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แม่แท้คือแม่ไทย

	 หยาดฝนที่หล่นแรง	 	 คงเหือดแห้งระเหยหาย

หากสิ้นแม่น�้าสาย	 	 	 ที่อุ้มท้องชโลทร

	 ลูกนกคงหนาวสั่น	 	 ถ้าแม่นั้นไม่กกนอน

โลกนี้คงมืดมรณ์	 	 	 ถ้ามือแม่ไม่คุ้มภัย

	 ค�าใดยิ่งใหญ่แท้	 	 คือค�า	“แม่”	ในดวงใจ

แม่แท้คือแม่ไทย	 	 	 คือแม่ชาติประชาชน

	 แม่หลวงดวงประทีป	 	 ศิลปาชีพประลุผล

กาชาดการกุศล	 	 	 รักษ์ป่าไม้สายธารา

	 ต่างชาติถวายรางวัล		 ชาวไทยมั่นถวายชีวา

แปดสิบสามพรรษา	 	 	 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
         ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
            มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

         รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา-ร้อยกรอง
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(Learning University for Quality and Morality in Asia)



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial advisory board)

  

บรรณาธิการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jerrold M. Michael    U.S. Public Health Service

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เจริญสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

     ลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

    เทคโนโลยี

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายใน 

    และภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์  

    สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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เรืออากาศโท สุฐิต ห่วงสุวรรณ    คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Dr. Wayne N. Phillips    Mahidol University International College

นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชยี ฉบบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีท่่านถอือยูน่ี ้เป็นฉบบักลางปี  

2558 ซึ่งก็มีเรื่องน่ายินดี ให้ท่านผู้อ่าน นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี คือ วารสารของ

มหาวิทยาลัย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประกาศ ให้เข้าสู่ฐานขัอมูล TCI (Thai Citation Index) 

กลุ่มที่ 1 ซึ่งก็เนื่องด้วย คุณภาพบทความนักวิจัย และ การพัฒนาทางวิชาการอย่างไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการมีแนวคิดของการท�างานเชิงบวก เพื่อให้เกิดวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อเป็น

แหล่งข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยรองรับการพัฒนาประเทศต่อไป

ส�าหรับในวารสารฉบับนี้ มีบทความวิชาการ และบทความวิจัยท่ีน่าสนใจ ท้ังในเรื่องของการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบอาคาร เรื่องยากับสุขภาพในแง่มุมต่าง ๆ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หวังว่าจะน�าไปสู่ประโยชน์ของการเกิดแนวคิดใหม่ ๆ  เพ่ือน�าไปใช้ต่อยอดการพัฒนา 

และในส่วนบทความแนะน�าหนังสือของฉบับนี้ คือ “ สองแขนที่กอดโลก” ซึ่งขอน�าส่วนหนึ่งของบทความมาเสนอ 

ดังนี้ “ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้า พระเยซู หรือแม้แต่มหาตมะคานธี เราไม่ต้องท�าเรื่องยิ่งใหญ่เช่นคนเหล่านั้นก็ได้  

แต่ท�าอย่างไรที่จะสามารถท�าเรื่องเล็กๆรวมกันแล้วเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ เพียงเปลี่ยนค่านิยมจากรับมาเป็นให้  

สังคมโดยรวมก็จะแข็งแรงทันตาเห็น นี่คือความหมายของเมตตาค�้าจุนโลก นี่คือการกอดโลก กอดโลกคือ 

การเข้าใจคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา” และอีกเล่มที่แนะน�าคือ “จะเล่าให้คุณฟัง” หวังว่า คงเป็นหนังสือที่ท่านผู้อ่าน 

ให้ความสนใจ

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนเพื่อนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ 

และ ผลงานมาที่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านสามารถ 

ส่งบทความออนไลน์ ที่ http://eauheritage.eau.ac.thเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับทุกๆ ท่าน ขอขอบคุณ  

และสวัสดีค่ะ

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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Earthquake Disaster in Thailand and Nepal is Different in Phenomenon and Caused 

. .

 2  7.8 

 3 

: , , ,

Abstract

An earthquake is a kind of geohazard or geological disaster. Geological studies can answer the occurrence, 

high frequency where they occurred places and their intensities. Most of earthquakes happen because of the earth’s 

plate tectonic. The earthquake in Nepal, which just happened occurred when the 2 plates of India and Eurasia 

colliding together. At the magnitude 7.8 quake. The earthquakes caused extensive damage to building and thousands 

of deaths and injuries. Not so long after that, there was an earthquake in the south of Thailand. This event occurred 

from the strike-slip fault of Klong Marui that were very small shakes (3 magnitude trenor) and a small disaster. Each 

earthquake will release the energy as a seismic wave measured from a seismograph machine. In the past the intensity 

of the earthquake was measured by feeling of man and the ruins of the construction. However, this method of study 

was not standardizes all over the world. For today, the physics method of magnitude of earthquake is replacing the 

older method. In Thailand most of earthquake reports use the Richter’s scale in spite of the international report is not 

use Richter scale. Today the calculation of the energy using Richter scale is limited. Today someone use magnitude, 

but magnitude is not earthquake unit. 

Keywords: earthquake, geohazard, seismic wave, magnitude 
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The Increasing Importance of Advanced Building Simulations  
in a New Building Design Paradigm 

                                                                                                                                                                              Manfred J. Zapka and Sanphawat Jatupatwarangkul 

Abstract 
 This paper presents and discusses the increasing importance of advanced building simulations in the design 
of high performance buildings. A changing building design industry increasingly requires simulations to achieve high 
energy efficiency and sustainability, while safeguarding occupant comfort, for the built environment. The paper 
introduces two main numerical design tools, energy simulations (ES) and computational fluid dynamics (CFD). Much 
of the building industry and even many academic architecture programs have not yet embraced advanced simulations 
as indispensable tools of the design process and building operation, as well as an important educational focus for the 
next generation of architects. The paper discusses how a successful implementation of the new design paradigms 
based on advanced simulation tools in academia and the building industry are hampered by technology and human 
barriers. The paper proposes several measures to successful overcome these barriers. Several important of application 
of advanced simulation are discussed such as building energy consumption; natural ventilation, dispersion of 
pollutants in and around buildings and occupant comfort performance.   
 
Keywords: Paradigm shift in sustainable building design, whole building simulations, computational fluid dynamics 
(CFD), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), energy efficiency, energy codes, resource 
responsible building design, natural ventilation 
 
Introduction and the urgent need for a new 
building design paradigm  
 Today’s building designer face many 
challenges to work out optimum designs for their 
customers. The overall trend favors energy efficient and 
resource responsible yet cost effective buildings, which 
also have to offer occupants with creative and livable 
spaces and high comfort. The conventional building 
design work has been focusing on a sequential work 
flow where the buildings size, shape and configuration 
follow the immediate needs of the customers. Typically, 
under the conventional building design paradigm, 
energy efficiency and responsible resource on 

consumption measures have not been the primary 
decision criteria in the early stages of the building 
design process. Under the prevailing building design 
paradigm energy efficiency and other sustainability 
aspects have been mainly addressed in the building 
outfitting stage where mechanical and electrical 
equipment is selected to serve a finished building 
design.  Therefore decisions about selecting energy 
efficient and sustainability measures are finalized when 
the basic building shape and orientation has been 
decided upon. This process can significantly and 
negatively affect the building’s performance.   
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With the advent of integrated design practices and the 
increasing usage of passive building measures to 
achieve a sustainable and high-performance building 
performance, the prevailing paradigm needs to shift 
towards giving energy and resource consumption 
considerations a much more dominant role right at the 
start of the design phase. The shape and orientation of 
the building are becoming key design aspects that 
promote energy savings. Besides other sustainable 
measures an optimized shape and orientation of the 
building can reduce unwanted heat gain or loss and 
increase the ability of the nature to perform functions 
that typically mechanical or electrical systems have to 
do, such as daylighting and natural ventilation. By using 
natural driving forces for ventilation and heat control 
the designer can use exciting opportunities to integrate 
beauty and function in a sustainable way. However, 
using passive design in complicated building geometries 
can represent challenges for the building designer when 
conventional design practice and prescriptive code 
measures cannot provide sufficient guidance. These 
challenges can be overcome by taking advantage of 
powerful design simulation design tools that take the 
guess work out of the process and provide the designer 
with quantitative feedback right at the beginning of the 
design.  
 
Description of the design dilemma  
 Designing a building with the appropriate 
shape, form and atmosphere so that occupants can have 
a rich experience of the built environment is a daunting 
task by itself. It requires creativity, communication 
skills and also financial acumen of the architect to 
integrate a wide range of project needs and make sure 

that the building “works” for the intended function. The 
challenge to the architect increases significantly when 
too many energy efficiency and sustainable aspects 
need to be addressed right at the start of the design 
process. This might be one of the main reasons why 
using passive rather than active building systems to 
ensure adequate comfort is used to a limited extent, 
although energy savings and achieving sustainable goals 
are much more likely to be achieved with passive 
measures.  An important example of potent passive 
measures is natural ventilation of buildings which can 
save a significant amount of electric energy and load. In 
natural ventilation the wind regime adjacent to the 
building creates pressure differentials between the 
windward and leeward side of the building to drive air 
through the building and achieve sufficient ventilation.  
Design for effective naturally ventilated buildings 
requires relying on relatively small driving forces of 
wind driven and/or stack ventilation. A slightly wrong 
design can mean that the natural ventilation of the 
building is not sufficient, necessitating the costly 
additions of mechanical supplemental ventilation 
capacity.  
Typically buildings are mechanically ventilated and 
conditioned, where HVAC systems can consume the 
lion share of the energy. Mechanical ventilation systems 
can be configured to produce any required magnitude of 
driving forces that moves air through and out of the 
building; it is only a question of sizing the system 
correctly, which very often means over sizing it and 
incurring significant energy penalties.   
 Many designers are faced with the dilemma of 
wanting to design highly resource efficient buildings 
using passive energy building measures but they might 
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shy away since passive building measures need 
significant fine tuning of the exterior shape and air 
intakes as well as internal air pathway configurations. 
Therefore, in order to arrive at effective external and 
internal building configuration, the designer of 
innovative buildings using natural ventilation had to 
rely on costly and time consuming physical 
experiments, most often with scale models, to verify the 
effectiveness of the design. Such experimental means 
include environmental test chambers and wind tunnels, 
which produce reliable predictions of the real prototype. 
Yet the limitations and costs of using experiments 
discourage many designers to use them, apart maybe 
from large and prestigious building projects where the 
final design alternative requires experimental proof of 
its performance.  
 New advanced building simulation programs 
are disruptive technologies that are increasingly 
changing the way buildings are designed. These 
software technologies provide the building designer 
with ample opportunity to test out different building 
alternatives early in the design process. Using these 
powerful software tools allows the designer to get 
quantitative performance indicators of building 
alternatives in regard to fulfilling sustainable objectives 
and at the same time offering favorable life cycle costs.  
The designer is not limited to rely on previous 
experience or on guessing or prescriptive design 
guideline. Using the advanced simulation tools the 
designer can play out her/his creativity to design unique 
and out-of-the-box buildings while at the same time 
ensuring that passive building measures are performing 
well.  
 

Goal of the new paradigm of a technology 
supported design process 
 Architecture has always been an art as well as 
a science. Among other roles the successful building 
designer has intuitive skills to create uniqueness in the 
design. The design “lives” and often the criteria of 
success of the design are based on subjective response 
of the occupants. When it comes to designing energy 
efficient buildings, however, the building also has to 
show superior energy performance. Energy 
consumption can be measured and therefore the 
building design has to satisfy certain numeric energy 
consumption benchmarks that are dictated by applicable 
energy codes. The use of advanced simulation tools is 
therefore contributing to what can be perceived as a 
“clash” of values in architectural design. The immediate 
conclusion would suggest that either the creative design 
process or the quantifiable energy performance must 
lead the way in the design process. But innovative 
simulation tools can help to bridge this gap by making it 
easier for the creative designer to obtain quality 
quantitative feedback early on in the design process.  
 Take two examples, which represent opposite 
sides of building design approaches. On one side we 
have the architecture acumen with the currently popular 
glass dominated façade. These buildings are regarded as 
symbols of openness and weightlessness of the design. 
There are many examples of breathtaking appearance of 
glass facades, but for most cases such buildings are not 
energy efficient at all, except maybe outstanding 
examples that have successfully incorporated passive 
design measures.  The reason is that glass is not a good 
insulator and allows significant solar gain.  On the 
opposite side of building design approach is the Passive 
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House standard, where energy performance is the 
driving force behind building form, envelope design and 
equipment choice. Passive House buildings typically 
have smaller windows, a highly insulated envelope and 
energy recovery equipment. Passive Houses have 
superior energy performance but these buildings can 
lack openness and transparency of large window 
facades.  
 Designing a building from the architectural and 
energy engineering standpoint will most likely result in 
two opposing designs approaches when following 
conventional design processes. Yet both architecture 
beauty and energy efficiency and sustainability do not 
need to be mutually exclusive. The goal of future 
oriented integrated designs of beautiful yet energy 
efficient must be to integrate a quantitative assessment 
of the objective energy performance, expressed in how 
many kWh are used per year, with the creative process 
that produces attractive and uplifting buildings. This 
bridging of design paradigms requires good understand 
of energy performance, specifically using passive 
design measures, as well as a deep appreciation of the 
creative nature of the building design. Truly sustainable 
and energy efficient buildings must rely on the seamless 
integration of these two aspects of the design. Using 
advanced building simulation tools puts the design team 
in the position to experiment with the building external 
and internal configuration and optimize the performance 
through expedient quantitative feedbacks of the main 
building performance parameters.  
 
The enabler technologies (ES and CFD) 
 There are two main simulation tools at the 
disposal of the building designer. These are energy 

simulation (ES) and computational fluid dynamics 
(CFD). Both design tools support the designer to 
identify of the most energy efficient design building 
alternative. ES is mainly concerned with the prediction 
of the building energy consumption over a certain time 
period, typically on an annual basis. An ES system 
integrates the 3D-geometry of the building, the adjacent 
climatic conditions and the numerous sinks as well as 
sources of electric and heat energy in the building to 
provide precise predictions of energy consumption. The 
ES system keeps track of many, sometime thousands of 
building subsystems, as all the small parts of the 
building contribute to the overall energy performance of 
the building over seasonal and diurnal changes. While 
ES provides information over longer time periods 
intervals when assessing energy performance CFD 
provides a snapshot in time when certain multiple 
physical phenomena interact in establishing the building 
performance. State-of-the-art CFD systems can 
accurately predict complex air movement and thermal 
process in and around the buildings. And these air 
movement and thermal processes have significance in 
regard to not only energy performance of the building 
but also in regard to occupant comfort.  
 While ES has come a long way in establishing 
itself in the building industry, CFD is a relative 
newcomer in. CFD is increasingly used to model air 
movement around buildings and through internal 
spaces. Using CFD software has considerable 
advantages over wind tunnel studies in regard to time 
and costs for the building analysis. CFD products have 
been developed to such a high sophistication that the 
result of simulations rival and in some cases surpass the 
accuracy of wind tunnel studies. The advantage of CFD 
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is that the flow field, or better the computational 
domain, is described at any point, whereas wind tunnel 
measurements can only be carried out for a few selected 
points around or in the building. Modern CFD products 
have successfully improved their coding and made the 
user interface much easier to use. This promises that 
CFD will see a wider use in building design in the 
future.  
 A relatively new application is the so-called 
coupled ES and CFD analysis. ES usually has to use 
approximations and averages of important numeric 
calculation parameters, which can result in inaccuracies 
in the true heat transfer and energy processes in the 
building. CFD has the limitations of being a snap shot 
of certain properties of the building performance. The 
coupled analysis of ES and CFD provides the ES with 
very much improved numerical assumptions and 
therefore significantly more precise energy predictions. 
Coupled ES and CFD systems are only at the beginning 
of their development and powerful integrated ES and 
CFD systems will be coming on the market in the next 
couple of years.  
 
Main barriers to wider use of ES and CFD and 
how those barriers can be overcome  
 The benefits of wide spread use of ES and 
CFD in the building industry are well understood.  What 
hampers the ready implementation and wider use of 
these powerful numeric building design tools are 
technology as well as behavioral barrier. Some of them 
are described below.  

• First of all the building designer need to be 
convinced that esthetics and good energy performance 
of the building are two issues that do not collide but 

which should supplement each other. Building truly 
sustainable and energy efficient buildings can best be 
achieved through integrated design teams. Advanced 
software design tools support design team to integrate 
function and form of the building with superior energy 
performance. 

• The building industry need to embrace 
passive building measure that can achieve high energy 
performance by using naturally occurring processes that 
replace energy and resource intensive active building 
systems. Active building systems have their 
indispensable place, but they need to be designed to 
produce the most effective energy performance. CFD 
can support design teams to achieve effective naturally 
ventilated building as well as optimizing active building 
systems. 

• Early CFD, as well as ES systems, were 
bedeviled by very complex graphic user interfaces 
(GUI). Operating such systems was more the realm of 
highly specialized, and therefore rare and costly, experts 
than that of a typical design practitioner. Modern CFD 
systems have dramatically improved their GUIs and 
made the previously daunting tasks of creating complex 
3D-geometries, computational meshes and 
visualizations of the millions of data set from the 
analysis much more user friendly. This facilitates the 
introduction of CFD and ES in the building industry and 
enables the designer to use these powerful numerical 
tools to create value in the design process. 

• The high costs of CFD and ES programs 
used to be a barrier for the wider use of these numerical 
design tools. In addition the lack of trained design 
professionals has been a detriment to the acceptance of 
ES and CFD. CFD was traditionally used in the 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology14 Vol. 9 No. 2 May-August 2015

aerospace and automobile industries to analyze better 
aerodynamic forms for products. CFD then spread to 
other industries and has come to age by getting more 
attention in the building industry. Costs have come 
down dramatically over the past years and therefore 
lower costs, combined with a larger pool of trained 
building professionals, have lowered the entry barriers.  

• One challenge remains with a more 
accessible application of CFD, and to an extent also ES. 
The operator of both ES and CFD needs to have a sound 
understanding of the physical phenomena that are being 
analyzed. The success of ES and CFD can be hampered 
by designers too readily accepting results of simulation 
as the reality, while lacking skills to correctly interpret 
results and placing them in perspective with the 
recommended measures to improve the building energy 
and ventilation performance.  Good educational 
offerings will help both practitioners and students of 
building design to acquire the necessary skills in 
building physics, numerical analysis and software 
operation. While the operation of CFD and ES systems 
become easier there remains the danger that input and 
results of simulations will be taken at face value, 
lacking the due scrutiny of the experienced practitioner. 
As the old saying in simulation correctly states “garbage 
in - garbage out”.  
 
ES+ CFD case studies  
 Ostensibly, energy simulation (ES) and 
computations fluid dynamics (CFD) have become or are 
on the verge of becoming significant and established 
design tools in architecture. The CFD simulation 
industries are growing rapidly and have shown a 13% 
growth rate in recent years (Keith Hanna 2011).  Main 

reason for ES market expanding in the past years has 
been the need to improve energy building performance. 
Both governmental agencies, such as the US 
Department of  Energy and Environmental Protection 
Agency (EPA) as well as private organizations are 
increasingly allocating funds, technology, and 
educational opportunity to expand the user base of 
building simulations. Therefore architects, engineer, 
developers, and owner now have the technology means 
to access information and enhance collaboration for 
future energy reduction in buildings. The still evolving 
complexity and improvement of both ES and CFD 
codes and means of visualization of simulation results 
will provide a higher level of abstraction, and also allow 
the user formulate the system closer to actual system 
behaves (Michael Wetter 2011). The following shows 
several examples of how ES and CFD application in 
building design provide significant benefit to the design 
process, such as energy and environment code 
compliance, wind  load to building structure,  natural 
ventilation, pedestrian comfort, air pollution dispersion 
in and around, and thermal comfort.  
 
Energy and environment code compliance 
 Buildings represent approximately 40% of the 
total energy demands in the US (DoE Energy 
Information Agency (EIA), 2009). Advanced simulation 
tools will help to improve the energy performance of 
building, by identifying opportunities to save energy 
through reliable quantitative assessment of design 
alternatives. The collaboration of government and 
private parties provides important supplementary data to 
support ES and CFD analysis in building design through 
warehousing of climate and other environment data. 
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Several US agencies also provide a range of free 
environmental simulation tools in whole building 
energy performance, lighting analysis, environmental 
validation and testing application for public users. 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers (ASHRAE) is recognized to 
provide important energy,  ventilation and occupant 
comfort standards, such as ASHRAE 90.1 appendix G, 
ASHRAE 55, and ASHRAE 62. These standards have 
been embraced by many cities as their energy codes for 
building energy baseline performance, thermal comfort, 
and indoor. The most recent versions of the universally 
recognized energy standards, such as International 
Energy Conservation Code (IECC) 2009and 2012 
require building energy, lighting, and ventilation 
simulation for building design that are outside 
conventional design standards. Therefore if the architect 
wants to build innovative designs that are not covered 
by generic prescriptive energy saving measures he/she 
will have to provide proof through whole building 
simulations that the building is consistent with the 
applicable energy codes. Furthermore, the US Green 
Building Council (USGBC) requires simulations to 
qualify for most of the available energy related LEED 
certification points. We consider two code related issues 
as important in the assessment of the role of building 
simulations: 
 

• Energy code compliance derived by ES and 
CFD simulations will benefit the future building 
industry by infusing state of the art technologies in the 
early stages of the design. In order to minimize 
construction cost and erroneous investment in 
mechanical and electrical building equipment the 

simulations will identify the most economic and energy 
efficient building design alternative. The building 
simulation also provides multiple design scenarios for 
life cycle cost, energy performance, and other 
sustainability aspects. Many environment and energy 
code such as ASHRAE and BREE have been 
embedding in building construction material library, 
which allow users to derive efficient design scheme 
faster and closer to targeted energy benchmarking.  

• It can be safely assumed based on current 
trends in energy codes that future code compliance will 
require stringent scientific evidences to prove 
satisfactory energy performance of the building design.  
 
