2. Results of Pretest and Posttest with PAIC technique 
 PAIC technique was trained for 30 high school 
students of Chiang Yuen School about knowledge of 
school forest conservation, environmental education, 
inspiration of environmental conservation, and 
environmental conservation behavior. The research 
results discovered that before and after PAIC training 
process implemented, the mean scores of posttest of 
training achievement on knowledge of school forest 
conservation, environmental education, inspiration of 
environmental conservation, environmental 
conservation behavior and training achievement were 
higher than pretest with statistical significance (p< 0.01, 
p< 0.01, p< 0.01, p< 0.01, and p< 0.01), as 
demonstrated in table 1. 

Table 1  
Pretest and Posttest of Sample Group  

 
Training Issues 

Posttest Pretest 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
Knowledge of School Forest Conservation 43.87 2.40 40.37 3.07 5.85 0.000** 
Environmental Education 45.30 2.15 41.37 3.35 5.06 0.000** 
Inspiration of Environmental Conservation 66.07 4.83 58.43 5.14 7.21 0.000** 
Environmental Conservation Behavior 64.50 5.62 60.47 3.47 5.22 0.000** 
Training Achievement 219.73 9.22 200.63 8.83 11.21 0.000** 

** Significant Level at 0.01 
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3. Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Present Situation 
 Three Dimensional Evaluations were used for 
examining participation of 30 high school students in 
three aspects evaluation of Self-evaluation, Friend-
evaluation and Facilitator-evaluation in present situation 

with One-way ANOVA to analyze the mean score 
differences of three groups. The results of One-way 
ANOVA illustrated that there were different mean 
scores about participation in training process through 
brain storming with statistical significance (p<0.01) as 
demonstrated in table 2. 

 
Table 2  
Three Dimension Evaluation of Sample Group for Participation in Present Situation 

Source of Variation Sum of squares df Mean  Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.55 
5.28 
8.84 

2 
87 
89 

1.78 
0.06 

29.24 0.000** 

** Significant Level at 0.01 
 
The Scheffe was used for comparison of each pair of 
Three Dimensional Evaluation (TDE) to examine the 
mean score differences of their participation in the 
training process of PAIC, it illustrated that  Self-

Evaluation and Friend-Evaluation, and Self-Evaluation 
and Facilitator-Evaluation had statistically significant at 
level of 0.01, and 0.01 as demonstrated in table 3. 

 
Table 3  
Scheffe’ Analysis of Each Pair Comparisons in Past Situation 

Evaluation Χ  
Self-valuation Friend Evaluation Facilitator Evaluation 

4.46 4.86 4.90 
Self-Evaluation 4.45 - -0.40 

(0.000)** 
-0.44  

(0.000)** 
** Significant Level at 0.01 
 
4. Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Future Situation 
 Three Dimensional Evaluations were 
employed for delaminating the participations of 30 high 
school students in three aspects evaluation composing 
Self-evaluation, Friend-evaluation, and Facilitator-

evaluation in future situation with One-way ANOVA to 
analyze the mean score differences of three groups. The 
results of One-way ANOVA illustrated that there were 
no different mean scores about participation in training 
process with statistical significance (p>0.05) as 
demonstrated in table 4.  
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Table 4  
Three Dimension Evaluation of Sample Group for Participation in Future Situation 

Source of Variation Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 0.02 2 0.01 0.26 0.77 
Within Groups 3.72 87 0.04   
Total 3.75 89    
* Significant Level at 0.05 
 
 During the PAIC training implemented, focus 
groups discussion and brain storming were integrated, 
therefore, it is noticeable that they had a very good 
participation and they were able to convey their idea 
and to clarify to their friends in the small group 
discussion. Afterward, they were able to play role as 
trainer successfully. Especially, in small group 
discussion they willingly participated and were able to 
use their own imagine to draw their own idea, to share 
and to exchange their thinking to suggest project to 
implement after PAIC training finished. Furthermore, 
they planned to share their knowledge and 
understanding getting from PAIC process to other 
students and plan to be act as trainer for other students 
in this school and other schools in the same district and 
same province with public mind for community forest 
conservation. 
 Consequently, the trained high school students 
are able to be prototype by acting as good role model 
for school forest conservation for their friend in the 
Chiang Yuen School. Nevertheless, they also hold 
training program to train the other students to be 
prototype for school forest conservation as well. 
 
 

Discussions  
 The results was revealed that the high school 
student who participated having knowledge of school 
forest conservation, environmental education, 
inspiration of environmental conservation, and 
environmental conservation behavior. These were 
related to different studies of Thiengkamol, (2010b, 
2011g, 2011h, 2012a, 2012b) and her colleagues 
(Morrasri, et al., 2012a; Phinnarach, et al., 2012a; 
Ngarmsang, et al., 2012a; Gonggool, et al., 2012a; 
Mongkonsin, et al., 2013a; Pusdorn et al., 2013; 
Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013). It might 
implied that the training with PAIC technique is 
effective to raise knowledge of school forest 
conservation, understand environmental education 
principles, create inspiration of environmental 
conservation, and change environmental conservation 
behavior after take part in the PAIC training throughout 
actual practice in their daily life activities to gain more 
knowledge of school forest conservation, environmental 
education regarding arise awareness, attitude change, 
and participate in school forest conservation, inspire 
environmental conservation, and practice environmental 
conservation behavior. The results are also relevant to 
the variety studies of Thiengkamol, (2010b, 
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2011b,2011c, 2011a, 2011g, 2011h, 2011i, 2011j, 
2012a, 2012b) and Thiengkamol colleagues researches 
of Mongkonsin, et al., 2013a; Pusdorn et al., 2013; 
Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013; 
Chomputawat, 2013; Saisunanthararom, 2013 that the 
participation is affected to practice for diverse topics of 
whether in terms of health care, biodiversity 
conservation, flood response and environmental 
conservation with public mind to achieve the genuine 
sustainable development via environmental education 
process.  
 The results of TDE of 30 participants were 
used for examining of the relevant of three aspects 
evaluation covering Self-evaluation, Friend-evaluation, 
and Facilitator-evaluation. The mean scores three 
aspects were difference among three aspects in present 
and no difference in future situations (p<0.01, and 
p>0.05).  It implies that participants who are the high 
school students who have the direct experience learning 
the essence of forest at school forest. Moreover, at 
present situation, they are modest persons so their mean 
score both in self-evaluation and friend-evaluation are 
lower than facilitators. 
 Furthermore, it was found that PAIC training 
is effective for training with integration of brain 
storming process  to develop a shared vision, action 
plan and projects in different issues of training such as 
urban community food security management, 

environment and natural resource conservation, elderly 
health care, dust self-prevention, and environmental 
conservation of food stand entrepreneur  including other 
issues such as environmental conservation of 
agriculturist, biodiversity conservation, environmental 
conservation of disability student, environmental 
education tourism and holistic tourism management 
(Thiengkamol, 2010b; Thiengkamol, 2011a; 
Thiengkamol, 2011g; Thiengkamol, 2011h; 
Thiengkamol, 2012a;  Thiengkamol, 2012b;  Pusdorn et 
al., 2013; Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 
2013; Chomputawat, 2013; Saisunantharom, 2013; 
Ngarmsang, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 2012b; 
Petchang, 2013).  
 Finally, the results of training achievement was 
congruent to several studies of Thiengkamol, (2010b, 
2011g, 2011h, 2012a, 2012b), and Thiengkamol 
colleagues  included  Phinnarach, et al., 2012b; 
Ngarmsang, et al., 2012a; Gonggool, et al., 2012a; 
Morrasri, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 2012b; 
Pusdorn et al., 2013; Moolmanee et al., 2013; Chaisena 
et al., 2013; Mongkonsin, et al., 2013a) about different 
topics involved environmental conservation with public 
mind and related issues of forest conservation in the 
numerous target groups whether primary school student, 
lower and upper secondary school student, 
undergraduate, general people both in urban and rural 
areas. 
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การพฒันาการเรียนการสอนโดยวธีิการอภปิรายกลุ่มของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
ในรายวชิาอาหารและโภชนาการ 

Instructional Development by Group Discussion Learning Method of Pharmacy Students  
in Food and Nutrition Course 

 
                                                                                                                     ดร. อาภากร ทรงสุมนสั, ประไพพิศ พชิญช์านุวฒัน์, องัคณา วงษส์กลุ และ ภญ. เอมอร ชยัประทีป  

บทคดัย่อ   
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั
เรียน (2)ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีอภิปรายกลุ่มในรายวิชาอาหารและโภชนาการ 
ของนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย จาํนวน 61 คน โดยการศึกษาได้
ทาํการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน การวิเคราะห์และประเมิน
ทกัษะทางเชาว์ปัญญา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการส่ือสาร ความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรมทดสอบโดยใชแ้บบประเมินพฤติกรรม รวมทั้งประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
พบว่า ภายหลงัการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มทาํใหน้กัศึกษามีผลการเรียนรู้ดีข้ึนจากเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
และส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิดการพฒันาทกัษะเชาวปั์ญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และทกัษะการวิเคราะห์
และการส่ือสารอยูใ่นระดบัดีมาก  อยา่งไรก็ตาม จากการจดัการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มในรายวิชาอาหารและ
โภชนาการพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผูส้อน เน้ือหา และผูเ้รียนอยู่ในระดบัดีและมีความพึงพอใจในด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัปานกลาง ดงันั้น คณะผูว้ิจยัอาจตอ้งปรับรูปแบบกิจกรรมใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน
เพื่อการพฒันาการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มในรายวิชาอาหารและโภชนาการต่อไปรวมทั้งควรสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเติมเพื่อใหก้ารเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 
คาํสําคญั:  อภิปรายกลุ่ม, อาหารและโภชนาการ, นกัศึกษาคณะเภสชัศาสตร์ 
 
Abstract  

The objectives of this research were: To (1) compare student’s learning achievement between pre-test and 
post-test. (2) To study student satisfaction in food and nutrition course by group discussion instruction. The samples 
were second year pharmacy students at the school of pharmacy, Eastern Asia University, totally 61 persons. 
Comparison of pre-test and post-test was used to evaluate student’s learning achievement.  Analysis and assessment 
of intellectual skill, interpersonal relation, analysis and communication skills, knowledge, and merit and ethic were 
evaluated by using behavior assessment form. Furthermore, group discussion instruction was also assessed by using 
student satisfaction form. This research found achievement of the students were developed, increasing significantly 
different and  intelligence skills,  interpersonal relations, and analysis and communication skills were promoted by 
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discussion instruction in food and nutrition course. However, group discussion instruction should be supplemented by 
implantation of merit and ethic to increase effectiveness of group discussion instruction. Student satisfaction was 
good to teacher, content and learner and moderate to instructional activity. Therefore, the researchers should properly 
adjust the instructional activity for development of group discussion instruction in food and nutrition course further. 
 
Keywords: group discussion, food and nutrition course, pharmacy students 
 
ความนํา  
  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็น
สําคัญมีจุดมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้ คิดคน้ความรู้ และปฏิบติัจริงทุกขั้นตอนจนเกิด
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
และผูส้อนเป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ นอกจากน้ี 
ประเทศไทยตอ้งกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัใหส้ถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเร่งรีบพฒันา
ตนเองเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถแข่งขนัและอยู่รอดได้
ในระดบัอาเซียน  โดยบณัฑิตท่ีมีความพร้อมนอกจากมี
ความรู้แลว้ ตอ้งมีทกัษะทางความคิด มีความรับผิดชอบ 
มีวินยั รักการเรียนรู้ และสามารถทาํงานเป็นทีมได ้  
  การจดัการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจดั
กลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 4- 8  คน ใหผู้เ้รียน
ในกลุ่มมีโอกาสสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิดเห็น 
และประสบการณ์ในประเด็นหรือปัญหาท่ีกาํหนด และ
สรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม  การ
จดัการเรียนรู้ในรูปแบบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นหรือระดมความคิดเห็น
ร่วมกนั มีส่วนร่วมกนัอยา่งทัว่ถึง ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 
มีความเป็นผูน้าํ ผูต้าม เคารพและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู ้อ่ืน  รวมถึงการ ฝึกการค้นคว้าหาความ รู้  ข้อมูล 
ขอ้เทจ็จริงมาอภิปรายร่วมกนั ดงันั้นการจดัการเรียนแบบ
น้ีผูส้อนหรือผูเ้รียนจะกาํหนดประเด็นการอภิปรายและ
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน แลว้แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย 

โดยวิ ธีการจัดกลุ่มอาจใช้วิ ธีการสุ่มหรือเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง หรือแบ่งตามความสามารถ หรือความ
สนใจ เป็นตน้ ในขั้นตอนการดาํเนินการอภิปรายควรมี
การกําหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม  เ ช่น 
ประธานกลุ่มหรือผูน้ําการอภิปรายเป็นผูค้วบคุมการ
อภิปรายให้อยูใ่นขอบเขตตามวตัถุประสงคแ์ละประเด็น  
เลขานุการเป็นผูจ้ดบนัทึกการประชุม และสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ถึง การอภิปรายควร
ดาํเนินการทีละประเด็นให้ครบตามเวลาท่ีกาํหนด โดย
ให้ผูส้อนเป็นผูดู้แลช่วยเหลือให้การอภิปรายดาํเนินไป
ดว้ยความเรียบร้อย ทา้ยสุดให้แต่ละกลุ่มยอ่ยสรุปผลการ
อภิปราย ส่วนผูส้อนจะตอ้งเช่ือมโยงขอ้สรุปของกลุ่มเขา้
บทเรียน หลังจากนั้ นจึงประเมินผลการเรียนรู้   การ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้ารอภิปรายกลุ่ม มีขอ้ดี คือ ผูเ้รียน
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเสรี เกิดการเรียนรู้ท่ี
กวา้งข้ึน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างทัว่ถึง 
ช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดความต่ืนตัวตลอดเวลา  สามารถ
ประเมินพฒันาการทางดา้นสังคม อารมณ์ สติปัญญาของ
ผูเ้รียนโดยการสังเกตได ้และยงัสามารถใชค้วบคู่กบัการ
จดัการเรียนรู้โดยวิธีอ่ืนๆ อีก เช่น การสาธิต การทดลอง 
การนาํเสนอผลงานจากการคน้ควา้ เป็นตน้  

การเรียนการสอนแบบบรรยายโดยใหผู้ส้อน
เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยการพดูบอกเล่า 
อธิบายเน้ือหาเร่ืองราวท่ีผูส้อนไดเ้ตรียมการศึกษาคน้ควา้
เป็นอยา่งดี และใหน้กัศึกษาเป็นผูรั้บฟัง วิธีการเรียนการ
สอนในลกัษณะน้ีเหมาะกบัการเรียนการสอนท่ีมีจาํนวน
ผูเ้รียนมากๆ เน้ือหายุง่ยากซบัซอ้น แต่มีขอ้จาํกดัคือ ไม่
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สอนในลกัษณะน้ีเหมาะกบัการเรียนการสอนท่ีมีจาํนวน
ผูเ้รียนมากๆ เน้ือหายุง่ยากซบัซอ้น แต่มีขอ้จาํกดัคือ ไม่
สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลใน
การรับรู้ได ้ เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นอ้ย
มาก ทาํใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย ขาดความสนใจในการ
เรียนรู้ อีกทั้งยงัทาํใหผู้เ้รียนขาดทกัษะในหลายๆ ดา้นท่ี
เป็นการพฒันาตวัผูเ้รียน เช่น ทกัษะการคิด ทกัษะการ
อภิปราย การนาํเสนอความคิดเห็น การทาํงานกลุ่ม การมี
ส่วนร่วมทั้งในบทบาทผูน้าํและผูต้าม เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อ
เป็นการกระตุน้และฝึกใหผู้เ้รียนมีความต่ืนตวัอยู่
ตลอดเวลา มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงได ้ ฝึก
ทกัษะการคิด การสรุปความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย จึงน่าจะนาํเอาวิธีการเรียนการสอน
แบบอภิปรายกลุ่มยอ่ยมาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

   สําหรับการเรียนการสอนวิชาอาหารและ
โภชนาการในปีการศึกษา 2554 มีวิธีการสอนเป็นแบบ
บรรยาย อาจารยเ์ป็นผูใ้ห้และผูเ้รียนเป็นผูรั้บความรู้ การ
เรียนการสอนแบบน้ีเนน้การท่องจาํเน้ือหา แต่ผูเ้รียนขาด
โอกาสในการฝึกปฏิบติัจริง  ผูเ้รียนมีบทบาทต่อการเรียน
น้ อ ย   ข าดก า รพัฒน าทักษะท า ง ปัญญา  ทักษ ะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบ  ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ดังนั้ น  เพื่อเป็นการส่งเสริมผู ้เ รียนให้มีการ
พฒันาในดา้นต่างๆ และมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้
มากข้ึน จึงได้จัดให้มีการพฒันาการเรียนการสอนใน
รายวิชาอาหารและโภชนาการโดยวิธีการอภิปรายกลุ่ม 
ซ่ึงมีวิธีการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ เช่น 
ทกัษะการพูด การแสดงความคิดเห็น การโต้แยง้ การ
วิพากษ์วิจารณ์  ทักษะการคิด  และทักษะทางสังคม  
กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการคิด วิเคราะห์  
วิจารณ์  มีวิจารณญาณในการแกปั้ญหา และเกิดการ
เรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนกว้างข้ึน การเรียนการสอนใน

รูปแบบอภิปรายกลุ่ม นอกจากจะเป็นการทาํให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะความรู้แลว้ ยงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 
เพื่อนาํผลจากการเรียนรู้นั้นไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ
ได ้ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน

ในรายวิชาอาหารและโภชนาการของนกัศึกษาคณะ
เภสชัศาสตร์ท่ีเรียนโดยวิธีการอภิปรายกลุ่ม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการ
สอนโดยวิธีการอภิปรายกลุ่ม 

 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1. การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 การเรียนการสอนเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัผูส้อน 
ผูเ้รียน สาระ/เน้ือหา และวิธีหรือกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นหลกั แต่หากพิจารณากนัอยา่งละเอียดจะมี
องคป์ระกอบอ่ืนๆเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น สถานศึกษา 
ผูบ้ริหาร บุคลากร วิธีการบริหารจดัการ  และชุมชน เป็น
ตน้ ดงันั้นในการศึกษาเร่ืองการเรียนการสอนจึงตอ้ง
ตระหนกัถึงอิทธิพลของบริบทท่ีแวดลอ้มการเรียนการ
สอนทั้งหมด (ทิศนา แขมมณี, 2548) 
 กานเย (1985)ไดแ้บ่งสมรรถนะการเรียนรู้ของ
มนุษยไ์ว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1. สมรรถนะในการเรียนรู้ขอ้เท็จจริง เป็นการ
เรียนรู้ท่ีอาศยัความจาํและความสามารถระลึกได ้

2. ทกัษะเชาวน์ปัญญา เป็นความสามารถในการ
ใชส้มองคิดหาเหตุผลโดยใชข้อ้มูล ประสบการณ์ ความรู้ 
ความคิดในดา้นต่างๆนบัตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 

3. ยทุธศาสตร์ในการคิด เป็นความสามารถของ
กระบวนการทาํงานภายในสมองของมนุษย ์ซ่ึงควบคุม
การเรียนรู้  การเลือกรับรู้ การแปลความ และการดึง
ความรู้  ความจํา  ความเข้าใจ  และประสบการณ์เดิม
ออกมาใช ้ผูมี้ยุทธศาสตร์ทางความคิดสูงจะมีเทคนิคใน
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การดึงเอาความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจจากประสบการณ์
เดิมออกมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. ทักษะการเคล่ือนไหว เป็นความสามารถ
ความชาํนาญในการปฏิบติั ผูมี้ทกัษะท่ีดีนั้น พฤติกรรมท่ี
แสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว  คล่องแคล่ว  และ
ถูกตอ้งเหมาะสม 

2. เจตคติ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงต่างๆซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลนั้นในการท่ี
จะเลือกกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
หรือเป็นศูนยก์ลางเป็นแนวคิดทางการศึกษาของ John 
Dewey  ซ่ึงเป็นตน้คิดในเร่ืองการเรียนรู้โดยการกระทาํ 
(learning by doing) โดยเปล่ียนบทบาทในการเรียนรู้จาก
ผูรั้บมาเป็นผูเ้รียน และเปล่ียนบทบาทของอาจารยผ์ูส้อน
มาเป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ กล่าวคือ จุดเนน้การ
เรียนรู้อยู่ ท่ีผู ้เ รียนมากกว่าผู ้สอน   ดังนั้ น  ผู ้เ รียนจึง
กลายเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นแนวคิด
ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้
(Constructivism) ท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียนท่ีสร้างความรู้จากความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นและประสบการณ์ท่ีพบใหม่กบัส่ิงท่ี
มีอยู่เดิมและประสบการณ์เดิม นอกจากน้ีการศึกษา
ปัจจุบนัเน้นไปทางการแข่งขนัและต่างคนต่างเรียน จึง
ควรหนัมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือซ่ึงสามารถช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ รวมทั้งไดเ้รียนรู้ทกัษะทาง
สังคมและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจาํเป็น
อยา่งยิง่ในการดาํรงชีวิต 

สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544) ไดก้ล่าวถึงการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญให้เน้นความ
ต้องการหรือความสนใจของผู ้เ รียนเป็นสําคัญ  เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุด ให้
ผู ้เรียนสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
พึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดทกัษะท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
เน้นการประเมินตนเองเพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจตนเองได้

ชดัเจนข้ึน เนน้ความร่วมมือซ่ึงเป็นทกัษะท่ีสาํคญัในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั และเนน้รูปแบบการเรียนรู้ซ่ึงอาจ
จดัไดท้ั้งในรูปกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543) ได้
ให้ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั หมายถึง การจดักิจกรรมโดยวิธี
ต่างๆ อยา่งหลากหลายท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง
แทจ้ริง เกิดการพฒันาตนและสั่งสมคุณลกัษณะท่ีจาํเป็น
สาํหรับการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมของประเทศชาติ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันา
ผูเ้รียน จึงตอ้งใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนรู้ รูปแบบการสอน
หรือกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายวิธีซ่ึงจาํแนก
ไดด้งัน้ี 
 1. การจดัการเรียนการสอนทางอ้อม เป็นการ
เรียนรู้โดยฝึกการคิด วิเคราะห์ อภิปรายเพื่อสร้างความ
เขา้ใจแลว้ตดัสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา ได้แก่ การ
เรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ แบบแก้ปัญหา สร้าง
แผนผงัความคิดแบบใชก้รณีศึกษาแบบตั้งคาํถามใชก้าร
ตดัสินใจ 

 2. เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล  เป็นการ
เรียนรู้อย่างเป็นอิสระดว้ยตนเอง เป็นการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูล และการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ วิธีการ
เรียนแบบศูนยก์ารเรียน แบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แบบ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 3. เทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ประกอบการเรียน ไดแ้ก่ การใชส่ิ้งพิมพ ์ตาํราเรียน 
และแบบฝึกหัด การใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์
การเรียนรู้  ชุดการสอน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และ
บทเรียนสาํเร็จรูป 

 4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ปฏิสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย การโตว้าทีกลุ่ม Buzz การ
อภิปราย การระดมพลงัสมอง กลุ่มแกปั้ญหา กลุ่มติว การ
ประชุมต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติ กลุ่มสืบคน้ และ
คู่คิดการฝึกปฏิบติั เป็นตน้ 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology154 Vol. 9 No. 1 January-April 2015

 5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ เป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ การตดัสินใจ 
และการแก้ปัญหา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม เกม กรณีตัวอย่างสถานการณ์จําลองละคร และ
บทบาทสมมุติ 

 6. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้
ถึงบทบาทสมาชิกของกลุ่ม การมีบทบาทและหนา้ท่ี รู้จกั
การไวว้างใจให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิกกลุ่ม รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนและเพื่อนๆ ใน
กลุ่มและได้ฝึกการคิดการแก้ปัญหา  ได้แก่  ปริศนา
ความคิดความร่วมมือแข่งขนัหรือกลุ่มสืบคน้ 
2.  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและการประเมินเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและเป็นกระบวนการ
สําคญัท่ีมีส่วนเสริมสร้างความสําเร็จให้แก่ผูเ้รียน การ
ประเมินตอ้งสอดคลอ้งกบัการสอน ดาํเนินควบคู่กนั และ
ตอ้งทาํตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงจะทาํให้
ผูส้อนไดท้ราบความสามารถและความกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน และควรเป็นการประเมินเชิง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองในดา้นความรู้ ความคิด พฤติกรรม 
วิธีการปฏิบติั และเจตคติของผูเ้รียน 

การประเมินการแสดงออกของผูเ้รียนเป็นการ
ประเมินเพื่อพัฒนาผู ้เ รียนรอบด้าน ดังนั้ นจึงต้องใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจ
ผลงาน การทดสอบ บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง การรายงาน
ตนเองของผูเ้รียน แฟ้มสะสมผลงาน เป็นตน้  เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการประเมินการแสดงออกของผูเ้รียนมีหลากหลาย 
เช่น 