Wind load / wind engineering  
 Wind loading represents design challenges and 
significant risk of structural damage if the wind derived 
forces are not appropriately assessed in the design, 
especially for high-rise building. Wind pressure 
characteristics resulting from upwind air movement 
characteristics can exert significant structural loading 
that directly affects the building geometry and structure. 
Wind velocity and derived pressures on the building 
envelope are not linearly distributed in the vertical 
dimension; correctly predicting wind loading requires 
considering the effect of the atmosphere boundary 
layers (ABL). The ABL is significantly affected by 
building density and is dependent on different terrain 
and roughness (Figure 1. Many CFD programs offer 
settings to account for the non-linear distribution of 
vertical wind velocities for building located in open 
field, suburban, or urban density will cause the gradient 
wind velocity (P. Mendis, 2007). More advanced CFD 
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programs can actually model the complex unstable and dynamic wind derived pressures on the building façade.   

 
Figure 1 Mean wind profiles for different terrains: (P. Mendis  2007) 
 
Some state-of-the-art CFD simulation programs offer 
very sophisticated numeric analysis to quantify the 
distribution and magnitude of pressure (Pa) on building 
façade as well as wind velocity based on context and 
building geometry. Figure 2 depicts an example of CFD 

simulation that demonstrates and visualizes wind 
velocity and wind pressure distribution on building 
surface, and also provides a tool of measurement at 
node point, line, and grid on building façade. 

 

 
Figure 2 Velocity and pressure distribution create wind loading on building structure:  
(STAR-CCM+ for Building Services Analysis 2011) 
 
Natural ventilation  
 Passive design strategies using appropriate 
natural ventilation designs schemes promise to provide 
the occupant comfort by using significantly less energy. 
Using natural ventilation in buildings can significantly 
reduce energy by avoiding energy intensive building 
conditioning using HVAC technologies. The CFD 
technology allied to wind patterns around and inside 
buildings provides a high quality and high precision as 

well as intuitive visualization of velocity and pressure. 
The significant importance of external CFD simulation 
(Figure 3) defines the characteristic of wind driven 
force and pattern around the buildings, including 
commuted building blocks or adjacent buildings. As an 
example, using STAR-CCM+ as the CFD building 
analysis tool helps visualizing and understanding what 
is the site constrain of wind movement through adjacent 
building. For internal CFD analysis the wind driven 
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Occupancy comfort / thermal comfort  
 The ultimate goal of architectural design is to 
provide a quality space on the built environment. This 
means that the designer is able to provide high comfort 
level to occupants. Thermal comfort is the significant 
criterion to measure the occupants’ comfort. Because of 
the fact that occupant comfort is measured using 
probability tools in determining the percentage of 
unsatisfied occupants, it is paramount that simulations 
assist the designer to select the appropriate design 
alternative by determining the most probable future 
building performance. For example, the new versions of 
occupant comfort standards are deviating from 
conventional definition of comfort that use one 
representative comfort conditions for an entire space, 
regardless of the actual distribution of thermal and 
ventilation quantities in the space. The new evolving 
comfort  standards are trying to reverse the one-
dimensional focus on satisfying comfort level in the 
entire space by also considering physiological and 
psychological experiences of occupants (ASHARE 55 
2010). The new understanding of occupant comfort 

includes the personal comfort experience of the 
occupant. This new understanding of comfort supports 
the viability of naturally ventilated buildings and the 
selection of HVAC solutions that are significantly more 
energy efficient as conventional buildings.  
 The ability of CFD simulations to visualize and 
quantify the thermal comfort performance at distinct 
locations of the internal space will guide architects and 
engineers to improve the energy performance of 
building design scenarios. Examples of thermal comfort 
calculation in Figure 5 (a) shows the Predicted Mean 
Vote (PMV)which addresses the personal seven points 
thermal sensation scale values from cool to warm. The 
same simulation result in Figure 5 (b) demonstrates 
amount Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) 
which directly quantifies expected comfort levels.  
Figure 5 (c) demonstrates the surface irradiation and the 
flow pattern in the main lecture hall at the Hermann-
Rietschel-Institute of the Technical University of Berlin 
which was also calculated using Solar Loads Model 
during a lecture.  

 

 
 
Figure 5 Example of PMV value and velocity slice place (a) and PPD result (b) of thermal comfort simulation result:  
(Autodesk Simulation CFD 2013) and Example of surface irradiation (c)  of main lecture room: (STAR-CCM+ 
Building services 2013) 
 
  

(a) (b) (c)
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Conclusion  
 Architects, engineers, and builder professions 
are facing a new paradigm of integrating performance 
based building design and the resulting need for whole 
building simulation. Code compliances will include 
mandatory quantitative predictions of energy 
performance and occupant comfort based on simulation. 
The key success of sustainable design is integrating 
systems and techniques into building design to create a 
synergy of environment, building, systems and users 
(Gordon Gill 2008). Whole building energy simulation 
(ES) and computational fluid dynamics (CFD) 
simulation are examples of integrating scientific and 
quantitative design approach strategies that predict how 
building should performance under any design scenario. 
The Architecture 2030 Challenge addresses the need for 
the global architecture, engineering and planning 
community to commit that building, community, and 
infrastructure new designs and renovations will reduce 
60% of fossil-fuel derived energy consumption.  
 Building designers must commit to the 
challenge goal since the fact how much energy will be 

consumed in buildings affects the local and global 
energy market as well as the environment and global 
warming. Building designers and professions alike will 
require the immediately feedback of powerful 
simulation tools to derive better building designs right 
at the start of the design process. While the benefits of 
using ES and CFD in the building industry are many, so 
are numerous barriers to the wider introduction of these 
powerful simulations. The challenge for the building 
industry will be to satisfactorily navigate the paradigm 
shift in building design and embrace simulations as 
integral parts of the design process.  
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โครงงานวศิวกรรมอาจารย์ทีป่รึกษา และพรหมวหิาร 
Engineering Project, Advisor and Brahmavihara 

         ธนากร  นํ้าหอมจนัทร์ 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีนาํเสนอความสําคญัของวิชาโครงงานวิศวกรรม บทบาทหน้าท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน
วิศวกรรม และพรหมวิหาร ซ่ึงเป็นหลกัธรรมท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาควรยดึถือ ประกอบดว้ย (1) เมตตา (2) กรุณา (3) มุฑิตา 
และ (4) อุเบกขา เพื่อให้การบริหารการดาํเนินโครงงานวิศวกรรมสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ
ใหผู้เ้รียนมีความพร้อมจะออกไปทาํงานไดอ้ยา่งมีคุณสมบติัและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

คาํสําคญั: โครงงานวิศวกรรม, อาจารยท่ี์ปรึกษา, พรหมวิหาร 
 
Abstract 
 This paper presents the importance of engineering projects, the role of the engineering project advisors and 
Brahmavihara which is the dharmic principle that advisors should take include: (1) loving-kindness (2) compassion 
(3) sympathetic joy and (4) equanimity for the administration to implement an engineering project for successful an 
objective and effective. There will be another help for the students to meet the Desired Attributes of Degree 
according to National Qualifications Framework for Higher Education of Thailand (NQF) in Bachelor Degree 
Engineering and ready to qualification and effectively to work in the future. 
 

Keywords: engineering project, advisor, Brahmavihara 
 
ความนํา 

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาท่ีนาํความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และองค์
ความรู้ท่ีจาํเป็นในการประกอบวิชาชีพ นาํมาต่อยอดเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ และ
นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ 
ชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และภาคอุตสาหกรรม  

ปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เม่ือ 
วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2553 และกาํหนดคุณลกัษณะท่ี
ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ข้ึ น กั บ ผู ้ เ รี ย น ใ น ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการ

หรือท่ีเรียกว่า คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ในด้าน 
การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั มีความใฝ่รู้ในองคค์วามรู้และ
เทคโนโลยี คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพนัธ์และมีความสามารถในการทาํงานร่วมกบั
ผู ้ อ่ื น  และ มีคว ามสามารถในการติ ด ต่อ ส่ื อสาร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซ่ึงในโครงสร้างหลกัสูตร
ของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กไ็ดใ้หค้วามสาํคญัต่อคุณ
ลกัษระบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์จึงไดมี้การออกแบบเน้ือหา
ในหลายกระบวนวิชาใหส้อดคลองกบัมาตรฐานดงักล่าว 
วิชาโครงงานวิศวกรรมก็ถือเป็นอีกหน่ึงกระบวนวิชาท่ี
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ผูเ้รียนจะไดล้งมือปฏิบติัจริงโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผู ้
ควบคุมการดาํเนินการวิจยัและพฒันา โดยการศึกษาหา
ความรู้ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบและสร้างองค์
ความรู้ เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรมในหวัขอ้
ท่ีผูเ้รียนมีความสนใจ รวมถึงจะตอ้งมีการนาํเสนอผลงาน 
ทั้งในรูปแบบเอกสาร และการนาํเสนอแบบปากเปล่า จึง
ถือว่ า เ ป็นวิชา ท่ีพัฒนาผู ้ เ รี ยนให้ มี คุณสมบัติตาม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (มหาวิทยาลยัอีส
เทิร์นเอเชีย, 2555) และในการท่ีจะทาํให้กระบวนการ
เรียนรู้ในวิชาโครงงานวิศวกรรมบงัเกิดประสิทธิผลได้
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผูห้น่ึงท่ีจะช่วยบริหารโครงงาน
วิศวกรรมของผูเ้รียน มีสําคญัต่อความสําเร็จของผูเ้รียน
ในการดาํเนินการจดัทาํโครงงานวิศวกรรมให้แลว้เสร็จ
เสร็จได้ภายในระยะเวลา และของเขตท่ีกาํหนด โดยมี
ผลลพัธ์เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้โดยแนว
ปฏิบติัท่ีดีในการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษานั้น ยึดหลกัการ
ตามหลักธรรมพรหมวิหารท่ีเป็นหลักธรรมในการ
บริหารชีวิตท่ีถูกต้อง ดีงาม เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่
ร่วมกนั ทาํงานร่วมกนั ไดอ้ย่างมีความสุข (อาํไพ วานิช
เจริญธรรม, ม.ป.ป.) ดังน้ี 1) เอาใจใส่นักศึกษา และมี
เวลาให้กบันกัศึกษา 2) มีความเมตตากรุณาต่อนกัศึกษา 
3) เปิดใจกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็น 4) การเข้าใจ
ขอบเขตความสามารถของนกัศึกษา 5) เป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการทาํงานวิชาการ และ 6) รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีมี 
(สมคิด พรมจุย้, ม.ป.ป.) 

 ดังนั้นในบทความน้ีจึงขอนําเสนอความสําคญั
ของวิชาโครงงานวิศวกรรม บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม และหลกัธรรมพรหมวิหาร 
เพื่อให้การบริหารการดาํเนินโครงงานสําเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และให้ผูเ้รียนมี
ความพร้อมสําหรับการทํางานในวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไปรายละเอียดท่ีนาํเสนอในบทความน้ี 
มีลาํดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ลกัษณะของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
2. คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4. วิชาโครงงานวิศวกรรม 
5. อาจารยท่ี์ปรึกษา 
6. พรหมวิหาร 4 และ 
7. บทสรุป 
 

ลกัษณะของสาขาวศิวกรรมศาสตร์ 
เ ป็นสาขาวิ ช า ท่ี เ ก่ี ย วกับก ารนําคว าม รู้ ทา ง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยกุตใ์ชเ้พื่อ
นาํไปสู่การต่อยอดองคค์วามรู้ดว้ยศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพ นอกเหนือจากความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นองค์
ความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว้ ยงั
จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีองคป์ระกอบขององคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นใน
การประกอบวิชาชีพ โดยอาจจาํแนกเป็นขอบเขตองค์
ความรู้ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

1. องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคณิตศาสตร์ประยุกต ์
คอมพิวเตอร์ และการจาํลอง  

2. องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองในดา้นกลศาสตร์  
3. องค์ความรู้ ท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และ

กลศาสตร์ของไหล 
4. องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางเคมีและวสัดุ 
5. องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางพลงังาน 
6. อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท่ี เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง กั บ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเลก็ทรอนิกส์ 
7. องค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการ

ระบบ 
8. องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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คณะ สามารถบริหารจดัการการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และเป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีในการทาํงาน  

6. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร  และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศพัทท์างเทคนิคในการ
ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะทอ้นคุณลกัษณะบณัฑิต
ท่ีพึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัใน
คุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรมเสียสละ  และ 
ซ่ือสตัยสุ์จริต 

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ร
และสงัคม 

3)  มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงาน
เ ป็นหมู่ คณะ  สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการ
ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพรวมถึงเขา้ใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
2.  ด้านความรู้ 

1)  มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อการประยุกต์ใช้กบังานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลย ี

2)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการท่ี
สําคัญ  ทั้ งในเ ชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  ในเ น้ือหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดา้นทางวิศวกรรม 

3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากบั
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4)  สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ี
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน 
ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้
3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

1)  มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีดี 
2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุป

ประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
3)  สามารถคิด วิเคราะห์  และแก้ไขปัญหาด้าน

วิ ศวกรรมได้อย่ า ง มี ระบบ  รวม ถึงการใช้ข้อมู ล
ประกอบการตัด สินใจ ในการทํา ง านได้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม  ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์

5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความ รู้
เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

1)  สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้นประเดน็ท่ีเหมาะสม 

2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
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ของกลุ่ม รวมทั้ งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

3)  สามารถว า งแผนและ รั บผิ ดชอบในการ
พฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

4)  รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบใน
การทาํงานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้าํ
และผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั
ในการทาํ งาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสงัคม 
5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  สําหรับการ
ทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

2)  มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุตต่์อการแกปั้ญหา
ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

3)  สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก า ร ส่ื อส า ร ท่ี ทันสมัย ไ ด้อ ย่ า ง เ หม า ะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพูด การ
เขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์ 

5)  สามารถใช้เคร่ืองมือการคาํนวณและเคร่ืองมือ
ทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

 
วชิาโครงงานวศิวกรรม 

เ ป็ น วิ ช า ท่ี สํ า คัญขอ งก า ร เ รี ยน ในส าข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงฝึกใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัวิจยัและ
พัฒนา  องค์ความรู้  เทคโนโลยี  ส่ิงประดิษฐ์  หรือ
นวตักรรมในหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนมีความสนใจ รวมถึงจะตอ้งมี
การนําเสนอผลงานทั้ งในรูปแบบเอกสารหรือรูปเล่ม

ปริญญานิพนธ์ และการนาํเสนอในการประชุม สัมมนา
หรือการนําเสนอปากเปล่าต่อกรรมการสอบโครงงาน
โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูค้วบคุมการดาํเนินการตั้งแต่
เร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีครอบคลุมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคท์ั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 1) มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มี
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ปฏิบติัตนภายใตจ้รรยาบรรณ
วิชาชีพ เป็นต้น 2) มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องทั้ ง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท่ีนํามาใช้ในการจัดทํา
โครงงานวิศวกรรม 3) ความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 4) คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และสามารถเลือกวิธีแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 5) มี
มนุษยสัมพนัธ์และมีทกัษะความสามารถในการทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ทั้งกบัสมาชิกในกลุ่ม และอาจารยท่ี์ปรึกษา 
รวมถึงผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัเตรียมรายวิชาและการ
สอบและ 6) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศพัทท์างเทคนิคในการ
ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็น
อย่างดี  และครอบคลุมมาตรฐานผลการเ รี ยนรู้ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น
เอเชีย, 2555) 

วิชาโครงงานวิศวกรรมมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. เพื่อให้ผูเ้รียนนาํความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบติัมา

แสดงห รือประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาองค์ความ รู้ 
เทคโนโลย ีส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
โดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกฝนการทาํงานเป็นกลุ่ม มีมนุษย-
สัมพันธ์  สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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3. เพื่อให้ผู ้เรียนฝึกวางแผนการทํางานและการ
แกปั้ญหาอยา่งมีระบบ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

4. เพื่อให้ผูเ้รียนฝึกการนําเสนอทั้งในรูปเอกสาร
และในท่ีประชุม  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร, 2557; มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 2555) 

ลักษณะของโครงงานวิศวกรรมแบ่งออกเป็น 3
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. โครงงานออกแบบสร้ าง เค ร่ืองมืออุปกรณ์
สาํหรับหอ้งปฏิบติัการ 

ลักษณะโครงงานคือออกแบบเคร่ืองมือ  หรือ
อุปกรณ์การทดลอง ทดสอบ สําหรับห้องปฏิบติัการตาม
ศาสตร์ประจาํสาขาของผูเ้รียนหรือศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีออกแบบสร้างแลว้เสร็จจะตอ้งมี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานกาํหนด 

2. โครงงานออกแบบและพฒันา 
ลกัษณะโครงงานคือ การออกแบบสร้าง องคค์วามรู้ 

เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ หรือนวตักรรมใหม่ โดยผูเ้รียน
จะต้องดําเนินการกําหนดคุณลักษณะของโครงงาน 
เ ลื อ ก ใ ช้ ว ัส ดุ  เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร
ออกแบบส ร้ า ง  ใช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี เ หม าะสมและ มี
ประ สิท ธิภาพในการแก้ ปัญหา  และ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับการสืบค้นและการ
นาํเสนอ ในกรณีท่ีโครงงานเป็นการพฒันาต่อยอดจาก
งานท่ีมีผูด้าํเนินการไวก่้อนแลว้ จะตอ้งนาํเสนอให้เห็น
ส่วนท่ีตอ้งการพฒันาท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งชดัเจน 
และไม่ละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. โครงงานศึกษาทฤษฎี หรือโครงงานท่ีเคยมีผูท้าํ
มาแลว้ 

ลักษณะโครงงานคือ  การนําเอาทฤษฎีท่ีมีอยู่มา
พิสูจน์ใหม่ หรือการนําเอาโครงงานเก่ามาสร้างใหม่ 
ผูเ้รียนจะต้องแสดงให้เห็นว่าโครงงานท่ีทาํนั้ นได้ถูก
สร้างข้ึนมาใหม่ มีขอ้แตกต่างจากโครงงานเดิมอยา่งไร มี
คุณลกัษณะ คุณสมบติั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีดีข้ึน

อย่างไร  และไม่ เป็นการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, 2557; มหาวิทยาลยั
อีสเทิร์นเอเชีย, 2555) 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาถือได้ว่าเป็นผู ้บริหารโครงงาน
วิศวกรรมของผูเ้รียนมีสาํคญัต่อความสาํเร็จของผูเ้รียนใน
การดาํเนินการจัดทาํโครงงานวิศวกรรมเป็นอย่างมาก 
อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งใหค้วามรู้ ดูแล ช่วยเหลือตลอดจนช้ี
แนวทางในการทาํโครงงาน เร่ิมตั้งแต่การกาํหนดปัญหา 
การกาํหนดวตัถุประสงค์การกาํหนดขอบเขต กาํหนด
กรอบแนว คิด /ทบทวนวรรณกรรม  การกําหนด
สมมติฐานการออกแบบการทดลอง/ทดสอบ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลจนถึง
การเขียนปริญญานิพนธ์  แนวปฏิบัติ ท่ีดีในการเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษา (สิริภกัตร์ ศิริโท, ม.ป.ป.) ดงัน้ี 

1. เอาใจใส่และการให้เวลากับผูเ้รียนเช่น ติดตาม
ความคืบหน้าของการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ นดัพบเพื่อ
รายงานความกา้วหน้าเป็นระยะๆ ตอ้งเขา้ใจว่าเป็นการ
ดาํเนินงานคร้ังแรกของผูเ้รียนซ่ึงยงัขาดประสบการณ์ใน
การดําเนินงาน และควรแบ่งเวลาให้ผูเ้รียนได้เข้าพบ
สมํ่าเสมอ 

2. มีความเมตตาต่อผู ้เรียนโดยตระหนักเสมอว่า
บทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษาคือครู ท่ีตอ้งถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้ลูกศิษย์ มีความเห็นอกเห็นใจเม่ือผู ้เรียนมี
ปัญหาท่ีอาจส่งผลต่อการทาํโครงงาน ให้อภยัเม่ือผูเ้รียน
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง อธิบายและแนะนาํขอ้แกไ้ขเม่ือ
ผูเ้รียนทาํผดิพลาด เช่ือใจและอดทนท่ีจะพฒันาผูเ้รียน  

3. การเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น โดยไม่มีทิฐิ ยึด
มัน่ถือมัน่ว่าอาจารยท่ี์ปรึกษามีความรู้มากกว่า เก่งกว่า
เสมอ ควรเปิดใจรับฟังขอ้คิดเห็นและพิจารณาอยา่งปราศ
จาคอคติ 

4. การเขา้ใจขอบเขตความสามารถของผูเ้รียน เพราะ
แต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากนั ควรรู้จกัผูเ้รียนให้ดี
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เพื่อจะได้กาํหนดหัวขอ้และขอบเขตได้อย่างเหมาะสม 
หาวิธีแกไ้ข หรือสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ียงัไม่มี
ความสามารถเพียงพอ 

5. การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทาํงานวิชาการ เช่น 
ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีโดยการทาํงานวิชาการอยูเ่สมอ 
เพื่อใหต้นเองเปิดกวา้ง และลึกซ้ึงมากข้ึนก่อนท่ีจะไปให้
คาํปรึกษาในหวัขอ้นั้น 

6. การมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
ให้คาํปรึกษา แกไ้ขงาน ติดตามงาน จนผูเ้รียนสามารถ
จดัทาํโครงงานไดแ้ลว้เสร็จตามระเบียบขอ้บงัคบั 

บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดี (สมคิด พรมจุ้ย, 
ม.ป.ป.) สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. เป็นพี่เล้ียงอยา่งเขม้แขง็ (active mentor) 
2. เป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ (advisor) 
3. เป็นอาจารยผ์ูส้อน (tutor) 
4. เป็นผูว้ิจารณ์ (critic) 
5. เป็นตน้แบบ (model) 
6. เป็นผูป้ระเมิน (evaluator) 
7. เป็นผูร่้วมงานวิจยั (research colleague) 

 
พรหมวหิาร 

พรหมวิหาร หรือพรหมวิหาร 4 (ธรรมเคร่ืองอยูอ่ยา่ง
ประเสริฐธรรมประจาํใจอนัประเสริฐหลกัความประพฤติ
ท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิธรรมท่ีตอ้งมีไวเ้ป็นหลกัใจและกาํกบั
ความประพฤติ จึงจะช่ือวา่ดาํเนินชีวิตหมดจด และปฏิบติั
ตนต่อมนุษยส์ัตวท์ั้งหลายโดยชอบ - holy abidings; 
sublime states of mind) เรียกอีกอยา่งว่า อปัปมญัญา 4 
(unbounded states of mind; illimitables) (พรหมวิหาร 4, 
2546) เป็นหลกัธรรมประจาํใจสาํคญัหมวดหน่ึงในการ
บริหารชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงาม เพื่อให้ชีวิตท่ีเป็นเพื่อนร่วม
ทุกข ์เกิด เจ็บ ตาย ทั้งหลาย อยูร่่วมกนัอยา่งมีสันติสุขใน
สงัคมมนุษย ์หรืออาจกล่าวไดว้า่ เป็นหลกัธรรมประจาํใจ
ท่ีจะช่วยใหเ้ราดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งประเสริฐและบริสุทธ์ิ 

พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมประจาํใจของพรหม ซ่ึง
ตามคาํสอนของศาสนาพราหมณ์ถือว่าพระพรหมเป็น
ผูส้ร้างโลก เป็นเทพเจ้าผูด้ลบนัดาลสรรพส่ิงทั้ งหลาย 
เป็นผูส้ร้างสรรค์และอภิบาลโลก แต่พระพุทธเจ้าทรง
สอนว่า  เราไม่ต้องไปรอพระพรหมให้มาสร้างและ
อภิบาลโลก พวกเราน่ีแหละควรจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหา สร้างสรรคแ์ละอภิบาลโลกเองดว้ยกนัทุก
คน เพราะฉะนั้นจงมาทาํตวัให้เป็นพรหมกันเถิด แล้ว
พระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงพรหมวิหารให้พวกเราทุกคน
ต้องปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนเป็นพระพรหม  จะได้เป็นผู ้
แก้ ปัญหา  สร้างสรรค์  และอภิบาลสังคม เ สีย เอง
หลกัธรรมน้ีไดแ้ก่ 

1. เมตตา (ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามี
ความสุข มีจิตอนัแผ่ไมตรีและคิดทาํประโยชน์แก่มนุษย์
สัตวท์ัว่หนา้ - loving-kindness; friendliness; goodwill) 
หมายถึง ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นไดรั้บสุขความสุขเป็นส่ิง
ท่ีทุกคนปรารถนา ความสุขเกิดข้ึนไดท้ั้งกายและใจ เช่น
ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่าย
ทรัพยเ์พื่อการบริโภคความสุขเกิดจากการไม่เป็นหน้ีและ
ความสุขเกิดจากการทาํงานท่ีปราศจากโทษ เป็นตน้ 

2. กรุณา (ความสงสาร คิดช่วยให้พน้ทุกข ์ใฝ่ใจใน
อนัจะปลดเปล้ืองบาํบดัความทุกขย์ากเดือดร้อนของปวง
สัตว ์- compassion) หมายถึง ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้
ทุกข ์ความทุกขคื์อส่ิงท่ีเขา้มาเบียดเบียนให้เกิดความไม่
สบายกายไม่สบายใจและเกิดข้ึนจากปัจจยัหลายประการ
ด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไวว้่าความทุกข์มี2กลุ่ม
ใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 - ทุกขโ์ดยสภาวะ หรือเกิดจากเปล่ียนแปลงตาม
ธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิดการ เจ็บไข ้ความแก่
และความตาย ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายท่ีเกิดมาในโลกจะตอ้ง
ประสบกบัการเปล่ียนแปลงทางร่างกายอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ไดซ่ึ้งรวมเรียกวา่กายกิทุกข ์

 - ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจอันเป็นความทุกข์ท่ี
เกิดจากสาเหตุท่ีอยู่นอกตวัเรา เช่นเม่ือปรารถนาแลว้ไม่
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สมหวงักเ็ป็นทุกข ์การประสบกบัส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรักก็เป็น
ทุกข์การพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรักก็เป็นทุกข์ รวม
เรียกวา่ เจตสิกทุกข ์

3. มุทิตา (ความยินดี ในเม่ือผูอ่ื้นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่อง
ใสบนัเทิง กอปรดว้ยอาการแช่มช่ืนเบิกบานอยูเ่สมอ ต่อ
สัตวท์ั้งหลายผูด้าํรงในปกติสุข พลอยยนิดีดว้ยเม่ือเขาได้
ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป - sympathetic joy; 
altruistic joy) หมายถึง ความยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้คาํว่า ดี 
ในท่ีน้ีหมายถึงการมีความสุขหรือมีความเจริญกา้วหน้า
ความยินดีเม่ือผูอ่ื้นได้ดีจึงหมายถึงความปรารถนาให้
ผูอ่ื้นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆข้ึนไม่มีจิตใจ
ริษยาความริษยาคือความไม่สบายใจความโกรธความ
ฟุ้ งซ่านซ่ึงมกัเกิดข้ึนเม่ือเห็นผูอ่ื้นได้ดีกว่าตนเช่นเห็น
เพื่อนแต่งตวัเรียบร้อยแลว้ครูชมเชยก็เกิดความริษยาจึง
แกลง้เอาเศษชอลก์โคลนหรือหมึกไปป้ายตามเส้ือกางเกง
ของเพื่อนนักเรียนคนนั้นให้สกปรกเลอะเทอะเราตอ้ง
หมัน่ฝึกหัดตนให้เป็นคนท่ีมีมุทิตาเพราะจะสร้างไมตรี
และผกูมิตรกบัผูอ่ื้นไดง่้ายและลึกซ้ึง 

4. อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง อนัจะให้ดาํรงอยู่
ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นดว้ยปัญญา คือมีจิตเรียบตรง
เท่ียงธรรมดุจตราชัง่ ไม่เอนเอียงดว้ยรักและชงั พิจารณา
เห็นกรรมท่ีสัตวท์ั้งหลายกระทาํแลว้ อนัควรไดรั้บผลดี
หรือชัว่ สมควรแก่เหตุอนัตนประกอบ พร้อมท่ีจะวินิจฉยั
และปฏิบติัไปตามธรรม รวมทั้งรู้จกัวางเฉยสงบใจมองดู 
ในเม่ือไม่มีกิจท่ีควรทาํ เพราะเขารับผิดชอบตนไดดี้แลว้ 
เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรั้บผลอนัสม
กบัความรับผิดชอบของตน - equanimity; neutrality; 
poise) หมายถึง การรู้จกัวางเฉย วางใจเป็นกลางพิจารณา
เห็นว่า ใครทาํดียอ่มไดดี้ใครทาํชัว่ยอ่มไดช้ัว่ตามกฎแห่ง
กรรม ใครทาํส่ิงใดไวส่ิ้งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคล
ผูก้ระทาํเม่ือเราเห็นใครไดรั้บผลกรรมในทางท่ีเป็นโทษ
เรากไ็ม่ควรดีใจหรือคิดซํ้ าเติมเขาในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเราควร
มีความปรารถนาดีคือพยายามช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จาก

ความทุกข์ในลกัษณะท่ีถูกต้องตามทาํนองคลองธรรม 
(สมพงษ ์จนัทร์เทศ, 2556) 

 
ตัวอย่างการใช้พรหมวหิารในการเป็นทีป่รึกษา
โครงงานวศิวกรรม 

กรณีท่ี 1:โครงงานเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบแฟก
เตอร์สนามไฟฟ้าในฉนวนนํ้ ามนัหมอ้แปลงและฉนวน
อากาศ  โดยมีรายละเอียดของโครงงาน  ดัง น้ี  เ ป็น
โครงงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  จะต้องศึกษา
กระบวนการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงตาม
มาตรฐานสากลเพื่อทดสอบหาค่าแรงดันไฟฟ้าเบรก
ดาวน์ของฉนวนนาํมนัหมอ้แปลงและฉนวนอากาศใน
ระยะแกป ท่ี กําหนด  ทําก ารจํา ลองการกระจาย
ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดบริเวณปลายอิเล็กโตรด
ขณะเกิดการเบรคดาวน์ และวิเคราะห์หาค่าแฟคเตอร์
สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดท่ีระยะแกปและฉนวนที่ใช้
การทดสอบ 

ขอ้มูลผูจ้ดัทาํโครงงาน ดงัน้ี จาํนวนผูจ้ดัทาํ 2 คน มี
ผลการเรียนวิชาพื้นฐานสําหรับการจดัทาํโครงงาน ดงัน้ี 
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในระดับปานกลาง วิชา
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี  วิชาเขียนแบบวิศวกรรมและ
วิชาคอมพิวเตอร์เบ่ืองตน้อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูจ้ดัทาํ 1 
คน ทาํงานพิเศษนอกเวลาเรียน 

การใช้พรหมวิหารในการเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน
วิศวกรรม ดงัน้ี 

1. เมตตา:โครงงานน้ีจะต้องทาํการทดสอบหาค่า
แรงดนัไฟฟ้าเบรคดาวน์เป็นจาํนวนกว่า 1,000 คร้ัง และ
การจําลองหาค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดบน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กว่า 100 คร้ัง ซ่ึงในการทดสอบ
ผูเ้รียนไม่ประสบปัญหาเก่ียวกบัการศึกษากระบวนการ
ทดสอบตามมาตรฐานสากล จึงทาํใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ในกระบวนการทดสอบและสามารถทดสอบได้ตามท่ี
มาตรฐานกาํหนดเป็นอย่างดี แต่พบปัญหาเก่ียวกบัการ
จําลองการกระจายความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดบน
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การเขียนแบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผูจ้ ัดทาํ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่ ดูแล และให้เวลา
กบัผูจ้ดัทาํเป็นอย่างมาก เพื่อให้มีกาํลงัใจในการจัดทาํ
โครงงานให้แลว้เสร็จในเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงอธิบาย
ขั้นตอนการจาํลองการกระจายความเครียดสนามไฟฟ้า
สูงสุดใหแ้ก่ผูจ้ดัทาํโดยละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการวาดรูป
อิเล็กโตรด ชุดทดสอบแรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวน
นํ้ ามันหม้อแปลง การนํารูปจากโปรแกรมเขียนแบบ
นําเข้า สู่โปรแกรมจําลองการกระจายความเครียด
สนามไฟฟ้าและการจําลองการกระจายความเครียด
สนามไฟฟ้าสูงสุด โดยมุ่งหวงัให้ผูจ้ดัทาํสามารถดาํเนิน
โครงการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. กรุณา: จากปริมาณงานท่ีมาก ผนวกกบัสภาพ
อากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลซ่ึงส่งผลให้อุณหภูมิ 
และความช้ืนสัมพทัธ์ในห้องทดสอบไม่เป็นไปตามท่ี
มาตรฐานการทดสอบกาํหนด รวมถึงช่วงเวลาในการ
ดาํเนินโครงการของผูจ้ดัทาํไม่ตรงกนั ส่งผลใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ของผูจ้ดัทาํ อาจารยท่ี์ปรึกษาควรให้ความเห็นใจ 
รับฟังปัญหาของผูจ้ดัทาํทั้ง 2 และให้คาํแนะนาํในการ
แก้ปัญหาโดยปราศจาคอคติ เพื่อให้ผู ้จัดทําสามารถ
กลับมาทํางานเป็นทีมได้ และปฎิบัติตนเป็นผู ้ร่วม
โครงการเพื่อให้โครงงานสามารถดาํเนินไดอ้ย่างสําเร็จ
ลุล่วงตามท่ีกาํหนด 

3. มุทิตา: อาจารยท่ี์ปรึกษาควรร่วมแสดงความยินดี
เม่ือผูจ้ดัทาํไดร่้วมกนัดาํเนินโครงการไดแ้ลว้เสร็จในแต่
ละขั้นตอนหรือสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัเอง พร้อม
ทั้งใหก้าํลงัใจสาํหรับการดาํเนินโครงการต่อในขั้นตอนท่ี
เหลือ 

4. อุเบกขา: อาจารยท่ี์ปรึกษาควรวางตวัเป็นกลางเม่ือ
ผูจ้ดัทาํมีความขดัแยง้กนัไม่เขา้ขา้งคนหน่ึงคนใด และ
ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
ผูจ้ดัทาํไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัเอง 

ผลท่ีเกิดข้ึน คือ ผูเ้รียนสามารถดาํเนินโครงงานแลว้
เสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดโดยได้รับการประเมินผล
การศึกษาในวิชาโครงงานระดบัดีเยี่ยม และผลงานส่วน
หน่ึงจากโครงงานน้ีได้นาํเสนอในการประชุมวิชาการ
และแสดงผลงานทางวิชาการ พระจอมเกลา้ลาดกระบงั 
ประจาํปี 2552 (ฤทธิเดช เกาะหวาย และเสาวลกัษ์ จัน
ทา้ว, 2552; ฤทธิเดช เกาะหวาย, เสาวลกัษ ์จนัทา้ว, 
ธนากร นํ้ าหอมจนัทร์, อติกร เสรีพฒันานนท ์และ พงษ์
สวสัด์ิ คชภูมิ, 2552) 

กรณีท่ี  2: โครงงานต้นแบบชุดขับเคล่ือนไฟฟ้า
สําหรับรถเข็นผูพ้ิการหรือคนไขโ้ดยมีรายละเอียดของ
โครงงาน ดงัน้ี เป็นโครงงานดา้นการขบัเคล่ือนมอเตอร์
ไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  จะต้องศึกษา
หลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับการออกแบบสร้างชุด
ขบัเคล่ือนไฟฟ้าท่ีสามารถถอดประกอบเขา้กบัรถเขน็นัง่
สําหรับคนไข้แบบทั่วไปและสามารถควบคุมการ
เคล่ือนท่ีของรถเขน็ผา่นกา้นควบคุมได ้

ขอ้มูลผูจ้ดัทาํโครงงาน ดงัน้ี จาํนวนผูจ้ดัทาํ 2 คน มี
ผลการเรียนวิชาพื้นฐานสําหรับการจดัทาํโครงงาน ดงัน้ี 
วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัอยู่ใน
ระดบัดี วิชาไมโครโปรเซสเซอร์อยู่ในระดบัปานกลาง
และวิชาการแปลงพลังงานกลไฟฟ้าอยู่ในระดับปาน
กลาง ผูจ้ดัทาํ 1 คน ทาํงานพิเศษนอกเวลาเรียน 

การใช้พรหมวิหารในการเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน
วิศวกรรม ดงัน้ี 

1. เมตตา:หัวใจสําคญัของโครงงานน้ีอยู่ท่ีการเขียน
โปรแกรมการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท่ี
สามารถควบคุมทิศทางและความเร็วรอบของรถเข็นนัง่
บนไมโครคอนโทรลเลอร์โดยรับคาํสั่งจากกา้นควบคุม 
ซ่ึงความรู้พื้นฐานทางดา้นไมโครโปรเซสเซอร์และดา้น
การแปลงพลงังานกลไฟฟ้าของผูจ้ดัทาํอยู่ในระดบัปาน
กลาง ทาํให้เขียนโปรแกรมการควบคุมเป็นไปดว้ยความ
ล่าชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาควรหาอาจารยท่ี์
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ปรึกษาร่วม หรือพี่เล้ียง รวมทั้งใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด 
เอาใจใส่ ดูแล สอบถามความก้าวหน้าเป็นระยะ อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้ผูจ้ดัทาํสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม
ได ้  

2. กรุณา: ด้วยผูจ้ ัดทาํไม่มีความถนัดด้านการเขียน
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ อาจารยท่ี์ปรึกษาควร
รับฟัง ปัญหา  คําป รึกษาจากผู ้จัดทํา  พร้อมทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินโครงการใหส้าํเร็จลุล่วงในเวลาท่ีกาํหนด 

3. มุทิตา: อาจารยท่ี์ปรึกษาควรเขา้ใจขอ้จาํกัดของ
ผู ้เ รียน และให้กําลังใจในการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเ น่ือง  รวมถึงร่วมยินดี เ ม่ือผู ้เ รียนสามารถเขียน
โปรแกรมได้ และกาํหนดเง่ือนไขของโปรแกรมให้มี
ความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการพฒันาความสามาถ
การเขียนโปรแกรมและการแกปั้ญหาใหก้บัผูจ้ดัทาํ 

4. อุเบกขา:จากการเขียนโปรแกรมควบคุมท่ีล่าชา้กว่า
กาํหนด ทาํใหก้ารดาํเนินงานในขั้นตอนท่ีเหลือมีเวลาสั้น
ลง ทาํใหผู้จ้ดัทาํจะตอ้งเร่งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จทนัตาม
เวลาท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาควรให้เวลา และดูแล
อย่างใกล้ชิด  พยายามช่วยเหลือให้สามารถจัดทํา
โครงงานให้แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด และสามารถ
สาํเร็จการศึกษาไดต้ามแผนการศึกษาของผูจ้ดัทาํ 

ผลท่ีเกิดข้ึน คือ ผูเ้รียนสามารถดาํเนินโครงงานแลว้
เสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดโดยได้รับการประเมินผล
การศึกษาในวิชาโครงงานระดบัดีเยี่ยม และผลงานจาก
โครงงานน้ีได้นําเสนอผลงานในรอบสุดท้ายในการ
ประกวดรางวลั เจา้ฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ัง
ท่ี 8 ในผลงานช่ือ ต้นแบบชุดขบัเคล่ือนไฟฟ้าสําหรับ
รถเข็นผู ้พิการหรือคนไข้(เนติลักษณ์ มีศิริ และรัยดา 
เศรษฐสุข, 2556) 

กรณีท่ี 3:โครงงานการพัฒนาชุดขับเคล่ือนไฟฟ้า
สําหรับรถเข็นนั่งโดยมีรายละเอียดของโครงงาน ดงัน้ี 
เป็นโครงงานด้านการขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์กําลัง โดย

พฒันาจากกรณีศึกษาท่ี 2 ให้ชุดขบัเคล่ือนมีขนาดเล็กลง 
นาํหนกัเบาลง และมีความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

ขอ้มูลผูจ้ดัทาํโครงงาน ดงัน้ี จาํนวนผูจ้ดัทาํ 2 คน มี
ผลการเรียนวิชาพื้นฐานสําหรับการจดัทาํโครงงาน ดงัน้ี 
วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัอยู่ใน
ระดบัดี วิชาไมโครโปรเซสเซอร์อยู่ในระดบัดี วิชาการ
แปลงพลังงานกลไฟฟ้าอยู่ในระดับดี  ผู ้จัดทํา  2 คน 
ทาํงานพิเศษนอกเวลาเรียน 

การใช้พรหมวิหารในการเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน
วิศวกรรม ดงัน้ี 

1. เมตตา:จากความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํ
โครงงานของผูเ้รียนซ่ึงเฉล่ียอยู่ในระดับดีในทุกวิชา 
ส่งผลให้การดําเนินโครงงานไม่ประสบปัญหาด้าน
วิชาการ  แต่พบปัญหาจากช่วงเวลาในการดํา เ นิน
โครงการของผูจ้ ัดทาํเน่ืองจากจะต้องทาํงานพิเศษใน
ช่วงเวลากลางวนัและช่วงเยน็ อาจารยท่ี์ปรึกษาควรให้
เวลาในช่วงคํ่าซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผู ้จัดทําว่างเว ้นจาก
ภาระกิจเพื่อให้มีเวลาในการดําเนินงานในส่วนต่างๆ 
และควบคุมการใช้เคร่ืองมือกลต่างๆ ในโรงประลอง
วิศวกรรมสําหรับการจัดทาํโครงส้างชุดขบัเคล่ือนได้
อยา่งปลอดภยั 

2. กรุณา: เ น่ืองจากไม่พบปัญหาด้านการดําเนิน
โครงการ  อาจารย์ท่ีปรึกษาควรปฎิบัติตนเป็นผู ้ร่วม
โครงการเพื่อให้โครงงานสามารถดาํเนินไดอ้ย่างสําเร็จ
ลุล่วงตามท่ีกาํหนด และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. มุทิตา: อาจารยท่ี์ปรึกษาควรร่วมแสดงความยินดี
เม่ือผูจ้ดัทาํไดร่้วมกนัดาํเนินโครงการไดแ้ลว้เสร็จในแต่
ละขั้นตอนหรือสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัเอง พร้อม
ทั้งใหก้าํลงัใจสาํหรับการดาํเนินโครงการต่อในขั้นตอนท่ี
เหลือ รวมทั้งพฒันาผูจ้ดัทาํใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน 

4. อุเบกขา:อาจารยป์รึกษาควรรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  ประเมินผลงาน  แก้ไขงาน 
ติดตามงาน จนผูเ้รียนสามารถจัดทาํโครงงานได้แล้ว
เสร็จตามระเบียบขอ้บงัคบั 
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ผลท่ีเกิดข้ึน คือ ผูเ้รียนสามารถดาํเนินโครงงานแลว้
เสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดโดยได้รับการประเมินผล
การศึกษาในวิชาโครงงานระดบัดีเยี่ยม และผลงานจาก
โครงงานน้ีได้รับโล่รางวลัและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลระดับดีจากการประกวดการเขียนข้อเสนอ
โครงการประดิษฐ์คิดคน้เพื่อการพฒันาการแพทยแ์ละ
สุขภาพ และการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดคน้ (ภาค
กลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) จดัโดย สํานกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (ภาสกร ชาประเสริฐ และ
กรรณิกา ศิรินวะสกลุ, 2557) 
 
บทสรุป 

จากท่ีได้นําเสนอความสําคัญของวิชาโครงงาน
วิศวกรรม บทบาทหน้าท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน
วิศวกรรม และพรหมวิหาร พบว่า อาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงานวิศวกรรมควรยึดหลกัธรรมพรหมวิหาร 4 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ของ สิริภกัตร์ ศิริโท (ม.ป.ป.) และบทบาทของอาจารยท่ี์
ปรึกษาท่ีดี ของ สมคิด พรมจุ้ย (ม.ป.ป.) ซ่ึงอาจารยท่ี์
ปรึกษาเปรียบเสมือนผูบ้ริหารโครงงานวิศวกรรมนั้นๆ 
โดยเร่ิมตั้งแต่การกาํหนดหัวขอ้ วตัถุประสงค์ ขอบเขต 
การออกแบบการทดลอง/ทดสอบ การเกบ็ผลวิเคราะห์ผล 
การสรุปและอภิปรายผล และการจดัทาํรูปเล่มปริญญา
นิพนธ์ 

ตลอดกระบวนการการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย์
ท่ีปรึกษาพึงยึดหลกัธรรมพรหมวิหาร เพื่อให้การบริหาร
การดาํเนินโครงงานสําเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละมี
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี  