- การบันทึกข้อมูล  จากการศึกษา  ผลงาน 
โครงงาน รายงาน หนงัสือท่ีผูเ้รียนผลิต แบบบนัทึกต่างๆ 
ไดแ้ก่ แบบบนัทึกความรู้สึก บนัทึกความคิด บนัทึกของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง หลักฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วม
กิจกรรม เป็นตน้ 

- แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วม
กิจกรรมในสถานการณ์ต่างๆ 

- แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก 
ความคิดเห็น ทั้งตวัผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 

- แฟ้มสะสมงาน เป็นส่ือท่ีรวบรวมผลงานหรือ
ตั ว อ ย่ า ง ห รื อ ห ลั ก ฐ า น ท่ี แ ส ด ง ถึ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ 
ความสามารถ ความพยายามหรือความถนัดของบุคคล
หรือประเดน็สาํคญัท่ีตอ้งเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

- แบบทดสอบ เป็นเคร่ืองมือวดัความรู้ ความ
เข้าใจท่ียงัคงมีความสําคัญต่อการประเมินสําหรับผู ้
ประเมินประกอบด้วย ผู ้เรียนประเมินตนเอง  ผู ้สอน 
เพื่อน/กลุ่มเพื่อน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 
3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดบัปริญญาตรีมี 5 
ดา้น ดงัน้ี 
3.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผูเ้รียนแสดงออก

ถึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึง
ความซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งสมํ่าเสมอ มีภาวะผูน้าํ สามารถ
จดัการปัญหาดา้นจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ  

3.2 ด้านความรู้ ผูเ้รียนมีองค์ความรู้อย่าง
กวา้งขวางและเป็นระบบ รู้หลกัและทฤษฎีท่ีสัมพนัธ์กนั 
ตระหนกัในองคค์วามรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ติดตามความกา้วหน้าในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
ตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ข
ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ตระหนักในธรรม
เนียมปฏิบติั กฎระเบียบ เทคนิค ขอ้บงัคบั รวมถึงวิธีการ
ป รับป รุ งให้ทันตามกาล เวลา เพื่ อตอบสนอง ต่อ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3 . 3   ด้ า น ทั ก ษ ะ ท า ง ปั ญ ญ า  ผู ้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการทาํวิจยั เขา้ใจและสามารถประเมิน
ขอ้มูล คน้หาแนวคิดและหลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูล
ท่ีกวา้งขวาง และประยุกต์ขอ้สรุปเพื่อแกไ้ขปัญหาและ
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ขอ้โตแ้ยง้ท่ีแตกต่างกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัคาํแนะนาํจาก
ภายนอก สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนขา้งซับซ้อนและ
เสนอแนวทางใหม่ในการแกไ้ขไดอ้ย่างสร้างสรรคโ์ดย
คาํนึงถึงองคค์วามรู้ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติและผลกระทบท่ีตามมาจากการตัดสินใจ 
สามารถประยกุตท์กัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทเ้หล่าน้ี
ในเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพซ่ึงเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับสาขา/สาขาวิชาท่ีเรียน สําหรับหลักสูตร
วิชาชีพ นกัศึกษาสามารถใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีทาํ
อยูเ่ป็นประจาํไดอ้ยา่งเหมาะสม และแยกแยะสถานการณ์
ท่ีตอ้งการแก้ไขปัญหาด้วยนวตักรรมใหม่ๆ พร้อมกับ
นาํเอาความรู้ความเขา้ใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
เช่นนั้น 

3.4  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีส่วนช่วย
และแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ย่างสร้างสรรคไ์ม่ว่าในฐานะ
ผูน้ําหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะ
ผูน้าํ เขา้ใจและเคารพผูอ่ื้น แสดงออกซ่ึงความคิดริเร่ิมใน
การวิเคราะห์ปัญหาและกล่าวถึงปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  ผูมี้ความสามารถทางดา้นน้ีมกัเป็นผูมี้ความไว
ต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น มีความเป็นมิตร ชอบช่วยเหลือ
และใหค้าํปรึกษาแก่ผูอ่ื้น (Gardner, 1983) 

 3.5  ดา้นทกัษะและการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
ผูเ้รียนสามารถส่ือสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได ้
เม่ือศึกษาปัญหาและขอ้โตแ้ยง้แลว้สามารถระบุเทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและประยุกตใ์ชไ้ด้
อยา่งสร้างสรรค ์สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลือกและใช้รูปแบบของการ
นาํเสนอท่ีเหมาะสม  
4.  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยวิธีการอภิปราย
กลุ่ม 

 การ เ รี ยน รู้ โดยวิ ธี ก า รอ ภิปร ายก ลุ่ม  คื อ 
กระบวนการท่ีผูส้อนใชช่้วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนด  ทําให้ผู ้เ รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ ผู ้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนกวา้งข้ึน  การจดัการเรียนการสอน
ทาํโดยจัดกลุ่มประมาณ 4-8 คน และให้ผูเ้รียนพูดคุย
แลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ใน
ประเด็นท่ีกาํหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็น
ขอ้สรุปของกลุ่ม  

4.1  องคป์ระกอบสําคญัของการเรียนการสอน
โดยวิธีการอภิปรายกลุ่ม 

1) ผูส้อนและผูเ้รียน 
2) การจดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละประมาณ 

4-8 คน  
3)ประเดน็ในการอภิปราย 
4)การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้สึก 

และประสบการณ์กนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่มตามประเด็น
การอภิปราย 

5)การสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายกัน
เป็นขอ้สรุปของกลุ่ม 

6)การนําข้อสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุป
บทเรียน 

7)ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
4.2  ขั้ นตอนการเรียนการสอนโดยวิ ธีการ

อภิปรายกลุ่ม 
1) ผูส้อนจดัผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ

ประมาณ 4-8 คน 
2) ผูส้อน/ผูเ้รียนกาํหนดประเด็นในการอภิปราย

 3) ผูเ้รียนพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัตาม
ประเดน็อภิปราย 
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4) ผูเ้รียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มไดอ้ภิปราย
ร่วมกนัเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม 

5) ผูส้อนและผูเ้รียนนาํขอ้สรุปของกลุ่มยอ่ยมา
ใชใ้นการสรุปบทเรียน 

6) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
4.3  เทคนิคการจดัการเรียนการสอนโดยวิธีการ

อภิปรายกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพ 
1) การจดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย จาํนวนสมาชิกใน

กลุ่มยอ่ยควรมีประมาณ 4-8 คน จาํนวนท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ประมาณ 4-6 คน การจดักลุ่มผูเ้รียนควรเป็นกลุ่มท่ีไม่เลก็
เกินไปและไม่ใหใ้หญ่เกินไป การแบ่งผูเ้รียนเขา้กลุ่มอาจ
ทาํโดยวิธีสุ่มเพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดร่้วมกลุ่มกบัเพื่อน
ไม่ซํ้ ากนั หรืออาจจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ 
เพื่อให้ผูเ้รียนท่ีเก่งช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีอ่อน เทคนิคในการ
แบ่งกลุ่มมีหลากหลาย เช่น ใชก้ารนบัหมายเลข หรือการ
จบัฉลาก หรือการใช้เกมต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนุกสนาน  ซ่ึงจะทําให้ผู ้เ รียนไม่เ บ่ือหน่ายในการ
แบ่งกลุ่ม เม่ือจัดผูเ้รียนเขา้กลุ่มแล้วผูส้อนควรดูแลให้
กลุ่มจดัท่ีนั่งห่างกนัพอสมควร เพื่อไม่ให้เสียงอภิปราย
จากกลุ่มรบกวนกนัและกนั 

2) ประเด็นการอภิปราย การอภิปรายจาํเป็นตอ้ง
มีประเด็นในการอภิปราย  มีว ัตถุประสงค์ของการ
อภิปรายท่ีชัดเจน ประเด็นการอภิปรายอาจจะมาจาก
ผูส้อนหรือผูเ้รียนกไ็ดแ้ลว้แต่กรณี การอภิปรายแต่ละคร้ัง
ไม่ควรมีประเด็นมากเกินไป  เพราะจะทําให้ผู ้เ รียน
อภิปรายไดไ้ม่เตม็ท่ี 

3) การอภิปราย  การจดักลุ่มอภิปรายมีหลาย
แบบ ไดแ้ก่ การจดักลุ่มอภิปรายแบบกนัเอง แบบฟิลลิป 
66 แบบซินดิเคต แบบระดมสมอง แบบโต๊ะกลม แบบ
เป็นคณะ แบบสัมมนา แบบใกล้ชิด แบบฮัดเดิล แบบ
เวียนรอบวง  แบบกลุ่มซ้อน  และแบบปุจฉาวิสัชนา 
ผูส้อนควรเลือกใช้การจดักลุ่มอภิปรายให้เหมาะสมกบั
วตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไปควรมีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ี

จําเป็นในการอภิปราย เช่น ประธานหรือผูน้ําในการ
อภิปราย เลขานุการผูจ้ดบนัทึกการประชุม และผูรั้กษา
เวลา เป็นตน้ นอกจากนั้นสมาชิกกลุ่มมีส่วนช่วยให้กลุ่ม
ทาํงานสําเร็จ เช่น ให้ขอ้มูล แสดงความคิดเห็น ซักถาม 
โต้แย ้ง  สนับสนุน  เ ป็นต้น   การอภิปราย ท่ี ดีควร
ดาํเนินการไปทีละประเด็นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 
และในกรณีท่ีมีหลายประเด็นควรมีการจาํกดัเวลาของ
การอภิปรายแต่ละประเดน็  

4) การสรุปผลการอภิปราย กลุ่มตอ้งสรุปผล
การอภิปราย เพื่อให้ได้คาํตอบตามประเด็นท่ีกําหนด 
ผูส้อนควรบอกหรือใหส้ญัญาณแก่กลุ่มอภิปรายประมาณ 
3-5 นาที ก่อนหมดเวลา หลงัจากนั้นผูส้อนอาจให้แต่ละ
กลุ่มนํา เสนอผลการอภิปรายแลกเปล่ียนกัน  หรือ
ดาํเนินการในรูปแบบอ่ืนต่อไป  

5) การสรุปบทเรียน เม่ือการอภิปรายส้ินสุดลง 
ผูส้อนจาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงส่ิงท่ีผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิดกบั
บทเรียนท่ีกาํลงัเรียนรู้ โดยมีการนาํขอ้สรุปของกลุ่มมาใช้
ในการสรุปบทเรียนดว้ย 

4.5  ขอ้ดีและขอ้จาํกัดของวิธีสอนโดยใช้การ
อภิปรายกลุ่ม 
 ขอ้ดี 
 1)  เป็นวิ ธีสอนท่ีช่วยให้ผู ้เ รียนกลุ่มใหญ่มี
โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง 
 2)   เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนและผูส้อน
ไดข้อ้มูลและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีกวา้งข้ึน 
 3)   เป็นวิธีสอนท่ีช่วยส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมระหว่างผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ 
จาํนวนมาก เช่น ทกัษะการพูด การแสดงความคิดเห็น 
การโตแ้ยง้ การวิพากษว์ิจารณ์ และทกัษะการคิด เป็นตน้ 
 ขอ้จาํกดั 
 1)  เป็นวิธีการสอนท่ีใชเ้วลามาก 
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 2)  เป็นวิธีการสอนท่ีต้องอาศัยสถานท่ีหรือ
บริเวณท่ีกวา้งพอจะจัดกลุ่มให้อภิปรายกันได้ โดยไม่
รบกวนกนั 
 3 )   หากผู ้เ รี ยนไม่ รู้หรือไม่ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่มท่ีดี การอภิปรายอาจไดผ้ล
ไม่ดี 
 4)  หากสมาชิกกลุ่มและผู ้สอน ไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ไดดี้ อาจเกิดปัญหาการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มได ้

นวลจิต ถิรพฒันพนัธ์ (2533) ศึกษาผลของการ
จดัอภิปรายกลุ่มต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า
นกัเรียนกลุ่มท่ีฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
โดยวิธีอภิปรายกลุ่มมีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่จัดอภิปราย แต่มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่าง
กนั  

 วิภา สุวรรณรัตน์ (2545) ศึกษาผลการสอน
แบบอภิปรายกลุ่มต่อความรู้และเจตคติเร่ืองการป้องกนั

การมีเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 พบว่า คะแนนความรู้และเจตคติเร่ืองการป้องกนั
การมีเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่นของนักเรียนระหว่างกลุ่มท่ี
ได้รับการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อยขนาดเล็ก และ
อภิปรายกลุ่มย่อยขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกันจากกลุ่มท่ี
ไดรั้บการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 การไม่พบความแตกต่างระหว่างวิธีการสอน
แบบต่างๆ อาจเป็นผลจากขอ้จาํกดัในการอภิปรายกลุ่ม
ในหวัขอ้ท่ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก 

พชัรี ดินฟ้า (2553) ศึกษาผลการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ดว้ยเทคนิควิธีการอภิปรายกลุ่มท่ีมีต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจใน
การเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย  ของ
นัก ศึกษาระดับป ริญญาต รี  มหาวิทย าลัยร าชภัฏ
นครสวรรค์ พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการเรียนแบบ
ใฝ่รู้ดว้ยเทคนิควิธีการอภิปรายกลุ่มหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดบัมาก 

กรอบแนวคดิการวจัิย  
  ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอนโดยวธีิการอภิปรายกลุ่ม  
1. ผูส้อนรายวิชาปฏิบติัการอาหารและโภชนาการ ปี
การศึกษา 2555 
2. เน้ือหาเร่ือง หัวขอ้คาร์โบไฮเดรต, หัวขอ้
โภชนาการสําหรับหญิงตั้ งครรภ์ ให้นมบุตร เด็ก
ทารก และเด็กเล็กและหัวข้อ หลักการของโภชน
บาํบดัและโภชนบาํบดัทางเดินอาหาร 
3. ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนรายวิชาปฏิบติัการ
อาหารและโภชนาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555   
4. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการอภิปรายกลุ่ม 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน 
1. ทางเชาวปั์ญญา 
2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
3. ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการส่ือสาร  
4. ความรู้  
5. คุณธรรมจริยธรรม 

ความพงึพอใจของนักศึกษา 
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สมมติฐานการวจัิย  
 ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนรายวิชา
อาหารและโภชนาการของนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ท่ี
เรียนโดยวิธีการอภิปรายกลุ่มแตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย อีสเ ทิ ร์นเอ เ ชีย  ท่ี
ลงทะเบียนรายวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2555  จาํนวน 61 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ท่ีลงทะเบียนรายวิชาอาหาร
และโภชนาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  จาํนวน 
61 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 1. แผนการสอน (Lesson Plan) รายวิชาอาหาร
และโภชนาการ   
 2. แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน เพื่อใช้วดั
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
ประกอบดว้ยแบบทดสอบแบบอตันยัก่อนเรียนและหลงั
เรียน 
 3. แบบแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม
ในหวัขอ้คาร์โบไฮเดรต, หวัขอ้โภชนาการสาํหรับหญิง
ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร เด็กทารก และเด็กเล็กและหัวขอ้ 
หลกัการของโภชนบาํบดัและโภชนบาํบดัทางเดินอาหาร
 4. แบบประเมินทกัษะการเรียนรู้แบบอภิปราย
กลุ่มเชิงพฤติกรรมในด้านทักษะเชาว์ปัญญา  ทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ทกัษะการคิดวิเคราะห์และ
การส่ือสาร ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  

 5. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาใน
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ด้าน
เน้ือหา ดา้นผูเ้รียน  และดา้นผูส้อน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู ้ วิ จั ย เ ก็ บ ร วบ ร ว มข้อ มู ล ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพนัธ์ 2556  ณ มหาวิทยาลยัอีส
เทิร์นเอเชียโดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในสัปดาห์ท่ี 2 
หัวขอ้คาร์โบไฮเดรต สัปดาห์ท่ี 13 หัวขอ้โภชนาการ
สําหรับหญิงตั้งครรภ ์ให้นมบุตร เด็กทารก และเด็กเล็ก
และ สัปดาห์ท่ี 14 หัวขอ้ หลกัการของโภชนบาํบดัและ
โภชนบาํบดัทางเดินอาหารโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนโดย
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน   
และบนัทึกผลคะแนนลงในแบบสงัเกต  
 2. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็น 10 กลุ่ม  กลุ่มละ 
6 คน  9 กลุ่ม และกลุ่มละ 7 คน 1 กลุ่ม โดยคละ 
นักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้มีคะแนนสูงตํ่ า เท่าๆ  กัน  
เพื่อใหผู้เ้รียนท่ีเก่งช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีอ่อน 
 3. ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มทาํการศึกษาโดย 

- นักศึกษาแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันตามประเด็นอภิปรายท่ีอาจารย  ์ กาํหนดให ้
กลุ่มละ 15 นาที 

  - นกัศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มได้
อภิปรายร่วมกนัเป็นขอ้สรุปกลุ่ม  

4.  ผูว้ิจยัทาํการเกบ็รวมรวมขอ้มูลโดย 
-   บนัทึกพฤติกรรมการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม

ของนกัศึกษา และบนัทึกผลการเรียนรู้ลงในแบบสงัเกต 
5. ให้นักศึกษาทําแบบสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนของตนเองและเพื่อนในกลุ่ม และทาํแบบทดสอบ
หลังเรียนโดยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน   
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 หลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนแบบอภิปราย
กลุ่ม ใหน้กัศึกษาทาํแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ 
เรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู ้วิ จั ย วิ เ ค ร า ะห์ ข้อ มู ล โดย ใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉล่ีย (mean)  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และทดสอบค่า

ที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียนรายวิชาอาหารและโภชนาการ 
 
ผลการวจัิย  
 ผลการวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. นกัศึกษามีผลประเมินหลงัเรียนดีข้ึนจาก 23 
คะแนนเป็น 28 คะแนน  คิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ี 
เพิ่มข้ึน 21.74 ดงัแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1  
การเปรียบเทียบผลคะแนนเฉล่ียจากการสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test) 

การทดสอบ ค่าเฉลีย่ 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

S.D. p-value ทีร่ะดบันัยสําคญั 
(α = 0.05) 

สอบก่อนเรียน 23.24 4.46 
< 0.001 

สอบหลงัเรียน 27.67 3.92 
    

2. นกัศึกษามีผลประเมินทกัษะการเรียนรู้ 5 ดา้น เฉล่ียอยู่
ในระดบัดีมากโดยมีคะแนนเฉล่ียรวม 46.21 คิดเป็นร้อย
ละ 92.42 ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปท่ี 1  โดยมีผล
ประเมินทักษะสูงสุดในด้านคุณธรรม รองลงมาเป็น
ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการคิด
วิเคราะห์และการส่ือสาร ทกัษะเชาวปั์ญญา  และความรู้ 
โดยมีผลประเมินรายดา้นคิดเป็นร้อยละ 97, 93, 91 และ 
87 ของคะแนนรวมแต่ละด้าน ตามลาํดับ ดังแสดงใน

ตาราง 3 และภาพ 2  เม่ือพิจารณาการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาพบว่า   การเรียนการสอนแบบ
อภิปรายกลุ่มมีผลพฒันาทกัษะทางเชาว์ปัญญา ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และทกัษะการคิดวิเคราะห์
และการส่ือสาร  แต่ไม่มีผลต่อการพัฒนาทักษะด้าน
ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมโดยพิจารณาจากร้อยละ
คะแนนประเมินท่ีเพิ่มข้ึน 

ตาราง 2    
แสดงผลประเมินทักษะการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มเชิงพฤติกรรมในภาพรวม (แบบสังเกตพฤติกรรมโดยนักศึกษา) 

หัวข้อการเรียนรู้ 
ผลประเมนิทักษะการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม 

ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ระดบั 

คาร์โบไฮเดรต 46.89 93.78 3.137 ดีมาก 
โภชนาการสาํหรับหญิงตั้งครรภ ์ใหน้มบุตร เดก็ทารก  
และเดก็เลก็ 

44.96 89.72 5.185 ดีมาก 

หลกัการของโภชนบาํบดัและโภชนบาํบดัทางเดินอาหาร 46.76 93.52 6.696 ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 46.21 92.42 5.253 ดีมาก 
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ภาพ 1 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยรวมจากการประเมินผลการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มเชิงพฤติกรรม 
 

ตาราง 3  
ผลประเมินทักษะการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มเชิงพฤติกรรมของนักศึกษารายด้าน (คะแนนเฉล่ียรวม) 

หัวข้อการเรียนรู้  ด้านเชาว์
ปัญญา 

(25 คะแนน) 

ด้าน
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง
บุคคลและการ
คดิวเิคราะห์ 
และการ
ส่ือสาร 

(15 คะแนน) 

ด้านความรู้ 
(2 คะแนน) 

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

(8 คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(50 

คะแนน) 

ระดบั 

คาร์โบไฮเดรต Mean 
(ร้อยละ) 

S.D 

22.90 
(91.60%) 

2.15 

14.15 
(94.33%) 

1.04 

1.89 
(94.50%) 

0.39 

7.95 
(99.38%) 

0.38 

46.89 
(93.78%) 

3.14 

ดีมาก 

โภชนาการสาํหรับหญิงตั้งครรภ ์ใหน้มบุตร 
เดก็ทารก และเดก็เลก็ 

Mean 
(ร้อยละ) 

S.D 

21.99 
(87.96%) 

2.97 

13.55 
(90.33%) 

1.67 

1.67 
(83.50%) 

0.45 

7.76 
(97.00%) 

0.69 

44.96 
(89.92%) 

5.19 

ดีมาก 

หลกัการของโภชนบาํบดัและโภชนบาํบดั
ทางเดินอาหาร 

Mean 
(ร้อยละ) 

S.D 

23.35 
(93.40%) 

3.47 

14.16 
(94.40%) 

2.05 

1.68 
(84.00%) 

0.48 

7.57 
(94.63%) 

1.11 

46.76 
(93.52%) 

6.70 

ดีมาก 

ค่าเ
ฉล

ีย่ (
Me

an)
 

คาร์โบไฮเดรต โภชนาการสําหรับหญงิตั้งครรภ์ ให้
นมบุตร เดก็ทารก และเดก็เลก็ 

หลกัการของโภชนบําบดัและโภชน
บําบัดทางเดนิอาหาร 
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หัวข้อการเรียนรู้  ด้านเชาว์
ปัญญา 

(25 คะแนน) 

ด้าน
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง
บุคคลและการ
คดิวเิคราะห์ 
และการ
ส่ือสาร 

(15 คะแนน) 

ด้านความรู้ 
(2 คะแนน) 

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

(8 คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(50 

คะแนน) 

ระดบั 

คาร์โบไฮเดรต Mean 
(ร้อยละ) 

S.D 

22.90 
(91.60%) 

2.15 

14.15 
(94.33%) 

1.04 

1.89 
(94.50%) 

0.39 

7.95 
(99.38%) 

0.38 

46.89 
(93.78%) 

3.14 

ดีมาก 

โภชนาการสาํหรับหญิงตั้งครรภ ์ใหน้มบุตร 
เดก็ทารก และเดก็เลก็ 

Mean 
(ร้อยละ) 

S.D 

21.99 
(87.96%) 

2.97 

13.55 
(90.33%) 

1.67 

1.67 
(83.50%) 

0.45 

7.76 
(97.00%) 

0.69 

44.96 
(89.92%) 

5.19 

ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย Mean 
(ร้อยละ) 

S.D 

22.75 
(91.00%) 

2.95 

13.95 
(93.00%) 

1.66 

1.75 
(87.50%) 

0.45 

7.76 
(97.00%) 

0.80 

46.21 
(92.42%) 

5.25 

ดีมาก 

 
 
  ดา้นเชาวปั์ญญา               ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการคิดวเิคราะห์และการส่ือสาร  

ดา้นความรู้                ดา้นคุณธรรมจริยธรรม                    คะแนนรวม 
ภาพ 2 ผลประเมินทกัษะการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มของนกัศึกษารายดา้น 
 
 การพฒันาทกัษะเชาวปั์ญญาโดยการเรียนการ
สอนแบบอภิปรายกลุ่มทาํให้นักศึกษามีพฒันาการดา้น
การสรุปประเด็น เพิ่ม ข้ึนร้อยละ  5 .48   คิดอย่าง มี

วิจารณญาณและมีระบบเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.65 วิเคราะห์
และตีความเพิ่มข้ึนร้อยละ  3.51  แก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรคเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 3.04  และสามารถนาํความรู้ท่ี

คาร์โบไฮเดรต โภชนาการสําหรับหญงิตั้งครรภ์ ให้
นมบุตร เดก็ทารก และเดก็เลก็ 

หลกัการของโภชนบําบดัและโภชน
บําบัดทางเดนิอาหาร 

ค่าเ
ฉล

ีย่ (
Me

an)
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ไดจ้ากการศึกษามาประยุกตใ์ชเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 2.10 โดย
เปรียบเทียบผลประเมินระหว่างการประเมินคร้ังแรกใน
หัวขอ้คาร์โบไฮเดรตและครั้ งสุดทา้ยในหัวขอ้หลกัการ

ของโภชนบาํบดัทางเดินอาหาร ผลแสดงในตาราง 4 และ
ภาพ 3 

ตาราง 4  
ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มด้านทักษะเชาว์ปัญญา 
ด้านทกัษะเชาว์ปัญญา   คาร์โบไฮเดรต โภชนาการสําหรับ

หญงิตั้งครรภ์ ให้นม
บุตร เดก็ทารก และ

เดก็เลก็ 

หลกัการของโภชน
บาํบดัและโภชน

บาํบดัทางเดนิอาหาร 
 

เฉลีย่ ระดบั 

นําความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษามา 
ประยุกต์ใช้ (5 คะแนน) 

Mean 4.68 4.54 4.78 4.67 ดีมาก 

S.D 0.52 0.53 0.38 0.49  

คดิอย่างมวีจิารณญาณและเป็นระบบ  
(5 คะแนน) 

Mean 4.51 4.46 4.72 4.56 ดีมาก 

S.D 0.52 0.55 0.41 0.51  

วเิคราะห์และตีความ (5 คะแนน) Mean 4.56 4.24 4.72 4.51 ดีมาก 

S.D 0.56 0.69 0.41 0.60  

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(5 คะแนน) 

Mean 4.60 4.34 4.74 4.56 ดีมาก 

S.D 0.53 0.65 0.42 0.57  

สรุปประเดน็ (5 คะแนน) Mean 4.56 4.52 4.81 4.63 ดีมาก 

S.D 0.52 0.61 0.39 0.53  

 
      

 
 

 
นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาประยกุตใ์ช ้                   คิดอยา่งมีวจิารณญาณและเป็นระบบ 

                วเิคราะห์และตีความ                แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์           สรุปประเดน็ 
 
ภาพ3 ผลการประเมินทกัษะการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มดา้นทกัษะเชาวปั์ญญา 

คาร์โบไฮเดรต โภชนาการสําหรับหญงิตั้งครรภ์ ให้
นมบุตร เดก็ทารก และเดก็เลก็ 

หลกัการของโภชนบําบดัและโภชน
บําบัดทางเดนิอาหาร 

ค่าเ
ฉล

ีย่ (
Me

an)
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 1. เม่ือพิจารณาผลประเมินทกัษะการเรียนรู้แบบ
อภิปรายกลุ่มต่อการพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และทกัษะการคิดวิเคราะห์และการส่ือสาร พบว่า 
การเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มทาํให้นักศึกษามี
พฒันาการดา้นการแนะนาํหรือการเสนอความคิดอย่าง

สร้างสรรค์เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.47  การมีส่วนร่วมและมี
บทบาทของผูน้าํและผูร่้วมทีมเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.88   และ
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.21 ดงั
แสดงในตาราง 5 และภาพ 4 

 
ตาราง 5  
ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการวิเคราะห์และ
ส่ือสาร 
ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะ
การวเิคราะห์และส่ือสาร 

  คาร์โบไฮเดรต โภชนาการสําหรับ
หญงิตั้งครรภ์ ให้
นมบุตร เดก็ทารก 

และเดก็เลก็ 

หลกัการของ
โภชนบาํบดัและ
โภชนบาํบดั
ทางเดนิอาหาร 

เฉลีย่  ระดบั 

มส่ีวนร่วมและมบีทบาทของผู้นําหรือผู้ร่วม 
ทมี (5 คะแนน) 

Mean 4.78 4.61 4.87 4.75 ดีมาก 

S.D 0.41 0.48 0.31 0.40  

ส่ือสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (5 คะแนน) Mean 4.76 4.55 4.77 4.69 ดีมาก 

S.D 0.41 0.53 0.43 0.45  

สามารถแนะนําหรือเสนอความคดิได้อย่าง 
สร้างสรรค์ (5 คะแนน) 

Mean 4.61 4.46 4.77 4.61 ดีมาก 

S.D 0.49 0.57 0.40 0.48  

             
มีส่วนร่วมและมีบทบาทของผูน้าํหรือผูร่้วมทีม                  
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                  

               สามารถแนะนาํหรือเสนอความคิดไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
ภาพ 4 ผลการประเมินทกัษะการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการ
วิเคราะห์และส่ือสาร 

คาร์โบไฮเดรต โภชนาการสําหรับหญงิตั้งครรภ์ ให้นม
บุตร เดก็ทารก และเดก็เลก็ 

หลกัการของโภชนบําบดัและโภชน
บําบัดทางเดนิอาหาร 

ค่าเ
ฉล

ีย่ (
Me

an)
 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology164 Vol. 9 No. 1 January-April 2015

 2
สอนในร
อยูใ่นระดั
ดีท่ีสุดใน
คือ ดา้นเนื
 
ตาราง 6  
ค่าเฉล่ียแ
ด้าน 

ดา้นกิจกร

ดา้นเน้ือห

ดา้นผูเ้รียน

ดา้นผูส้อน

ภาพ 5  ก
 
 
 

2. ผลประเมิน
ายวิชาอาหาร
ดบัดี ( x =4.13
ดา้นผูส้อน( x

น้ือหาวิชา ( x

 
ละส่วนเบ่ียงเบ

รมการเรียนการส

าวชิา 

น 

น 

ภาพรวมทั้ง 4

ราฟแสดงค่าเฉ

ค่าเ
ฉล

ีย่ (
Me

an)
 

นความพึงพอ
และโภชนากา

31, S.D = 0.83
x  = 4.248, S.D

 = 4.220, S.D

บนมาตรฐานข

สอน 

4 ด้าน 

ฉล่ียความคิดเห

         
       

อใจต่อการเรีย
ารมีค่าเฉล่ียโด
31)โดยมีผลป
D = 0.472) รอ
D = 0.946) แล

ของความคิดเห็
ค่าเฉ
(Me

3.8

4.2

4.1

4.2

4.1

ห็นต่อการจดัก

  ด้านกจิกรรมการ    
     เรียนการสอน 

ยนการ
ดยรวม
ระเมิน
งลงมา 
ละดา้น

ผูเ้ ี
กิจ
กล
แล

ห็นต่อการจัดก
ฉลีย่  
ean) 

ส

80 

20 

76 

48 

31 

การเรียนการส

   ด้านเนือ้หา 

เรียน ( x  = 4
จกรรมการเรีย
ลาง ( x  = 3
ละภาพ 5 

ารเรียนการสอ
ส่วนเบีย่งเบนมาต

0.987

0.946

0.919

0.472

0.831

 

อนรายดา้น 

 ด้านผู้เรีย

.176, S.D = 
ยนการสอนมีผ
.888, S.D = 

อนรายด้าน 
ตรฐาน(S.D.) 

7 

6 

9 

2 

1 

ยน ด้าน

0.919) ตามลาํ
ผลประเมินอยู่
0.987) ดงัแส

ระด

ปานก

ดี

ดี

ดี

ดี

 
นผู้สอน 

าดบั ส่วนดา้น
ยูใ่นระดบัปาน
ดงในตาราง 6

ดบั 

กลาง 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

น
น
6 
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การอภิปรายผล  
 ผลการวิจยัมีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปราย
ดงัน้ี 
 1.  การเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มใน
รายวิชาอาหารและโภชนาการมีผลพฒันาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้ดีข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนวล
จิต ถิรพฒันพนัธ์ (2533) และ พชัรี ดินฟ้า (2553) ท่ีแสดง
ให้เ ห็นว่าวิ ธีการอภิปรายกลุ่มส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาสูงข้ึน และขดัแยง้กบังานวิจยั
ของวิภา สุวรรณรัตน์ (2545) ซ่ึงศึกษาผลการสอนแบบ
อภิปรายกลุ่มต่อความรู้และเจตคติเร่ืองการป้องกนัการมี
เพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่น อาจเน่ืองมาจากประเด็นน้ีเป็น
ประเด็นท่ีละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกจึงทาํให้ผูเ้รียนไม่
กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายและไม่สามารถมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ไดไ้ม่เตม็ท่ี  
 2. การเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มมีผล
พัฒนาทักษะต่างๆ  ได้แก่  ทักษะเชาว์ปัญญา  ทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และ
การส่ือสาร ช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
โนลส์ ซ่ึงกล่าวว่า ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดม้ากหากมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Knowles, 1978) การเรียนการ
สอนแบบอภิปรายกลุ่มทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ อนัจะช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนกวา้งข้ึน ช่วยให้ผูเ้รียนและ
ผูส้อนไดข้อ้มูลและความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และช่วย
ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างผูเ้รียน ช่วยให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ จาํนวนมาก เช่น ทกัษะการ
พดู การแสดงความคิดเห็น การโตแ้ยง้ การวิพากษว์ิจารณ์ 
และทกัษะการคิด เป็นตน้ ซ่ึงทกัษะต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิง
สําคญัอย่างยิ่งในการนําไปใช้ในการทาํงานในอนาคต
ของนกัศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ควรทํางานวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวา่งการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม
เทียบกบัการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ 
 2. ควรทาํงานวิจยัในรายวิชาท่ีมีกลุ่มนักศึกษา
ขนาดเล็กเพื่อให้อาจารยส์ามารถดูแลและช้ีแนะไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง 
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อาการเมาอากาศกบัการออกกาํลงักายของนักกฬีาร่มบิน 
The Air Sickness Symptom in Paramotor Athletes 

  
                                                                                                                                                                                                               ณฐัวจัน์  สุขในสิทธ์ิ และพจนา สิมะเสถียร 

 
บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจัยระดับอาการเมาอากาศที่ เกิดข้ึนกับนักกีฬาร่มบินของสมาคมกีฬาทางอากาศ  ฯ เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการออกกาํลงักายของนกักีฬาร่มบินอาจมีอาการเมาอากาศเกิดข้ึน
ขณะหรือหลงัจากทาํการฝึกซอ้มโดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกักีฬาร่มบิน
ชาวไทยท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักกีฬากบัสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ภายใตก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาํปี พ.ศ 2556  
จาํนวน  107 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 84 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ t-test 
และ F-test ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดบัของอาการการเมาอากาศจาํแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั มีระดบัของอาการการเมาอากาศไม่แตกต่าง (2) เม่ือจาํแนกตามอายโุดยรวม พบว่าโดยรวมอายขุองกลุ่ม
ตวัอยา่ง มีระดบัของอาการการเมาอากาศไม่แตกต่างกนั (3) เม่ือจาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีทาํการฝึกซอ้ม พบว่าโดยรวม
กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัของอาการการเมาอากาศ ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (4) เม่ือจาํแนกตามความถ่ีในการ
ออกกาํลงักายต่อสัปดาห์ พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีในการออกกาํลงักาย มีระดบัของอาการการเมาอากาศ 
ไม่แตกต่างกนั (5) เม่ือจาํแนกตามเวลาเฉล่ียในการออกกาํลงักายแต่ละคร้ัง พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเวลาเฉล่ียใน
การออกกาํลงักายแต่ละคร้ัง 30  นาทีต่อคร้ัง, 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง และมากกว่า 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง มีระดบัของอาการการเมา
อากาศ ไม่แตกต่างกนั 
 
คาํสําคญั:  การออกกาํลงักาย, กีฬาร่มบิน, เมาอากาศ 
 
Abstract  

This research aimed to analyze the relationship of individual factors including exercise routine and air 
sickness of the Royal Aeronautic Sports Association of Thailand under Sports Authority of Thailand paramotor's 
pilots which have different individual factors such as gender, age, number of training, regularity of exercise and 
average time of exercise each time. This research is a survey research which uses questionnaire to collect data. The 
sample of this research were chosen from 107 people who are Thai paramotor's athletes registered as a player of 
Royal Aeronautic Sports Association Of Thailand under Sports Authority Of Thailand  the total sample size or 84 
people by using non-probability sampling and purposive sampling that are on the registration list of Royal Aeronautic 
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Sports Association of Thailand under Sports Authority of Thailand in the year 2013. The statistics that used in this 
research are percentage, frequency, average, standard deviation, and inference statistics which are t- test and F- test. 
From the research , it's revealed that (1) The level of air sickness when classified sample data by gender, generally 
found  that the differences in gender of sample data does not significantly effects the level of air sickness. (2) when 
separated by age, generally found that the sample data's age have significantly the same level of air sickness. (3) 
when identified sample data by the number of training generally found that the sample data have significantly the 
same effect in level of air sickness. (4) when classified sample data by frequencies in exercise per week generally 
found that the sample data that exercise have significantly the same level of  air sickness. (5) when identified the 
sample data by the average in exercise each time generally found that exercise 30 minutes per time, 1 hour per time, 
and more than an hour per time have significantly the same level of air sickness. 
 
Keywords:  exercise, air sickness symptom, paramotor athletes   
 
ความนํา  

ปัจจุบันสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินฯ 
ไดรั้บมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้กาํกบั 
ดูแลและส่งเสริมกีฬาทางอากาศในประเทศไทย โดยไดมี้
การเตรียมนกักีฬา เก็บตวัฝึกซอ้ม ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั
รายการระดบันานาชาติต่างๆท่ีสหพนัธ์กีฬาทางอากาศ
โลกให้การรับรอง (สมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน
แห่งประเทศไทย, 2556) รวมทั้งจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัมหกรรมกีฬาซีเกมส์ เอเช่ียนบีชเกมส์ อีกดว้ย ซ่ึง
กีฬาร่มบินจดัเป็นหน่ึงในกีฬาท่ีอยู่ภายใตก้ารกาํกบั ดูแล
ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินฯ ด้วย  โดยใน
การแข่งขนัร่มบินระดบันานาชาติท่ีในรายการท่ีสหพนัธ์
กีฬาทางอากาศนานาชาติให้การรับรอง มีการใช้กฎ-
กติกาซ่ึงเป็นสากล มีการกาํหนดท่าบินท่ีมีความรุนแรง 
นกักีฬาตอ้งใชป้ระสบการณ์และความสามารถ ตลอดจน
ความพร้อมของร่างกาย จิตใจในการทาํการแข่งขนั ซ่ึงไม่
เห มื อนกับผู ้ ท่ี สนใจ ใน กีฬ า ร่ ม บินและ บินแบบ
นันทนาการ  จากการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตวัเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในท่าบินต่างๆท่ีกําหนดโดยสหพนัธ์กีฬาทาง
อากาศโลกนัน่เอง ท่ีนกักีฬาจะมีโอกาสเกิดการเมาอากาศ 
ซ่ึงอาการเมาอากาศนั้นเป็นอาการท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงของสรีรวิทยา ในคนปกติต่อสภาพการ
เคล่ือนไหวท่ีร่างกายไม่คุน้เคยและนกักีฬาก็อาจจะกาํลงั
มีอาการเมาอากาศอยูก่็ได ้ทาํใหข้าดสมาธิท่ีจะรับรู้ในส่ิง
ท่ีผูฝึ้กสอนกาํลงัให้คาํแนะนาํในการฝึกซ้อมกาํลงัสอน
และหมดความสนใจท่ีจะทาํการฝึกซอ้ม ทาํใหเ้กิดผลเสีย
ต่อการเตรียมทีมของสมาคมกีฬาทางอากาศได ้ 

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมางานวิจยัในประเทศไทย
ยงัไม่มีการวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเมา
อากาศอย่างชดัเจนนัก  ขณะท่ีฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
เอง ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งคอยติดตามประเมินผลความ
แข็งแรงทางดา้นร่างกายของนกักีฬา ตลอดจนจดัแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญประจาํทีมเพื่อมีหนา้ท่ีตรวจรักษาเม่ือนกักีฬา
มีอาการผิดปกติทางดา้นร่างกาย ก็ยงัไม่มีการวิเคราะห์
รายละเอียดท่ีถูกตอ้งและชัดเจนนักสําหรับสาเหตุและ
แนวทางป้องกนัการเมาอากาศ ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัในฐานะท่ี
เป็นผูป้ระสานงานของสมาคมกีฬาทางอากาศ ฯ ภายใต้
การกีฬาแห่งประเทศไทย  จึงเห็นว่าควรท่ีจะมีการ
วิเคราะห์วิจยั เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ การเมาอากาศใน
นักกีฬาร่มบินเพื่อเก็บไวเ้ป็นประโยชน์สําหรับสมาคม
กีฬาทางอากาศฯ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยเ์วช
ศาสตร์การกีฬาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1. เพื่อวิเคราะห์ระดับอาการเมาอากาศท่ีเกิด
ข้ึนกบันกักีฬาร่มบินของสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ภายใต้
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการออกกาํลงักายของนกักีฬา
ร่มบินกบัอาการเมาอากาศท่ีเกิดข้ึนขณะหรือหลงัจากทาํ
การฝึกซอ้ม 

 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 อพัไดค์ (Updyke, 1970) กล่าวว่า 
สมรรถภาพทางร่างกาย หมายถึง สมรรถภาพทางดา้น
สุขภาพ และความสามารถทางกลไก ซ่ึงสมรรถภาพ
ดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของการไหลเวียน
โลหิตกับการหายใจ  ความทนทานของกล้ามเน้ือ 
ความอ่อนตวั และความแข็งแรง ส่วนความสามารถ
ทางกลไก ได้แก่ การประสานงานของอวยัวะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ความคล่องตวั ความเร็ว กาํลงัการ
ทรงตวั และระยะเวลาในการตอบสนอง 
 โรเบิร์ต อี เจนซีเมอร์ (Robert E. Gensemer, 
1985) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของสมรรถภาพทาง
กายไวด้งัน้ี 
 1. ร่างกายมีภูมิตา้นทานโรคดี 
 2. กลา้มเน้ือมีความแขง็แรงและทนทานดี 
 3 .  มีความอดทนของระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิตดี 
 4. กลา้มเน้ือมีพลงัแขง็แรง 
 5. มีความอ่อนตวัดี 
 6. มีความเร็ว 
 7. มีความคล่องแคล่ววอ่งไว 
 8. มีความสัมพนัธ์ของระบบประสาทสั่งงาน
และกลา้มเน้ือดี 

 9. มีการทรงตวัดี 
 10. มีความสามารถในการควบคุม การทรง
ตวัขณะเคล่ือนไหวไดแ้ม่นยาํ 
 การออกกาํลงักาย (วรศกัด์ิ เพียรชอบ, 2543) 
คือ การท่ีทาํให้ร่างกายไดใ้ชง้านหรือกาํลงังานท่ีมีอยู่
ในตวันั้น เพื่อให้ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่างกายเกิดการเคล่ือนไหว เช่น เดิน กระโดด วิ่ง 
ทาํงานหรือเล่นกีฬา  
 วิรยะ บุญชยั (2549) กล่าวว่า พฤติกรรมการ
ออกกาํลงักาย หมายถึง พฤติกรรมการกระทาํใด ๆ ทาํ
ให้มีการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ โดยใชกิ้จกรรมง่าย ๆ หรือมีกติกา
แข่งขนัง่าย ๆ เป็นการปฏิบติัตนในการออกกาํลงักาย 
ทั้งในดา้นรูปแบบกิจกรรมการออกกาํลงักาย โดยมี
ความบ่อย (จาํนวนคร้ังต่อสัปดาห์) ระยะเวลาท่ีใชใ้น
แต่ละคร้ัง ช่วงเวลาการออกกาํลงักายและสถานที่ท่ี
ออกกาํลงักาย รวมถึงกิจกรรมและระยะเวลาของการ
บริหารเพื่ออบอุ่นร่างกายและผอ่นคลายร่างกาย 

 ความรุนแรงของอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ข้ึนกบั
สาเหตุ  เช่น รุนแรงน้อยเม่ือเกิดจากการจินตนาการ 
รุนแรงปานกลางเมื่อเกิดจากลาํไส้อุดตนั แต่รุนแรงมาก
เม่ือเกิดจากโรคเน้ืองอกและมะเร็งสมอง ผลขา้งเคียงจาก 
คล่ืนไส้ อาเจียน คือ ขาดอาหาร อ่อนเพลีย จากกิน ด่ืม 
และพกัผ่อนไดน้้อย และร่างกายสูญเสียนํ้ าและเกลือแร่
จากอาเจียน จนร่างกายเกิดภาวะขาดนํ้ า เช่น ผิวแหง้ ปาก
แหง้ ตาโหล ปัสสาวะนอ้ย ใจสั่น วิงเวียน เป็นลม และถา้
อาเจียนรุนแรง อาจอาเจียนเป็นเลือดไดจ้ากหลอดเลือด
ในกระเพาะอาหาร หรือ ในหลอดอาหารแตก แนวทาง
ในการแนวทางการรักษาอาการคล่ืนไส้อาเจียน คือ การ
บรรเทาอาการคล่ืนไส้อาเจียน การรักษาสาเหตุ และการ
รักษาประคบัประคองตามอาการ 

การเมาอากาศ สุบิน ชิวปรีชา (2552) เกิดจากการ
ตอบสนองทางร่างกายในด้านสรีรวิทยา โดยการ
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ต่อตา้นการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติซ่ึงยงัไม่เคยเกิดข้ึน
หรือร่างกายไม่เคยเผชิญมาก่อนหรือร่างกายยงัไม่
สามารถปรับตวัต่อการเคล่ือนไหวนั้นได ้เรียกรวมส่ิง
เหล่าน้ีว่า ภาวการณ์เมาเคล่ือนท่ี (motion sickness) 
และมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปตามลกัษณะอาการที่เกิด
ภาวะผิดปกตินั้น ๆ เช่น การเมาเรือ (sea sickness) 
การเมาอากาศ (air sickness) การเมารถ (car sickness) 
เป็นตน้ แต่อาการจะมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กบัสภาวะ
ร่างกายของแต่ละบุคคล รวมทั้งความเคยชินต่อการ
กระตุน้จากส่ิงแวดลอ้ม 
 สําห รับระบบสรีรวิทยาของ ร่ างกาย ท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ อวยัวะในการรับรู้สภาพ (organs of 
orientation) ประกอบดว้ยตา ระบบกลา้มเน้ือ ผวิหนงั 
และระบบการทรงตวัของหูชั้นใน ถา้อวยัวะเหล่าน้ี 
ทํางานไม่สัมพันธ์กันก็จะเกิดอาการเวียนศีรษะ  
มองเห็นแสงวูบวาบ เหง่ือออกมาก ตวัเยน็ คล่ืนไส ้
เป็นตน้ 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอาการเมาอากาศ
ไดแ้ก่ 
 1. อาย ุพบการเมาอากาศในผูท่ี้มีอายมุากกว่า 
60 ปีมากท่ีสุด 
 2. เพศ พบว่าเพศหญิงเกิดการเมาอากาศได้
มากกวา่เพศชาย 

 3. ความไวในการตอบสนองต่อตวักระตุน้ใน
แต่ละบุคคล ผูท่ี้มีความไวต่อตวักระตุน้มาก มีโอกาส
เมาอากาศไดม้ากกวา่ผูท่ี้มีความไวต่อตวักระตุน้นอ้ย 
 4. การปรับตวัต่อตวักระตุน้การเคล่ือนท่ี ผูท่ี้
ปรับตวัไดดี้ จะช่วยลดโอกาสการเกิดการเมาอากาศ
ไดดี้กวา่ 
 5. การรักษาสภาพ บุคคลท่ีสามารถรักษา
สภาพของการปรับตวัต่อตวักระตุน้ของการเคล่ือนท่ี
ไวไ้ดน้าน จะช่วยลดโอกาสการเมาอากาศไดดี้กวา่ 
 6. การมีสมาธิและความสนใจ ผูท่ี้มีนสมาธิ
จะมีโอกาสเกิดอาการเมาอากาศไดน้อ้ยกวา่ 
 7. ความวิตกกงัวล ผูท่ี้มีความกลวั ความวิตก
กงัวล จะมีโอกาสเกิดอาการเมาอากาศไดม้ากกวา่ 
  
กรอบแนวคดิการวจัิย  

ตัว แป ร อิ ส ร ะ  ไ ด้ แ ก่  ปั จ จั ย ส่ ว น บุ คคล  
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ จํานวนคร้ังในการฝึกซ้อม  
ความถ่ีในการออกกาํลงักาย  เวลาเฉล่ียในการออกกาํลงั
กายแต่ละคร้ัง   

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อาการเมาอากาศของนกักีฬา
ร่มบินของสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ภายใตก้ารกีฬาแห่ง
ประเทศไทย  จากตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงักล่าว
ขา้งตน้ ผูว้ิจยันาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
ในคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
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ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. นกักีฬาร่มบินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะ
มีอาการของการเมาอากาศแตกต่างกนั  
             2. นกักีฬาร่มบินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะ
มีระดบัของอาการการเมาอากาศแตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 วิธีวิจยัเชิงสาํรวจ  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นกักีฬาร่มบินชาวไทยท่ีมีรายช่ือ
ข้ึนทะเบียนเป็นนักกีฬากับสมาคมกีฬาทางอากาศ  ฯ 
ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ.2556  
จาํนวน 107 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจอะจงกบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นนักกีฬาร่มบินท่ีมีรายช่ือข้ึนทะเบียนกับ
สมาคมกีฬาทางอากาศ ฯ ภายใตก้ารกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จาํนวน 84 คน คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตร
การคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีทราบจาํนวนประชากรท่ี
แน่นอนของยามาเน่ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แก่ 
แบบสอบถาม จาํนวน 25 ขอ้ และการหาค่าความเช่ือมัน่
โดยมีการทาํ Pilot test จาํนวน 30 ท่าน เพื่อตรวจสอบว่า
แบบสอบถามสามารถวดัไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค ์ ซ่ึง
แบบสอบถามฉบับน้ีมีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาเท่ากบั 0.87 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม   2556 ผู ้วิจัยเป็น
ผูด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุ 
จาํนวนคร้ังในการฝึกซ้อม  ชั่วโมงบิน  ความถ่ีในการ
ออกกาํลงักาย เวลาเฉล่ียในการออกกาํลงักายแต่ละคร้ัง 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. จาํนวนคร้ังในการซอ้ม 