1. เมตตา ให้ความรักใคร่แก่ผูเ้รียน ปรารถนาดีอยาก
ใหเ้ขามีความสุข เอาใจใส่ และการใหเ้วลากบัผูเ้รียน เพื่อ
ติดตามการดาํเนินงาน สอบถามความกา้วหนา้เป็นระยะ 
ถ่ายทอดวิชาความรู้ มีความเห็นอกเห็นใจ ใหอ้ภยั อธิบาย

และคาํแนะนํา เป็นพี่เล้ียงอย่างเขม้แข็ง เป็นท่ีปรึกษา
แนะนาํ เป็นอาจารยผ์ูส้อน เป็นผูว้ิจารณ์  

2. กรุณา ให้ความสงสาร รับฟังคาํปรึกษาของผูเ้รียน
ท่ีไม่สามารถแก้ไขข้อขัดข้องได้ทั้ งปัญหาเ ก่ียวกับ
โครงงานและปัญหาส่วนตัว  รับฟังข้อคิดเห็นและ
พิจารณาอย่างปราศจาคอคติ รวมถึงการเป็นผูร่้วมงาน
วิจยัท่ีดี 

3. มุทิตา เขา้ใจขอบเขตความสามารถของผูเ้รียน ร่วม
ยินดีเม่ือผูเ้รียนไดด้าํเนินงานไปตามแผนการดาํเนินงาน
เป็นระยะ แสดงความยินดีเม่ือสามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง
ไดด้ว้ยตวัเอง ยกระดบัความสามารถของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 
ยกย่องชมเชยกบัความสามารถท่ีพฒันาข้ึน รวมถึงการ
เป็นผูป้ระเมินท่ีดีโดยปราศจากอคติ 

4. อุเบกขา วางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงดว้ยรักและชงั
ต่อผูเ้รียน มีความปรารถนาดี พยายามช่วยเหลือผูเ้รียนให้
ดาํเนินโครงงานให้แลว้เสร็จ โดยเป็นตน้แบบ แบบอยา่ง
ท่ีดีในการทํางานวิชาการ  ศึกษาหาความรู้อยู่ เสมอ 
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานเพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง  ถ่องแท้ มากยิ่ง ข้ึน  มีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาตั้ งแต่
เร่ิมตน้โครงงาน ตลอดจนโครงงานแลว้เสร็จ 

นอกเหนือจากโครงงานท่ีแล้วเสร็จส่ิงท่ีผูเ้รียนจะ
ไดรั้บจากการทาํโครงงาน ก็คือทกัษะทั้ง 5 ดา้น ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ดงัน้ี 1) ทกัษะทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 
3)ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดา้นทกัษะ
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ึงทักษะดังกล่าวจะส่งผลให้ผู ้เ รียนมี
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใหผู้เ้รียนถึง
พร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณสมบติัท่ีจะออกไปทาํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แนวนโยบายและแนวปฏบิัตใินการรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศในองค์กร 
Information Security Policies and Practices in the Organization 

                                                        สรวศิ บุญมี และสุคนธ์ทิพย ์คาํจนัทร์ 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีนาํเสนอแนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศเพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รทัว่ไปในการนาํไปปรับใชซ่ึ้งครอบคลุมถึงการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้านสารสนเทศ ระบบ
สํารองของสารสนเทศจดัทาํแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและและประเมินความเส่ียงดา้นสารสนเทศรวมถึง
แนวทางใหม่ในการฝึกบุคลากรเพื่อซอ้มรับมือภยัทางไซเบอร์ (Cyber Drill) และการเตรียมความพร้อมรับความเสียหาย
ทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) 
 
คาํสําคญั: ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ, แนวนโยบายและแนวปฏิบติั, การซอ้มรับมือภยัทางไซเบอร์,  
การเตรียมความพร้อมรับความเสียหายทางไซเบอร์ 
 
Abstract 
 This paper presents the policies and practices in the field of information security in order to benefit the 
organization in general to adopt such as information access control, backup, emergency plan and risk assessment. 
This paper also included new approaches in training staff to rehearse against the Cyber-attack (Cyber Drill) and 
prepare to survive after a successful attack (Cyber Resilience). 
 
Keyword: information security, policy and practice, cyber drill, cyber resilience 
 
ความนํา 
 ในการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัดา้น
สารสนเทศในองคก์รนั้นมีองคป์ระกอบท่ีควรคาํนึงถึง3 
ประการคือ กระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลย ี
(Schneier, 2013) ซ่ึงหากละเลยองคป์ระกอบใดกอ็าจจะ
ไม่ประสบความสาํเร็จ เช่น หากมีการจดัหาเทคโนโลยมีา
แต่ไม่ใหค้วามสาํคญักบับุคลากร หรือกระบวนการกอ็าจ
เกิดปัญหาในการขาดคนบาํรุงรักษา หรือสบัสนใน
วิธีการแกปั้ญหาได ้องคก์รจึงควรเร่ิมโดยการวาง
แนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศจากนั้นควรประกาศรวมถึงการ
ใหค้วามรู้ มีการฝึกบุคลากรเพื่อซอ้มรับมือภยัทางไซ

เบอร์ (Cyber Drill) และควรเพิ่มแผนการเตรียมความ
พร้อมรับความเสียหายทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) 
ดว้ย เพื่อใหส้ามารถกลบัมาดาํเนินการไดต้ามปกติได้
โดยเร็วแมจ้ะถูกโจมตีสาํเร็จทาํใหเ้กิดความเสียหายไป
แลว้ 
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ 
 องคก์รควรจดัใหมี้นโยบายในการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยั ดา้นสารสนเทศของหน่วยงานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  ซ่ึงอยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ยเน้ือหา  
ดงัต่อไปน้ี 

1. การเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้านสารสนเทศ  
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2. จดัใหมี้ระบบสารสนเทศและระบบสาํรองของ
สารสนเทศซ่ึงอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และจดัทาํแผน
เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไม่สามารถ
ดาํเนินการดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใหส้ามารถ
ใชง้านสารสนเทศไดต้ามปกติอยา่งต่อเน่ือง  

3. การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดา้น
สารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ 

ข้อปฏบิตัใินการรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศของหน่วยงาน 
 หน่วยงานควรจดัใหมี้ขอ้ปฏิบติัในการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยั ดา้นสารสนเทศของหน่วยงาน  
โดยจดัทาํขอ้ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการรักษา
ความมัน่คง ปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหน่วยงาน   
จากนั้นจึงประกาศนโยบายและขอ้ปฏิบติัดงักล่าวให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดทราบไม่วา่เป็นผูบ้ริหาร ฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือผูใ้ช ้เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึง  
เขา้ใจ  และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัได้
นอกจากน้ีควรตอ้งกาํหนดผูรั้บผดิชอบตามนโยบายและ
ขอ้ปฏิบติัดงักล่าวใหช้ดัเจน รวมทั้งควรทบทวนปรับปรุง
นโยบายและขอ้ปฏิบติัใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
ขอ้ปฏิบติัในดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยั  ควรมี
เน้ือหาอยา่งนอ้ยครอบคลุมดงัต่อไปน้ี 
1. ใหมี้ขอ้กาํหนดการเขา้ถึงและควบคุมการใชง้าน
สารสนเทศ (access control) ซ่ึงตอ้งมีเน้ือหาอยา่งนอ้ย  
ดงัน้ี 

1.1. มีการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลและอุปกรณ์ใน
การประมวลผลขอ้มูล  โดยคาํนึงถึงการใชง้านและความ
มัน่คงปลอดภยั    

1.2 ในการกาํหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุญาตให้
เขา้ถึง  ตอ้งกาํหนดตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุญาต  การกาํหนดสิทธิ  หรือการมอบอาํนาจของ
หน่วยงานนั้น ๆ    

1.3 ควรกาํหนดเก่ียวกบัประเภทของขอ้มูล  ลาํดบั
ความสาํคญั  หรือลาํดบั ชั้นความลบัของขอ้มูล  รวมทั้ง
ระดบัชั้นการเขา้ถึง  เวลาท่ีไดเ้ขา้ถึง  และช่องทางการ
เขา้ถึง 
2. ใหมี้ขอ้กาํหนดการใชง้านตามภารกิจเพื่อควบคุมการ
เขา้ถึงสารสนเทศ  (business  requirements  for  access  
control)  โดยแบ่งการจดัทาํขอ้ปฏิบติัเป็น  2  ส่วนคือ  
การควบคุมการเขา้ถึง สารสนเทศ  และการปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดการใชง้านตามภารกิจและ
ขอ้กาํหนด ดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
3. ใหมี้การบริหารจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน  (user  
access  management)   เพื่อควบคุมการเขา้ถึงระบบ
สารสนเทศเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตแลว้  และผา่นการ
ฝึกอบรมหลกัสูตร การสร้างความตระหนกัเร่ืองความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  (information  security  
awareness  training)  เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงจากผูซ่ึ้ง
ไม่ไดรั้บอนุญาต  โดยควรมีเน้ือหาอยา่งนอ้ย  ดงัน้ี 

1.2. สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูใ้ชง้าน เพื่อให้
เกิดความตระหนกั ความเขา้ใจถึงภยัและผลกระทบที่เกิด
จากการใชง้านระบบสารสนเทศโดยไม่ระมดัระวงัหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงกาํหนดใหมี้มาตรการเชิงป้องกนั
ตามความเหมาะสม 

1.3. การลงทะเบียนผูใ้ชง้าน (user registration) ตอ้ง
กาํหนดใหมี้ขั้นตอนทางปฏิบติัสาํหรับการลงทะเบียน
ผูใ้ชง้านเม่ือมีการอนุญาตใหเ้ขา้ถึงระบบสารสนเทศ และ
การตดัออกจากทะเบียนของผูใ้ชง้านเม่ือมีการยกเลิกเพิก
ถอนการอนุญาตดงักล่าว 

1.4. การบริหารจดัการสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน (user 
management) ตอ้งจดัใหมี้การควบคุมและจาํกดัสิทธิเพื่อ
เขา้ถึงและใชง้านระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีรวมถึงสิทธิจาํเพาะสิทธิพิเศษ และสิทธิ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึง 
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1.5. การบริหารจดัการรหสัผา่นสาํหรับผูใ้ชง้าน 
(user password management) ตอ้งจดัใหมี้กระบวนการ
บริหารจดัการรหสัผา่นสาํหรับผูใ้ชง้านอยา่งรัดกมุ 

1.6. การทบทวนสิทธิการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน (review 
of user access rights) ตอ้งจดัใหมี้กระบวนการทบทวน
สิทธิการเขา้ถึงของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
4. ใหมี้การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูใ้ชง้าน 
(user responsibilities)เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบทาํสาํเนา
ขอ้มูลสารสนเทศและการลกัขโมยอุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศ โดยตอ้งมีเน้ือหาอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

1.7. การใชง้านรหสัผา่น (password use) ตอ้ง
กาํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีสาํหรับผูใ้ชง้านในการกาํหนด
รหสัผา่น การใชง้านรหสัผา่น และการเปล่ียนรหสัผา่นท่ี
มีคุณภาพ 

1.8. การป้องกนัอุปกรณ์ในขณะท่ีไม่มีผูใ้ชง้านท่ี
อุปกรณ์ ตอ้งกาํหนดขอ้ปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนั
ไม่ใหผู้ไ้ม่มีสิทธิสามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานใน
ขณะท่ีไม่มีผูดู้แล 

1.9. การควบคุมสินทรัพยส์ารสนเทศและการใชง้าน
ระบบคอมพิวเตอร์ (clear desk and clear screen policy) 
ตอ้งควบคุมไม่ใหสิ้นทรัพยส์ารสนเทศ เช่น เอกสาร ส่ือ
บนัทึกขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ อยูใ่นภาวะซ่ึง
เส่ียงต่อการเขา้ถึงโดยผูซ่ึ้งไม่มีสิทธิ และตอ้งกาํหนดให้
ผูใ้ชง้านออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวา่งเวน้จากการใช้
งาน 
5. ใหมี้การควบคุมการเขา้ถึงเครือข่าย (network access 
control) เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงบริการทางเครือข่ายโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต โดยตอ้งมีเน้ือหาอยา่งนอ้ย ดงัน้ีการใช้
งานบริการเครือข่าย ตอ้งกาํหนดใหผู้ใ้ชง้านสามารถ

เขา้ถึงระบบสารสนเทศไดแ้ต่เพียงบริการท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหเ้ขา้ถึงเท่านั้น 

5.1 การยนืยนัตวับุคคลสาํหรับผูใ้ชท่ี้อยูภ่ายนอก
องคก์ร (user authentication for external connections) 
ตอ้งกาํหนดใหมี้การยนืยนัตวับุคคลก่อนท่ีจะอนุญาตให้
ผูใ้ชท่ี้อยูภ่ายนอกองคก์รสามารถเขา้ใชง้านเครือข่ายและ
ระบบสารสนเทศขององคก์รได ้

5.2 การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (equipment 
identification in networks) ตอ้งมีวิธีการท่ีสามารถระบุ
อุปกรณ์บนเครือข่ายได ้และควรใชก้ารระบุอุปกรณ์บน
เครือข่ายเป็นการยนืยนั 

5.3 การป้องกนัพอร์ตท่ีใชส้าํหรับตรวจสอบและ
ปรับแต่งระบบ (remote diagnostic and configuration 
port protection) ตอ้งควบคุมการเขา้ถึงพอร์ตท่ีใชส้าํหรับ
ตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้งการเขา้ถึงทางกายภาพ
และทางเครือข่าย 

5.4 การแบ่งแยกเครือข่าย (segregation in networks) 
ตอ้งทาํการแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของบริการ
สารสนเทศ กลุ่มผูใ้ชง้าน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ 

5.5 การควบคุมการเช่ือมต่อทางเครือข่าย (network 
connection control) ตอ้งควบคุมการเขา้ถึงหรือใชง้าน
เครือข่ายท่ีมีการใชร่้วมกนัหรือเช่ือมต่อระหวา่ง
หน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบติัการควบคุมการ
เขา้ถึง 

5.6 การควบคุมการจดัเส้นทางบนเครือข่าย (network 
routing control) ตอ้งควบคุมการจดัเส้นทางบนเครือข่าย
เพื่อใหก้ารเช่ือมต่อของคอมพวิเตอร์และการส่งผา่นหรือ
ไหลเวียนของขอ้มูลหรือสารสนเทศสอดคลอ้งกบัขอ้
ปฏิบติัการควบคุมการเขา้ถึงหรือการประยกุตใ์ชง้านตาม
ภารกิจ 
6. ใหมี้การควบคุมการเขา้ถึงระบบปฏิบติัการ (operating 
system access control)เพื่อป้องกนัการเขา้ถึง
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ระบบปฏิบติัการโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยตอ้งมีเน้ือหา
อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
 6.1 การกาํหนดขั้นตอนปฏิบติัเพื่อการเขา้ใช้
งานท่ีมัน่คงปลอดภยั การเขา้ถึงระบบปฏิบติัการจะตอ้ง
ควบคุมโดยวิธีการยนืยนัตวัตนท่ีมัน่คงปลอดภยั 
 6.2 การระบุและยนืยนัตวัตนของผูใ้ชง้าน (user 
identification and authentication)ตอ้งกาํหนดใหผู้ใ้ชง้าน
มีขอ้มูลเฉพาะเจาะจงซ่ึงสามารถระบุตวัตนของผูใ้ชง้าน 
และเลือกใชข้ั้นตอนทางเทคนิคในการยนืยนัตวัตนท่ี
เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอา้งวา่เป็นผูใ้ชง้านท่ีระบุ
ถึง 
 6.3 การบริหารจดัการรหสัผา่น (password 
management system) ตอ้งจดัทาํหรือจดัใหมี้ระบบ
บริหารจดัการรหสัผา่นท่ีสามารถทาํงานเชิงโตต้อบ 
(interactive) หรือมีการทาํงานในลกัษณะอตัโนมติั ซ่ึง
เอ้ือต่อการกาํหนดรหสัผา่นท่ีมีคุณภาพ 
 6.4 การใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน ์(use 
of system utilities) ควรจาํกดัและควบคุมการใชง้าน
โปรแกรมประเภทอรรถประโยชน ์เพื่อป้องกนัการ
ละเมิดหรือหลีกเล่ียงมาตรการความมัน่คงปลอดภยัท่ีได้
กาํหนดไวห้รือท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 6.5 เม่ือมีการวา่งเวน้จากการใชง้านใน
ระยะเวลาหน่ึงใหย้ติุการใชง้านระบบสารสนเทศนั้น
(session time-out) 
 6.6 การจาํกดัระยะเวลาการเช่ือมต่อระบบ
สารสนเทศ (limitation of connection time) ตอ้งจาํกดั
ระยะเวลาในการเช่ือมต่อเพือ่ใหมี้ความมัน่คงปลอดภยั
มากยิง่ข้ึนสาํหรับระบบสารสนเทศหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมี
ความเส่ียงหรือมีความสาํคญัสูง 
7. ใหมี้การควบคุมการเขา้ถึงโปรแกรมประยกุตแ์ละ
สารสนเทศ (application and information access control) 
โดยตอ้งมีการควบคุม ดงัน้ี 

 7.1 การจาํกดัการเขา้ถึงสารสนเทศ (information 
access restriction) ตอ้งจาํกดัหรือควบคุมการเขา้ถึงหรือ
เขา้ใชง้านของผูใ้ชง้านและบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนการเขา้
ใชง้านในการเขา้ถึงสารสนเทศและฟังกช์นั (functions) 
ต่าง ๆ ของโปรแกรมประยกุต ์ทั้งน้ีโดยใหส้อดคลอ้งตาม
นโยบายควบคุมการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีไดก้าํหนดไว ้
 7.2 ระบบซ่ึงไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและ
มีความสาํคญัสูงต่อองคก์ร ตอ้งไดรั้บการแยกออกจาก
ระบบอ่ืน ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอ้มของตนเอง
โดยเฉพาะ ใหมี้การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ส่ือสารเคล่ือนท่ีและการปฏิบติังานจากภายนอกองคก์ร 
(mobile computing and teleworking) 
 7.3 การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ือสาร
เคล่ือนท่ี ตอ้งกาํหนดขอ้ปฏิบติัและมาตรการท่ีเหมาะสม
เพื่อปกป้องสารสนเทศจากความเส่ียงของการใชอุ้ปกรณ์
คอมพิวเตอร์และส่ือสารเคล่ือนท่ี 
 7.4 การปฏิบติังานจากภายนอกสาํนกังาน 
(teleworking) ตอ้งกาํหนดขอ้ปฏิบติั แผนงานและ
ขั้นตอนปฏิบติัเพื่อปรับใชส้าํหรับการปฏิบติังานของ
องคก์รจากภายนอกสาํนกังาน 
8. หน่วยงานท่ีมีระบบสารสนเทศควรจดัทาํระบบสาํรอง 
ตามแนวทางต่อไปน้ี 
 8.1 ตอ้งพิจารณาคดัเลือกและจดัทาํระบบสาํรอง
ท่ีเหมาะสมใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านท่ีเหมาะสม 
 8.2 ตอ้งจดัทาํแผนเตรียมความพร้อมกรณี
ฉุกเฉินในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อใหส้ามารถใชง้านสารสนเทศได้
ตามปกติอยา่งต่อเน่ือง โดยตอ้งปรับปรุงแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉินดงักล่าวใหส้ามารถปรับใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการใชง้านตามภารกิจ 
 8.3 ตอ้งมีการกาํหนดหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของบุคลากรซ่ึงดูแลรับผดิชอบระบบ
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สารสนเทศ ระบบสาํรอง และการจดัทาํแผนเตรียมพร้อม
กรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 8.4 ตอ้งมีการทดสอบสภาพพร้อมใชง้านของ
ระบบสารสนเทศ ระบบสาํรองและระบบแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอยา่งสมํ่าเสมอ 
 8.5 สาํหรับความถ่ีของการปฏิบติัในแต่ละขอ้ 
ควรมีการปฏิบติัท่ีเพียงพอต่อสภาพความเส่ียงท่ียอมรับ
ไดข้องแต่ละหน่วยงาน 
9. จดัใหมี้การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดา้น
สารสนเทศโดยตอ้งมีเน้ือหาอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
 9.1 จดัใหมี้การตรวจสอบและประเมินความ
เส่ียงดา้นสารสนเทศที่อาจเกิดข้ึนกบัระบบสารสนเทศ 
(information security audit and assessment) อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 
 9.2 ในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง
จะตอ้งดาํเนินการ โดยผูต้รวจสอบภายในหน่วยงาน 
(internal auditor) หรือโดยผูต้รวจสอบอิสระดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัจากภายนอก(external auditor) เพื่อให้
หน่วยงานไดท้ราบถึงระดบัความเส่ียงและระดบัความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของหน่วยงาน 
10. กาํหนดความรับผดิชอบท่ีชดัเจน กรณีระบบ
คอมพิวเตอร์หรือขอ้มูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย 
หรืออนัตรายใด ๆ แก่องคก์รหรือผูห้น่ึงผูใ้ด อนั
เน่ืองมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบติั
ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โดยกาํหนดใหผู้บ้ริหาร
ระดบัสูง ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบดา้นสารสนเทศของ
หน่วยงานเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความเส่ียง ความเสียหาย 
หรืออนัตรายท่ีเกิดข้ึน 