       4. ความถ่ีในการออกกาํลงักาย 
       5. เวลาเฉล่ียในการออก 
          กาํลงักายแต่ละคร้ัง 

อาการเมาอากาศของนักกฬีาร่มบิน 
1. ความรู้สึกไม่สบายทัว่ ๆ ไป 11. รู้สึกตอ้งหายใจแรงและลึกข้ึน 
2. เพลีย เม่ือยลา้   12. ลาํบากในการเพง่มองใหช้ดั 
3. รู้สึกเบ่ือ ๆ    13. นํ้าลายออกมาก 
4. ซึม ๆ ไม่สดช่ืน   14. ปากแหง้ 
5. ปวดศีรษะ   15. เหง่ือออกมาก 
6. ปวดตา    16. คล่ืนไส้ อาเจียน 
7. เวยีนศีรษะขณะหลบัตา  17. กระสับกระส่าย ขาดสมาธิ 
8. รู้สึกส่ิงรอบตวัหมุน  18. อาการเกร็งกลา้มเน้ือ 
9. มองเห็นแสงวบูวาบ  19. ต้ือ ๆ หนกั ๆ รอบศีรษะ 
10.  หนา้มืดคลา้ยจะเป็นลม  20. อาการป่ันป่วนในทอ้ง 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลการเมาอากาศของนกักีฬาร่ม
บินสมาคมการกีฬาทางอากาศและการบินฯโดยใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  
และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบการ
เมาอากาศโดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ดงัน้ี 

การทดสอบค่า   t-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของตวัแปรซ่ึงจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ  

การทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) ใชท้ดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรซ่ึงจาํแนกเป็น 3 กลุ่มข้ึน
ไป ไดแ้ก่ อาย ุจาํนวนคร้ังในการซอ้ม ความถ่ีในการเล่น
กีฬา  เวลาโดยเฉล่ียในการเล่นกีฬาต่อคร้ัง  
 
ผลการวจัิย  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 โดยมีอายุประมาณ 31-45 ปีมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.9 จาํนวนคร้ังท่ีทาํการฝึกซอ้ม 1-
50 คร้ังมากท่ีสุด จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 32 .1 
ความถ่ีในการออกกาํลงักายต่อสปัดาห์ สปัดาห์ละ3-4 วนั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0ส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉล่ียใน
การออกกาํลงักายแต่ละคร้ัง   30   นาทีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 52.4 

ผลการวิเคราะห์อาการและระดบัของอาการเมา
อากาศของกลุ่มตวัอย่างโดยรวม  พบว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่มี
อาการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.68  

ผลการทดสอบระดบัของอาการการเมาอากาศ
จาํแนกตามเพศ โดยรวมพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั มีระดบัของอาการการเมาอากาศไม่แตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมี
อาการแสดงออกแตกต่างกนัในลกัษณะปลีกย่อย ด้าน
อาการเวียนศีรษะ รู้สึกส่ิงรอบตวัหมุน มองเห็นแสงวูบ
วาบ หนา้มืดคลา้ยจะเป็นลม 

ผลการทดสอบระดบัของอาการการเมาอากาศ 
เม่ือจาํแนกตามอายุโดยรวม พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอย่าง
อายรุะหวา่งตํ่ากวา่ 20 ปี, 21-30ปี, 31-45ปี และสูงกว่า 46 
ปี  มีระดับของอาการการเมาอากาศไม่แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 ผลการทดสอบระดบัของอาการการเมาอากาศ 
เ ม่ือจําแนกตามจํานวนคร้ัง ท่ีทําการฝึกซ้อมพบว่า
โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนคร้ังในการฝึกซ้อม 1-50 
คร้ัง, 51-100 คร้ัง, 101-150 คร้ังและมากกว่า 150 คร้ังมี
ระดับของอาการการเมาอากาศไม่แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ แต่เม่ือดูรายดา้นของลกัษณะอาการท่ี
แสดงออก พบว่า อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ รู้สึกส่ิง
รอบตวัหมุน มองเห็นแสงวูบวาบ ลาํบากในการเพ่งมอง
ให้ชดัและอาการคล่ืนไส้อาเจียน มีความแตกต่างกนัตาม
จาํนวนคร้ังท่ีฝึกซอ้ม ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 
แสดงการทดสอบระดับของอาการเมาอากาศจาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีทาํการฝึกซ้อม F-test 
ลาํดบั ลกัษณะอาการทีแ่สดงออก จํานวนคร้ังทีท่าํการ

ฝึกซ้อม 
Mean S.D. F p-value 

1 ความรู้สึกไม่สบายทัว่ ๆ ไป 1-5 คร้ัง 2.000 1.038 2.044 0.114 
  51-100 คร้ัง 2.125 1.393   
  101-150 คร้ัง 1.615 0.650   

  มากกวา่150 คร้ัง 1.450 0.510   
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ลาํดบั ลกัษณะอาการทีแ่สดงออก จํานวนคร้ังที่ทําการ

ฝึกซ้อม 
Mean S.D. F p-value 

2 เพลีย เม่ือยลา้ 1-5 คร้ัง 2.222 0.577 3.035* 0.034 
  51-100 คร้ัง 2.292 1.083   
  101-150 คร้ัง 1.538 0.519   
  มากกวา่150 คร้ัง 2.000 0.725   
3 รู้สึกเบ่ือ ๆ  1-5 คร้ัง 1.481 1.087 1.182 0.322 
  51-100 คร้ัง 1.250 0.442   
  101-150 คร้ัง 1.077 0.277   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.400 0.503   
4 เศร้า ๆ ซึม ๆ ไม่สดช่ืน 1-5 คร้ัง 1.333 0.480 1.182 0.322 
  51-100 คร้ัง 1.208 0.415   
  101-150 คร้ัง 1.077 0.277   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.300 0.470   
5 ปวดศีรษะ 1-5 คร้ัง 2.000 0.961 4.514** 0.006 
  51-100 คร้ัง 1.875 1.227   

  101-150 คร้ัง 1.231 0.439   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.200 0.410   
6 ปวดตา 1-5 คร้ัง 1.704 0.724 1.522 0.215 
  51-100 คร้ัง 1.708 0.859   
  101-150 คร้ัง 1.538 0.776   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.300 0.470   
7 เวียนศีรษะ 1-5 คร้ัง 2.370 1.548 6.228** 0.001 

  51-100 คร้ัง 2.417 1.613   
  101-150 คร้ัง 1.077 0.277   

  มากกวา่150 คร้ัง 1.250 0.444   
8 รู้สึกส่ิงรอบตวัหมุน 1-5 คร้ัง 2.407 10474 50474** 0.002 

  51-100 คร้ัง 2.250 1.675   
  101-150 คร้ัง 1.077 0.277   

  มากกวา่150 คร้ัง 1.300 0.470   
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ลาํดบั ลกัษณะอาการทีแ่สดงออก จํานวนคร้ังทีท่าํการ

ฝึกซ้อม 
Mean S.D. F p-value 

9 มองเห็นแสงวบูวาบ 1-5 คร้ัง 1.630 0.629 7.484** 0.000 
  51-100 คร้ัง 1.333 0.482   
  101-150 คร้ัง 1.000 0.000   

  มากกวา่150 คร้ัง 1.100 0.308   
10 หนา้มืดคลา้ยจะเป็นลม 1-5 คร้ัง 2.370 1.779 5.726** 0.001 
  51-100 คร้ัง 2.417 1.886   
  101-150 คร้ัง 1.000 0.000   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.100 0.308   

11 รู้สึกหายใจแรงและลึกข้ึน 1-5 คร้ัง 2.074 1.269 3.603* 0.017 
  51-100 คร้ัง 1.708 0.806   
  101-150 คร้ัง 1.308 0.480   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.300 0.571   

12 ลาํบากในการเพง่มองใหช้ดั 1-5 คร้ัง 1.963 0.759 5.621** 0.002 
  51-100 คร้ัง 1.667 0.702   
  101-150 คร้ัง 1.154 0.376   

  มากกวา่150 คร้ัง 1.300 0.733   
13 นํ้าลายออกมาก 1-5 คร้ัง 1.407 1.083 1.222 0.037 
  51-100 คร้ัง 1.125 0.338   
  101-150 คร้ัง 1.000 0.000   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.300 0.657   

14 ปากแหง้ 1-5 คร้ัง 1.593 0.931 1.102 0.353 
  51-100 คร้ัง 1.667 0.917   
  101-150 คร้ัง 2.154 1.281   

  มากกวา่150 คร้ัง 1.850 0.875   
15 เหง่ือออกมาก 1-5 คร้ัง 2.222 1.155 2.651 0.054 

  51-100 คร้ัง 1.958 1.042   
  101-150 คร้ัง 1.308 0.751   

  มากกวา่150 คร้ัง 1.900 0.641   
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ลาํดบั ลกัษณะอาการทีแ่สดงออก จํานวนคร้ังทีท่าํการ

ฝึกซ้อม 
Mean S.D. F p-value 

16 คล่ืนไส้ อาเจียน 1-5 คร้ัง 2.889 1.826 6.583** 0.000 
  51-100 คร้ัง 2.333 1.685   
  101-150 คร้ัง 1.462 0.660   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.200 0.410   

17 กระสบักระส่าย ขาดสมาธิ 1-5 คร้ัง 1.593 0.501 5.792** 0.001 
  51-100 คร้ัง 1.417 0.504   
  101-150 คร้ัง 1.154 0.376   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.100 0.308   

18 อาการเกร็งกลา้มเน้ือ 1-5 คร้ัง 1.630 0.839 2.332 0.080 
  51-100 คร้ัง 1.250 0.442   
  101-150 คร้ัง 1.154 0.376   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.500 0.688   

19 ต้ือ ๆ หนกั ๆ รอบศีรษะ 1-5 คร้ัง 2.444 1.155 9.819** 0.000 
  51-100 คร้ัง 2.042 1.429   
  101-150 คร้ัง 1.000 0.000   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.100 0.308   

20 อาการป่ันป่วนในทอ้ง 1-5 คร้ัง 2.259 1.289 5.637** 0.001 
  51-100 คร้ัง 2.417 1.349   
  101-150 คร้ัง 1.308 0.480   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.350 0.671   
 ภาพรวม 1-5 คร้ัง 1.980 1.005 40138 0.092 
  51-100 คร้ัง 1.823 1.014   
  101-150 คร้ัง 1.262 0.414   
  มากกวา่150 คร้ัง 1.365 0.524   

*=มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      **=มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
และเม่ือทาํการเปรียบเทียบคู่ (Post-Hoc Comparison) 
ดว้ยวิธีการของ Scheffe พบวา่ลกัษณะอาการท่ีแสดงออก
ของอาการเมาอากาศ ดา้นอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 
รู้สึกส่ิงรอบตวัหมุน มองเห็นแสงวูบวาบ ลาํบากในการ

เพ่งมองให้ชดั  กระสับกระส่ายขาดสมาธิ ต้ือ ๆ หนกั ๆ 
รอบศีรษะ และอาการคลื่นไส้อาเจียน มีความแตกต่างใน
กลุ่มของผูท่ี้มีจาํนวนคร้ังท่ีมีการฝึกซ้อมแตกต่างกนั ดงั
ตาราง 2  
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ตาราง 2 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post-Hoc Comparison) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ของค่าเฉล่ียระดับของ
อาการการเมาอากาศ จาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีทาํการฝึกซ้อม  

ลกัษณะอาการที่
แสดงออก 

จํานวนคร้ังทีท่าํ
การฝึกซ้อม 

ค่าเฉลีย่ 1-50 
คร้ัง 

51-100 
คร้ัง 

101-150 
คร้ัง 

มากกว่า 150 
คร้ัง 

เพลีย เม่ือยลา้ 1-5 คร้ัง 2.222  -0.069 0.684 0.222 
 51-100 คร้ัง 2.292   0.753 0.292 
 101-150 คร้ัง 1.538    -0.462 
 มากกวา่150 คร้ัง 2.000     
ปวดศีรษะ 1-5 คร้ัง 2.000  0.125 0.769 0.800* 
 51-100 คร้ัง 1.875   0.644 0.675 
 101-150 คร้ัง 1.231    0.031 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.200     
เวียนศีรษะ 1-5 คร้ัง 27.000  -0.046 1.293* 1.120* 
 51-100 คร้ัง 24.000   1.340* 1.167* 
 101-150 คร้ัง 13.000    -0.173 
 มากกวา่150 คร้ัง 20.000     
รู้สึกส่ิงรอบตวัหมุน 1-5 คร้ัง 2.407  0.157 1.330* 1.107* 
 51-100 คร้ัง 2.250   1.173 0.950 
 101-150 คร้ัง 1.077    -0.223 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.300     
มองเห็นแสงวบูวาบ 1-5 คร้ัง 1.630  0.296 0.630** 0.530 
 51-100 คร้ัง 1.333   0.333 0.233 
 101-150 คร้ัง 1.000    -0.100 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.100     
หนา้มืดคลา้ยจะเป็นลม 1-5 คร้ัง 2.370  -0.046 1.370 1.270 
 51-100 คร้ัง 2.417   1.417 1.317 
 101-150 คร้ัง 1.000    -0.100 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.100     
รู้สึกตอ้งหายใจแรง 1-5 คร้ัง 2.074  0.366 0.766 0.774* 
และลึกข้ึน 51-100 คร้ัง 1.708   0.401 0.408 

 101-150 คร้ัง 1.308    0.008 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.300     
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ลกัษณะอาการที่

แสดงออก 
จํานวนคร้ังทีท่าํ
การฝึกซ้อม 

ค่าเฉลีย่ 1-50 
คร้ัง 

51-100 
คร้ัง 

101-150 
คร้ัง 

มากกว่า 150 
คร้ัง 

ลาํบากในการเพง่มอง 1-5 คร้ัง 1.963  0.296 0.809** 0.663* 
ใหช้ดั 51-100 คร้ัง 1.667   0.513 0.367 
 101-150 คร้ัง 1.154    -0.146 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.300     
คล่ืนไส้ อาเจียน 1-5 คร้ัง 2.889  0.556 1.427* 1.689** 
 51-100 คร้ัง 2.333   0.872 1.133 
 101-150 คร้ัง 1.462    0.262 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.200     
กระสบักระส่าย  1-5 คร้ัง 1.593  0.176 0.439* 0.493** 
ขาดสมาธิ 51-100 คร้ัง 1.417   0.263 0.317 
 101-150 คร้ัง 1.154    0.054 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.100     
ต้ือ ๆ หนกั ๆ รอบศีรษะ 1-5 คร้ัง 2.444  0.403 1.444** 1.344** 
 51-100 คร้ัง 2.042   1.042* 0.942* 
 101-150 คร้ัง 1.000    -0.100 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.100     
อาการป่ันป่วนในทอ้ง 1-5 คร้ัง 2.259  -0.157 0.952 0.909 
 51-100 คร้ัง 2.417   1.190 1.067 
 101-150 คร้ัง 1.308    -0.042 
 มากกวา่150 คร้ัง 1.350     
*=มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      **=มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 

ผลการทดสอบระดบัของอาการการเมาอากาศ 
เม่ือจาํแนกตามความถี่ในการออกกาํลงักายต่อสัปดาห์ 
พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีในการออกกาํลงั
กายต่อสัปดาห์  นอ้ยกว่าสัปดาห์ละ 1 วนั  ,สัปดาห์ละ 1-2 
วนั  ,สัปดาห์ละ 3-4วนั  ,สัปดาห์ละ 5-6วนั และทุกวนั  มี
ระดับของอาการการเมาอากาศ  ไม่แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

ผลการทดสอบระดบัของอาการการเมาอากาศ 
เม่ือจาํแนกตามเวลาเฉล่ียในการออกกาํลงักายแต่ละคร้ัง 
พบวา่โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเวลาเฉล่ียในการออกกาํลงั
กายแต่ละคร้ัง  30 นาทีต่อคร้ัง  1 ชัว่โมงต่อคร้ัง และ
มากกว่า 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง  มีระดบัของอาการการเมา
อากาศ ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติ  
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การอภิปรายผล  
จากผลการวิจัยท่ี ช้ีให้เห็นว่าความแตกต่าง

ทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รวมไปถึง
จาํนวนคร้ังท่ีทาํการฝึกซอ้ม ความถ่ีในการออกกาํลงักาย
ต่อสัปดาห์ เวลาเฉล่ียในการออกกาํลงักายแต่ละคร้ังท่ี
แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้เกิดการเมาอากาศหรือระดับ
อาการการเมาอากาศของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

แต่เม่ือแยกตามอาการ พบว่าควรใหค้วามสาํคญั
กบัเวลาเฉล่ียในการออกกาํลงักาย ท่ีจะทาํให้ร่างกายมี
สมรรถภาพท่ีดี รวมทั้งจาํนวนคร้ังท่ีฝึกซ้อมท่ีทาํให้เกิด
ความชาํนาญ จะนาํไปสู่การปรับระบบของร่างกายให้ดี
ข้ึน 

ทั้งน้ี จากการสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า 
จากตารางสรุปโดยรวมนั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี ไม่พบลกัษณะอาการท่ีแสดงออกเก่ียวกบัการเมา
อากาศแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีเม่ือทําการพิจารณาถึง
ค่าเฉล่ียรายข้อ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการคล่ืนไส้  
อาเจียน โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในบรรดาลกัษณะอาการท่ี
แสดงออกเก่ียวกับการเมาอากาศ  โดยอยู่ในเกณฑ์มี
อาการเลก็นอ้ย (สุบิน ชีวปรีชา, 2552) 
 อย่างไรก็ดีเพื่อให้การฝึกซ้อมเพื่อเขา้ร่วมการ
แข่งขนัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงควรทาํการศึกษาหา
สาเหตุของอาการคล่ืนไส้   อาเจียน  ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ลกัษณะอาการท่ีแสดงออกเก่ียวกับการเมาอากาศ เพื่อ
เป็นแนวทางในการลดอาการดงักล่าวซ่ึงจะเป็นอุปสรรค
ต่อการแข่งขนั 
สาเหตุของอาการคล่ืนไส้ อาเจียน แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
คือ สาเหตุจากความผิดปกติในช่องทอ้ง สาเหตุจากความ
ผิดปกตินอกช่องทอ้ง และสาเหตุจากยา ต่อมไร้ท่อ และ

ความผิดปกติในกระบวนการสันดาป (การเผาผลาญ
พลงังาน) ของร่างกาย  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกลุ่ม
ตวัอย่างจากนกักีฬา เพื่อให้ผลการศึกษามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน จึงควรทําการขยายกลุ่มตัวอย่าง  โดยการ
ทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูเ้ล่นร่มบินแบบ
สมคัรเล่น เน่ืองจากสภาพร่างการของคน 2 กลุ่มดงักล่าว
อาจมีความแตกต่างกนั ทาํให้การเกิดการเมาอากาศหรือ
ระดบัการเมาอากาศแตกต่างกนั 

2.  ท่าบินท่ีนักกีฬาทาํการฝึกซ้อมถูกกําหนด
โดยสหพนัธ์กีฬาทางอากาศโลก ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงใน
ทุก ๆ ปี ซ่ึงในอนาคตอาจมีการกาํหนดท่าบินท่ีมีความ
รุนแรงมากขึ้น ความยากในการทาํการแข่งขนัมากข้ึน จึง
ควรมีการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการฝึกซอ้มในท่าบิน
ท่ีเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

3.  จาํนวนประชากรนักกีฬาทางเลิศท่ีมีความ
สนใจในกีฬาร่มบินมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี ในอนาคต
จึงควรทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเพิ่มมากข้ึนซ่ึงอาจ
มีความแตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลทาํใหเ้กิดการ
เมาอากาศหรือระดบัการเมาอากาศแตกต่างกนั 

4.  ลกัษณะอาการเมาอากาศที่ไดเ้ลือกใชเ้ป็น
เกณฑ์ในงานวิจยัคร้ังน้ี อาจจะไม่ครอบคลุมอาการเมา
อากาศท่ีอาจเกิดข้ึนกบันกักีฬาร่มบิน ในอนาคตเม่ือเวลา
เปล่ียนแปลงไป จึงควรมีการศึกษาลกัษณะของอาการเมา
อากาศ ให้คาํจาํกดัความและคดัเลือกลกัษณะอาการให้
ครอบคลุมในการศึกษาคร้ังต่อไป  
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รูปแบบการรักษาคุณภาพอากาศด้วยจิตสาธารณะ 
Model of Air Quality Maintenance Behavior with Public Mind 

 

                                                                                                                                                        ทภภาภร เวยีงคาํ, ดร. นงนภสั เท่ียงกมล และดร. ธนรรรตต ์คู่วรัญญู เท่ียงกมล 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ระดบัความรู้มลพิษทางอากาศ แรงบนัดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม และระดบัพฤติกรรมในการรักษาคุณภาพอากาศของประชาชนและศึกษาอิทธิของตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
ความรู้มลพิษทางอากาศ  และแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามคือ
พฤติกรรมในการรักษาคุณภาพอากาศของประชาชน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งคือผูป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอบา้นผือ จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 400 
คน โดยและใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ตรงเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั พบวา่ ระดบัความรู้มลพิษ
ทางอากาศ แรงบนัดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และระดบัพฤติกรรมในการรักษาคุณภาพอากาศของ
ประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น อีกทั้งยงัพบว่า กลุ่มตวัแปรอิสระ ซ่ึงประกอบด้วย ความรู้มลพิษทาง
อากาศ  และแรงบนัดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส่งผลต่อพฤติกรรมในการรักษาคุณภาพอากาศของ
ประชาชน โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 60.60 (Adjusted R2  = 0.606) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

คาํสําคัญ: รูปแบบ, พฤติกรรมการรักษาคุณภาพอากาศ, จิตสาธารณะ 
 
Abstract 
 The research objectives were to study the air pollution knowledge, public mind inspiration of environmental 
conservation and air quality maintenance behavior levels, and to study the independent variables comprising of air 
pollution knowledge and public mind inspiration of environmental conservation affecting dependent variable of air 
quality maintenance behavior of people. The research was survey research. Data collection was gathered from 400 
peoples who live at Ban Phue District, Udon Thani Province. Questionnaire was used as instrument. Multiple Regression 
Analysis was used for predicting the relationship between independent variables and dependent variable. The findings 
illustrated that in holistic view of air quality maintenance behavior of people was at most level in all aspects. Moreover, 
independent variables comprising of air pollution knowledge and public mind inspiration of environmental conservation 
affected to dependent variable air quality maintenance behavior of people with 60.60 percent of power prediction 
(Adjusted R2 = 0.606). 
 

Keywords: model, air quality maintenance behavior, public mind inspiration, environmental conservation 
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Introduction 
Air is an intermediate for particulate matter and 

dust. Moreover, air is generally a mixture of different 
gases. The pure air will not have color, odor, and taste. 
The important mixture with volume are nitrogen with 
78.09 percent, oxygen with 20.94 percent, and inert gases 
are majority of argon with 0.93 percent, carbon dioxide 
with 0.03 percent and mixture of helium, neon, krypton, 
xenon, methane, water vapor and others with 0.01 percent. 
Air is essential for all living creatures including humans, 
animal, plant and micro-organism. Its quantity and quality 
affect other resource occurrences in various terms of 
forest, mineral, wind and rain. Air pollution is the 
preamble into the atmosphere of chemicals, particulates, 
or biological materials that cause discomfort, disease, or 
death to humans, damage other living organisms such as 
food crops, or damage the natural environment or built 
environment. Vegetation, in some regions, emits 
environmentally significant amounts of volatile organic 
compounds (VOCs) on warmer days. These VOCs react 
with primary anthropogenic pollutants, especially, 
nitrogen oxides (NOx), sulfur dioxide (SO2) and 
anthropogenic organic carbon compounds to produce a 
seasonal haze of secondary pollutants (Thai Intelligent 
Storage, 2012; Goldstein et al., 2009).  
 Thailand is an agricultural country; therefore the 
rural areas have been used for cultivating different 
products such as rice, corn and sugarcane. These types of 
agricultural farming processes need to burn to demolish 
the rice stubble, corncob and sugarcane leaves, therefore it 
causes the air pollution unavoidably. The air pollution has 

increasingly been important environmental problem. This 
air pollution unintentionally affected to the agriculturist 
themselves and the other peoples. However, there is 
another mean to diminish the dust to cause air pollution 
but it takes time to eliminate these agricultural wastes 
(Tulayasatien, 2001).  
 Theory of dust dispersion in the atmosphere and 
impact to burden site, it can be explained that the factor 
affecting to the severity of receptor will be depended on 
the size and component of dust, quantity, duration, 
contact, and physical state of receptor. Moreover, the air 
pollutant also directly affected to human health   (Panich, 
2007; Moolmanee et al., 2013). 
 Ministry of Science, Technology and 
Environment of Thailand announced the standard vale of 
dust in the general atmosphere along with criteria of  
Particulate Matter (PM) with an aerodynamic diameter 
less than or equal to a nominal 10 micrometers; PM10 
within 24 hours should not exceed 120 microgram/m3 and 
during one year should not exceed 120 microgram/m3. 
Total Suspended Particulate Matter (TSP) within 24 hours 
should not exceed 300 microgram/m3 and during one year 
should not exceed 100 microgram/m3. The current 
situation of dust problem in the Northern region of 
country illustrated by Department of Air Pollution that the 
air quality of diverse provinces, it was found that their 
standard exceeded the standard up to level of health 
impact (Department of Pollution Control, 2012).  
 Dust that cause human health problem are coarse 
dust (with size not larger than 10 microns: PM 10) and 
fine dust (with size not exceed 2.5 microns: PM 2.5). This 
fine dust will be able to penetrate the body immune 
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system to irritate inside organ such as skin, eye and 
respiratory tract, especially lung. This is congruent to 
prior research was revealed that dust with smaller than 5 
microns would be able to attach to lower respiratory tract 
and penetrate to the lung and made lung dysfunction and 
caused the asthma disease, heart and lung disease. 
Particularly, it occurred more often in the elderly people 
who is sick with heart disease and asthma besides the 
child will be high risk rate than adult (Keerativasi, 2000; 
Department of Pollution Control, 2012).  
 One simple way to begin to understand this gap 
between knowledge and behavior is by thinking of this 
example: most people know they should eat five to seven 
servings of fruits and vegetables a day, yet their actual 
behaviors often do not reflect this knowledge. Similarly, 
various studies have shown that knowledge of an 
environmental issue is unlikely to be sufficient to change 
behavior. For example, Katzev and Johnson (1987) 
conducted a series of studies demonstrating that 
individuals who received pamphlets or tip booklets 
containing information on energy conservation did not 
significantly change their energy conservation behaviors. 
It’s also important to note that research has shown that if 
individuals are provided with too much information about 
environmental problems, they may experience “overload”, 
causing them to feel helpless, and leading to an 
immobilization of action (Kaplan, 2000). Overall, the 
research demonstrates that there is a gap between 
environmental knowledge and actions. Stronger sources 
of motivation are needed, as human behavior is often 
difficult to change (Kollmus & Agyeman, 2002, 
McKenzie-Mohr et. al., 2012). In contrast, while 

“declarative knowledge” about environmental problems 
or issues is unlikely to be sufficient for fostering behavior 
change, other types of knowledge may be important. This 
includes “procedural knowledge,” or information on how 
to perform environmentally-responsible actions, and 
“behavioral competence”, or the feeling of being 
confidence and able to take action (Hines, Hungerford, 
and Tomera, 1987; Zeleny, 1999). 
 Lastly, only revealing one to nature has not been 
exposed to have a direct connection to environmentally 
responsible behaviors. Much of the research on the effect 
of exposing one to the natural environmental, therefore far 
has focused on changes in knowledge and concern. 
However, the mentioned are not strong predictors of 
future behavior. Programs get people out into nature, 
while favorable on many levels may not be the most 
effectual trail for changing people’s actions in their daily 
lives (Mayer & Franz, 2004). While Chawla (1999) 
recommends that many environmentalists quality their 
present career paths to experiences in nature as a child. 
The reverse disagreement can also be made that many 
other people who had related experiences as children do 
not become environmentalists. 
 It is significant to note that the foundation of 
research in this area is not particularly strong for either 
argument, and more research is needed. Emerging 
research may propose more insights into the ways that 
one’s link to nature can result in environmental actions 
(Schultz, 2002). This research suggests that one’s level of 
interconnectedness with nature may influence future 
environmental actions, particularly for young children. 
Other factors, such as social influences or action skills, 
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may be much stronger determinants of behavior than 
spending time in nature, and therefore more vital 
influences to leverage in environmental outreach 
programs (Hungerford & Volk, 1990; Cialdini, 2001). 
Programs may be more effective in encouragement such 
behaviors if they are based on research-supported 
strategies rather than ones focused on exposing people to 
nature. 
 However, only knowledge could not lead to 
behavioral alteration. Therefore, diverse studies indicated 
that the public mind inspiration mediator to change 
environmental behavior. The studies conducted by 
Thiengkamol and her colleagues using the structural 
equation model proving these relationship. Such as the 
study of Thiengkamol on “Causal Relationship Model of 
Environmental Education”. It revealed that environmental 
knowledge is an observed variable of environmental 
education latent variable affected through inspiration of 
public mind for environmental conservation to 
environmental behavior for global warming alleviation. 
Regarding to other various studies of her colleagues, they 
also found the similar results (Thiengkamol, 2012e, 
Donkonchum et al., 2012a; Gonggool et al., 2012b; 
Kotchachote et al., 2013a; Morrasri et al., 2012b; 
Mongkonsin et al., 2013b; Phinnarach et al., 2012a; 
Ruboon et al., 2012a; Tumpracha et al., 2012b; Udonboon 
et al., 2012b; Waewthaisong et al., 2012a; Lawan et al., 
2013; Petchang et al., 2013a; Prasertsri et al., 2013a; 
Saisunantharom et al., 2013a; Suebsing et al., 2013a). 
 Therefore, this research introduced the public 
mind inspiration of environmental conservation together 
with knowledge of air quality maintenance that are 

affecting to air quality maintenance behavior at what level 
by conducting with survey research before 
implementation to raise air quality maintenance behavior 
and public mind inspiration of environmental 
conservation to achieve better practice in agricultural 
waste decreasing in order to meet the better quality of 
rural people in the Northeastern region of Thailand 
(Thiengkamol, 2012e, Donkonchum et al., 2012a; 
Gonggool et al., 2012b; Kotchachote et al., 2013a; Panich, 
2007; Moolmanee et al., 2013). 
 
Objective 
 1. To study air pollution knowledge, public mind 
inspiration of environmental conservation and air quality 
maintenance behavior levels.  
 2. To study the independent variables comprising 
air pollution knowledge and public mind inspiration of 
environmental conservation affecting dependent variable 
of air quality maintenance behavior of people
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Conceptual Framework 
 
 
 
 
 
Picture 1 Conceptual Framework 
Methodology 
The research design was implemented in steps by step as 
the followings.  
 
Population and Sample 

The populations were 102,126 peoples who were 
living at Ban Phue District, Udon Thani Province in 
Northeastern region of Thailand (Thailand Information 
Center, 2014). The simple random sampling technique 
was employed to collect the sample for 400 peoples from 
at Ban Phue District, Udon Thani Province  
 
Research Tool 

The research instrument was the questionnaire 
and it was used for data collection. The questionnaire 
consisted of 7 items of demographic characteristics and 30 
questions with 5 rating scales of air pollution knowledge, 
public mind inspiration of environmental conservation 
and air quality maintenance behavior. The content and 
structural validity were determined with Item Objective 
Congruent (IOC) by 5 experts in the aspects of 
psychology, social science and social research 
methodology (Rovinelli & Hambleton, 1977). The 

reliability was done by collecting the sample group from 
50 peoples of  Hai Sok Sub-district,  Ban Phue District, 
Udon Thani Province which was the similar characteristic 
of people and location and they were not sample group. 
The reliability was determined with Cronbach's Alpha 
(Cronbach, 1951). The reliability of air pollution 
knowledge, public mind inspiration of environmental 
conservation, air quality maintenance behavior and total 
questionnaire were 0.935, 0.932, 0.941and 0.956 
respectively.  
 
Data Collection 

The questionnaire was used for data collecting 
from Phue District, Udon Thani Province during  
February to April in 2013. 
 
Statistical Analysis 
 1. The descriptive statistics were used that 
included frequency, percentage, mean and standard  
deviation. The rating for explanation of level of 
knowledge, public mind inspiration and behavior were as 
the followings: 

Independent Variables 
1. Air pollution knowledge  
2. Public mind inspiration of environmental 

conservation 

Dependent Variables 
Air quality maintenance behavior 
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Table1 
The rating for explanation of level of behavior  

Rating Level of behavior 
0-1.50 
1.51-2.50 
2.51-3.50 
3.51-4.50 
4.51-5.00 

very low 
low 
moderate 
more 
most 

 
2. The inferential statistics used was Multiple Regression 
Analysis (Hair et al., 1998) by  
considering confident interval at 0.05 and 0.01. 
 
Results 
1. General Characteristics of Sample Group 
 The  400 peoples who live at Ban Phue District, 
Udon Thani Province in the year of 2013. They were 
collected by Multistage random sampling technique. Most 
of them were female (59.50%) with the age average of 
37.13 years old. They graduated at lower secondary level 
with 141 (35.25%), and were agriculturist (56.00%). They 
had family income per month with average of 10,431.73 
baht and they had duration of living with average of 25.64 
years.  
The distance between house and air pollution sources is in 
an average of 2.87 kilometers,  
2. Results of Air Pollution Knowledge Level 
 The results of air pollution knowledge level of 
400 peoples had total mean score at more level with 3.90. 
Considering on each aspect, it was revealed that Air 
pollution means the state that air contaminates with 

pollutant, toxic substances or toxic gases in a dangerous 
amount, Pollutant is gas which is contaminant in the 
atmosphere or pollutant in terms of gases, and Family 
members should have environmental conservation 
behavior, particularly air pollution prevention were at 
more level with 4.16, 4.16 and 4.16. Subsequences were 
sugarcane Leaf burning causes dust that affects to air 
quality, People should pay attention to monitor the 
information of air pollution in community through village 
broadcast tower, Smoke is particles of carbon dioxides 
that occurred from fuel combustion such as petroleum, 
coal, wood and dried grass and Sugarcane leaf burning 
cause less pollution with 4.09, 4.09, 3.79 and 3.79 
respectively as presented in table 2. 
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Table 2  
Air Pollution Knowledge Level 

Air Pollution Knowledge Level X  S.D. Level 
1. Air pollution means the state that air contaminates with pollutant, toxic 

substances or toxic gases in a dangerous amount. 
4.16 0.91 More 

2. Sugarcane leaf burning causes dust that affects to air quality. 4.09 0.91 More 
3. Smoke is particles of carbon dioxides that occurred from fuel combustion such 

as petroleum, coal, wood and dried grass. 
3.79 0.97 More 

4. Pollutant is gas which is contaminant in the atmosphere or pollutant in terms of 
gases. 

4.16 0.90 More 

5. People should pay attention to monitor the information of air pollution in 
community through village broadcast tower.  

4.09 0.91 More 

6. Sugarcane leaf burning cause less pollution. 3.79 0.97 More 
7. Family members should have environmental conservation behavior, particularly 

air pollution prevention. 
4.16 0.90 More 

8. Peoples did not pay attention to the pollution problem from sugarcane leaf, 
corncob and rice stubble burning. 

3.51 1.22 More 

9. Member of the House of Representatives, community leaders, experts, local 
governmental officers are the prototype and being good inspiration for air 
pollution problem solving. 

3.39 1.01 More 

10. Participation on air pollution problem solving of sugarcane leaf, corncob and rice 
stubble burning would inspire people to collaborate. 

3.77 0.92 More 

Mean of Air Pollution Knowledge Level 3.90 0.83 More 
3. Results of Public Mind Inspiration of Environmental 
Conservation Level 
 The findings revealed that public mind 
inspiration of environmental conservation level of 400 
peoples in holistic view was at more level with 4.07. 
While considering on each aspect, it was revealed that 
One participates in the meeting, seminar about current 

environmental situation, and then one would be inspired 
to conserve the environment was at most level with 4.74. 
Subsequences were Actor and singer should be a good 
role model and inspiration creating for environmental 
conservation, One praises and gives honor for one who 
practices as good role model for environmental 
conservation, Teacher should be a good role model for 
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student for environmental conservation and One feels 
good impression for closed person who express for 

environmental conservation with 4.16, 4.13, 4.09 and 4.09 
respectively as presented in table 3. 

Table 3  
Public Mind Inspiration of Environmental Conservation Level 

Environmental Conservation Inspiration Level X  S.D. Level 
1. Teacher should be a good role model for student for environmental 

conservation.    
4.09 0.91 More 

2. Country and community leaders should be a good role model and inspiration 
creating for environmental conservation.    

3.79 0.97 More 

3. Actor and singer should be a good role model and inspiration creating for 
environmental conservation.    

4.16 0.90 More 

4. One feels good impression for closed person who express for environmental 
conservation.    

4.09 0.91 More 

5. One admires and is inspired to follow the famous people practice on 
environmental conservation.    

3.96 0.81 More 

6. One learns from fauna and flora conservation and one would be inspired for 
environmental conservation.    

4.00 0.72 More 

7. One is impressive in environment of national forest park. 4.06 0.89 More 
8. One feels happy when participates in environmental conservation activity. 3.96 0.85 More 
9. One praises and gives honor for one who practices as good role model for 

environmental conservation.    
4.13 0.84 More 

10. One participates in the meeting, seminar about current environmental situation, 
and then one would be inspired to conserve the environment. 

4.74 0.77 Most 

Mean of Public Mind Inspiration of Environmental Conservation  Level 4.07 1.26 More 
4. Results of Air Quality Maintenance Behavior Level 
 The findings revealed that air quality 
maintenance behavior level of 400 peoples in holistic 
view was at more level with 4.01. On each aspect, it was 
revealed that Community must have projects and 
activities to prevent air pollution was at more level with 
4.18. Subsequences were One advises the agriculturist to 

decrease sugarcane leaf burning to eliminate air pollution 
problem, One cultivates and maintains the tree to increase 
clean air, One expresses the behavior as model for 
pollution prevention and Agriculturist does not burn 
sugarcane leaf to eliminate air pollution problem with 
4.16, 4.16, 4.09 and 4.09 respectively as presented in table 
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Table 4  
Air Quality Maintenance Behavior Level 

Air Quality Maintenance Behavior Level X  S.D. Level 
1. One expresses the behavior as model for pollution prevention. 4.09 0.80 More 
2. One advises the agriculturist to decrease sugarcane leaf burning to eliminate air 

pollution problem. 
4.16 0.80 More 

3. One advices the agriculturist to control sugarcane leaf burning to eliminate air 
pollution problem. 

3.92 0.88 More 

4. Agriculturist does not burn sugarcane leaf to eliminate air pollution problem. 4.09 0.91 More 
5. One should participate for planning to solve the air pollution in community. 3.79 0.97 More 
6. One cultivates and maintains the tree to increase clean air. 4.16 0.90 More 
7. One must prevent oneself from dust to enter to body.  3.96 0.88 More 
8. Dust prevention should start at oneself, family and community firstly. 3.86 0.86 More 
9. Community must have policy and plan to prevent air pollution. 3.90 1.09 More 
10. Community must have projects and activities to prevent air pollution. 4.18 0.90 More 

Mean of Air Quality Maintenance Behavior Level 4.01 0.90 More 
 

5. Effect of Air Pollution Knowledge and Public Mind 
Inspiration of Environmental Conservation on Air Quality 
Maintenance Behavior 

 The air pollution knowledge and public mind 
inspiration of environmental conservation affected to air 
quality maintenance behavior as presented in table 5 and 
6. 

 
Table 5  
Result Analysis Prediction Power of Air Pollution Knowledge and Public Mind Inspiration of Environmental 
Conservation Affecting Air Quality Maintenance Behavior 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0.780a 0.608 0.606 0.3718 

a. Predictors: Constant, Air Pollution Knowledge, Public Mind Inspiration of Environmental Conservation 
b. Dependent Variable: Air Quality Maintenance Behavior 
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Table 6  
Multiple Linear Regression Analysis between Air Pollution Knowledge and Public Mind Inspiration of Environmental 
Conservation Affecting Air Quality Maintenance Behavior   

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 85.323 2 42.616 308.1817 

 
 

0.000a 
 
 

Residual 54.898 397 0.183 
 Total 140.131 399 

a. Predictors: Air Pollution Knowledge, Public Mind Inspiration of Environmental Conservation 
b. Dependent: Variable: Air Quality Maintenance Behavior 

From table 5 and 6 when Multiple Linear Regression was 
analyzed between independent variable of air pollution 
knowledge, public mind inspiration of environmental 
conservation affecting to dependent variable of air quality 
maintenance behavior, it was found that regression 
coefficient equaled to 0.780 (78.00%) and coefficient of R 
Square was 0.608 (60.80 %) at statistically significant 
with level of  0.01. After it was adjusted, the coefficient of 
R Square with power of prediction was 0.606 (60.60%).     

6. The Relationship among Air Pollution Knowledge and 
Public Mind Inspiration of Environmental Conservation 
on Air Quality Maintenance Behavior 
 Relationship among air pollution knowledge and 
public mind inspiration of environmental conservation on 
air quality maintenance behavior, the result illustrated in 
table 7. 

Table 7  
Relationship between Air Pollution Knowledge and Public Mind Inspiration of Environmental Conservation Affecting Air 
Quality Maintenance Behavior 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   
 Constant  0.369 0.148 - 2.486 0.013* 

1 Air Pollution 
Knowledge 

0.804 0.046 0.672 17.502 0.00** 

Public Mind 
Inspiration  0.123 0.028 0.166 4.321 0.00** 

a. Predictors: Air Pollution Knowledge, Public Mind Inspiration of Environmental Conservation 
b. Dependent: Variable: Air Quality Maintenance Behavior 
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From table 7, linear regression equation, it was revealed 
that independent variable of air pollution knowledge and 
public mind inspiration of environmental conservation 
affecting to dependent variable of air quality maintenance 

behavior with statistically significant at level of  0.01, and 
0.01.  
The equation 1 can be written as the following. 

y = a+b1x1+b2x2…………………………………………………. (1) 
When 
y = Air Quality Maintenance Behavior as Dependent Variable 
a = constant value 
b1 = Coefficient relation of Air Pollution Knowledge 
x1 = Air Pollution Knowledge as Independent Variable 
b2 = Coefficient relation of Environmental Conservation Inspiration 
x2 = Public Mind Inspiration of Environmental Conservation as Independent Variable 
The prediction equation of relationship air pollution 
knowledge, public mind inspiration of environmental 
conservation affected to dependent variable of people air 
quality maintenance behavior. It can be explained that air 
pollution knowledge was the most effect to people air 

quality maintenance behavior with 67.20 percents with 
statistically significant at level of 0.01. Subsequence was 
public mind inspiration of environmental conservation 
with 16.60 percents with statistically significant at level of 
0.01 as the following equation 2. 

y = 0.00+0.672x1+0.166x2 ………………………................................... (2) 
Discussions 
 The results indicated that the air pollution 
knowledge, environmental conservation inspiration, and 
people air quality maintenance behavior were at more 
levels. Moreover, the prediction equation of relationship 
of air pollution knowledge, public mind inspiration of 
environmental conservation affecting to dependent 
variable of people air quality maintenance behavior but 
the air pollution knowledge was the most effective 
prediction. This implies that air pollution knowledge was 
the most effect to people air quality maintenance behavior 

with 67.20 percents, therefore people who has more 
knowledge of air pollution would be more understanding 
to take responsibility to participate to maintain air quality, 
moreover if local peoples are added with public mind 
inspiration of environmental conservation, therefore they 
would have better behavior of air quality maintenance. 
The results were harmonious to the studies of Lawan et 
al., 2013; Gonggool et al., 2012b; Morrasri et al., 2012b;  
Mongkonsin et al., 2013b; Petchang et al., 2013a; 
Phinnarach et al., 2012a.   
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ปัจจยัในการเลอืกใช้สายการบินของผู้ประกอบการฮัจย์ 
Airline Selection Factors for Transportation Providing by Hajj Service Providers 

 

                                                                                                                                                                                                              กฤษฎา  บู่ทอง และพจนา สิมะเสถียร 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1)วิเคราะห์ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการสายการบินของผูป้ระกอบการฮจัย ์
(2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์มีปัจจยัแตกต่างกนัไดแ้ก่ พื้นท่ีในการให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญ  
สนามบินตน้ทางท่ีใชบ้ริการ และสิทธิจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยใ์นให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญ ต่อปัจจยัดา้น
การตลาดของสายการบิน โดยการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ฮจัย ์จาํนวนทั้งส้ิน  101 บริษทั/หจก. โดยการคาํนวณตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามพื้นท่ีใหบ้ริการแก่
ผูแ้สวงบุญในพื้นท่ีภาคใตแ้ละภาคกลาง และคาํนวณหาของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมโดยใช้ตารางของ Krejcie & 
Morgan ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้งหมด 88 บริษทั/หจก. โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติ t-test และ F-test โดยผลการวิจยัพบว่า (1) ค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์มีต่อปัจจยัดา้นการตลาดของสายการบินโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมติ
ฐาน (2) ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์มีปัจจยัแตกต่างกนั ไดแ้ก่ พื้นท่ีให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญฮจัย ์และสนามบินตน้ทางท่ี
ผูป้ระกอบการฮจัยใ์ชบ้ริการ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดของสายการบินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมติฐาน ในขณะท่ีจาํนวนสิทธิจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยใ์นการ
ใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมติฐาน 
 
คาํสําคญั:  ความคิดเห็น, ผูป้ระกอบการฮจัย,์ ปัจจยัดา้นการตลาด, สายการบิน 
 
Abstract 

This research is aiming to (1) analyze   the opinions of Hajj service providers towards the variances factors 
different affecting to the selection of the airline service. (2) to compare of Hajj service providers opinions in different 
characteristic include: service areas, departure airports, and the number of services from Hajj Affairs Commission of 
Thailand. This survey research used questionnaires as an instrument for collecting data and the population of the Hajj 
service provider under permission by Hajj Affairs Commission of Thailand which divided by area served of pilgrims 
in both the Southern and Central regions total are 101 (companies / limited partnership) and found that there are 
sample size 88 (companies / partnership) by calculating the proportion of the sample size which using the Krejcie & 
Morgan table.  The statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation flat, inferential statistics, 
including descriptive statistics, t-test and F-test. The research results showed that: (1) the opinions of Hajj service 
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providers towards the variances marketing factors of airlines service are towards high level to the selection of the 
airline service,  (2) The different characteristic of Hajj service providers with including service areas, departure 
airports towards the variances marketing factors of airlines service are differed with statistical significance at the 0.05 
level, whereas the number of services from Hajj Affairs Commission of Thailand was not statistically significant at 
0.05. 
 