การเตรียมความพร้อมของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 นอกจากกระบวนการขา้งตน้แลว้ ผูใ้ชร้ะบบถือ
เป็นอีกองคป์ระกอบสาํคญั และเป็นจุดอ่อนท่ีถูกโจมตี
จากการคุกคามทางไซเบอร์อยูเ่สมอถึงแมจ้ะมี
กระบวนการป้องกนัแลว้ การเตรียมความพร้อมของผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศและการใหค้วามรู้ดา้นภยัสารสนเทศจึง
เป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีองคก์รตอ้งทาํเป็นประจาํทุกปี  
เช่นเดียวกบัการซอ้มหนีไฟ องคก์รจึงควรทาํการซอ้ม
รับมือภยัทางไซเบอร์(Cyber Drill)เพื่อใหผู้ใ้ช้
คอมพิวเตอร์ในองคก์รตลอดจนผูบ้ริหารทั้งระดบักลาง
และระดบัสูงไดต้ระหนกัรู้และสร้างประสบการณ์ในการ
รับมือกบัภยัคุกคามอยา่งไดผ้ลในทางปฏิบติัส่งผลใหมี้
ความพร้อมต่อภยัทางไซเบอร์ต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน (ปริญญา 
หอมเอนก, 2558) 
 การฝึกซอ้มควรจาํลองสถานการณ์การคุกคามท่ี
พบไดท้ัว่ไป และไม่ควรแจง้ล่วงหนา้วา่จะมีการฝึกซอ้ม 
เช่น การทาํฟิชชิง (Phishing) ส่งอีเมลหลอกลวงใหผู้ใ้ช้
เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งช่ือบญัชีและรหสัผา่น ควรมีการ
เกบ็สถิติผูท่ี้หลงเช่ือไว ้จากนั้นอาจจะจดัใหมี้การให้
ความรู้ดา้นภยัสารสนเทศ แลว้จึงทาํการฝึกซอ้มซํ้ าเพื่อ
เปรียบเทียบและวดัผลในการใหค้วามรู้ 
การเตรียมความพร้อมรับความเสียหายทางไซเบอร์ 
(Cyber Resilience) 
 กลไกในการป้องกนัการโจมตีจากแฮกเกอร์และ
ผูไ้ม่หวงัดีโดยใชม้ลัแวร์เป็นเคร่ืองมือตั้งแต่อดีตมานั้น
ไม่สามารถแกปั้ญหามลัแวร์ได ้100%  ยกตวัอยา่งเช่น 
ทุกวนัน้ียงัมีการโจมตีแบบ APT (Advanced Persistent 
Threat) และ Ransomware อยูโ่ดยตลอดเวลา โดยจะเห็น
ไดจ้ากข่าวท่ีมีบริษทัใหญ่ๆถูกเจาะระบบอยูเ่ป็นประจาํ 
เช่น Home Depot, Target Supermarket และ Sony 
Pictures 
 จากแนวความคิดในการแกปั้ญหาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์แบบP-D-R Model โดย P คือ Protect D 
คือ Detect และ R คือ Response (ป้องกนั  ตรวจจบั และ 
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ตอบสนอง) ท่ีผา่นมาเช่ือวา่การป้องกนั (P) คือ การ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด นัน่คือ 
 Pt  > (Dt + Rt) โดย  t = time (เวลา) 

ซ่ึงมีความหมายวา่ ถา้เวลาในการป้องกนั
มากกวา่เวลาในการตรวจจบัและเวลาในการตอบสนอง  
องคก์รจะสามารถคงสภาวะทียงัมีความมัน่คงปลอดภยั
ไวไ้ด ้แต่ถา้เวลาในการป้องกนันอ้ยกวา่เวลาในการ
ตรวจจบัและเวลาในการตอบสนอง ระบบขององคก์รก็
จะไม่ปลอดภยัอีกต่อไป  แต่โดยทัว่ไปในปัจจุบนัมกั
พบวา่ 

Pt << ( Dt + Rt ) 
หมายถึงเวลาในการตรวจจบัและตอบสนองมี

มากกวา่เวลาในการป้องกนัเป็นอยา่งมากดงันั้นจึงควร
หนัมาเปล่ียนจากการทุ่มเททรัพยากรไปท่ี “P”มาเป็นการ

ใหค้วามสาํคญัท่ี “D”และ “R”มากข้ึน ถา้ตอ้งการให้
ระบบขององคก์รมัน่คงปลอดภยัควรพยายามลดเวลาใน
การตรวจจบัลง (Dt) และลดเวลาในการตอบสนองลง 
(Rt) ดว้ยเช่นกนั โดยหากองคก์รมีแผนบริหารความ
ต่อเน่ือง (Business Continuity Plan--BCP) อยูแ่ลว้ควร
ใหค้รอบคลุมถึงทรัพยากรสารสนเทศดว้ย เพื่อท่ีวา่หาก
เกิดการโจมตีสาํเร็จ องคก์รจะสามารถแกไ้ขความ
ผดิพลาด และกลบัมาดาํเนินการตามปกติไดอ้ยา่งเร็ว
ท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น การใชเ้ทคโนโลยใีนการตรวจจบั
ความผดิปกติในระบบแบบ Real-Timeตลอดจนระบบ
ป้องกนัท่ีสามารถปิดช่องทางของแฮกเกอร์ไดใ้นเวลาท่ี
กาํหนดซ่ึงยิง่ใชเ้วลานอ้ยเท่าไรกจ็ะลดความเสียหายได้
มากเท่านั้นดงัภาพ 1 

 
ภาพ 1 Business Impact and Time 
 
บทสรุป 
 ถึงแมอ้งคก์รจะตอ้งเตรียมการรักษาความมัง่คง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทั้งในดา้นกระบวนการ 
บุคลากร และเทคโนโลยอียา่งครบถว้นแลว้ แต่ส่ิงท่ีตอ้ง
คาํนึงถึงเพิ่มเติมในปัจจุบนัคือการเตรียมพร้อมกบั
เหตุการณ์ไม่พึงประสงคอ์ยูต่ลอดเวลาเช่น การตรวจจบั

ความผดิปกติในระบบแบบ Real-Timeตลอดจนระบบ
ป้องกนัท่ีสามารถปิดช่องทางของแฮกเกอร์ไดใ้นเวลาท่ี
กาํหนดซ่ึงจะช่วยทาํใหก้ารบริหารจดัการความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศขององคก์รมีประสิทธิผลมากข้ึน 
และสามารถทาํใหอ้งคก์รมี Cyber Resilience และ 
Business Resilience ในท่ีสุด
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การออกแบบและพฒันาคลงัข้อมูล  
Data Warehouse Design and Development 

                                                                                                                                                                                                                                      สายสุนีย ์ เจริญสุข 

บทคดัย่อ 
ความนิยมของคลงัขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีการเติบโตอย่างมาก ระบบคลงัขอ้มูลช่วยให้ผูบ้ริหารของ

องค์กรบูรณาการได้รับข้อมูลจากท่ีแตกต่างกันของแหล่งท่ีมาและการค้นหาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างคลงัขอ้มูลตอ้งใชก้ารออกแบบและเทคนิคการใชง้านอยา่งสมบูรณ์แตกต่างจากระบบฐานขอ้มูล 
และการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลเร่ิมจากการออกแบบฐานขอ้มูล ซ่ึงวิธีการหน่ึงเรียกว่า ระเบียบวิธี 9 ขั้นของ Kimball จะ
เนน้ท่ีการออกแบบจากระบบงานย่อยหรือ ดาตา้มาร์ทของแต่ละระบบงานในองคก์รก่อนจึงนาํส่วนย่อยๆ นั้นมารวม
เป็นระบบคลงัขอ้มูลขององคก์รต่อไป ซ่ึงจะตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลหลายมิติ เช่น การเจาะลึก การรวม
ข้ึน การเฉือนบาง การหมุน การเจาะขา้ม และการเจาะทะลุ รวมทั้งมีการออกแบบฐานขอ้มูลระบบคลงัขอ้มูลท่ีมี
โครงสร้าง 2 แบบคือ โครงสร้างแบบดาวและโครงสร้างแบบเกล็ดหิมะ ทั้งน้ีกระบวนการหน่ึงท่ีสําคญัมากในการ
พฒันาระบบคลงัขอ้มูล คือ การนาํขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเขา้สู่ดาตา้มาร์ทของแต่ละระบบ หรือเรียกว่าการแปลงขอ้มูล 
โดยจะตอ้งกาํหนดการส่งขอ้มูล รวบรวมหรือสร้างขอ้มูลภายนอก วางแผนและสร้างรูทีนการแปลงขอ้มูล จึงตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดก่้อนนาํเขา้สู่คลงัขอ้มูล เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํไปวิเคราะห์ต่อไป 

 

คาํสําคญั: การออกแบบ, คลงัขอ้มูล, วิเคราะห์ขอ้มูล 
 
Abstract 
 The popularity of data warehouse for analysis of data has grown tremendously. Data warehousing systems 
enable enterprise managers to acquire and integrate information from heterogeneous sources and to query very large 
databases efficiently. Building a data warehouse requires adopting design and implementation techniques completely 
different from those underlying information systems. And the development of data warehouse systems from the 
design database. This method is called the ninth stage of the Kimball methodology. It emphasizes on the design of 
each data mart, small operation system, in the organization and then consolidates them into a data warehouse. This 
will require a multi-dimensional analysis of the data in the data warehouse as well as Drill Down, Roll up , Slice,  
Pivot or Rotate , Drill Across and Drill Through. Including database design, data warehousing are two types of 
structure Star Schema and Snowflake Schema. However, the most important processes of data warehouse 
development are data extraction, transformation, and loading. It manipulates information from its source into each 
data mart system. After that we need to define its data map, plan and build the data transformation routine. Finally, 
the process investigates and verifies all derived data before they are transformed into the data warehouse in order to 
create the suitable data for the further analysis. 
 

Keywords: design, data warehouse, data analysis 
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บทนํา 
 ปัจจุบนัองคก์รท่ีจะประสบความสาํเร็จ
ประกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่ง และปัจจยัหน่ึงคือขอ้มูลท่ี
มีอยูแ่ละใชป้ระจาํวนั จะมีขอ้มูลเพิ่มข้ึนทุกๆวนัทาํให้
ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งเพิ่มความพยายามอยา่งมากในการ
วางแผนและควบคุมการดาํเนินงานขององคก์รใหเ้กิดผล
ดีท่ีสุดต่อองคก์รและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงันั้นการ
บริหารจดัการท่ีดีผูบ้ริหารตอ้งมีระบบจดัการขอ้มูลท่ีดี 
และการใชข้อ้มูลเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการตดัสินใจของ
องคก์ร เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้ฉะนั้นอาจ
กล่าวไดว้า่การมีขอ้มูลมากทาํใหมี้โอกาสและมีชยัเหนือ
คู่แข่งในระดบัหน่ึง  แต่ในทางกลบักนั การมีขอ้มูล
จาํนวนมากแต่ขาดการจดัการท่ีเป็นระบบ จะทาํใหเ้กิด
ความยุง่ยากในการเขา้ถึงเพื่อนาํมาใชป้ระโยชนแ์ละยงั
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษาขอ้มูลนั้นไวโ้ดยไม่
จาํเป็น   
 ดงันั้นระบบคลงัขอ้มูลจะช่วยจดัเกบ็ขอ้มูล
จาํนวนมากหรือมีขนาดใหญ่เพื่อสามารถนาํมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชนสู์งสุด การท่ีระบบคลงัขอ้มูลจะทาํงานไดดี้นั้น 
ตอ้งเกิดจากการรวบรวมขอ้มลูท่ีครบรอบดา้น ทุกมิติ 
และควรเกบ็ขอ้มูลในอดีตท่ียาวนานเพียงพอ จึงจะทาํให้
การพยากรณ์แม่นยาํ นัน่คือองคก์รควรมีหน่วยงาน
ทาํงานเฉพาะการรวบรวม คดัแยกขอ้มูล และสร้างขอ้มูล
เพื่อนาํมาใส่ในระบบ และเป็นผูป้ระสานงานจากทุกๆ 

หน่วย เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัหน่วยงานต่างๆ 
นาํเอาขอ้มูลสารสนเทศมาใส่ในระบบ  
 
แนวคดิเกีย่วกบัคลงัข้อมูล 
1. ความหมายของคลงัข้อมูล 
 คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) หมายถึง ระบบ
การจดัเกบ็ รวบรวมขอ้มูลท่ีถูกดึงมาจากฐานขอ้มูล
(database) ท่ีไดเ้กบ็รวบรวมรายการต่างๆท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละวนั ท่ีมีอยูใ่นระบบปฏิบติัการต่างๆขององคก์ร  โดย
ขอ้มูลเหล่านั้นจะอยูก่ระจดักระจาย ใหม้ารวมไวเ้ป็น
ศูนยก์ลางขอ้มูลขององคก์ร และสามารถเกบ็ขอ้มูล
ยอ้นหลงัไดห้ลายๆปี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ หรือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีถูกตอ้ง และมี
ประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ตอ้งทาํไดแ้บบหลายมิติ 
(Multidimensional Analysis) ตลอดจนการวิเคราะห์ทาง
ธุรกิจ เช่น การพยากรณ์(Forecasting) เหมืองขอ้มูล (Data 
Mining) 
 ดงันั้นจะเห็นวา่ขอ้มูลท่ีอยูใ่นคลงัขอ้มูลจะ
เก่ียวขอ้งกบัเวลาในอดีตเสมอ แต่อยา่งไรกต็ามขอ้มูลท่ี
จะนาํมาสร้างเป็นคลงัขอ้มูลตอ้งถูกนาํมาจากฐานขอ้มูลท่ี
ใชอ้ยูใ่นช่วงเวลาปัจจุบนัแต่อาจตอ้งมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบขอ้มูลเพื่อใหมี้ความเหมาะสมและสะดวกในการ
นาํไปใชง้านดว้ย สถาปัตยกรรมของคลงัขอ้มูลสามารถ
แสดงไดด้งัภาพ 1 

 
ภาพ 1 สถาปัตยกรรมคลงัขอ้มูล  
ท่ีมา. จาก สถาปัตยกรรมคลงัข้อมลู, โดย Studyblue, คน้จาก https://www.studyblue.com/#file/view/10640500 
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 จากภาพ 1 แสดงถึงสถาปัตยกรรมคลงัขอ้มูลท่ี
เร่ิมตน้ดว้ยการนาํขอ้มูลมาจากหลากหลายแหล่งขอ้มูล 
เช่น  POS ERP Legacy LegacyMisc.OLTP และ 
External Webdocuments ผา่นกระบวนการ 3 
กระบวนการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1.Extraction คือ การดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการใชม้าจาก
แหล่งขอ้มูล เช่น ฐานขอ้มูลท่ีใชง้านอยูท่ ั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 

2.Transformation คือ เกิดมาจากการท่ีขอ้มูลจาก
แหล่งต่างๆอาจจะมีรูปแบบการเกบ็ขอ้มูลต่างกนั แต่
ขอ้มูลเหล่านั้นหมายถึงส่ิงเดียวกนั การจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมี
ความหมายเดียวกนัจากแหล่งต่างๆ เขา้สู่คลงัขอ้มูลจึง
จาํเป็นตอ้งแปลงขอ้มูลเหล่านั้นใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกนั 

3.Loading คือ การนาํขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการ
ขา้งตน้แลว้ ขอ้มูลต่างๆจะอยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมจะนาํเขา้
สู่คลงัขอ้มูล เพื่อเตรียมพร้อมใชง้านสาํหรับผูใ้ช ้

2. คุณลกัษณะเฉพาะของคลงัขอ้มูล 
 ลกัษณะของระบบคลงัขอ้มูล ท่ีแตกต่างจาก
ฐานขอ้มูลปฏิบติัการประกอบดว้ย 4 ประการดงัน้ี 
(Inmon, 1994) 
 1. การจดักลุ่มตามเน้ือหาของขอ้มูล (Subject-
Oriented Data) ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในระดบัปฏิบติัการจะมี
จาํนวนมาก และส่วนใหญ่ไม่ไดน้าํมาใชใ้นการวิเคราะห์ 
หรือช่วยในการตดัสินใจ ดงันั้น คลงัขอ้มูลสามารถ
นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ขอ้มูลใน
คลงัขอ้มูลจึงเลือกเกบ็ขอ้มูลในระดบัปฏิบติัการเฉพาะ
ส่วนท่ีนาํมาใชใ้นเชิงวิเคราะห์รือเชิงตดัสินใจ มากกวา่
การเกบ็ขอ้มูลเพื่อตอบคาํถามแบบรายละเอียดปลีกยอ่ย  
 2. การรวมขอ้มลูเป็นหน่ึงเดียว(Integrated Data) 
ขอ้มูลท่ีเขา้มาสู่คลงัขอ้มูลนั้นมีท่ีมาจากหลายๆแหล่ง 
ขอ้มูลท่ีมีความหมายเดียวกนัแต่อาจจะมีชนิดขอ้มูลท่ี

แตกต่างกนัไป เช่น จากระบบปฏิบติังานประจาํวนัของ
องคก์ร จากระบบสารสนเทศต่างๆ ในองคก์ร หรือจาก
แหล่งขอ้มูลภายนอก ดงันั้นเม่ือแหล่งขอ้มูลมีมากมาย
หลากหลาย จึงเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความซํ้ าซอ้นของขอ้มูล
ข้ึน หนา้ท่ีของคลงัขอ้มูล คือ การกาํจดัความซํ้ าซอ้นของ
ขอ้มูล ทาํใหช้นิดของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัรวมเป็นชนิด
เดียวกนั ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดความสบัสนในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

3. ความสมัพนัธ์กบัเวลา (Time Referenced 
Data) ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลแตกต่างจากขอ้มูลใน
ระบบปฏิบติัการตรงท่ี ในขอ้มูลปฏิบติัการจะเกบ็เฉพาะ
ขอ้มูลในปัจจุบนั ซ่ึงมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจองคก์ร ณ 
ขณะนั้น แต่ระบบคลงัขอ้มูลจะมุ่งเนน้ไปท่ีการเกบ็ขอ้มูล
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลตามช่วงเวลา ดงันั้นระบบ
คลงัขอ้มูลตอ้งจดัเกบ็ขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนัของ
องคก์ร โดยเม่ือนาํมาใชง้านระบบจะสามารถแสดงขอ้มูล
ยอ้นหลงัไดเ้ช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

4. ความเสถียรของขอ้มูล (Non-Volatile Data) 
เพื่อรักษาคุณสมบติัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเวลา ขอ้มูลใน
คลงัขอ้มูลจึงเป็นขอ้มูลท่ีคงอยูต่ลอดไปไม่วา่ขอ้มูลจะเก่า
เพียงใด ยงัจะอยูใ่นคลงัขอ้มูลตลอด ไม่เปล่ียนแปลง 
เรียกคุณสมบติัน้ีวา่ ความเสถียรของขอ้มูล ทั้งน้ีเพื่อให้
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบช่วงเวลาใหผ้ลลพัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ถึงแมข้อ้มูลจะไม่ถูกลบจากคลงัขอ้มูล แต่
เพื่อการจดัการพื้นท่ีในคลงัขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถถูกเปล่ียนแปลงรูปแบบไป เพื่อใหข้อ้มูลมีขนาด
เลก็ลงได ้โดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบดงักล่าวไม่
กระทบต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3. รูปแบบการวเิคราะห์ข้อมูลในคลงัข้อมูล 
 เน่ืองจากขอ้มูลทางธุรกิจมีลกัษณะเป็นหลายมิติ 
(Multidimensional) เช่น ขอ้มูลยอดขาย มีลกัษณะเป็น
ยอดขายต่อสินคา้  มองในดา้นยอดขายต่อเวลา มองใน
ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย เรียกขอ้มูลมีหลายมุมมองวา่ มิติ 
(Dimension)ของขอ้มูล  เช่น สินคา้จะมีมิติขนาดของ
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สินคา้และเป็นประเภทสินคา้ หรือมิติของเวลาเป็นวนัท่ี  
เป็นสปัดาห์  เป็นเดือน และเป็นปี  หรือมิติของสถานท่ี
จาํหน่ายสินคา้ เป็นตาํบล เป็นอาํเภอ และเป็นจงัหวดั 
เป็นตน้  ดงันั้นการวิเคราะห์ขอ้มูลหลายมิติ จึง
ประกอบดว้ย 

1.การเจาะลึก (Drill Down) หมายถึงการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยดูขอ้มูลเป็นลาํดบัชั้น ดูขอ้มูลจากระดบับน
แลว้ค่อยๆ ซอยยอ่ยเจาะลึกลงไปในระดบัล่าง เช่น ดู
ยอดขายประจาํปี แลว้เจาะลึกลงไปดูรายเดือน ราย
สปัดาห์ 

2.การรวมข้ึน (Roll up) จะตรงกนัขา้มกบั การ
เจาะลึก (Drill Down) คือเร่ิมดูขอ้มูลจากส่วนรายละเอียด

แลว้ค่อยดูสรุปรวม หรือการเปล่ียนระดบัชั้นข้ึนหน่ึง
ระดบัเหมือนกบัการลดจาํนวนมิติ 

3.การเฉือนบาง (Slice) และการตดับางส่วน 
(Dice) คือการมองขอ้มูลจากหลายมุม เช่น การดูยอดขาย
สินคา้ทั้งหมดต่อเดือนแลว้เปล่ียนมาดูยอดขายต่อจงัหวดั 

4.การหมุน(Pivot or Rotate) คือขั้นตอนการ
เปล่ียนมุมมองของลูกบาศกว์ิธีการคือการสลบัแกนการ
แสดงลูกบาศก ์เช่น มองในมุมของเวลา(ปีพ.ศ.) เปล่ียน
มุมมองเป็นมองในมุมของชนิดสินคา้ 

ตาราง 1  
มองในมมุของเวลา (ปี พ.ศ.)        