Keywords: opinions, Hajj service providers towards, marketing factors of airlines service 
 
ความนํา 
  ในทุกๆปี คนไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะ
เดินทางไปยงัประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีฮจัย ์
ในแต่ละปีประเทศไทยจะไดรั้บสิทธิในการอนุญาตให้ผู ้
แสวงบุญสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮจัยจ์ากทางการ
ประเทศซาอุดีอาระเบีย 13,000 คน โดยการจดัสรรสิทธิ
นั้นอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮจัยแ์ห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม ในระยะเวลาสองปีท่ีผ่านมา อตัราความ
ตอ้งการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ มีอตัราความ
ต้องการมากกว่าสิทธิท่ีได้รับจากทางการประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย จากจาํนวนผูแ้สดงความตอ้งการท่ีจะไป
ประกอบพิธีฮัจย์ในปี  2554 มีผู ้แสดงความต้องการ 
24,629 คน ในปี 2555 มีผูแ้สดงความตอ้งการ 21,680 คน 
ในแต่ละปีทางผูแ้ทนจากประเทศไทยพยายามเจรจาเพื่อ
ขอเพิ่มสิทธิเพื่อให้ผู ้แสวงบุญสามารถเดินทางไป
ประกอบพิธีฮจัย ์ เพิ่มข้ึนจากสิทธิท่ีมีอยู่แลว้ในปัจจุบนั 
(สุกุมล คุณปล้ืม, 2555) ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์ไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยมี์ทั้งหมด 
101 บริษทั /หจก. เป็นเสมือนตวัแทนผูท่ี้จะไปประกอบ
พิธีฮจัยใ์นการแจง้ความประสงคท่ี์จะเดินทางไปประกอบ
พิธีฮจัย ์  และจดัหาสายการบินในการเดินทางของผูแ้สวง
บุญฮจัย ์ ในปี 2555 มีผูป้ระกอบการฮจัยภ์าคใตไ้ดรั้บ
สิทธิจาํนวน 66 บริษทั/หจก.ใหบ้ริการผูแ้สวงบุญทั้งหมด 
11,432 คน และผูป้ระกอบการฮจัยภ์าคกลางไดรั้บสิทธิ
จาํนวน 15 บริษทั/หจก.ให้บริการผูแ้สวงบุญทั้งหมด 

1,568 คน (กรมการศาสนา, 2555) การเดินทางของผู ้
แสวงบุญฮัจยใ์นแต่ละปี ทาํให้เกิดเงินหมุนเวียนเขา้สู่
ธุรกิจการบินมากกว่า 700  ลา้นบาทต่อปี และมีแนวโนม้
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนหากในอนาคตคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ฮจัยแ์ห่งประเทศไทย สามารถเจรจาขอเพิ่มสิทธิในการ
เดินไปประกอบพิธีไดม้ากข้ึน จะทาํให้เกิดความตอ้งการ
ใช้บริการสายการบินเพิ่มสูงข้ึน ปัจจุบนัสายการบินท่ี
ให้บริการผู ้แสวงบุญฮัจย์ประกอบด้วย การบินไทย 
อียิปตแ์อร์ กลั์ฟแอร์  อิมิเรตส์แอไลน์ คูเวตแอร์เวย ์เอทิ
ฮดัแอร์เวย ์ การ์ตา้แอร์เวย ์โอมานแอร์  รอยลัจอร์แดน
แอร์ไลน์ บาห์เรนแอร์ และแอร์อารเบีย ถึงแมว้่าใน
ปัจจุบนัสายการบินท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดในการรับ-ส่งผู ้
แสวงบุญยงัคงเป็นสายการบินไทย 6,054 คน ซ่ึงจาก
จาํนวนสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญมาก
ถึง 10 สายการบิน ทาํใหเ้กินการแข่งขนัในการให้บริการ
แก่ผูแ้สวงบุญ 

ปัจจัยด้านการตลาดเป็นปัจจัยท่ีมีสําคญัในการ
การนาํมาใช้เป็นกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดผูป้ระกอบการ
ฮจัยใ์นการเลือกใชบ้ริการ และนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุงพฒันาการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการฮจัย ์การพฒันากระบวนการในการ
ให้บริการเพื่อสร้างขอ้แตกต่าง และลกัษณะพิเศษแก่สาย
การบินของตนเพื่อให้ผูป้ระกอบการฮัจยเ์กิดความพึง
พอใจ ซ่ึงจะนําไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดใน
การใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญฮจัยใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความเหมาะสมท่ี
จะวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สายการบินของ
ผู ้ประกอบการฮัจย์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางด้าน
การตลาด ท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการฮัจยใ์นการเลือกใช้
บริการสายการบิน โดยจะสามารถนาํมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุง และพฒันาการบริการของสายการบินใน
การวางแผนจดัการเคร่ืองมือทางการตลาดให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการฮจัย ์เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
การแข่งขนัในการใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญฮจัย ์
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อวิ เคราะห์ปัจจัยต่างๆ  ในการเลือกใช้
บริการสายการบินของผูป้ระกอบการฮจัย ์     
  2. เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผูป้ระกอบการฮัจยท่ี์มีปัจจัยแตกต่างกัน ต่อปัจจัยด้าน
การตลาดของสายการบิน 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
จากการคน้ควา้และศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้อง ผูว้ิจัยจึงได้นํา ปัจจัยท่ีมีความเหมาะสมต่อ
ลกัษณะความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฮจัย ์มากาํหนด
เป็นตวัแปร ไดแ้ก่ ทฤษฎีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการ
ของผูบ้ริโภค  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด  จากแนวความคิดและทฤษฎี
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่า ความแตกต่างของกนั
ของผูป้ระกอบการฮจัยใ์นดา้นของ พื้นท่ีในการใหบ้ริการ
แก่ผูแ้สวงบุญ  สนามบินตน้ทางท่ีผูป้ระกอบการฮจัยใ์ช้
บริการ และสิทธิจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัย์
ในให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญ เป็นปัจจยัท่ีมีความเหมาะสม 
และอาจส่งผลต่อความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฮจัยต่์อ
ปัจจยัดา้นการตลาดของสายการบิน 

                   ตวัแปรต้น                                     ตวัแปรตาม 
  
 
     
 
                                        → 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัทางดา้นการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้
สายการบินของผูป้ระกอบการฮจัยอ์ยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 

2. ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์มีปัจจยัแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีในการให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญ  สนามบินตน้
ทางท่ีใช้บริการ และสิทธิจากคณะกรรมการส่งเสริม

ปัจจัยของผู้ประกอบการฮัจย์ 
1. พื้นท่ีในการใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญฮจัย ์
2. สนามบินตน้ทางท่ีผูป้ระกอบการฮจัยใ์ชบ้ริการ 
3. สิทธิจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยใ์นการ
ใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญฮจัย ์

ปัจจัยทางด้านการตลาดของสายการบิน 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นกระบวนการ 
6. ดา้นกายภาพ 
7. ดา้นบุคลากร 
8. ดา้นสาธารณชน 
9. ดา้นการเมือง 
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กิจการฮจัยใ์นให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญ มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นการตลาดของสายการบินแตกต่างกนั 
  
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยในการเลือกใช้สายการ
บินของผูป้ระกอบการฮจัย”์ ใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
จากเอกสารทางวิชาการเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี รายงาน 
การวิจยั บทความ รายงานข่าว ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ
ส่ือออนไลน ์ รวมถึงการสอบถามและขอคาํแนะนาํจากท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวุฒิ โดยการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research)  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ท่ี ใช้ ในการวิ จัยค ร้ั ง น้ี  คื อ  ผู ้
ประกอบการฮัจย์ท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮจัยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 101 บริษทั/
หจก. แบ่งเป็นภาคกลาง 26 บริษทั/ หจก. และภาคใต ้75 
บริษทั/หจก. การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็นภาคกลาง และภาคใต้ คาํนวณกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมตามตารางของ Krejcie และ Morgan 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีได ้คือ กลุ่มตวัอยา่งในภาคกลาง 25 
บริษทั/ หจก. และกลุ่มตวัอย่างในภาคใต ้63 บริษทั/ 
หจก. ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งทาํการเก็บขอ้มูลในการ
ทาํวิจยัคร้ังน้ีทั้งหมด 88 บริษทั/ หจก. 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนจากการคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจน
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลของผูป้ระกอบการฮัจย  ์ได้แก่ 
พื้นท่ีในการให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญ  สนามบินตน้ทางท่ี
ใช้บริการ และสิทธิในการให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญฮจัย ์
จาํนวน 3 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบหลายตวั โดย

ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเ้พียงตวัเลือก
เดียว 

ตอนท่ี  2  เ ป็นคําถามเ ก่ียวกับความคิดของ
ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์มีต่อปัจจยัดา้นการตลาดของสายการ
บิน องค์ประกอบของปัจจยัทางด้านการตลาดของสาย
การบิน ประกอบดว้ย 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
กระบวนการ ดา้นกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นสาธารณชน 
ดา้นการเมือง รวมทั้งหมด 22 ขอ้โดยขอ้คาํถามในตอนท่ี 
2 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแบบของเบสท ์(Best, 1981, pp. 179-187)  มี 
5 ระดบั คือ มีความคิดเห็นมากท่ีสุด  มีความคิดเห็นมาก 
มีความคิดเห็นปานกลาง  มีความคิดเห็นน้อย มีความ
คิดเห็นน้อยสุด โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ
ตามระดบัความคิดเห็นเพียงระดบัเดียว  

ตอน ท่ี  3  เ ป็ น คํา ถ า มปล า ย เ ปิ ด เ พื่ อ ใ ห้
ผูป้ระกอบการฮัจย์แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบการใชง้านได ้
(Validity)  โดยการตรวจสอบความถูกต้อง  ความ
เหมาะสม และครอบคลุมตามเน้ือหา ตลอดจนความ
เหมาะสมของภาษาที่ ใช้   จากอาจารย์ ท่ีป รึกษา
วิทยานิพนธ์แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนํา ก่อน
นาํไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านการบิน และผูเ้ช่ียวในการบริการขนส่งในกิจการ
การฮจัย ์เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถาม
และเน้ือหาโดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ (Index 
of Item Objective Congruence--IOC) โดยผูว้ิจยัได้
คัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปมาใชเ้ป็นขอ้คาํถามในแบบสอบถามได้
จาํนวน 22 ขอ้ ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 โด ยผู ้วิ จั ย นํ า แบบสอบถ าม ท่ี ผ่ า นก า ร
ตรวจสอบ ความเท่ียงตรง  และไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใช้เก็บข้อมูล (try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ี
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ให้บริการในลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของ
ผูป้ระกอบการฮจัย ์คือ บริษทัทวัร์ท่ีให้บริการในเดินทาง
ท่องเท่ียวในต่างประเทศ จาํนวน 30 บริษทั แล้วนํามา
วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient)  ของ คอร์นบา (Cronbach,1951)โดย
ไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.861 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบโควตา โดยแจกแบบสอบถามแก่
ผูป้ระกอบการฮจัย ์แยกตามพื้นท่ีในการให้บริการแก่ผู ้
แสวงบูญฮัจย์ท่ีแบ่งออกเป็นผูใ้ห้บริการในพื้นท่ีภาค
กลาง และผูใ้ห้บริการในพื้นท่ีภาคใต  ้แล้วจึงนําขอ้มูล
จากแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ One Sample t-test และ 
One-Way ANOVA, F-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ทางการวิจัย และเม่ือพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะใชก้ารเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์มีต่อปัจจยัดา้นการตลาดของสายการ
บิน  
 
ผลการวจัิย 

1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็น
โดยรวมของผูป้ระกอบการฮจัยต่์อปัจจยัด้านการตลาด
ของสายการบิน พบว่า ผูป้ระกอบการฮจัยมี์ความคิดเห็น
ต่อปัจจยัดา้นการตลาดของสายการบินอยู่ในระดบัมาก 

โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.42 

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ร า ย ด้ า น  พ บ ว่ า  ผู ้
ประกอบการฮัจย์มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
การตลาดของสายการบินอยูท่ี่อยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้น
กายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.20 ดา้นสาธารณชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 ดา้นกระบวนการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.63 และดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47  

ดงันั้น จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 จึงสรุปได้ว่า ผู ้
ประกอบการฮจัยมี์ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาด
ของสายการบินอยู่ในระดับมากข้ึนไป ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานทางการวิจยั 

2. ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการฮจัยต่์อปัจจยัดา้นการตลาดของ
สายการบิน จาํแนกตามปัจจัยของผูป้ระกอบการฮัจยท่ี์มี
ปัจจยัแตกต่างกนั ไดด้งัน้ี 
 2.1 พื้นท่ีในการให้บริการผูแ้สวงบุญ ผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้าน
การตลาดจาํแนกตามพื้นท่ีในการให้บริการ พบว่า ผู ้
ประกอบการฮจัยท่ี์ให้บริการในพื้นท่ีภาคกลางมีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง และภาคใตมี้ค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และจากผลการวิเคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็น
ต่อปัจจัยทางด้านการตลาดของสายการบินโดยรวม
ทั้งหมดทุกด้าน พบว่าค่าเฉล่ียโดยรวมทั้งหมดทุกด้าน
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และเม่ือวิเคราะห์
เพื่อ เปรียบเทียบเป็นรายด้าน  พบว่า  ค่า เฉ ล่ียด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านการจัดจําหน่าย  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านสาธารณชน 
และด้านการเมือง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานทางการวิจยั 
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2 .2  สนามบินต้นทาง ท่ีใช้บ ริการ  ผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้าน
การตลาดจาํแนกตามสนามบินตน้ทางท่ีใชบ้ริการ พบว่า 
ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์ใชส้นามบินหาดใหญ่ และสนามบิน
ภูเก็ต  มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และ
ผู ้ประกอบการฮัจย์ท่ี ใช้สนามบินสุวรรณภูมิ  และ
สนามบินกระบ่ี มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัปลา
นกลาง 

จากผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดของสาย
การบิน พบว่า ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์ใชส้นามบินตน้ทาง
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ 

เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการฮจัยต่์อปัจจยัดา้นการตลาดของ
สายการบินโดยรวม จาํแนกตามสนามบินตน้ทางท่ีใช้
บริการโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Post-hoc comparison) 
ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบคู่ท่ีมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ไดแ้ก่ สนามบิน
สุวรรณภูมิมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาด
น้อยกว่าสนามบินภูเก็ต  สนามบินสุวรรณภูมิมีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดน้อยกว่าสนามบิน
หาดใหญ่ และสนามบินหาดใหญ่มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
ต่อปัจจยัทางการตลาดมากกว่าสนามบินกระบ่ี ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานทางการวิจยั 

2.3 สิทธิจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัย์
ในใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการตลาดจาํแนกตามสิทธิ
จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยใ์นให้บริการแก่ผู ้
แสวงบุญ พบว่า ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์ไดรั้บสิทธิใน
ใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญ ระหว่าง 101-200 คน, 201-300 
คน และ 301 ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก และประกอบการฮจัยท่ี์ไดรั้บสิทธิในให้บริการแก่ผู ้

แสวงบุญ ระหว่าง 1-100 มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

 จากผลการวิ เคราะห์ เพื่ อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาด
ของสายการบิน พบว่า ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์ได้สิทธิใน
การใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัทางดา้นการตลาดของสายการบินไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
มีเพียง ดา้นสาธารณชน และดา้นการเมืองมีระดบัความ
คิดเห็นของผู ้ประกอบการฮัจย์แตกต่ างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ทางการวิจยั 

ดังนั้ น  จากสมมติฐานข้อท่ี  2 ซ่ึงระบุว่า  ผู ้
ประกอบการฮจัยท่ี์มีปัจจยัแตกต่างกนัมีความคิดเห็นใน
การใช้บริการสายการบินตามปัจจัยทางด้านการตลาด
แตกต่างกนั สรุปไดว้่า ปัจจยัของผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์มี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดของสายการ
บินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ พื้นท่ีในการให้บริการผูแ้สวงบุญ และสนามบิน
ต้น ท า ง ท่ี ใ ช้ บ ริ ก า ร  ส่ ว น ปั จ จั ย ด้ า น สิ ท ธิ จ า ก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยใ์นใหบ้ริการแก่ผูแ้สวง
บุญ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการตลาดของ
สายการบินแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

นอกจ าก น้ี ผู ้ป ร ะกอบกา รฮัจ ย์ไ ด้ แสด ง
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมและ เก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นการตลาด 
และปัญหาต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการฮจัยมี์ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่า บริษทัการบินไทยควรเปิดโอกาสแก่
สายการบินอ่ืนมาเป็นพนัธมิตรร่วมบิน ทั้ งน้ีเพื่อให้ผู ้
แสวงบุญสามารถบินจากภาคใตไ้ดท้ั้งหมดโดยการเช่า
เหมาลาํ 
 2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการฮจัยมี์ความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่า ราคาค่าบริการควรกาํหนดให้เหมาะสมกับ
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มาตรฐาน  คุณภาพการบริการ  ภาวะเศรษฐกิจ  และ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงของสายการบิน 

3. ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการฮจัยมี์ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่า เม่ือเกิดปัญหา หรือเคร่ืองบินเกิดความ
ล่าชา้ ควรมีการแจง้ล่วงหนา้แก่ผูป้ระกอบการฮจัย ์และ
ควรแกปั้ญหาการไม่ตรงเวลาของเที่ยวบิน 

 4. ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการฮจัยมี์
ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มนํ้ าหนักในส่วนของ
สมัภาระของผูแ้สวงบุญฮจัยเ์ป็นกรณีพิเศษ 

5. ดา้นการบริการ ผูป้ระกอบการฮจัยมี์ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการเพิ่มช่องเคาน์เตอร์ เช็ด-อิน 
ในการบริการแก่ผูแ้สวงบุญฮจัย ์

6. ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการฮจัยมี์
ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการกาํหนดราคาค่าบริการ
ของผูแ้สวงบุญฮจัย ์ให้เร็วกว่าท่ีเป็นอยู่ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผูก้ระกอบการฮจัยมี์เวลาในการตดัสินใจในการเลือก
สายการบิน 

7. ดา้นการเมือง ผูป้ระกอบการฮจัยมี์ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่า รัฐควรมีการปรับปรุงสนามบิน
นราธิวาส เพื่อเพิ่มช่องทางในการเดินของผูแ้สวงบุญฮจัย ์ 
รัฐควรเขา้มาควบคุมมารฐาน คุณภาพ และราคา ในการ
ใหบ้ริการของสายการบินแก่ผูแ้สวงบุญฮจัย ์  
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัในการเลือกไช้สาย
การบินของผูป้ระกอบการฮจัย ์มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปราย
ผล ไดด้งัน้ี 

 1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการตลาดของสายการ
บินอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงผูป้ระกอบการ
ฮัจยใ์ห้ความสําคญักับปัจจัยด้านการตลาดของสายใน
เลือกใช้บริการสายการบินในการขนส่งผูแ้สวงบุญฮจัย ์
และทาํให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นการตลาดของสายการบินมี
ผลต่อการเลือกใช้สายการบินของผูป้ระกอบการฮัจย ์

และเม่ือพิจาณาตามรายด้านแล้วพบว่า ผูป้ระกอบการ
ฮจัยใ์ห้ความสําคญัต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินอยู่
ในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ ดา้น
กายภาพ ดา้นสาธารณชน และดา้นการเมือง และปัจจยั
ด้านการตลาดของสายการบินท่ีผูป้ระกอบการฮัจยใ์ห้
ความสําคญัในระดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการ
จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร 
อยูใ่นระดบัปลานกลาง ซ่ึงอยูใ่นระดบัปลานกลาง  

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการตลาด
ของสายการบินของผูป้ระกอบการฮจัย ์มีความขดัแยง้กบั
งานวิจัยของ กัญญา จันทร์เลน (2550) ท่ีทาํการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย 
และงานวิจัยของ  ปรัชญพัชร  วัน อุทา  ( 2 5 5 4 )  ท่ี
ทาํการศึกษาเร่ือง การตัดสินใจของผูโ้ดยสารในการ
เลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ ท่ีพบว่าปัจจยัดา้น
การตลาดทุกด้านมีผลต่อการเลือกใช้สายการบินอยู่ใน
ระดบัมาก รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ มานิต ศิริวชัร
ไพบูลย ์(2550) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย  ์พบว่า 
ปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ  มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินมากท่ีสุด ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นลกัษณะความคิดท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการตลาดของ
สายการบินท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่าง ผูใ้ชบ้ริการเป็น
ผูเ้ลือกสายการบินเองกบัตวัแทนเป็นผูต้ดัสินใจในการ
เลือกสายการบินในการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการ 

2. จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็น
โดยรวมของต่อปัจจัยด้านการตลาดของสายการบิน
จาํแนกตามพื้นท่ีในการใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญ ซ่ึงพบว่า  
ผูใ้หบ้ริการในพื้นท่ีภาคกลางมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
การตลาดของสายการบินของผูป้ระการฮจัยอ์ยู่ในระดบั
ปลานกลาง  และผู ้ให้บริการในพื้นท่ีภาคใต้มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านการตลาดของสายการบินของผู ้
ประการฮจัยอ์ยูใ่นระดบัมาก ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีภาค
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กลางและภาคใตมี้ความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการตลาด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึง
แสดงให้ เ ห็นถึงผู ้ประกอบการฮัจย์ในภาคใต้ให้
ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดของสายการบิน
มากกว่าผูป้ระกอบการฮจัยใ์นภาคกลาง ทั้งน้ีอาจมาจาก
ในปัจจุบันผูป้ระกอบการในภาคใต้มีข้อจํากัดในการ
เลือกใช้สายการบิน และคาดหวงัถึงการอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ ในการให้บริการของสายการบินมากกว่าท่ี
มีอยู่ในปัจจุบนั เช่น จาํนวนสายการบินท่ีให้บริการ การ
เพิ่มเส้นทางบิน และจาํนวนเท่ียวบินในการให้บริการใน
พื้นท่ีภาคใตเ้พิ่มมากข้ึน เป็นตน้ 

3. จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็น
โดยรวมของต่อปัจจัยด้านการตลาดของสายการบิน
จําแนกตามสนามบินต้นทางท่ีผู ้ประกอบการฮัจย์ใช้
บริการ ซ่ึงพบว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศ
ยานภูเก็ต มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนท่าอากาศ
ยานกระบ่ีและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง  ผูป้ระกอบฮจัยท่ี์ใชส้นามบินตน้ทาง
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

เม่ือวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นรายด้าน 
พบว่า  ดา้นท่ีผูป้ระกอบการฮจัยมี์ค่าเฉล่ียความคิดเห็น
แตกต่างกนั ทั้งหมด 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ด้านการจัดจาํหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้าน กระบวนการ ด้านกายภาพ ด้านสาธารณชน และ
ดา้นการเมือง 

ดังนั้ น  จากการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์ความแตกต่างกนัในดา้นสนามบิน
ตน้ทางท่ีใชบ้ริการ พบวา่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
สายการบินของผูป้ระกอบการฮจัย ์

4. จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็น
โดยรวมของต่อปัจจัยด้านการตลาดของสายการบิน
จาํแนกตามจาํนวนสิทธิในการให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญ
ฮจัย ์ซ่ึงพบว่า  จาํนวนสิทธิในการให้บริการแก่ผูแ้สวง

บุญฮจัย ์ จาํนวน 101 – 200 คน จาํนวน 201 – 300 คน 
และ301  คนข้ึนไป   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
จาํนวนสิทธิในการใหบ้ริการแก่ผูแ้สวงบุญฮจัย ์1 – 100 
คน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผูป้ระกอบฮจัย์
ท่ีมีจํานวนสิทธิในการให้บริการแก่ผู ้แสวงบุญฮัจย์
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการตลาดไม่
แตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   

ดังนั้ น จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการฮจัยท่ี์มีความแตกต่างกนัในดา้นสิทธิจาก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮจัยใ์นใหบ้ริการแก่ผูแ้สวง
บุญ พบว่า เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสาย
การบินของผูแ้สวงบุญฮจัย ์ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

1. ด้านผลิตภณัฑ์  จาํนวนผูแ้สวงบุญฮจัยส่์วน
ใหญ่อยู่ในพื้นท่ีภาคใต ้และให้ความสําคญักบัเส้นทาง
บิน สายการบินควรพิจารณาเปิดเส้นทางบิน ในการ
เดินทางจากพื้นท่ีภาคใตไ้ปยงัสนามบินปลายทางโดยตรง 
หรือร่วมมือกบัสายการบินท่ีใหบ้ริการภายในประเทศใน
การขนส่งผูแ้สวงบุญจากภาคใตไ้ปยงัสนามบินสุวรรณ
ภูมิ และเพิ่มจาํนวนเท่ียวบินให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ในการใชบ้ริการของผูแ้สวงบุญฮจัย ์

2. ด้านราคา ควรมีการกําหนดราคาท่ี
สมเหตุสมผล และเหมาะสมกบัคุณภาพการบริการ และ
การแจง้ราคาท่ีชดัเจนเช่น อตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ ามนั 
ค่าธรรมเนียมท่ีต้องจ่ายต่างๆ ท่ีจําเป็นต้องจ่ายให้แก่
ทางการซาอุดีอาระเบียในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่าย
เ จ้ า หน้ า ท่ี  ห รือ ค่ า ใช้ จ่ า ย อ่ื นๆ  เ ป็ นต้น  เ พื่ อ ให้
ผูป้ระกอบการฮจัยรู้์สึกถึงความเหมาะสม และความเป็น
ธรรมในการกาํหนดราคาค่าใชบ้ริการ 

3. ดา้นการจดัจาํหน่าย สายการบินควรมีการวาง
แผนการจดัการเก่ียวกบัจาํนวนท่ีนัง่ให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการใช้บริการของผูแ้สวงบุญฮจัย ์และมีการ
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แจง้ราคาท่ีแน่นอนแก่ผูป้ระกอบการฮจัยใ์ห้เร็วกว่าท่ีมี
การปฏิบติัอยู ่

  4. ดา้นส่งเสริมการตลาด สายการบินควรเพิ่ม
สิทธิพิเศษต่างๆ ให้กบัผูแ้สวงบุญฮจัย ์เช่น การเพิ่มสิทธิ
พิเศษในด้านของสัมภาระของผูแ้สวงบุญฮัจย  ์และคิด
ราคานํ้าหนกัส่วนเกินกบัผูป้ระกอบการฮจัยใ์นราคาพิเศษ 
เน่ืองจาก สัมภาระของผู ้แสวงบุญ และสัมภาระของ
ผูป้ระกอบการฮจัยใ์นการเตรียมไปให้บริการแก่ผูแ้สวง
บุญระหวา่งประกอบพิธีฮจัยมี์จาํนวนมาก เพื่อดึงดูด และ
เพิ่มโอกาสในการตดัสินในการเลือกใชส้ายการบินของ
ผูป้ระกอบการฮจัย ์

5. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สายการบินควร
บริหารจัดจดัการกระบวนการหรือขั้นตอนการทาํงาน
เป็นไปตามกาํหนดระยะเวลาเคร่ืองออกเดินทาง และถึงท่ี
หมายตามเวลาท่ีกาํหนดไวต้ามตารางการบิน หากเกิด
ความล่าชา้ ควรมีการแจง้ล่วงหนา้แก่ผูป้ระกอบการฮจัย ์
และควรมีการเพิ่มเคาน์เตอร์ Check – in พิเศษแยก
สาํหรับผูแ้สวงบุญฮจัยโ์ดยเฉพาะหรือจดัส่ิงอาํนวยความ
สะดวกในการให้บริการอยา่งเพียงพอกบัการบริการ เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการใชบ้ริการของผู ้
แสวงบุญฮจัย ์

6. ดา้นกายภาพ ผูป้ระกอบการฮจัยต์อ้งการใหมี้
การใช้สนามบินนราธิวาสเป็นสนามบินตน้ทางในการ
เ ดิ นของผู ้แสว ง บุญฮัจ ย์  สายก า ร บินควร มี ก า ร
ประสานงานกับรัฐในการการปรับปรุงสนามบิน

นราธิวาสให้สามารถรองรับการเปิดเ ท่ียวบินจาก
สนามบินนราธิวาสไปยงัประเทศซาอุดีอาระเบีย 