ปี พ.ศ. ปากกา สมุด 
2551 150000 250000 
2552 250000 310000 

 

ตาราง 2  
มองในมมุมองชนิดสินค้า       

รายการสินคา้ 2551 2552 
ปากกา 150000 250000 
สมุด 250000 310000 

 
5.การเจาะขา้ม (Drill Across)  คือ การเจาะขอ้มูล

ลงในตารางขอ้มูลจริงมากกวา่หน่ึงตาราง 
6.การเจาะทะลุ(Drill Through) คือ การเจาะขอ้มูล

ลงไปในระดบัท่ีตํ่ากวา่ลูกบาศกข์ั้นตํ่าท่ีสุด โดยส่งไปยงั
ฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ีมาของขอ้มูล หรือการเจาะขอ้มูลลงไป
ในระดบัฐานขอ้มูล 

 
4. วธีิการออกแบบฐานข้อมูลสําหรับคลงัข้อมูล 
 ปัจจยัหน่ึงท่ีจะทาํใหก้ารสร้างระบบคลงัขอ้มูล
ไดส้าํเร็จจึงตอ้งรวบรวมขอ้มลูของทั้งองคก์รท่ีตอ้งการ
ทั้งหมดมาก่อน เพื่อขอ้มูลจะไดส้อดคลอ้งกนั จากนั้นจึง
แบ่งขอ้มูลเหล่านั้นออกมาเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อนาํมาสร้าง
ตลาดขอ้มูล (Data Mart) เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เม่ือทาํ
ตลาดขอ้มูล (Data Mart) ครบทุกเร่ืองแลว้มารวมกนัเป็น
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ระบบคลงัขอ้มูล จะไดร้ะบบคลงัขอ้มูลท่ีใชง้านไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 วิธีการน้ีถูกเสนอโดย คิมบอล(Kimball) ในปี 
1996 เรียกวา่ระเบียบวิธี 9 ขั้น หรือ Nine-Step 
Methodology โดยวิธีการน้ีเร่ิมจากการออกแบบจาก
ส่วนยอ่ยท่ีแสดงถึงแต่ละระบบงานขององคก์ร หรือเรียก
อีกอยา่งหน่ึงวา่ ดาตา้มาร์ท (Data Mart) โดยเม่ือ
ออกแบบแต่ละส่วนสาํเร็จแลว้ จึงนาํมารวมกนัเป็น
คลงัขอ้มูลขององคก์ร ซ่ึงขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอน(สามารถ
ดูตวัอยา่งจากรูปท่ี 3 ได)้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดดาตา้มาร์ท คือ การเลือกวา่
จะสร้างดาตา้มาร์ทของระบบงานใดบา้ง และระบบงาน
ใดเป็นระบบงานแรกโดยองคก์รจะตอ้งสร้าง E-R Model 
ท่ีรวมระบบงานทุกระบบขององคก์รไว ้แสดงการ
เช่ือมโยงของแต่ละระบบงานอยา่งชดัเจน เช่น การเลือก
พฒันาระบบดาตา้มาร์ทดา้นการขาย 
 ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนด fact table ของดาตา้มาร์ท 
คือกาํนหดเน้ือหาหลกัท่ีควรจะเป็นของดาตา้มาร์ท โดย
เลือกเอนทริตีหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเอนทริตี
นั้นๆ ออกมาจาก E-R Model ขององคก์ร เช่น กาํหนด 
face table คือ  Sales Face Table และกาํหนด Dimension 
Table คือ time, brance, item และ location 
 ขั้นตอนท่ี 3 กาํหนดแอตทริบิวตท่ี์จาํเป็นในแต่
ละ dimension table คือการกาํหนดแอตทริบิวตท่ี์บอก
หรืออธิบายรายละเอียดของ dimension ได ้ทั้งน้ีแอตทริ
บิวตท่ี์เป็น primary key ควรเป็นค่าท่ีคาํนวณได ้กรณีท่ีมี
ดาตา้มาร์ทมากกวา่หน่ึงดาตา้มาร์ทมี dimension 
เหมือนกนั นัน่หมายถึง แอตทริบิวตใ์น dimension นั้น
จะตอ้งเหมือนกนัทุกประการเช่น ตาราง time จะ
ประกอบดว้ยแอตทริบิวตคื์อ time_key, day, 
day_of_the_week, month, quarterและ year เป็นตน้ 
 ขั้นตอนท่ี 4 กาํหนดแอตทริบิวตท่ี์จาํเป็นใน fact 
table โดยแอตทริบิวตห์ลกัใน fact table จะมาจาก 
primary key ในแต่ละ dimension table นอกจากน้ีแลว้ ยงั

สามารถมแอตทริบิวตท่ี์จาํเป็นอ่ืนๆ ประกอบอยูด่ว้ย เช่น 
แอตทริบิวตท่ี์ไดจ้ากการคาํนวณค่าเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็น
สาํหรับการคงอยูข่องแอตทริบิวตอ่ื์นใน fact table เรียก
อีกอยา่งหน่ึงวา่ measure เช่น ตาราง Sales Fact Table มี
แอตทริบิวต ์units_sold, money_soldและ avg_salesเป็น 
measues 
 ขั้นตอนท่ี 5 จดัเกบ็ค่าคาํนวณเบ้ืองตน้ใน fact 
table คือการจดัเกบ็ท่ีไดจ้ากการคาํนวณใหเ้ป็นแอตทริ
บิวตใ์น fact table 
 ขั้นตอนท่ี 6 เขียนคาํอธิบาย dimension table 
ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านดาตา้มาร์ทไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเพราะเกิดความเขา้ใจอยา่งดีในส่วนต่างๆ 
 ขั้นตอนท่ี 7 กาํหนดระยะเวลาในการจดัเกบ็
ขอ้มูลในฐานขอ้มูล โดยอาจจะเป็นการจดัเกบ็เพียง
ระยะเวลา 1-2 ปี หรือนานกวา่นั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ขององคก์าร 
 ขั้นตอนท่ี 8 การติดตามปัญหาการเปล่ียนแปลง
ของ dimension อยา่งชา้ๆ คือ การเปล่ียนเอาแอตทริบิวต์
ของ dimension table เก่ามาใชแ้ลว้ส่งผลกระทบต่อ
ขอ้มูลปัจจุบนัของ dimension table  โดยสามารถแบ่ง
ประเภทของปัญหาท่ีเกิดได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1) เกิดการเขียนทบัขอ้มูลใหม่โดยขอ้มูลเก่า 
2) เกิดเรคอร์ดใหม่ๆ ข้ึนใน dimension 
3) เกิดเรคอร์ดท่ีมีทั้งค่าเก่าและใหม่ปนกนัไป 

 ขั้นตอนท่ี 9 กาํหนดคิวร่ีเป็นการออกแบบดา้น
กายภาพเพื่อใหผู้ใ้ชเ้กิดความสะดวกในการใชง้านและ
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. การออกแบบฐานข้อมูลระบบคลงัข้อมูล 
 การออกแบบฐานขอ้มูลระบบคลงัขอ้มูล จะใช ้
data modeling ท่ีเรียกวา่ Dimensional Modeling เป็น
เคร่ืองมือสาํหรับช่วยในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบฐานขอ้มูล การออกแบบ Dimension model 
ของงาน โอแลป (OLAP) จะทาํในลกัษณะของลูกบาศก ์
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(Cube) ซ่ึงเปรียบเหมือนกบัรูปลูกบาศกท่ี์มีมุมมอง
หลากหลาย แต่ละมุมมองจะทาํใหเ้กิดการสืบคน้ขอ้มูล
ไดห้ลากหลายแบบ ลูกบาศก ์(Cube) ประกอบดว้ย
ส่วนประกอบพื้นฐานท่ีสาํคญั 2 ส่วนคือ ตารางแกนมิติ 
(Dimension) และค่าท่ีตอ้งการวดั (Measure)โดยลูกบาศก์
(Cube) มีโครงสร้าง 2 แบบ คือโครงสร้างแบบดาว (Star 

Schema) และโครงสร้างแบบเกลด็หิมะ(Snowflake 
Schema) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.ส่วนประกอบของแบบจาํลอง Data Warehouse 

 ก่อนท่ีจะออกแบบ data warehouse หรือ data 
mart ตอ้งศึกษาส่วนประกอบของแบบจาํลองพื้นฐานซ่ึง
ประกอบดว้ย 

ตาราง 3 
ส่วนประกอบของ Data Warehouse 

ส่วนประกอบ รายละเอียด 
Fact  table เป็นตารางศูนยก์ลางท่ีใชใ้น data warehouse และ data mart ท่ีจะเกบ็จาํนวน measures 

และรายละเอียดสาํคญัในเชิงธุรกิจ 
Fact คือ row ในตาราง โดย fact จะเกบ็ค่าตวัเลขท่ีใชว้ดัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบั data 
Measure คือ ปริมาณ , จาํนวน column ใน fact table โดย measure จะแสดงใหเ้ห็นถึงค่าท่ีถูก

วิเคราะห์แลว้ 
Dimension คือ เอกลกัษณ์ทางธุรกิจเป็นลกัษณะทางกายภาพ 
Dimension table เป็นตารางใน data warehouse หรือ data mart ท่ีอธิบายขอ้มูลใน fact table 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 ส่วนประกอบของ Data Warehouse Star Schema model  
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2.โครงสร้างแบบดาว (Star Schema) เป็นเทคนิค
ท่ีใช ้multidimensionalโดย data warehouse จะมีตั้งแต่ 1 
star schema ข้ึนไปคือแบบจาํลองขอ้มูลเชิงมิติ ท่ีมี
ตารางงขอ้เทจ็จริงขนาดใหญ่เพียงหน่ึงเดียวอยูต่รงกลาง
และมีตารางมิติจาํนวนหน่ึงเช่ือมโยงเพื่อกาํหนดมุมมอง
ท่ีจะมีต่อขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อการวดัค่าในตารางขอ้เทจ็จริง 
โดยจาํนวนมุมมองท่ีมองไดจ้ะเท่ากบัจาํนวนของตาราง

มิติท่ีเช่ือมต่อโดยตรงกบัตารางขอ้เทจ็จริง Star Schema 
จะประกอบไปดว้ย set ของตารางท่ียงัไม่ได ้normalized 
ถา้ใช ้star schema ในการออกแบบฐานขอ้มูลเราสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ dimension ใน 
relational environment สามารถท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลได้
โดยตรงจาก data mart โดยไม่ใช ้OLAP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 3 โครงสร้างแบบดาว (Star Schema) 
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3. โครงสร้างแบบเกลด็หิมะ(Snowflake Schema) 
หมายถึงแบบจาํลองขอ้มูลเชิงมิติ ท่ีมีตาราง

ขอ้เทจ็จริงขนาดใหญ่เพียงหน่ึงเดียวอยูต่รงกลางและมี
ตาราง 
มิติจาํนวนหน่ึงเช่ือมโยงอยูเ่พือ่กาํหนดมุมมองท่ีจะมีต่อ
ขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อการวดัค่าในตารางขอ้เทจ็จริงนั้นตาราง

แกนมิติ (Dimension Table) มีหลายระดบั และมีคียท่ี์โยง
ไปยงั ตารางแกนมิติ (Dimension Table) อ่ืนอีก ดงันั้น
โครงสร้างแบบน้ีจะซบัซอ้นมากข้ึน รวมทั้งมีผลใหก้าร
การสืบคน้ยากข้ึนดว้ย ลกัษณะของขอ้มูลจะมีความเป็น 
Normalized 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4 โครงสร้างแบบเกลด็หิมะ (Snowflake Schema) 
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6. ตวัอย่างขององค์กรทีใ่ช้คลงัข้อมูล 
 6.1 บริษทัเอวอน (Avon) เอวอน เป็นบริษทั
จาํหน่ายตรงเคร่ืองสาํอางคท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีสินคา้
กวา่ 400 ผลิตภณัฑ ์จาํหน่ายใน 135 ประเทศ มีรายได้
กวา่ปีละ 5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เอวอนไดเ้ร่ิมทดลอง
โดยสร้างมาร์ทขอ้มูลของตลาด โดยภายใน 4 เดือนท่ีเร่ิม
ใชง้าน ไดฝึ้กอบรมผูใ้ชร้าว 100 คน และจากการใช้
พบวา่ มาร์ทขอ้มูลสามารถใหข้อ้มูลการตลาดท่ีเป็น
ประโยชนแ์ละรวดเร็ว และส่งผลต่อการดาํเนินงาน 
จากนั้นเอวอนจึงไดส้ร้างคลงัขอ้มูลใหค้รอบคลุมทั้ง
องคก์ร ซ่ึงส่งผลลพัธ์ไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ กล่าวคือ ผูใ้ช้
สามารถดึงขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ไม่ตอ้งเสียเวลาในการออกรายงานต่างๆ ใหก้บั
ผูใ้ชเ้หมือนแต่ก่อน และจากการท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจไดดี้
ข้ึน ทาํใหเ้อวอนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 6.2 บริษทัเทเลแบรนด ์(Telebrands) เทเลแบ
รนดเ์ป็นบริษทัท่ีจาํหน่ายสินคา้ตามทีวีท่ีคุน้เคยกนัดีวา่ 
“As Seenon TV” นัน่เอง เทเลแบรนดมี์สินคา้หลายร้อย
รายการ ทาํทั้งขายส่งและขายตรง บริษทัไดส้ร้างมาร์ทขอ้
มูลการขายและการตลาดสาํหรับการขายปลีก และสร้าง
คลงัขอ้มูลสาํหรับการขายส่ง ปัจจุบนั ผูบ้ริหารของ
บริษทัสามารถมองเห็นบริษทัในมุมมองใหม่ๆสามารถ
ติดตามการโฆษณาท่ีปล่อยออกไป ติดตามร้านคา้ปลีก 
และติดตามตวัแทนขาย เป็นตน้ ปัจจุบนัผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการตดัสินใจท่ีสาํคญัๆ คลงัขอ้มูลทาํให้
บริษทัมีขอ้มูลท่ีทนัสมยัพร้อมท่ีจะใหผู้บ้ริการเรียกดูได้
ทุกเวลา 
 6.3 บริษทั 3เอม็ (3M) 3M เป็นบริษทัท่ีผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้หลากหลาย ตั้งแต่เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
เคร่ืองไฟฟ้า จนถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั บริษทัมี
สินคา้กวา่ 50,000 รายการ มี 50 หน่วยธุรกิจ มีรายได ้15 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี และจากพนัธกิจของบริษทั

ท่ีวา่ “หน่ึงหนา้ หน่ึงเสียงของหน่ึงลูกคา้” หรือ “ One 
face, one voice to everyone in contact with the 
company” ทาํให ้3M ตอ้งเขา้ใจลูกคา้ของตนเป็นอยา่งดี 
บริษทัไดส้ร้างคลงัขอ้มูลท่ีใหญ่และทา้ทายท่ีสุดโครงการ
หน่ึงของโลก และผลของโครงการเป็นท่ีน่าพอใจอยา่ง
มากทาํใหบ้ริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึน สามารถลดค่าใชจ่้าย
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่ไม่ตอ้งพฒันาระบบสารสเน
ทศหลากหลายท่ีมกัจะซํ้ าซอ้น และท่ีสาํคญัช่วยใหพ้นัธ
กิจของบริษทัประสบผลสาํเร็จ คลงัขอ้มูลช่วยใหบ้ริษทั
ทราบแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ อุปนิสยัในการ
จบัจ่ายใชส้อย ความชอบพฤติกรรม และการขายขา้ม
สินคา้ (Cross Sale) 
 
บทสรุป 
 คลงัขอ้มูล คือฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีรวบรวม
ขอ้มูลทั้งจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อ
สนบัสนุนการวางแผน การตดัสินใจและการบริหารงาน
ของผูบ้ริหาร ทาํใหผู้บ้ริหารสามารถเรียกใชข้อ้มูลท่ี
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆ นาํมาเพิ่มความสามารถขององคก์รทั้งในดา้นการ
ตดัสินใจ การเตรียมพร้อมรับมือกบัปัญหาต่างๆ รวมถึง
สามารถคาดการณ์ในอนาคต และนาํไปวิเคราะห์เพื่อให้
องคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดซ่ึงในมหาวิทยาลียอีสเทิร์นเอเชียยงัมีขอ้มูลท่ีมี
ความจาํเป็นท่ีช่วยในการทาํงานหลากหลายเช่น
คลงัขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้อบรมของอาจารย ์ คลงัขอ้มูล
การผลิตผลงานวิจยั คลงัขอ้มูลการผลิตผลงานวิชาการ 
ในแต่ละปีการศึกษา เป็นตน้ถา้มีการจดัทาํคลงัขอ้มูล
ดงักล่าวแลว้นั้นจะช่วยวิเคราะห์ดา้นความเช่ียวชาญใน
การนาํมาพฒันาดา้นการเรียนการสอนหรือการบริการ
วิชาการต่อหน่วยงานภายนอกต่อไปได ้
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การพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบเชิงเส้น  แบบไม่ใช่เชิงเส้น  และโมเดลผสมผสาน  
Time Series Forecasting: Linear Approach, Non-Linear Approach and Hybrid Models 

 
                                                                                                                                                                                                                                            ศุภามณ  จนัทร์สกลุ 

 
บทคดัย่อ   
 การพยากรณ์อนุกรมเวลาเป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณท่ีมีทั้งวิธีการแบบเชิงเส้น  และวิธีการแบบไม่ใช่เชิงเส้น  
ซ่ึงต่างมีขอ้จาํกดัโดยวิธีการแบบเชิงเส้นไม่สามารถอธิบายขอ้มูลแบบไม่ใช่เชิงเส้น ในทางกลบักนัวิธีการแบบไม่ใช่เชิง
เส้นก็ไม่สามารถอธิบายขอ้มูลแบบเชิงเส้นไดเ้ช่นเดียวกนั  จึงเกิดการผสมผสานตวัแบบโดยใช้วิธีการแบบเชิงเส้น
ผสมผสานกบัวิธีการแบบไม่ใช่เชิงเส้นเกิดเป็นตวัแบบผสมเรียกว่าโมเดลผสมผสานท่ีสามารถชดเชยขอ้จาํกดัของตวั
แบบเด่ียวทั้งแบบเชิงเส้นและแบบไม่ใช่เชิงเส้นทาํใหก้ารพยากรณ์มีความถูกตอ้งและแม่นยาํข้ึน 
 
คาํสําคญั:  การพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบเชิงเส้น, การพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบไม่ใช่เชิงเส้น,                     
                วิธีบอ็กซ ์เจนกินส์, โมเดลผสมผสาน, วิธีโครงข่ายประสาทเทียม 
 
Abstract  
 Time series is one method in Quantitative forecasting which includes both Linear approach and Non-linear 
approach.   Both approaches have limitations such the data with one approach can not be fully explained by another 
approach.  For more accurate forecasting, Hybrid models are developed which use both approaches to explain data 
mutually. 
 
Keywords: time series forecasting, linear approach, non-linear approach, box-jenkins, hybrid models,  
                  Artificial Neural Network (ANN) 
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ความนํา  
ก า ร พ ย า ก ร ณ์ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  (Quantitative 

Forecasting) เป็นการพยากรณ์ท่ีใชร้ายละเอียดของขอ้มูล
ท่ีเก็บรวบรวมอย่างต่อเน่ืองในอดีตสามารถทาํไดห้ลาย
วิธีโดยแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 การวิเคราะห์
อนุกรมเวลาโดยศึกษารูปแบบอนุกรมเวลา (Time series 
model) ซ่ึงมีวิธีการพยากรณ์หลายวิธีไดแ้ก่ Naive 
method, วิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition method), 
วิธีปรับให้เรียบ (Smoothing method) และวิธี Box-
Jenkins กลุ่มท่ี 2 การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยหรือตวัแปรโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบง่ายและแบบพหุ, การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐมิติ และการวิเคราะห์หลายตวัแปรโดยวิเคราะห์
อนุกรมเวลาหลายชุดพร้อมกนั  กลุ่มท่ี 3 การตรวจสอบ
การดาํเนินงานของระบบดว้ยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
โดยใช ้tracking signal เพื่อแสดงว่าการดาํเนินงานของ
ระบบอยูใ่นภาวะท่ีควบคุมได ้(in control) หรือควบคุม
ไม่ได ้(out of control)  นอกจากน้ียงัมีการพยากรณ์เชิง
ปริมาณอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ Vector Autoregressive, วิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network) เป็นตน้ 
(ทรงศิริ แตส้มบติั, 2549) โดยรายละเอียดของการ
พยากรณ์ในแต่ละวิธีมีรายละเอียดต่าง ๆ ซ่ึงแตกต่างกนั
ไป  การวิเคราะห์อนุกรมเวลามีวิธีการพยากรณ์หลายวิธี
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ (1) วิธีการแบบเชิงเส้น 
(Linear Approach) มีวิธีท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายไดแ้ก่วิธี 
Box-Jenkins  และ (2) วิธีการแบบไม่ใช่เชิงเส้น (Non-
linear Approach) ไดแ้ก่ วิธีโครงข่ายประสาทเทียม 
(Artificial Neural Network)  
 เน่ืองจากวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาทั้งแบบ
เชิงเส้นและแบบไม่ใช่เชิงเส้นต่างมีขอ้ดอ้ยของแต่ละวิธี
จึงได้เกิดการผสมผสานทั้ งสองวิ ธีและเรียกโมเดล
ผสมผสานหรือ “Hybrid Models” เพื่อปรับปรุงการ
พยากรณ์โดยแกปั้ญหาในส่วนท่ีวิธีการแบบเชิงเส้นและ
วิธีการแบบไม่ใช่เชิงเส้นไม่สามารถอธิบายไดซ่ึ้งทาํให้

การพยากรณ์มีประสิทธิภาพมากข้ึน  สาระในบทความน้ี
จึงได้นําเสนอการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบเชิงเส้น 
(Linear Approach) ดว้ยวิธี Box-Jenkins  การวิเคราะห์
อนุกรมเวลาแบบไม่ใช่เชิงเส้น (Non-linear Approach) 
ดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network)  และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาดว้ยโมเดล
ผสมผสาน (Hybrid Models) นอกจากน้ียงัสรุปขอ้ดี-
ขอ้จาํกดัของการพยากรณ์แต่ละวิธีซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
การวเิคราะห์อนุกรมเวลาแบบเชิงเส้น  
(Linear Approach) 

อนุกรมเวลา (Time series) หมายถึง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลของตัวแปรหน่ึงหรือกลุ่มค่าสังเกต
ตามลาํดบัเวลาอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึง 
(ทรงศิริ แตส้มบติั, 2549; ภูมิฐาน รังคกลูนุวฒัน,์ 2556; 
ศิริลกัษณ์  สุวรรณวงศ,์ 2556) 
 ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา (Component of time 
Series) มีดงัน้ี 

1.แนวโนม้ (trend) เป็นส่วนท่ีทาํใหอ้นุกรมมี
ค่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงเม่ือเวลาผา่นไป  