7. ดา้นการเมือง ผูป้ระกอบการฮจัย ์ตอ้งการให้
รัฐเปิดการประมูลเท่ียวบิน และควบคุมราคา มารฐาน 
และคุณภาพ ผูป้ระกอบการฮจัยค์วรรวมกลุ่มหรือจดัตั้ง
เป็นสมาคมเพื่อเพิ่มอาํนาจการต่อรองในการคิดค่าบริการ
ของสายการบินใหเ้กิดความเหมาะสมของราคาค่าบริการ 
รวมถึงการเพิ่มมารฐาน และคุณภาพการบริการให้ดีข้ึน
กว่าปัจจยัจุบนั  นอกจากน้ีสายการบินควรมีการวางแผน 
และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดหากในอนาคตรัฐเขามา
ควบคุม หรือการเปิดประมูลเท่ียวบิน ในการใหบ้ริการแก่
ผูแ้สวงบุญฮจัย ์
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหา และขอ้จาํกดั
ต่างๆในการเลือกใชส้ายการบินของผูป้ระกอบการฮจัย ์
 2.ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูแ้สวง
บุญฮจัยต่์อการใหบ้ริการของสายการบิน 
 3.ควรมีการศึกษาถึงแนวทางท่ีรัฐจะเขา้มาเปิด
ประมูลเท่ียวบินในการให้บริการแก่ผูแ้สวงบุญฮจัย ์หรือ
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการร่วมมือกันให้บริการแบบ
พนัธมิตรร่วมบินของสายการบิน เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู ้แสวงบุญฮัจย์ สามารถควบคุม
คุณภาพ และมาตรฐานการบริการ  
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 การพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถติผ่ิานเวบ็ไซต์เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
Development of Statistics Learning Resource to Support  

Student Centered Learning on Website 
 

                                                                                                                                                                                                                                    เขมณฎัฐ ์ อาํนวยวรชยั 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) สาํรวจเน้ือหาท่ีตอ้งการให้มีในทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่านเวบ็ไซตท่ี์

ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั (2) พฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่านเวบ็ไซตท่ี์ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  การวิจยัน้ีมีขั้นตอนการวิจยั 2 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ  และ 
(2) ขั้นออกแบบและพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาจารยจ์าํนวน 
10 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  ใชก้ารสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามคณะ  จาํนวน  350  คน  โดยแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติท่ีพฒันาข้ึนไดใ้ห้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจาํนวน 5 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติจาํนวน 5 คน เป็นผูป้ระเมิน สาํหรับสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 
ผลการวิจยั คือ (1) ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปหวัขอ้เน้ือหาท่ีพฒันาไวใ้นทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ (2) ไดท้รัพยากรความรู้ทาง
สถิติท่ีเกิดจากการออกแบบโครงสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติอยู่บนเวบ็ไซต ์ www.statisticsknowledge.com 
ประกอบดว้ยเมนูหลกั 6 เมนู ไดแ้ก่ 1. เมนูหนา้แรก  2. เมนูมุมความรู้  3. เมนูแผนผงัเวบ็ไซต ์ 4. เมนูลิงคเ์พื่อนบา้น     
5. เมนูคุยความรู้สถิติ  และ 6. เมนูติดต่อเรา (3) ผลจากการประเมินเก่ียวกบัทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติจากผูเ้ช่ียวชาญ 
พบวา่รูปแบบการนาํเสนอ และเน้ือหาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ ปรากฏวา่มีความเหมาะสมดีมาก 

 
คาํสําคญั : ทรัพยากรการเรียนรู้, นวตักรรมการสอนสถิติ, การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 
Abstract 

The objectives of this research were to: (1) survey the contents in statistical learning resource to support 
student centered learning on website (2) develop a statistical learning resource to support student centered learning on 
website. The research consisted of two phrases: (1) development preparation of statistical learning resource, and     
(2) design and development of statistical learning resource. This research used two sample groups: consisting of 10 
teachers selected by purposive random sampling and 350 students from Eastern Asia University selected by stratified 
random sampling. There were 5 information technology experts and 5 statistical experts who evaluated the statistical 
learning resource. Analytical statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation and descriptive 
data analysis. The research findings were: (1) the results of contents in statistical learning resource (2) the statistical 
learning resource was designed and developed using the structure of statistical learning resource (Site Map). It was 
posted in the website http://www.statisticsknowledge.com. The main menu consisted of six sub-menus: 1. Home 
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menu, 2. View knowledge menu, 3. Site map menu, 4. Links menu, 5. Statistical Knowledge Chat menu and              
6. Contact-us menu (3) The results of the developed learning resource presentation and content of statistical learning 
resource were ranked in an excellent level.    
 
Keywords: learning resources, innovation in teaching statistics, student centered learning 
 
ความนํา 

การสอนโดยเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นสําคัญ จะช่วย
พฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ทั้ งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ (ลักษณะ
นิสัย) และทั้งดา้น IQ (Intelligence Quotient) และดา้น 
EQ (Emotional Quotient) ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเป็นคนเก่ง 
คนดี และมีความสุข (อาภรณ์ ใจเท่ียง, ม.ป.ป.)  ดงันั้น
แนวความคิดของการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันั้นจึงมี
ความจาํเป็นอย่างมากต่อมนุษยใ์นการพฒันาองคค์วามรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์เพื่อให้สามารถปรับตวัไดอ้ยา่ง
ทัดเทียมต่อข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม วิทยาการและ
เทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาไดอ้ย่าง
เหมาะสม  กอปรการปฏิรูปการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ได้
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มุ่งท่ีจะศึกษา
และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้จึงถือเป็นหัวใจสําคญัในการเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาคน้ควา้และการเช่ือมโยงเขา้สู่องคค์วามรู้ท่ีมีความ
หลากหลายให้เป็นไปอย่างอิสระสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญั  สําหรับการศึกษาทุก
สาขาวิชาในระดบัอุดมศึกษา จะพบว่าจะมีวิชาสถิติหรือ
วิชาท่ีเก่ียวขอ้งสถิติอยู่ในหลกัสูตรการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและในระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงจาก
ประสบการณ์การสอนรายวิชาสถิติของผูว้ิจยัรวมไปถึง
อาจารยผ์ูส้อนคนอ่ืนในมหาวิทยาลยัจะพบว่าสถิติเป็น
วิชาท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะให้
ผูส้อนสามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจได ้และเทคนิคการ
สอนท่ีจะพบในการสอนวิชาสถิติส่วนใหญ่แลว้ผูส้อนจะ

เนน้การบรรยายเป็นหลกัซ่ึงไม่ตอบสนองหรือกระตุน้ให้
ผูเ้รียนสนใจกบัการเรียนนกั ทั้งยงัไม่ตอบสนองนโยบาย
ทางการศึกษาท่ีตอ้งการเนน้กระบวนการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั อีกทั้งรายวิชาสถิติจาํเป็นตอ้งให้
นักศึกษาได้มีเวลาฝึกปฏิบัติและทบทวนความรู้ด้วย
ตนเองสมํ่าเสมอ ซ่ึงการเรียนในห้องเรียนบางคร้ังก็ไม่มี
เวลาเพียงพอท่ีจะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ  การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เพื่อพฒันา
ความรู้ทางสถิติของผูเ้รียนถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีน่าสนใจ
และควรค่าแก่การศึกษาเน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยี
ดังกล่าวได้เขา้มามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาโดยทาํ
หน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้และ
การเขา้ถึงความรู้ เน้ือหาสาระ และทรัพยากรทางการ
เรียนท่ีมีอยู่อย่างมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการนํามาใช้พฒันาแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ทางสถิติได้เป็นอย่างดี  ทั้งการพฒันาทรัพยากร
การเรียนรู้ยงัตอบสนองการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นสาํคญัอีกดว้ย 

จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าว ในฐานะท่ี
ผูว้ิจัยเป็นอาจารย์ผูส้อนในสาขาวิชาสถิติ จึงมีความ
สนใจท่ีจะพฒันาแหล่งทรัพยากรทางสถิติข้ึนเพื่อท่ีจะ
เป็นแหล่งความรู้ให้นกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรีข้ึน
ไป อาจารยผ์ูส้อน และผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาและนาํไปใช้
ประโยชนใ์หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. สํารวจเน้ือหาท่ีตอ้งการให้มีในทรัพยากรการ
เรียนรู้ทางสถิติท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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2. พฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่าน
เวบ็ไซตท่ี์ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 
แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553)  
ได้กล่าวถึงนิยามของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดงัน้ี 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ  
หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีถือว่าผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด เป็น
กระบวนการจดัการศึกษาท่ีตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหา
ความรู้ และพฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือรวมทั้งมีการ
ฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน  มีการ
เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัสังคมและการประยุกต์ใช้  มีการ
จดักิจกรรมและกระบวนการให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ  นอกจากน้ี 
ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ   โดยสะท้อนจากการท่ีนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนรายวิชา  หรือเลือกทาํโครงงานหรือ
ช้ินงานในหวัขอ้ท่ีสนใจในขอบเขตเน้ือหาของวิชานั้นๆ 

รู ปแบบการจัดก า ร เ รี ยน รู้ ในระดับก า ร
อุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ ซ่ึงมุ่ง
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและ
ทกัษะสงัคม 

โชคชยั  ศุภพฒัน์ (2551)   ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
การพฒันาฐานความรู้เร่ืองไวน์ โดยมีวตัถุประสงคก์าร
วิจยัเพื่อ 1) สาํรวจความตอ้งการดา้นหวัขอ้และเน้ือหาท่ี
ตอ้งการพฒันาไวใ้นฐานความรู้ทางการศึกษาเร่ืองไวน ์ 
2) พฒันาและปรับปรุงฐานความรู้ทางการศึกษาเร่ืองไวน์
ในรูปแบบของเว็บไซต์  3) ประเมินฐานความรู้ทาง
การศึกษาเร่ืองไวน์ท่ีพฒันาข้ึน ผลการวิจยัปรากฏว่า ได้
ฐานความรู้ทางการศึกษาเร่ืองไวน์ท่ีครอบคลุมความรู้
เร่ืองไวน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นฐานความรู้
ท่ีสามารถเพิ่มเติมและปรับเปล่ียนองคค์วามรู้ให้ทนัสมยั 
โดยเมนูรับ – ส่งขอ้มูล และสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีอยูใ่น

เว็บไซต์ได้ โดยใช้เมนูการค้นหาข้อมูล และความพึง
พอใจของผูใ้ชง้านฐานความรู้ทางการศึกษาเร่ืองไวน์บน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
ราชา มหากนัธา (2551)   ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันา
ฐานความรู้การจัดการกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ระดบัปริญญาตรี โดย
วตัถุประสงค์การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อพฒันาฐานความรู้การ
จดัการกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ระดบัปริญญาตรี และเพื่อศึกษารูปแบบ
และผลการนาํฐานความรู้การจดัการกลยุทธ์ฯ ไปใช้ใน
การจดัการเรียนการสอน สาํหรับวิธีการดาํเนินการวิจยัมี 
4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมการพฒันาฐานความรู้ฯ     
2)  ขั้นการพฒันาฐานความรู้ฯ  3) ขั้นการศึกษารูปแบบ
และผลการนาํฐานความรู้ฯ ไปใช้   4) ปรับปรุงและ
นําเสนอ  ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ฐานความรู้ฯ ท่ี
ออกแบบและพฒันาอย่างมีคุณภาพทั้งด้านเน้ือหาและ
เทคโนโลย ี  2) กลุ่มตวัอยา่งอาจารยแ์ละนิสิตนกัศึกษามี
รูปแบบและวิ ธีการใช้ฐานความรู้ฯ  ทั้ งในและนอก
ห้องเรียนท่ีสอดคล้องกันโดยอาจารย์ใช้เป็นตัวอย่าง
ประกอบการเรียนการสอน มอบหมายงานให้นักศึกษา
และให้ค้นคว้าเพื่อทํากิจกรรมนอกห้องเรียนขณะท่ี
นกัศึกษาใช้หาขอ้มูลและนาํมาใช้ประกอบในการเรียน
และทาํกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย กลุ่มตวัอย่างทั้งสอง
กลุ่มใชศึ้กษาคน้ควา้เพื่อตนเองตามความสนใจและเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ 3) ผลการประเมินฐานความรู้ฯ ของกลุ่ม
ตวัอย่างอยู่ในระดบัดีมาก และ 4) ผลการประเมินของ
กลุ่มตวัอยา่งนิสิต นกัศึกษาเฉล่ียทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี  
สมทรง สิทธิ (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  การพฒันา
ฐานความรู้หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์  เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดบัปริญญาตรี โดยวตัถุประสงคก์ารวิจยัคร้ังน้ีเพื่อ
พฒันาฐานความรู้หลกัสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับปริญญาตรี และเพื่อศึกษารูปแบบและผลการใช้
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ฐานความรู้หลกัสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ฯ ในการ
จัดการเรียนการสอน  โดยผลการวิจัยปรากฏว่า  ได้
ฐานความรู้หลกัสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ฯ  โดย
การใช้งานฐานความรู้ฯ มีการใช้งานท่ีสอดคล้องกัน
ระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือรูปแบบ
การใช้ในห้องเรียนและนอกห้องเ รียน  อาจารย์ใช้
ประกอบการสอนและเป็นตวัอย่างในการสอนขณะที่
นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนและทํากิจกรรมตามท่ี
อาจารย์มอบหมาย  รูปแบบการใช้ศึกษาด้วยตนเอง 
อาจารยใ์ชเ้ตรียมการสอนและใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ศึกษา
เพิ่มเติมสําหรับตนเอง ขณะท่ีนักศึกษาใช้ศึกษาตามท่ี
อาจารยแ์นะนาํและศึกษาคน้ควา้ตามความสนใจ และผล
การใช้ฐานความรู้ฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างอาจารย์และ
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก 

Zaiane, O. R. (2001)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ขอ้ดี
ของการทาํคลังขอ้มูลเว็บเพื่อช่วยพฒันาการเรียนการ
สอนโดยการใช้เว็บเป็นฐาน ผลการวิจยัปรากฏว่า การ
จัดทําคลังข้อมูลและเทคนิคการใช้เคร่ืองมือจะช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้เว็บเป็นฐานได ้  
Neo, M. (2005) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การใชเ้วบ็ไซตส์าํหรับ
การเรียนการสอน เพื่อการสร้างองค์ความรู้ โดยเป็น
การศึกษาถึงผลลพัธ์ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างองคค์วามรู้โดยใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นฐาน โดยผลการวิจยั
พบว่าการนํา เอาเว็บไซต์มาใช้มีผลในทางท่ี ดีและ
นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนวิธีดังกล่าว นักศึกษามีความสามารถในการ
แกปั้ญหา สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 

Sitzmann, et al. (2006) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการเรียนการสอนโดย
ใช้เว็บเป็นฐานกับการเรียนการสอนในชั้ นเรียน ผล
ปรากฏว่าการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐานนั้ นมี
ประสิทธิภาพในดา้นความรู้ท่ีกวา้งมากกว่าการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียน 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่  อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาสถิติ
หรือรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย    
อีสเทิร์นเอเชียท่ีขอทุนวิจยัมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
และนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัอีสเทิร์น
เอเชีย   
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาสถิติ
หรือรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัอีส
เทิร์นเอเชียท่ีขอทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
จาํนวน 10 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามคณะ  จาํนวน  350  
คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 แบบสอบถามความต้องการทรัพยากรการ
เรียนรู้ทางสถิติสําหรับอาจารย ์และนกัศึกษา ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบความ เ ท่ี ย งตรงและความ เ ช่ื อมั่นของ
แบบสอบถาม 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 จัดทาํหนังสือส่งออกไปยงัคณะต่างๆ เพื่อขอ
ความอนุ เคราะห์ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  และ
ดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้กับอาจารย์ และ
นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือไดข้อ้มูลท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกตอ้งแลว้นาํมาวิเคราะห์ผลขอ้มูล โดยการ
แจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยมีเกณฑก์ารแปลค่าเฉล่ียเป็นดงัน้ี ค่าเฉล่ีย
2.34 – 3.00หมายถึง ตอ้งการมาก ค่าเฉล่ีย 1.67 – 2.33 
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หมายถึง  ต้องการปานกลาง  และค่า เฉล่ีย1.00–1.66 
ความหมายตอ้งการนอ้ย สาํหรับแบบสอบถามปลายเปิด 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ข้อ มู ล โ ด ย ส รุ ปป ร ะ เ ด็ น ท่ี ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามเสนอแนะทั้งหมดโดยจดัเป็นหมวดหมู่ให้
เรียบร้อย 
 
ผลการวจัิย   

1. ผลการเตรียมการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้
ทางสถิติผา่นเวบ็ไซตท่ี์ไดจ้ากผลการสาํรวจความคิดเห็น
ของอาจารยแ์ละนักศึกษา ทาํให้ผูว้ิจยัได้ขอ้สรุปหัวขอ้
เน้ือหาท่ีพฒันาไวใ้นทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่าน
เวบ็ไซต ์ไดด้งัน้ี 
 1.1 เน้ือหาความรู้ทางสถิติ ไดแ้ก่ สาระความรู้
สถิติเบ้ืองต้น  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติพรรณนา  
ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น  สถิติ
อนุมาน การเลือกใช้สถิติ และการแปลผลข้อมูลจาก
โปรแกรมทางสถิติ 
 1.1.1 เน้ือหาส่วนอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใหมี้ เป็นดงัน้ี 
เทคนิควิธีการสอน วิธีการวดัประเมินผล และแผนการ
สอน 

• ส่ือการสอน 
• โปรแกรมทางสถิติ 
• แบบทดสอบ 
• เกม 
• คาํศพัทท์างสถิติ 
• เวบ็บอร์ด 
• ข่าวสารทางสถิติ 
• บทความ งานวิจยั 
2. ผลการออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ 

ผลการวิจยัสําหรับการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ทาง
สถิ ติ   ได้ดํา เ นินการโดยการออกแบบโครงสร้ าง
ทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ (site map) จดัทาํเน้ือหา
สาระของทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ และออกแบบ

เวบ็ไซตท์รัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ  โดยแต่ละขั้นตอน
ไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ และได้
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ 
ซ่ึงทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติท่ีสร้างข้ึน  ประกอบดว้ย
เมนูหลกั 6 เมนู ไดแ้ก่ 
  2.1 เมนูหน้าแรก  เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์
ทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ โดยประกอบดว้ยขอ้ความ
ท่ีอธิบายถึงการแนะนาํรายละเอียดของเวบ็ไซต ์ 

 
ภาพ 1 เมนูหนา้แรก  
 
 2.2 เมนูมุมความรู้  เป็นเมนูรวบรวมความรู้
สําหรับอาจารยแ์ละนักศึกษา ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 
เมนู คือ เมนูมุมอาจารย์ ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่  
เทคนิคการสอนสถิติ ประมวลการสอน ส่ือการสอน  
บทคว าม  ง านวิ จั ย  ตํา ร า  และ เม นู มุ มนัก ศึ กษ า  
ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่   สาระความรู้สถิติ  ศพัท ์ 
น่ารู้  แบบฝึกหดั  และมุมศึกษาบนัเทิง 

 
ภาพ 2 เมนูมุมความรู้ 
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 2.3 เมนูแผนผงัเวบ็ไซต ์เป็นเมนูเก่ียวกบัแผนท่ี
สําหรับเว็บไซต์ ซ่ึง เ ป็นเมนู ท่ีแสดงถึงโครงสร้าง
ทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติทั้งหมด 

 
ภาพ 3 เมนูแผนผงัเวบ็ไซต ์
 
 2 .4  เมนู ลิงค์ เพื่ อนบ้าน  เ ป็นเมนูรวบรวม
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท่ีเ ก่ียวกับงานด้านสถิติ 
ประกอบดว้ยเมนูยอ่ย 2 เมนู ไดแ้ก่ เมนูในประเทศ  เป็น
เมนูรวบรวมหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นสถิติ   และเมนูต่างประเทศ เป็นเมนู
รวบรวมหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นสถิติ 
 

 
ภาพ 4 เมนูลิงคเ์พื่อนบา้น 
 

 2.5 เมนูคุยความรู้สถิติ  เป็นเมนูกระดานข่าวท่ี
เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้มาร่วมแบ่งปันความรู้ร่วมกนั 
 

 
ภาพ 5 เมนูคุยความรู้สถิติ 
 
 2.6 เมนูติดต่อเรา  เป็นเมนูท่ีแนะนาํประวติัและ
ประสบการณ์ต่างๆ ของผูว้ิจยั 

 
ภาพ 6 เมนูติดต่อเรา 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ
ผ่านเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ผลท่ีไดด้งัน้ี 
 1. การออกแบบโครงสร้างทรัพยากรการ
เรียนรู้ทางสถิติผ่านเวบ็ไซต ์ เพื่อกาํหนดโครงสร้างเมนู
หลัก  และเมนูย่อย เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะโครงสร้างเมนูเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงหวัขอ้เน้ือหา
ความรู้ต่างๆ ท่ีบรรจุในทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ 
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และจะได้เห็นภาพรวมโครงสร้างของทรัพยากรการ
เรียนรู้ทาํให้ง่ายต่อการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ทาง
สถิติ   ทั้งน้ีสอดคล้องกับ อาจารยป์ระจาํโรงเรียน
อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (2551)  ไดก้ล่าวไวว้่า 
คุณภาพการออกแบบ (design stability) ถา้อยากใหผู้ใ้ช้
รู้สึกว่าทรัพยากรการเรียนรู้มีคุณภาพสูง และเช่ือถือได ้ก็
ควรใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบโครงสร้าง โดยผูว้ิจยั
ตอ้งศึกษาหลกัการออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้และการ
พฒันาเวบ็ไซต ์จากตาํรา เอกสารส่ิงพิมพ ์แหล่งขอ้มูลใน
อินเทอร์เน็ต  จากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจดั
กลุ่มและสรุปประเด็นสําคญั เพื่อนาํไปใช้ออกแบบผงั
โครงสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ให้เหมาะสม และได้
นาํเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
 2. การพฒันาเน้ือหาสาระทรัพยากรการ
เรียนรู้ทางสถิติ  เป็นขั้นตอนท่ีสําคญัเพราะเป็นขั้นตอน
การเตรียมเน้ือหาขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะบรรจุอยูภ่ายใตเ้มนู ทาํ
ให้มองเห็นว่าข้อมูลเ น้ือหาสาระดังกล่าวจะมีการ
นาํเสนออย่างไร และในรูปแบบใด และทาํให้ทรัพยากร
การเรียนรู้ท่ีพฒันามีความน่าสนใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร และปิยะ  นากสงค ์
(2551) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันาเน้ือหาใหน่้าสนใจเป็น
ส่วนสาํคญั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการสืบคน้ขอ้มูลความรู้
และนวตักรรมทางสถิติจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามเมนูใน
โครงสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ  และพิจารณา
หรือคดัเลือกเวบ็ไซตซ่ึ์งในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัควรมีความรู้
ในการคดัเลือกเวบ็ไซต ์ เพราะเวบ็ไซตใ์นอินเทอร์เน็ตมี
มากมาย ซ่ึงบางคร้ังเว็บไซต์ท่ีนาํมาใช้อาจจะมีคุณภาพ
หรือไม่มีคุณภาพ ดังนั้ นการมีความรู้ในการคัดเลือก
เว็บไซต์จะช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถรวบรวมเว็บไซต์ต่างๆ 
ได้ครอบคลุมและตรงตามวตัถุประสงค์ รวมทั้ งยงัได้
เวบ็ไซตท่ี์มีคุณภาพ ซ่ึงหลกัการคดัเลือกเวบ็ไซตท่ี์ดี ควร
จะตอ้งครอบคลุมประเด็นดงัน้ี ความทนัสมยั (currency)  
เน้ือหาและขอ้มูลท่ีดี (content and information) มีความ
น่าเช่ือถือ (authority) การเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ใน