2.ค ว า ม ผัน แ ป ร ต า ม ฤ ดู ก า ล  (seasonal 
variations) เป็นส่วนของอนุกรมเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหว
เน่ืองจากอิทธิพลของฤดูกาลโดยเกิดข้ึนในลกัษณะซํ้ ากนั
ทุกปี ความผนัแปรตามวฏัจกัร (cycle) เป็นส่วนของ
อนุกรมเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากอิทธิพลของวฏั
จกัร  โดยหน่ึงวฏัจกัรมีระยะเวลานานมากกว่า 1 ปี  การ
นบัเวลาของวฏัจกัรโดยวฏัจกัรนบัจากจุดสูงสุดจุดหน่ึง 
(peak) ไปจุดสูงสุดอีกจุดหน่ึง  หรือนบัจากจุดตํ่าสุดจุด
หน่ึง (trough) ไปจุดตํ่าสุดอีกจุดหน่ึงซ่ึงมีระยะ
เวลานานนมากกว่า 1 ปี  แบบแผนของวฏัจกัรท่ีพบ
แบ่งเป็นช่วงไดแ้ก่ ช่วงรุ่งเรือง (prosperity) เป็นจุดสูงสุด 
(peak) ของวฏัจกัร  ช่วงถดถอย (recession) เป็นช่วงท่ีทาํ
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ใหอ้นุกรมเวลามีค่าลดลง  ช่วงตกตํ่า (depression) เป็นจุด
ตํ่าสุดของวฎัจกัร และช่วงฟ้ืนตวั (recovery) เป็นช่วงท่ี
ทาํใหอ้นุกรมเวลามีค่าเพิ่มข้ึน 

3.ความผันแปรจาก เหตุ ก า ร ณ์ไ ม่ปก ติ 
(irregular fluctuations) เป็นส่วนของอนุกรมเวลาท่ีมีการ
เคล่ือนไหวเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้และไม่
เกิดบ่อยเช่น ภยัธรรมชาตินํ้าท่วม สึนามิ, สงคราม, ปฏิวติั
, การนดัหยดุงาน เป็นตน้ 

จากส่วนประกอบของอนุกรมเวลาทาํให้เกิดอนุกรม
เวลาซ่ึงมีตวัแบบอนุกรมเวลา (Model of time series) ท่ี
นิยม 2 ตวัแบบไดแ้ก่ ตวัแบบการบวก (Additive Model) 
และตวัแบบการคูณ (Multiplicative Model) หรือเป็น
อนุกรมเวลาแบบคลาสิกซ่ึงมีลักษณะดังน้ี (ศิริลักษณ์  
สุวรรณวงศ,์ 2556; อรรถกร เก่งพล และธิดารัตน์  สลกั
คาํ, 2557) 

ตวัแบบการบวก Yt = Tt +St +Ct +It 
ตวัแบบการบวกมีพื้นฐานว่าส่วนประกอบทั้งส่ีเป็น

อิสระต่อกัน ถ้าส่วนประกอบใดส่วนประกอบหน่ึง
เปล่ียนไปไม่วา่จะเพิ่มหรือลดไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีเหลือ 

ตวัแบบการคูณ Yt  = Tt *St *Ct *It 
ตัวแบบการคูณมีพื้นฐานว่าส่วนประกอบทั้ งส่ีมี

ความสัมพนัธ์กนั ถา้ส่วนประกอบใดส่วนประกอบหน่ึง
เปล่ียนไปไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงของส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีเหลือ 

ลกัษณะขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์อนุกรมเวลาตอ้ง
เป็นข้อมูล ท่ี เก็บรวบรวมมานานพอสมควรและมี
ความสัมพนัธ์กบัเวลาโดยการเปลี่ยนแปลงค่าสังเกตได้
ตอ้งมีสาเหตุมาจากเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปเท่านั้น  และ
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมตอ้งมีช่วงเวลาท่ีเท่ากนั  สาํหรับการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบเชิงเส้นลกัษณะความสัมพนัธ์
ของค่าสังเกตปัจจุบนัเป็นฟังก์ชัน่เชิงเส้นของค่าสังเกต
ในอดีต 

การวเิคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวธีิบอ็กซ์เจนกนิส์  
(Box-Jenkins) 

เป็นวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมมีความถูกตอ้งเม่ือ
พยากรณ์ในระยะสั้นและสามารถใชไ้ดก้บัขอ้มูลท่ีมีการ
เคล่ือนไหวทุกประเภทโดยการพยากรณ์ต้องเลือกตัว
แบบท่ี เหมาะสมกับชุดข้อมูลโดยพิจารณาจากค่ า
สหสัมพนัธ์ 2 แบบคือ (1) ค่าฟังก์ชัน่สหสัมพนัธ์ใน
ตนเอง (Autocorrelation Function--ACF) เป็นฟังกช์ัน่ท่ี
ไดจ้ากค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งค่าสงัเกตในอนุกรมชุดหน่ึง
กบัค่าสงัเกตในอนุกรมชุดเดิมท่ีช่วงเวลาเหล่ือมกนั (lags) 
1,2,... ช่วงเวลา โดย ณ จุดใกล้ๆ  กนัจะมีค่ามากและ
ค่อยๆ ลดเม่ือจุดนั้นห่างไป ฟังกช์ัน่สหสัมพนัธ์ในตนเอง
มีความแตกต่างจากสหสัมพนัธ์ (Correlation) โดย
ฟังกช์ัน่สหสมัพนัธ์ในตนเองจะหาจากขอ้มูลตวัแปรเดียว
ส่วนสหสัมพนัธ์จะหาจากขอ้มูล 2 ตวัแปร และ (2) 
ฟั ง ก์ ชั่ น สหสั มพัน ธ์ ใ นตน เ อ งบ า ง ส่ วน  (Partial 
Autocorrelation Function--PACF)  ซ่ึงเป็นฟังก์ชัน่ค่า
สหสัมพนัธ์บางส่วนระหว่างค่าสังเกตในอนุกรมชุดหน่ึง
กบัค่าสังเกตในอนุกรมชุดเดิมท่ีช่วงเวลาเหล่ือม (lags) 
1,2,... ช่วงเวลาเม่ือควบคุมอนุกรมท่ีอยูร่ะหว่างช่วงเวลา
เหล่ือมใหมี้ค่าคงท่ี ถา้ ACF และ PACF มีค่าเท่ากบั 0 ทุก
ช่วงเวลาห่างจะไดแ้บบจาํลองท่ีเรียกว่า white noise  ถา้ 
ACF และ PACF ท่ีไดจ้ากการแปลงอนุกรมเวลาให้
คุณสมบัติคงท่ีโดยการหาผลต่างมีค่าเท่ากับ 0 จะได้
แบบจาํลองหรือตวัแบบท่ีเรียกวา่ Random walk 

ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาดว้ยวิธี Box-Jenkins 
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะตามการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา
ดงัน้ี (นงลกัษณ์  วิรัชชยั, ม.ป.ป.; ทรงศิริ  แตส้มบติั, 
2549; ภูมิฐาน  รังคกูลนุวฒัน์,  2556; อรรถกร เก่งพล 
และธิดารัตน ์ สลกัคาํ, 2557; ภทัร วรภู, 2556)  

1. อนุกรมเวลาท่ีมีความน่ิง (Stationary) เป็น
อนุกรมเวลาท่ีมีค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวน และความ
แปรปรวนร่วมของตวัแปรในแต่ละช่วงเวลามีค่าคงท่ี  
นอกจากนั้นฟังก์ชั่นสหสัมพนัธ์ในตนเองมีความคงท่ี
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ตลอดช่วงเวลา เม่ืออนุกรมเวลามีความน่ิงจะกาํหนดตวั
แบบในรูป ARMA (p,q) 

2. อนุกรมเวลาท่ีไม่มีความน่ิง (Nonstationary) 
เป็นอนุกรมเวลาท่ีมีค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวน และ
ความแปรปรวนร่วมของตวัแปรในแต่ละช่วงเวลาไม่คงท่ี  
เน่ืองจากชุดขอ้มูลมีลกัษณะแนวโนม้หรือฤดูกาลตอ้งทาํ
ให้ชุดขอ้มูลมีคุณสมบติัคงท่ีทางสถิติดว้ยการหาผลต่าง
เพื่อทาํใหอ้นุกรมเวลามีความน่ิง โดยถา้เป็นอนุกรมเวลา
ท่ีไม่มีความน่ิงเน่ืองจากแนวโน้มจะกําหนดตัวแบบ
อนุกรมเวลาในรูป ARIMA (p,d,q) ส่วนอนุกรมเวลาท่ีไม่
มีความน่ิงเน่ืองจากฤดูกาลจะกาํหนดตวัแบบอนุกรมเวลา
ในรูป SARIMA (p,d,q) 

ตวัแบบอนุกรมเวลาท่ีพบบ่อยได้แก่ ARIMA 
(Auto-Regressive Integrated Moving Average) แสดง
ลาํดบั p,d,q ใช้สัญลกัษณ์ ARIMA (p,d,q) ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

AR = Autoregression แสดงลาํดบัท่ี p หมายถึง 
กระบวนการถดถอยในตนเองเป็นการวิเคราะห์เพื่อหา
ฟังก์ชั่นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าสังเกตในขอ้มูล
อนุกรมเวลาท่ีข้ึนอยูก่บัค่าของตนเองในอดีตท่ีผา่นมาเม่ือ
เวลาห่างกนั k หน่วย  ตวัอยา่งเช่น Autoregression ลาํดบั
ท่ี 1 เขียนสญัลกัษณ์วา่ AR (1) 
 I = Integrated แสดงลาํดบัท่ี d หมายถึง 
กระบวนการหาผลต่าง (differencing) เป็นการวิเคราะห์
เพื่อขจัดอิทธิพลแนวโน้มหรือฤดูกาลท่ีทําให้ข้อมูล
อนุกรมเวลามีการเปล่ียนแปลงโดยการแทนท่ีค่าสังเกต
แต่ละค่าในอนุกรมเวลาดว้ยผลต่างระหว่างค่าสังเกตนั้น
กบัค่าสังเกตในอดีตท่ีผ่านมาเม่ือเวลาห่างกนั k หน่วย 
การหาผลต่างจะทาํใหอ้นุกรมมีความน่ิงมากข้ึน โดยปกติ
แล้วมกัทาํการหาผลต่างไม่เกิน 2 คร้ังขอ้มูลก็จะมี
คุณสมบติั stationary ตวัอยา่งเช่น I (1) หรือ ARIMA 
(0,1,0) 

MA = Moving Average แสดงลาํดบัท่ี q 
หมายถึง  กระบวนการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเป็นการ

วิเคราะห์เพื่อปรับฟังกช์ัน่ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมีค่าสังเกต
กระเพื่อมข้ึนลง (fluctuation) ใหเ้ป็นโคง้เรียบโดยการหา
ค่าเฉล่ียของอนุกรมเวลาในช่วงนั้ นกับค่าสังเกตใน
ช่วงเวลาก่อนหนา้ ตวัอยา่งเช่น MA (1) หรือ ARIMA 
(0,0,1) 

ดงันั้น ARIMA (p,d,q) จึงหมายถึงโมเดลท่ีมี
ฟังกช์ัน่การถดถอยในตนเองลาํดบัท่ี p มีการวิเคราะห์ค่า
ผลต่างลาํดับท่ี d และมีการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
ลาํดบัท่ี q  ส่วนการวิเคราะห์อนุกรมเวลาดว้ยวิธี Box-
Jenkins แบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี (นงลกัษณ์  
วิรัชชยั, ม.ป.ป.; ทรงศิริ  แตส้มบติั, 2549; พงษศิ์ริ ศิริ
พานิช  และคณะ, 2550; จินตพร หน้ิวอินป๋ัน และคณะ, 
2555; วรางคณา กีรติวิบูลย ์และ เจ๊ะอฐัฟาน มาหิเละ, 
2554; Kwangbox Jeong, Choongwan Koo, and Taehoon 
Hong, 2014; ภทัร วรภู, 2556) 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบลักษณะข้อมูลและ
การระบุโมเดล (model identification)      เป็นขั้นตอน
ตรวจสอบลกัษณะขอ้มูลเช่น ขอ้มูลมีแนวโนม้หรือไม่  มี
องคป์ระกอบฤดูกาลหรือไม่  และระบุขอ้มูลอนุกรมเวลา
ว่ามีฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์เป็นแบบใด มีพารามิเตอร์
ประมาณค่าใดบา้ง  ตลอดจนตรวจสอบความคงที่หรือ
ความน่ิง (stationary check) ของอนุกรมเวลาดว้ยการหา
ค่าเฉล่ีย (mean) ความแปรปรวน (variance) ถา้ขอ้มูล
อนุกรมเวลามีความคงท่ีค่าสังเกตหลายค่าในแต่ละ
ช่วงเวลาตอ้งมีค่าใกลเ้คียงกนั แต่ถา้ขอ้มูลอนุกรมเวลาไม่
มีความคงท่ีตอ้งทาํให้เกิดความคงท่ีด้วยการหาผลต่าง 
(differencing) จนอนุกรมเวลาคงท่ีจะได้ลําดับการหา
ผลต่าง d  การตรวจสอบ stationary ของขอ้มูลโดย
พิจารณาจากการพลอตกราฟ นอกจากนั้นแลว้ยงัสามารถ
พิจารณาจากการทดสอบ Unit root เม่ืออนุกรมอยู่ใน
รูปแบบ AR(1) หรือการทดสอบ Augmented Dickey and 
Fuller (ADF) test เม่ืออนุกรมอยูใ่นรูปแบบ AR(p) โดยมี
สมมติฐานในการทดสอบคือ 

 H0: ขอ้มูลไม่มีความคงท่ี (nonstationary) 
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 H1: ขอ้มูลมีความคงท่ี (stationary) 
ผลการทดสอบถ้าปฏิเสธ H0 แสดงว่าข้อมูล

อนุกรมเวลามีคุณสมบติั stationary แต่ถา้ผลการทดสอบ
ยอมรับ H0 แสดงว่าขอ้มูลอนุกรมเวลามีคุณสมบติั 
nonstationary ตอ้งทาํการหาผลต่าง  โดยปกติแลว้มกัทาํ
การหาผลต่างไม่เกิน 2 คร้ังขอ้มูลก็จะมีความคงท่ี 
กระบวนการหาผลต่ างมากเ กินไปจะทําให้ความ
แปรปรวนจากกระบวนการหาผลต่ า งม ากกว่ า
กระบวนการเดิมเสมอ (มุกดา แมน้มินทร์, 2549;  ภูมิฐาน  
รังคกลูนุวฒัน,์  2556; ภทัร วรภู, 2556) 

ส่วนวิธีการระบุโมเดลขอ้มูลโดยพิจารณาจาก
วิธีพลอตกราฟของอนุกรมเวลา หรือวิธีพิจารณาฟังกช์ัน่

สหสัมพนัธ์ในตนเอง (Autocorrelation Function--ACF) 
และฟังก์ชั่นสหสัมพันธ์ในตนเองบางส่วน  (Partial 
Autocorrelation Function--PACF) นาํค่า ACF และ 
PACF มาเขียนกราฟเรียกแผนภาพ correllogram เพื่อหา
รูปแบบ AR และ MA ซ่ึงแสดงลาํดบั p และ q ท่ี
เหมาะสมกับขอ้มูลอนุกรมเวลา ลักษณะฟังก์ชั่น
สหสัมพนัธ์ในตนเอง (ACF) จะมีเคร่ืองหมายบวกและ
ลบสลบักนัและจาํนวนค่าสังเกตในการคาํนวณ ACF มี
ค่าลดลงเม่ือช่วงเวลาเหล่ือมมีค่ามาก   ส่วนฟังก์ชั่น
สหสัมพนัธ์ในตนเองบางส่วน (PACF) มกัมีค่าลดลงแต่
เคร่ืองหมายไม่เปล่ียนแปลง  โดยรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั
ขอ้มูลดงัตาราง 1 

ตาราง 1 
รูปแบบท่ีเหมาะสมของโมเดล ARIMA (p,d,q) โดยพิจารณา ACF และ PACF 

โมเดล ACF PACF 
AR (p)/ 
ARIMA (p,0,0) 

ลดลงเร่ือย ๆ (die down) เขา้หา 0 
มีค่าบวกและลบสลบักนั 

มีจาํนวนห่างกันเกิน p ช่วง มีค่าสูง (spike) 
ภายหลัง lag p มีค่าเท่ากับ 0 

ตวัอยา่ง  
AR (2)/ 
ARIMA (2,0,0)  

MA (q)/ 
ARIMA (0,0,q) 

มีจาํนวนห่างกนัเกิน q ช่วง มีค่าสูง (spike) 
ภายหลงั lag p มีค่าเท่ากบั 0 

ลดลงเร่ือย ๆ (die down) เข้าหา 0 

ตวัอยา่ง  
MA (2)/ 
ARIMA (0,0,2)  
ARIMA (p,0,q) ลดลงเร่ือย ๆ (die down) เขา้หา 0  

มีค่าบวกและลบสลบักนั 
ลดลงเร่ือย ๆ (die down) เข้าหา 0  

ตัวอย่าง  
ARIMA (1,0,1) 
   
ทีม่า. ดดัแปลงจากลกัษณะโมเดลแยกตามรูปแบบฟังกชัน่ ACF และ PACF (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ม.ป.ป.) 

ขั้นตอนที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ใน
โมเดล (model parameter estimation) หลงัการระบุ
โมเดล ARIMA (p,d,q) ต่อไปคือการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยวิธี Conditional least 
squares, Unconditional least squares และวิธีประมาณ
ค่าแบบ maximum likelihood  อนุกรมท่ีไดใ้หม่จะถูก
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นาํมาเปรียบเทียบกบัอนุกรมเดิมเพื่อคาํนวณหาอนุกรม
เศษเหลือ (residual)  

ขั้นตอนที่ 3 การวินิจฉัยโมเดล (model 
diagnosis) เพื่อวินิจฉยัความเหมาะสมของโมเดลโดย
ตรวจสอบ ACF และ PACF ของอนุกรมเศษเหลือควร
จะอยูใ่กล ้0 และความแปรปรวนของอนุกรมเศษเหลือ
ควรมีค่าคงท่ี (homoscedasticity)  ส่วนการทดสอบทาง
สถิติโดยใช ้Ljung-Box Q-statistics ทดสอบเศษเหลือ
อย่างนอ้ยหน่ึงในส่ีของค่าสังเกตทั้งหมดแต่ไม่เกิน 50 
ค่าโดยผลการทดสอบควรยอมรับสมมติฐานศูนย์
หรือไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทุกช่วงเวลาท่ีทดสอบแสดง
ว่าไดแ้บบจาํลองท่ีเหมาะสม แต่ถา้ปฏิเสธสมมติฐาน
ศูนยแ์สดงว่าอนุกรมเศษเหลือหรือความคลาดเคล่ือน
ยงัมีสหสัมพนัธ์อยู่ต้องปรับปรุงแบบจําลองหรือตัว
แบบใหม่  การพิจารณาลกัษณะตวัแบบท่ีเหมาะสมควร
มีค่า Information Criterion ได้แก่ Bayesian 
Information Criteria (BIC), Akaike Information 
Criterion (AIC) ตํ่าท่ีสุด มีค่าประมาณท่ีให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนได้แก่ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน
เฉล่ียสมับูรณ์ (MAPE) ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียสมับูรณ์ 
(MAE) ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนยก
กําลังสอง (RMSE) ค่าความคลาดเคล่ือนกําลังสอง
เฉล่ีย (MSE) มีค่าน้อยท่ีสุด และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ยกกาํลงัสอง (R2) จากการวิเคราะห์แบบ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสูงซ่ึงแสดงว่าโมเดลมีความ
เหมาะสมดี ถา้ไม่เหมาะสมตอ้งทาํการกาํหนดรูปแบบ
ใหม่  

ขั้นตอนที่ 4 การพยากรณ์ (forecasting) ใช้
ตวัแบบท่ีดีท่ีสุดในขั้นตอน 3 เพื่อพยากรณ์ค่าสังเกตท่ี
ควรจะเป็นตามช่วงเวลาในอนาคต  

ขอ้ดีของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบเชิง
เส้นคือสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบเชิง
เส้นและสามารถพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมีแบบ
แผน seasonal โดยใช ้SARIMA ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (MRA) ตวัแบบ ARIMA 
เหนือกวา่ MRA ส่วนขอ้จาํกดัของการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาแบบเ ชิ ง เส้นโดยถึงแม้ว่ าตัวแบบจะมีการ
ตรวจสอบแล้วแต่ เศษเหลือจากตัวแบบอาจย ังมี
ส่วนประกอบแบบไม่เชิงเส้นคงเหลืออยู่ในเศษเหลือ 
(Zhang, 2003) ซ่ึงตวัแบบอนุกรมเวลาแบบเชิงเส้น 
ARIMA หรือ SARIMA ไม่สามารถอธิบายอนุกรม
เวลาแบบไม่เชิงเส้นเหล่านั้ นได้อย่างมีประสิทธิผล 
(Kwangbox Jeong, Choongwan Koo, and Taehoon 
Hong, 2014) 
 
การวเิคราะห์อนุกรมเวลาแบบไม่ใช่เชิงเส้น  
(Non-linear Approach) 

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบไม่ใช่เชิงเส้น
ไดแ้ก่ วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network--ANN) และ Support Vector Machine 
(SVM) (Vapnik V, 1995 อา้งถึงใน ภทัร วรภู, 2556) 
ในบทความนาํเสนอวิธีโครงข่ายประสาทเทียมซ่ึงเป็น
ตวัแบบท่ีไดรั้บความนิยมเน่ืองจากประสบความสาํเร็จ
ในการประยุกต์ใช้ทางศาสตร์ด้านต่างๆ   ซ่ึงวิ ธี
โครงข่ายประสาทเทียมมีสาระดงัน้ี 
 
วธีิโครงข่ายประสาทเทยีม  
(Artificial Neural Network--ANN) 

ANN model เป็น non-linear approach ท่ีมี
โครงสร้างพื้นฐานคลา้ยใยประสาทในสมองของมนุษย์
จึงเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียม โดย ANN มีการ
คาํนวณท่ีเลียนแบบการทาํงานของระบบสมองของ
มนุษย์และมีการส่งสัญญาณรวมถึงการแก้ปัญหาท่ี
ซบัซ้อนผ่านเซลลป์ระสาท (Neural) หรือเรียกโหนด 
(node) ท่ีเช่ือมโยงกนัหลายชั้น  ตวัแบบ ANN สามารถ
ประยุกต์นํามาใช้พยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาแต่ตอ้ง
ปรับตวัแปรอิสระโดยทาํให้ขอ้มูลในอดีตกลายเป็นตวั
แปรอิสระตามช่วงเวลาต่าง ๆ (Lag) (ภทัร วรภู, 2556)  
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โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (multi-
layer perceptron--MLP)  มีโครงสร้างประกอบไปดว้ย 3 
ชั้นโดยในแต่ละชั้นจะมีจาํนวนเซลลแ์ละมีการเช่ือมโยง
กันทุกเซลล์ซ่ึงจะมีค่าเบียงเบน (bias) และค่านํ้ าหนัก 
( weight)  เ ป็ น ตัว แปร อิ ส ร ะขอ ง ฟั ง ก์ ชั่ น ใ นก า ร
ประมวลผล ในแต่ละชั้นมีรายละเอียดดงัน้ี (ภทัร วรภู, 
2556; ทวี ชยัพิมลผลิน, ม.ป.ป.; Kwangbox Jeong, 
Choongwan Koo, and Taehoon Hong, 2014)  