รูปแบบท่ีใชง้านง่าย (navigation) การนาํไปใชง้านจริง 
(experience)  มีความเป็นมลัติมีเดีย (multimedia) มีการ
ให้ขอ้มูลของเว็บไซต์ (treatment) การเขา้ถึงขอ้มูล 
(access) และความหลากหลายของขอ้มูล(miscellaneous) 
ตามท่ี Everhart (1996) ไดก้ล่าวไว ้หลงัจากนั้นนาํขอ้มูล
ท่ีได้มาวิเคราะห์และสรุปเน้ือหาสาระความรู้ทางสถิติ
จากเวบ็ไซตต่์างๆ  แลว้นาํมาเรียบเรียงใหต้รงตามเมนูใน
โครงสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ จากนั้นนาํเสนอ
ใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง 
 3. การออกแบบเวบ็ไซตท์รัพยากรการเรียนรู้
ทางสถิติ ผูส้ร้างตอ้งมีความรู้เร่ืองโปรแกรมการสร้าง
และขั้นตอนการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งดี 
เพราะการมีความรู้ในขั้นตอนและโปรแกรมในการสร้าง
จะทาํใหผู้พ้ฒันาสามารถกาํหนดและจดัวางองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
สมทรง สิทธิ (2551) ได้กล่าวไวว้่า การสร้างเว็บไซต์
ทรัพยากรการเรียนรู้ ผูส้ร้างตอ้งมีความรู้เร่ืองโปรแกรม
ในการสร้างและขั้นตอนในการพฒันาเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งดี 
เพราะการมีความรู้ในขั้นตอนและการสร้างจะทาํให้
ผู ้พ ัฒนาสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้เหมาะสม  ซ่ึง
โปรแกรมท่ีใช้ช่วยพัฒนาเว็บไซต์มีหลากหลาย เช่น
โปรแกรม Adobe Dreamweaver  โปรแกรมสาํหรับสร้าง
ภาพกราฟิก  ภาพเคล่ือนไหว  และมัลติมีเดียบนเว็บ
โปรแกรมสร้างรูปภาพ  และเว็บไซต์ท่ีดีต้องสามารถ
เปล่ียนแปลงได้  ควรมีการเขียนอธิบายลักษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการสร้างเว็บไซต์  มีรูปภาพ กราฟิก ท่ี
เหมาะสม  มีการออกแบบการใช้งานเวบ็ไซต์ท่ีง่ายและ
เหมาะสม   มีการจัดหมวดหมู่   มีการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผูพ้ฒันาเว็บไซต์กับผูเ้ขา้มาศึกษา เป็นไปตาม
หลกัการสร้างเวบ็ไซตข์อง Kennedy (1999)  
 4. ทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติท่ีพฒันาข้ึน 
เพื่อให้ครูผูส้อนและนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ไดเ้ขา้
มาศึกษาคน้ควา้เพิ่มพูนความรู้ในดา้นสถิติ ผูว้ิจยัจึงไดมี้
การออกแบบเมนูแยกเป็นหมวดหมู่ โดยแบ่งเป็นเมนูมุม



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2558 211

ความรู้สําหรับอาจารย์และเมนู มุมความรู้สําหรับ
นักศึกษา เพื่อให้ผูเ้ข้ามาศึกษาใช้งานได้ง่ายข้ึน และ
เน้ือหาสาระท่ีจัดในแต่ละเมนูได้ใช้ความรู้ในการ
คดัเลือกเวบ็ไซตต์ามแนวคิดของ Everhart (1996)  อีกทั้ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติยงัมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั
นัน่คือ เวบ็บอร์ด ท่ีทาํให้ทรัพยากรการเรียนรู้กลายเป็น
ส่ือท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ชก้บัผูพ้ฒันา และระหว่าง
ผูใ้ชด้ว้ยกนัเอง ซ่ึง กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2540) ไดก้ล่าว
ไวว้่าองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการออกแบบเวบ็เพจควร
ตอ้งมีเว็บบอร์ดเพื่อให้การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้กับ
ผูพ้ฒันาเวบ็ 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังนี ้

นกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจสามารถใชท้รัพยากรการ
เรียนรู้ทางสถิติ ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัหมวดหมู่ความรู้สําหรับ
นกัศึกษา  โดยมีเน้ือหาความรู้  คาํศพัทท์างสถิติ วิดีโอท่ี
ช่วยให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้สถิติตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน
ไปจนถึงระดบัสถิติขั้นสูง พร้อมทั้งมี แบบฝึกหัด ท่ีช่วย
ในการทบทวนความรู้ทางสถิติ และมีเกมเก่ียวกบัสถิติท่ี
ช่วยให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลิน แต่ก็ยงั
ได้รับความรู้ทางสถิติ รวมทั้ งนักศึกษาหรือผูท่ี้สนใจ
สามารถสอบถามหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านเมนู

คุยความรู้ทางสถิติ ซ่ึงเป็นเว็บบอร์ดในการสนทนา
แลกเปล่ียนความรู้ทางสถิติกบัผูพ้ฒันา 
 ผูว้ิจยัไดจ้ดัหมวดหมู่ความรู้สําหรับอาจารยใ์ห้
ได้ศึกษาไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ เทคนิคการสอนสถิติ 
ประมวลการสอน ส่ือการสอน และบทความ/งานวิจยั/
ตาํรา เพื่อช่วยให้อาจารย ์ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม รวมทั้งมีเน้ือหาท่ีให้ผูส้อนสามารถ
นํามาใช้ในการสอนในห้องเรียน หรือใช้เป็นส่ือเสริม
นอกห้องเรียนท่ีสามารถมอบหมายให้นักศึกษาคน้ควา้
ความรู้ดว้ยตนเอง รวมทั้งอาจารยผ์ูส้อนยงัสามารถร่วม
แบ่งปันความรู้ทางสถิติ โดยการใช้เมนูคุยความรู้ทาง
สถิติ ซ่ึงเป็นเวบ็บอร์ดในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้
ทางสถิติกบัผูพ้ฒันา  
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลการนาํทรัพยากรการ
เรียนรู้ทางสถิติไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทุกคณะ
ในมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการนาํ
ทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติไปใช้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกหอ้งเรียน 
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เวลาท่ีเขากล่าววา่ จินตนาการสาํคญักวา่ความรู้ 
หมายความวา่  ในการสร้างความรู้ใหม่ๆท่ีอยูน่อกกรอบ
ความรู้เดิมคุณตอ้งใชจิ้นตนาการ และเพียงแค่ปากกา 
กระดาษ กบัจินตนาการมนุษยก์ส็ามารถล่วงรู้ความ
ลึกลบัมหศัจรรยข์องธรรมชาติไดส่ิ้งเหล่าน้ีลว้นเป็นแรง
บนัดาลใจใหน้กัวิทยาศาสตร์ทาํงานได ้เพราะแมทุ้กคน
จะมีปัจจยัดา้นวตัถุไม่เหมือนกนั แต่ทุกคนก็มีจินตนาการ
ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการทาํงานของตนได ้  และช่วง
ชีวิตท่ีสาํคญัอีกช่วงหน่ึงคือ การท่ีไอนส์ไตนป์ฏิเสธท่ีจะ
ผละจากฟิสิกส์ไปสู่ตาํแหน่งบริหารทางการเมือง เม่ือ
ไดรั้บทาบทามใหไ้ปดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีของ
อิสราเอล โดยเขาใหเ้หตุผลวา่การเมืองเป็นเร่ืองยากกวา่
ฟิสิกส์และการเมืองเป็นชีวิตชัว่คราว ส่วนสมการฟิสิกส์ 
เช่น E= mc2 นั้น เป็นสจันิรันดร์   ซ่ึงน่าจะเป็นแรง
บนัดาลใจใหน้กัวิทยาศาสตร์ทั้งหลายตระหนกัวา่การ
ทาํงานวิชาการและบริหารใหดี้ท่ีสุดทั้งสองอยา่งนั้น
เป็นไปไม่ได ้  
 แมไ้อนส์ไตนจ์ะเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีทุกคน
ยอมรับวา่ประสบความสาํเร็จระดบัโลก แต่กมี็อีกหลาย
มุมของชีวิตท่ีไม่ราบร่ืน เช่น การตอ้งผา่นชีวิตสมรสถึง
สองคร้ังและบุตรคนหน่ึงเป็นโรคจิตเภท รวมถึงชีวิตท่ี
ตอ้งผา่นสงครามโลกทั้งสองคร้ัง เผชิญการคุกคามจะถูก
สงัหารโดยกองทพันาซี   เห็นการระเบิดของระเบิด
ปรมาณู เห็นการสงัหารหมู่ชาวยวินบัลา้น ซ่ึงเหตุการณ์
เหล่าน้ีเองไดช้กันาํใหเ้ขาเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีจุดยนื
ในสงัคมอยา่งชดัเจนวา่เป็นนกัประชาธิปไตย รัก
สนัติภาพ ไม่สนบัสนุนการทาํสงครามนิวเคลียร์ และมี
จิตใจท่ีมุ่งมัน่ มีความเขา้ใจจกัรวาลของธรรมชาติได้
ตลอดเวลา 
 ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ศ.ดร.สุทศัน ์ยกส้าน ได้
สรุปวา่ การแสวงหาความรู้เปรียบเหมือนการไต่เขาสูงท่ี
ทุกคนพยายามท่ีจะไต่เขาใหถึ้งยอดเขาเป็นคนแรก ซ่ึง
สาํหรับไอนส์ไตนแ์ลว้ เปรียบเสมือนไดข้ึ้นถึงยอดเขาเอ
เวอเรสตแ์ห่งความรู้ไดเ้ห็นหิมะปกคลุมยอดเขาอ่ืนๆไป

สุดลูกหูลูกตา ไดเ้ห็นทอ้งฟ้าท่ีใสสะอาด เห็นอากาศสงบ 
เห็นดวงอาทิตยจ์ากตาํแหน่งสูงสุดของโลก และได้
สมัผสัความสุขจากการรับรู้ความลึกลบัต่างๆท่ียิง่ใหญ่
ของธรรมชาติเป็นคนแรก แต่นัน่กมิ็ไดห้มายความวา่
นกัวิทยาศาสตร์คนอ่ืนๆจะหาความสุขจากการรู้ไม่ได ้
เพราะการข้ึนดอยอินทนนทห์รือภูกระดึงกส็ามารถทาํให้
เราเป็นสุขเลก็ๆไดใ้นทาํนองเดียวกนั 
 ท่านท่ีสองเป็นนกัเขียนรางวลัซีไรท ์คือ คุณวิ
นทร์ เลียววาริณ  ซ่ึงไดร้้อยเรียงเร่ืองราวของไอนส์ไตน์
ไวใ้นอีกมุมหน่ึง และใชช่ื้อบทความของเขาวา่  เขม็ทิศ
กบัไวโอลินของไอนส์ไตน ์  คุณวินทร์กล่าววา่ ในช่วง
บั้นปลายของชีวิตไอนส์ไตนเ์ขาชอบเดินท่อมๆแถว
มหาวิทยาลยัพรินซตนัเพื่อทกัทายเดก็ๆ  ซ่ึงในบ่ายวนั
หน่ึงขณะท่ีเดินอยูเ่ขากไ็ดย้นิเสียงเดก็ผูห้ญิงร้องไห ้ จึง
เดินตามเสียงนั้นไปกพ็บวา่ เป็นลูกสาวของเจา้หนา้ท่ีคน
หน่ึงในมหาวิทยาลยัและกาํลงัร้องไหเ้พราะตามวิชาเลข
คณิตท่ีครูสอนไม่ทนั  ไอนส์ไตนบ์อกวา่ เขาเองกมี็
ปัญหากบัตวัเลขเช่นเดียวกนั แต่บางทีหากพวกเขาทั้ง
สองนัง่ลงแกปั้ญหาดว้ยกนั สถานการณ์อาจจะดีข้ึนกไ็ด ้ 
และดว้ยความพยายามของไอนส์ไตนท์าํใหบ่้ายวนันั้น
เขากส็ามารถทาํใหเ้ดก็หญิงคนนั้นเรียนรู้จนได ้ ยงัมี
เร่ืองราวเลก็ๆนอ้ยแต่อยูใ่นความสนใจของไอนส์ไตนอี์ก
หลายๆเร่ืองท่ีแสดงถึงอารมณ์ขนัและความถ่อมตวัอยา่ง
ลน้เหลือของเขา เช่น การตอบคาํถามทุกประเภทท่ีส่งมา
ทางจดหมายจากทุกมุมโลกและยงัเกบ็รักษาเอาไวจ้าํนวน
มากอีกดว้ย  จึงไม่ผดิท่ีใครๆบอกวา่ เขาเป็นตวัอยา่งของ
นํ้าน่ิงไหลลึก สูงสุดคืนสู่สามญั ความปราดเปร่ืองท่ีสุด
ของเขากคื็อ การเลือกใชชี้วิตแห่งความสุขสงบ เลือกการ
เรียนรู้ไม่ใช่การเล่าเรียน เลือกสนัติไม่ใช่สงคราม เลือกท่ี
จะใชชี้วิตเรียบง่ายในชุมชนเลก็ๆแทนท่ีจะเป็นใหญ่ทาง
การเมือง 
 เหล่าน้ีคงจะเป็นคาํตอบไดดี้วา่ เหตุใดนิตยสาร
ไทมจึ์งเลือกใหเ้ขาเป็น Person of the Century หรือ 
บุคคลแห่งศตวรรษท่ีส่งผลกระทบต่อโลกมากท่ีสุด ทั้งๆ
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อัจฉริยะบนทางสีขาว ดร. อาจอง ชุมสาย ณ 
อยุธยา เป็นหนงัสือท่ีบอกเล่าเร่ืองราว แนวคิดของดร. อา
จอง ชุมสาย ณ อยุธยา วิศวกรคนไทย ผูคิ้ดคน้สัญญาณ
คล่ืนไมโครเวฟท่ีทําให้ยานไวก้ิง ลงแตะพื้นผิวดาว
องัคารไดอ้ย่างนุ่มนวลท่ีสุด ให้กบัองคก์รนาซ่า ท่านมี
แววอจัฉริยะหรือพรสวรรค์ท่ีติดตวัมาตั้งแต่เด็ก ในวยั
หนุ่มใชร้ะยะเวลาเรียนปริญญาเอก 3 ปี สาขาการส่ือสาร
โทรคมนาคม จาก Imperial College of Science and 
Technology, London University ทาํให้โชคชะตาชีวิต
ส่วนหน่ึงเขา้ไปผูกพนัโครงการส่งยานอวกาศไวก้ิงไป
สํารวจดาวอังคาร ขององค์การนาซ่าจนเป็นผลสําเร็จ 
สร้างความต่ืนเตน้และมหัศจรรยใ์จให้กบัเพื่อนร่วมงาน

ชาวตะวนัตกเป็นอย่างมาก ทาํให้ประเทศไทยไดรั้บการ
กล่าวขวญัถึงอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานในองคก์ารนา
ซ่าและสถาบันสํารวจอวกาศประเทศอ่ืนๆ  รวมทั้ ง 
ประสบการณ์การทาํงานท่ีผ่านมาของท่านมีหลากหลาย
แขนง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร อาจารย ์นกัธุรกิจ นกัการเมือง 
นกัการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นบุคคลท่ีน่าท่ึงและควรยกย่อง
เป็นอยา่งมาก 

หนงัสือเร่ือง “อจัฉริยะบนทางสีขาว ดร.อาจอง 
ชุมสาย ณ อยธุยา” เล่มน้ี เรียบเรียงโดย สานุพนัธ์ ตนัติศิ
ริวฒัน์ นักเขียนผูมี้อุดมการณ์ท่ีจะสร้างสรรค์หนังสือ
อนัมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน ไดร้วบรวมและ
ถ่ายทอดชีวิตของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา ออกมาได้
อยา่งครบถว้นและมีชีวิตชีวา ราวกบันัง่ฟังเร่ืองราวอนัน่า
อ่ิมเอมใจ สามารถอ่านได้ไปเร่ือยๆ อย่างเพลิดเพลิน 
พร้อมแฝงคติ และขอ้คิดท่ีดีต่างๆ มากมาย เร่ิมเร่ืองโดย
กล่าวถึงชีวิตในปัจจุบนัของ ดร.อาจอง ว่า “ท่านไดห้ลีก
เร้นไปจากสังคมส่วนใหญ่ ดว้ยวยัท่ีผ่านโลกมากว่า หก
ทศวรรษ หนัไปใชชี้วิตในบทบาทของ ‘ครู’ ผูส้อนวิชา
ความรู้และช้ีแนวทางแห่งธรรมะท่ีคิดว่าเหมาะสม ใหแ้ก่
นกัเรียนตวัน้อยๆ” ซ่ึงผูเ้ขียนกล่าวว่าสถานท่ีแห่งนั้น
เปรียบเป็น “ดินแดนแห่งสรวงสวรรค”์ เน่ืองจากท่ีแห่ง
นั้น “หอ้มลอ้มดว้ยธรรมชาติ สวยงาม สงบ และคนท่ีนัน่
ยงัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม....ความรักและความเมตตา” 
 จากนั้นจึงเล่าถึงชีวิตของ ดร.อาจอง ท่ีมีเร่ืองราว
เกิดข้ึนมากมาก ตั้งแต่เด็กจนถึงเรียนจบปริญญาเอก ท่าน
ได้นําความรู้ความสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ใน
ประเทศไทย  โดยทําหน้าท่ี เ ป็นอาจารย์ให้แก่นิสิต 
นกัศึกษา เป็นนกัการเมือง ‘นํ้าดี’ และเป็นนกัการศึกษาผู ้
เป่ียมดว้ยคุณธรรม ท่านก่อตั้ง “โรงเรียนสัตยาไส” ข้ึนท่ี
จงัหวดัลพบุรี ถือเป็น “โรงเรียนชีวิต โรงเรียนธรรมชาติ 
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โรงเรียนคุณธรรมท่ีมีลกัษณะกลมกลืนกบักระบวนการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี ท่ีสาํคญัโรงเรียนแห่งน้ีไม่
คิดค่า เ ล่า เ รียน  และในการเ รียนการสอนจะมีการ
สอดแทรกธรรมะอยู่เสมอ ซ่ึงดร.อาจอง มีปณิธานว่า 
“เราตอ้งการคนดีเหนือส่ิงอ่ืนใด เราตอ้งการสร้างคนท่ีมี
คุณธรรมสูง ไม่ใช่สร้างคนเก่ง เพราะคนเก่งแลว้เห็นแก่
ตัว อันตราย  แต่ถ้าเค้าดีแล้ว  เค้าจะเก่งเอง  มีสมาธิดี 
ความจาํดี ทุกอยา่งจะดีข้ึน” ทุกวนัน้ี                 ดร.อาจอง
ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข ทุ่มเททุกอยา่งเพื่อโรงเรียนสัตยา
ไส เพื่อการศึกษาของเด็กๆ โดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ 
จากการทาํงาน 
 นอกจากชีวประวติัท่ีครบถ้วนแล้ว ผูเ้ขียนได้
แทรกเกร็ดชีวิตด้านเล็กๆ แต่มีประโยชน์มหาศาลของ 
ดร .อาจองไว้หลากหลาย  เช่น เ ร่ืองการรับประทาน
มงัสวิรัติ ท่ีบอกว่า ผูรั้บประทานอาหารประเภทน้ีจะมี
สุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคร้ายต่างๆ ซ่ึงความคิด
การรับประทานมงัสวิรัติน้ี “ดร.อาจอง วิเคราะห์ใหฟั้งว่า 
คนท่ีรับประทานอาหารมงัสวิรัตจะไม่มีอะไรบูดเน่าอยู่
ในทอ้งและเม่ือมนัไม่เน่า ถ่ายออกมาก็จะไม่มีกล่ินเหมน็ 
และกล่ินตวัก็จะไม่มี.. มนุษยเ์รามีลาํไส้ท่ียาวมาก การ
รับประทานเน้ือสัตวก์็จะส่งผลให้ลาํไส้ดูดเอาแต่ของบูด
เน่า ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อร่างกาย แต่สําหรับผกั 
ลาํไส้สามารถดูดเอาวิตามิน แร่ธาตุต่างๆ ออกมาจากผกั 
ไดต้ลอดทาง.. สรีระของมนุษยเ์รามีไวเ้พื่อรับประทาน
อาหารมงัสวิรัติ ไม่ใช่เน้ือสัตว.์. ผูท่ี้รับประทานอาหาร
มงัสวิรัติ เป็นผูท่ี้มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง และยงั
ป้องกนัโรคร้ายแรงต่างๆ ไดอี้กดว้ย ” ความคิดน้ีเกิดข้ึน
ตอนท่ี ดร.อาจอง แผ่เมตตาให้สัตวท์ั้งหลาย แต่มาคิดได้
ว่าเราแผ่เมตตาให้พวกมนัแต่เรายงักินเน้ือมนัเป็นอาหาร
อยู ่ดงันั้นท่านจึงเลิกรับประทานเน้ือสตัวเ์ป็นตน้มา 

พร้อมสอดแทรกแนวคิดในการสร้ างคน 
สาํหรับครูวา่ “เราตอ้งการคนดีเหนือส่ิงอ่ืนใด เราตอ้งการ
สร้างคนท่ีมีคุณธรรมสูง ไม่ใช่สร้างคนเก่ง เพราะคนเก่ง

แลว้เห็นแก่ตวั อนัตราย แต่ถา้เคา้ดีแลว้ เคา้จะเก่งเอง มี
สมาธิดี ครูจะตอ้งเขา้ใจผูเ้รียน ผูเ้รียนไม่ใช่เคร่ืองจกัรท่ี
จะป้อนข้อมูลอย่างเดียว เค้าจะต้องมีบทบาทในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง.. ครูจะตอ้งมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้.. ครูท่ีดีสมยัน้ี ไม่
จาํเป็นตอ้งสอนเอง ไม่จาํเป็นตอ้งรู้หมดทุกอย่าง แต่เรา
ไปหาความรู้ดว้ยกนักบันกัเรียน น่ีคือบทบาทใหม่ของครู
ในปัจจุบนั” 

หนังสือเล่มน้ีได้สอดแทรก หลักการเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์แบบ และช้ีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ คุณค่ความ
เป็นมนุษย์ ไว้อย่างน่าสนใจว่า  “มนุษย์จะเป็นส่ิงท่ี
มหัศจรรยท่ี์สุด ถา้เรารู้จกัตวัเอง การรู้จกัตวัเองนั้นตอ้ง
อาศยัการท่ีเราหนักลบัมามองดูขา้งในตวัเราเอง ไม่ใช่ไป
ศึกษาจากขา้งนอกตวัเรา การฝึกสมาธิเป็นทางหน่ึง ท่ีจะ
ช่วยให้เราหันกลบัเขา้มองดูตวัเรา ก็จะรู้ว่าตวัเรานั้นมี
ความสามารถมากมาย ไม่มีอะไรท่ีเราทาํไม่ได ้ท่ีสําคญั
คือ เราจะรู้ว่าทุกคนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัเรา ก็จะมี
ความรัก ความเมตตา ให้กบัทุกคน ช่วยเหลือทุกคน ทาํ
ประโยชน์ให้กบัส่วนรวม และในท่ีสุดความเสียสละจะ
เกิดข้ึน แล้วเราจะก้าวไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
เป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตวั มีคุณธรรมสูง ในขณะเดียวกนัเรา
สามารถประสบความสาํเร็จในทางโลกไดอี้กดว้ย” 
 หนังสือเล่มน้ี จึงไม่เพียงแต่จะเป็นหนังสือ
ชีวประวติัเท่านั้น แต่ “อจัฉริยะบนทางสีขาว ดร.อาจอง 
ชุมสาย ณ อยธุยา” ยงัเป็นหนงัสือท่ีแฝงไปดว้ยขอ้คิดท่ีดี
งามเหมาะสมกบัการดาํเนินชีวิต ของทุกคนอยา่งแทจ้ริง 
และส่ิงประทบัใจท่ีสุดจากหนงัสือเล่มน้ีคือ แนวทางการ
ดาํเนินชีวิตท่ี ดร.อาจอง ฝากไวแ้ก่คนรุ่นหลงัว่า.. “ทุกคน
สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ เพียงแต่เราตอ้ง
สร้างความมัน่ใจให้กบัตวัเอง และความมัน่ใจจะเกิดข้ึน
จากการท่ีเรารู้จกัตวัเอง มนุษยจ์ะเป็นส่ิงมหัศจรรยท่ี์สุด
ถา้เรารู้จกัตวัเอง” ท่านจึงเป็นบุคคลท่ีควรไดรั้บความยก
ยอ่งวา่เป็นอจัริยะบุคคลบนเส้นทางสีขาวอยา่งแทจ้ริง 
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1. ประเภทสมาชิก

1.1 o ประเภท บุคคล

ชื่อ_____________________________นามสกุล__________________________เลขที่สมาชิก_______________

1.1.1 บุคลากรภายใน: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.1.2 บุคลากรภายนอก: สถาบัน/หน่วยงาน _____________________________________________________

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.2 o ประเภท หน่วยงาน

2. ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร

เลขที่ __________ หมู่ที่ __________ ตรอก/ซอย ________________________ ถนน ________________________

แขวง/ต�าบล ______________________ เขต/อ�าเภอ ______________________ จังหวัด ______________________

รหัสไปรษณีย์ ________________ โทรศัพท์ ________________________ อีเมล์ ____________________________

3. อัตราค่าสมาชิกวารสารฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

o 1 ปี 3 ฉบับ เป็นเงิน 800 บาท   o 2 ปี 6 ฉบับ เป็นเงิน 1,500 บาท

o 5 ปี 15 ฉบับ เป็นเงิน 3,500 บาท

หมายเหตุ ค่าสมาชิกรวมค่าจัดส่งแล้ว

ข้าพเจ้าได้ช�าระค่าสมาชกิ จ�านวน_________________บาท (__________________________________________________)

o เงินสด

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

การออกใบเสร็จ

o ไม่ต้องการ o ต้องการ ออกใบเสร็จในนาม ________________________________________________

      ลงชื่อผู้สมัคร _________________________________________

            (________________________________________)

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�าหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขสมาชิก_____________________________หมายเลขใบเสร็จ________________________________________________

ตั้งแต่ฉบับที่____________________________________ลงช่ือผู้รับสมัคร______________________________________________

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ

ชั้น 4 อาคารชวน ชวนิชย์ (ห้อง C423) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)

o สมัครสมาชิกใหม่ o ต่ออายุ