1.ขอ้มูลเขา้ (input layer) เป็นชั้นท่ีรับขอ้มูลเพื่อ
สร้างตวัแบบจะมี 1 layer โดยจาํนวน Input neurons ใน
ชั้นขอ้มูลนาํเขา้คือจาํนวนปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นขอ้มูลตั้งตน้
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนตวัแปรอิสระท่ีเลือกใชใ้นการสร้าง
ตวัแบบโดยตวัแปรจะถูกผสมผสานใน input layer ผา่น 
combination function ดงัสมการ 

β ii
i

il xwx +=ƒ ∑)(  โดย f คือ combination 

function  wil  คือ นํ้าหนกัระหวา่ง ith neuron ท่ี input 
layer และ lth neuron ท่ี hidden layer  ส่วน Xi คือ ith 
neuron ท่ี input layer และ βI คือ ค่าเบ่ียงเบนของ ith 
neuron  

2.ชั้นซ่อน (hidden layer) อยูถ่ดัจากชั้นขอ้มูล
เขา้ซ่ึงอาจมีมากกวา่ 1 ชั้น จาํนวนชั้นซ่อนและ Hidden 
neurons แต่ละชั้นซ่อนข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของขอ้มูล
ในกรณีมีความซบัซอ้นของขอ้มูลค่อนขา้งมากจาํนวน
เซลลใ์นชั้นซ่อนจะมีจาํนวนมาก ผูว้ิจยัตอ้งประมาณ
ค่าพารามิเตอร์จาํนวนเซลลใ์นชั้นซ่อนซ่ึงไม่มีกฎเกณฑท่ี์
แน่นอนในการกาํหนดแต่สามารถพิจารณาไดจ้ากจาํนวน
ความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด  โดยจาํนวนเซลลใ์นชั้นซ่อน
ท่ีเหมาะสมจะมีผลต่อประสิทธิภาพของแบบจาํลอง  ใน
ชั้นซ่อนจะมีการคาํนวณการถ่วงนํ้าหนกัของใยประสาท
ผา่น activation function (transfer function เช่น 
hyperbolic tangent function) ดงัสมการ 

)()(

)()(

))(cosh(
))(sinh())(( xfxf

xfxf

ee
ee

xf
xfxfg −

−

+
−

==  โดย g คือ 

hyperbolic tangent function ซ่ึงเป็น transfer function  

3. ชั้นขอ้มูลออก (output layer) เป็นชั้นสุดทา้ย
ของโครงข่ายจะมี 1 layer โดยจาํนวนเซลลใ์นชั้นจะเป็น
จาํนวนตวัแปรท่ีแบบจาํลองประมวลผลได ้ ลกัษณะของ
ใยประสาทท่ีกาํหนดโดยใช ้combination function  และ 
activation function ซ่ึงจะแสดงในชั้นขอ้มูลออกและเป็น
ค่าพยากรณ์ท่ีนาํไปใชจ้ริงโดย ANN จะปรับนํ้ าหนกัใน
แต่ละชั้นเพื่อให้ไดค่้าพยากรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัค่าจริงมาก
ท่ีสุด  ฟังก์ชั่นท่ีนิยมใช้ในการวัดความคลาดเคลื่อน
ระหว่างค่าจริงและค่าพยากรณ์คือค่าความคลาดเคลื่อน
กาํลงัสองเฉล่ีย (MSE) 

ส่ิงสาํคญัในการพฒันา ANN model คือ
กระบวนการวิเคราะห์ MLP ซ่ึงแบ่งเป็น training phase 
และ validation phase ดงัน้ี  การวิเคราะห์ในช่วง training 
phase จะมีชุดขอ้มูล training ท่ีถูกใชพ้ฒันาโครงข่ายท่ี
เหมาะสม (optimal MLP network) ผา่นกระบวนการ 
iterative learning process ส่วนการวิเคราะห์ใน 
validation phase จะมีการตรวจสอบความตรงของ
โครงข่ายท่ีสร้างใน training phase ดว้ยชุดขอ้มูลเพื่อ
ประเมินความสามารถในการพยากรณ์เม่ือเทียบกบัค่า
สงัเกตได ้(Kwangbox Jeong, Choongwan Koo, and 
Taehoon Hong, 2014) ขอ้จาํกดัในการใชโ้ครงข่าย
ประสาทเทียมคือการกาํหนดค่า (calibration) ของโมเดล
ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการเช่ือมโยงซ่ึงถูกกาํหนดค่าใน 
training process ดงันั้นความแม่นยาํของการวเิคราะห์
โครงข่ายประสาทเทียมจึงข้ึนอยูก่บัความแม่นยาํของ 
training process เพราะ training process แสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง input และ output (Shu, Henson, 
& Willse, 2013)  
 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบไม่ใช่เชิงเส้นโดย
โครงข่ายประสาทเทียมหรือ ANN model แมจ้ะมีขอ้ดี
หลายอยา่งอนัไดแ้ก่ มีความยดืหยุน่สูง  สามารถใชก้บัตวั
แปรท่ีไม่เป็นเส้นตรง  สามารถนาํไปใชไ้ดห้ลากหลาย  
และใชใ้นขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นสูง แต่กมี็ขอ้จาํกดัโดย
ไม่สามารถอธิบายลกัษณะ seasonal และ trend ในการ



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology58 Vol. 9 No. 2 May-August 2015

วิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบเชิงเส้นได ้อีกทั้งโครงข่าย
ประสาทเทียมมีความซบัซอ้น ไม่มีหลกัการในการ
กาํหนดจาํนวนชั้นซ่อนและจาํนวนโหนดในชั้นซ่อน 
ตอ้งทราบตวัแปรท่ีแน่นอนก่อนนาํไปใชใ้นแบบจาํลอง  
และอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรเป็นสมการอยา่งง่าย
ไดย้าก (จีรนนัท ์เขิมขนัธ์  และ สุรชยั  จนัทร์จรัส, 2556; 
พงษศิ์ริ ศิริพานิช  และคณะ, 2550; Kwangbox Jeong, 
Choongwan Koo, and Taehoon Hong, 2014)  จาก
ขอ้ดอ้ยของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบเชิงเส้นและ
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบไม่ใช่เชิงเส้นดงักล่าว
ขา้งตน้จึงทาํใหเ้กิดความนิยมในการพฒันาโมเดล
ผสมผสาน (Hybrid model) เพื่อพฒันาความแม่นยาํใน
การพยากรณ์โดยรวม linear approach และ non-linear 
approach เขา้ดว้ยกนัซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงักล่าวต่อไป 
 
การวเิคราะห์อนุกรมเวลาด้วยโมเดลผสมผสาน  
(Hybrid Models) 
 จากขอ้ดอ้ยของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบ
เชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้นทาํให้เกิดการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาดว้ยโมเดลผสมผสาน (Hybrid Models) ซ่ึงสามารถ
ทาํไดด้ว้ยวิธีการ Traditional hybrid และวิธีการสร้างตวั
แบบ Hybrid combined  โดยในแต่ละวิธีการมีสาระดงัน้ี 
(พงษศิ์ริ ศิริพานิช, 2550; พงษศิ์ริ ศิริพานิช และคณะ, 
2550; ภทัร วรภู, 2556) 

วธีิการ Traditional hybrid   
หลกัการของวิธีการ Traditional hybrid โดยตวั

แบบผสมจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองโดยเร่ิมจากสร้าง
ตวัแบบ linear แลว้นาํค่าเศษเหลือจากการพยากรณ์ไปทาํ
การพยากรณ์ต่อดว้ยตวัแบบ non-linear ซ่ึงขอ้มูลทั้งสอง
ส่วนทาํการวิเคราะห์ไม่พร้อมกัน  วิธีการ Traditional 
hybrid มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. นําข้อมูล เข้า สู่ตัวแบบโดยข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนประกอบแบบเชิงเส้น (linear 

approach) และส่วนประกอบแบบไม่ใช่เชิงเส้น (non-
linear approach) แสดงความสมัพนัธ์ดงัน้ี  

tY  = tL + tN + εt 
 โดย tY  คือค่าสังเกตของอนุกรมเวลาท่ีเวลา t, 

tL คือส่วนประกอบแบบเชิงเส้น (linear approach), tN

คื อ ส่ วนประกอบแบบไม่ ใ ช่ เ ชิ ง เ ส้ น  ( non-linear 
approach) และ εt คือความคลาดเคล่ือนสุ่มท่ีเวลา t  

2. ใชต้วัแบบ ARIMA วิเคราะห์อนุกรมเวลา
เพื่อประมาณค่าพยากรณ์ของส่วนประกอบท่ีเป็นแบบเชิง
เส้น tL̂  

3. หา เศษ เห ลือจากตัวแบบ  ARIMA ดัง
สมการ εt = tY - tL̂  

4. ค่าเศษเหลือท่ีได้จากตวัแบบ ARIMA ถูก
จดัให้เป็นส่วนประกอบแบบไม่ใช่เชิงเส้น tN̂ แล้วทาํ
การพยากรณ์ต่อในตวัแบบ ANN จะไดค่้าพยากรณ์ส่วน
ส่วนประกอบท่ีเป็นแบบไม่ใช่เชิงเส้น tN̂  

5. รวมค่าพยากรณ์แบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิง
เส้น  ค่าพยากรณ์รวมดงัสมการ  tŶ = tL̂ + tN̂  

6. นาํค่าจริงลบด้วยค่าพยากรณ์รวมจะได้ค่า
เศษเหลือทั้งหมดดงัสมการ   te = tY - tŶ  

7. นําค่าเศษเหลือทั้ งหมดมาวิเคราะห์ความ
แม่นยาํของตวัแบบ 

วธีิการสร้างตวัแบบ Hybrid combined 
หลกัการของตวัแบบผสมโดยขอ้มูลนาํเขา้สู่ตวั

แบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนประกอบแบบเชิงเส้น 
(linear approach) และส่วนประกอบแบบไม่ใช่เชิงเส้น 
(non-linear approach) เหมือนวิธีการ Traditional hybrid 
แต่มีความแตกต่างโดยจะสร้างตวัแบบพยากรณ์แต่ละ
ส่วนประกอบแยกกนัโดยสามารถทาํทั้ง 2 แบบพร้อมๆ 
กนัได ้ หลงัจากนั้นนาํค่าพยากรณ์ทั้ง 2 แบบมารวมกนั
โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบผลรวมเชิงเส้นตรง  (Linear 
combination) แลว้จึงหาค่านํ้ าหนกั (weight) ท่ีทาํให้ค่า
พยากรณ์มีความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด  ถ้าค่าความ
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ARIMASVM และ ARIMAANNSVM ประเมินความ
แม่นยาํของตวัแบบทั้ง 6 แบบดว้ย RMSE, MSE, MAE, 
MAPE การวเคราะห์โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลามาตรฐาน
และอนุกรมเวลาจริงในประเทศไทยโดยเลือกขอ้มูลจาก
หลายๆ แหล่งขอ้มูล  ผลการศึกษาพบว่าตวัแบบผสม 
ARIMAANN และ ARIMASVM มีความแม่นยาํในการ
พยากรณ์ใกลเ้คียงกบัตวัแบบเด่ียว ARIMA กบัตวัแบบ
เด่ียว ANN ส่วนตวัแบบผสม ARIMAANNSVM มีความ
แ ม่ น ย ํา ใ น ก า รพ ย า ก รณ์ ม า ก ก ว่ า ตั ว แ บบผสม 
ARIMAANN และ ARIMASVM และมีความแม่นยาํใน
การพยากรณ์มากกว่าตวัแบบเด่ียว ARIMA, ANN และ 
SVM ดงันั้นตวัแบบผสม ARIMAANNSVM จึงเป็นตวั
แบบทางเลือกท่ีดีโดยเฉพาะในงานท่ีต้องการความ
แม่นยาํของการพยากรณ์สูง 

จีรนนัท ์เขิมขนัธ์ และสุรชยั จนัทร์จรัส (2556) 
ได้ศึกษาเคร่ืองมือพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน
 โดยเปรียบเทียบวิธีได้แก่ โลจิท โพรบิท การ
วิเคราะห์จาําแนกประเภทหลายตวัแปร และโครงข่าย
ประสาทเทียม พบว่าแบบจาํลองโลจิทและโพรบิทเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความยืดหยุ่นในการประยุกตใ์ชแ้ละง่ายต่อ
การทาํความเขา้ใจ  ส่วนงานวิจยัท่ีตอ้งการจาํแนกหลาย
กลุ่มหลายตัวแปรเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมควรใช้การ
วิเคราะห์จาํแนกประเภทหลายตวัแปร และในงานท่ีมี
ความซบัซ้อนมากขึ้นตอ้งการเทคนิคท่ีสูงหรือขอ้มูลไม่
เป็นเส้นตรงควรใช้โครงข่ายประสาทเทียมซ่ึงจะทาํให้
การพยากรณ์มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

พชัรี  คุณะสารพนัธ์ (2541) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ในการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณโดยใชว้ิธีริดจ์รีเกรสชนัและวิธีท่ีใชห้ลกัการของ

โครงข่ายประสาทเทียมในกรณีท่ีเกิดพหุสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรอิสระ ใชข้อ้มูลจาํลองดว้ยเทคนิคมอนติคาร์โลผล
การวิจยัพบว่า ANN ใชพ้ยากรณ์ไดดี้กว่า วิธีริดจรี์เกรส
ชนัเม่ือมีการแจกแจงแบบลอกนอร์มอลและการแจกแจง
ปกติปลอมปน  ส่วนวิธีริดจ์รีเกรสชันใช้พยากรณ์ได้
ดีกวา่ ANN เม่ือความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกติ 

ชยกร สมศิลา, สิรภทัร เช่ียวชาญวฒันา และคาํ
รณ สุนติั (2553) ไดศึ้กษาตวัแบบผสมสาํหรับ    การพ
ยากรณ ์คุณภาพอากาศกรณีศึกษาข ้อมูลคุณภาพอากาศใน
ประเทศไทย  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ ์
ระยะสั้นและระยะยาวพบว่า  ตวัแบบผสมระหว ่างวิธีบ็
อกซ ์เจนกินส์ (ARIMA) ร่วมกบัโครง   ข ่ายประสาท
เทียมแบบแพร ่ย ้อนกลบัให ้ผลการพยากรณ ์ท่ีถูกต ้องท่ีสุด
ทั้งในการพยากรณ ์ระยะสั้นและระยะยาวเม่ือเปรียบเทียบ
กับตัวแบบบอกซ ์และเจนกินส ์   ตัวแบบโครงข ่าย
ประสาทเทียมแบบแพร่ย ้อนกลบั   

Taskaya-Temizel และ Casey (2005 อา้งถึงใน 
ภทัร วรภู, 2556) ทาํการพยากรณ์ขอ้มูลยอดขายสินคา้แต่
ละประเภท 9 ชุดขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลฤดูกาล พบว่าตวัแบบ
ผสม (Traditional hybrid) ไม่ไดท้าํใหค้วามแม่นยาํของ
การพยากรณ์สูงกวา่ตวัแบบเด่ียวๆ เสมอไป 
 

 
บทสรุป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวในส่วนตน้
ของบทความสามารถสรุปข้อ ดี -ข้อจํากัดของการ
พยากรณ์แบบเชิงเส้น การพยากรณ์แบบไม่ใช่เชิงเส้น 
และการพยากรณ์แบบตัวแบบผสมผสาน  ได้ดัง น้ี
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เชิงเส้นหรือแบบไม่ใช่เชิงเส้น  แต่จากงานวิจยัต่างๆ ก็ยงั
พบว่ามีงานวิจยับางส่วนให้ผลการศึกษาว่า Traditional 
hybrid ไม่ไดดี้กว่าตวัแบบเด่ียวเสมอไป  ดงันั้นจึงควรมี
การศึกษาและพฒันาตวัแบบหรือ Hybrid models จากตวั
แบบต่างๆ หรือพัฒนารูปแบบขั้นตอนการวิเคราะห์  

ตลอดจนการทดลองใชใ้นการพยากรณ์ท่ีหลายหลากใน
บริบทต่างๆ เพื่อศึกษาความแม่นยาํของตวัแบบผสม หรือ
รูปแบบขั้นตอนการวิเคราะห์ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อศึกษาผล
การพยากรณ์อนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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จะแก้ความเจบ็ปวดอย่างเฉียบพลนัได้อย่างไร  
How to Manage Acute Pain    

                                                                                                                                                                                                                                                ปิลนัยา พิมพาวะ 

บทคดัย่อ 
 ความเจ็บปวดอยา่งเฉียบพลนัเป็นอาการท่ีเกิดข้ึนไดบ่้อยกบัทุกอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย การรักษาตนเองเพื่อ
ลดอาการเจ็บปวดดงักล่าว โดยการซ้ือยาแกป้วดมาใช ้โดยเฉพาะพาราเซตามอล, ยาแกป้วดกลุ่มท่ีไม่ใช่เสตียรอยด ์ 
ผลเสียร้ายแรงจากการใชย้าดงักล่าว คือ การเกิดภาวะตบัวายอยา่งเฉียบพลนัในช่วงปี ค.ศ. 1998-2003 ภาวะตบัวายอยา่ง
เฉียบพลนั  มีสาเหตุมาจากพาราเซตามอล ร้อยละ 48 ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการใชย้าเกินขนาด โดยสรุปพบว่ามีผูป่้วยประมาณ 
56,000 รายท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาในหอ้งฉุกเฉิน และมีผูป่้วย 26,000 รายท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล และมี
จาํนวน 458 รายท่ีเสียชีวิต  รวมถึงการใชย้าแกป้วดกลุ่มท่ีไม่ใช่ เสตียรอยด ์(NSAIDs) ก็เพิ่มอตัราความเส่ียงของการเขา้
รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลมากกว่าผูป่้วยทัว่ไปถึง 4 เท่า และ มกัจะเกิดภาวะไตวาย (acute renal failure)ในเดือน
แรกท่ีเร่ิมใชย้า ในการป้องกนัปัญหาเหล่าน้ี การรักษาความเจ็บปวดอย่างเฉียบพลนัตอ้งเลือกใชย้าให้ถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัระดบัความเจ็บปวด เพื่อแกไ้ขภาวะความเจ็บปวดอยา่งเฉียบพลนัไม่ให้กลายเป็นความเจ็บปวดเร้ือรัง อีก
ทั้งยงัป้องกนัผลเสียจากการใชย้าตามท่ีกล่าวมาแลว้ดว้ย  
 
คาํสําคญั: ความเจบ็ปวดอยา่งเฉียบพลนั, การแกไ้ขความเจบ็ปวดอยา่งเฉียบพลนั 
 
Abstract  
 Acute pain is the most common symptom originating from various organs of human body. The management 
for pain relieve uses analgesic drugs, especially paracetamol, NSAIDs. There are some problems related to pain 
management such as acute toxic hepatitis. During 1998 – 2003, 48 % of patients who used paracetamol had toxic 
hepatitis due to overdose. Fifty six thousand cases were treated at emergency room while 26,000 cases of were 
admitted to be treated in the hospital. 458 cases of these patient died. Using NSAIDs can increase risk of adverse 
effects and some will be admitted into hospital at a rate 4 times more common than in the general population. NSAID 
can cause acute renal failure during the first months of use. To prevent these problems in the management of acute 
pain, there must be careful drug selection according to levels of pain. Successive acute pain treatment will prevent 
chronic pain which can subsequently developed and it will prevent the adverse events of such pain relive medication.   
 
Keywords: acute pain, the management of acute pain 
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ความนํา  
 หลายคนคงจะ เคยมีอาการ เจ็บปวดอย่าง
เฉียบพลันตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ 
ปวดแขน ปวดขาหรือปวดประจาํเดือน และบรรเทาความ
ปวดนั้นด้วยการใช้ยา  ไม่ว่าจะเป็น ยาพาราเซตามอล      
(Paracetamol) หรือแม้กระทั่งการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มท่ี
ไม่ใช่เสตียรอยด(์ NSAID) ซ่ึงก็ถูกนาํมาใชรั้กษากนัอยา่ง
แพร่หลาย เม่ือมีอาการปวดก็จะรับประทานยาพาราเซตา
มอล ผลขา้งเคียงของการใชย้าชนิดน้ีคือ พบอุบติัการณ์
ของการเกิดภาวะตบัวายอย่างเฉียบพลนัระหว่างช่วงปี 
ค.ศ. 1998-2003 มีสาเหตุเกิดจากพาราเซตามอล ร้อยละ 
48 ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการใชย้าเกินขนาด โดยสรุปพบว่า
ผูป่้วยประมาณ 56,000 รายท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาในหอ้ง
ฉุกเฉิน และมีผูป่้วย 26,000 รายท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาตวั
ในโรงพยาบาล และ 458 รายท่ีเสียชีวิต  (U.S. Food and 
Drug Administration, 2010)  อีกทั้งยงัมีรายงานว่าการใช้
ยาแกป้วดกลุ่มท่ีไม่ใช่เสตียรอยด์ (NSAID) เพิ่มอตัรา
ความเส่ียงของ การเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลถึง 4 
เท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป่้วยทัว่ไป และ มกัจะเกิด ARF 
ในเดือนแรกท่ีเร่ิมใชย้า โดยทัว่ไป ความ เส่ียงในการเกิด 
ARF ข้ึนกบัขนาดของยาท่ีใช ้ การใช ้ NSAID แต่ละ
ขนานมีความเส่ียงในการเกิด ARF ไม่ เท่ากนั กล่าวคือ
ความเส่ียงเม่ือใช ้ indomethacin มากกว่า naproxen, 
diclofenac, piroxicam, ibuprofen ซ่ึงมากกว่า aspirin  
(Gutthann, S. P., Rodriguez, L., Raiford, D., et al., 
1996) จะเห็นไดส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นเพียงผลเบ้ืองตน้จากการใช้
ยา เพื่ อ รักษาอาการปวดเ ฉี ยบพลัน ท่ี เ กิด ข้ึนอย่าง
กวา้งขวาง เน่ืองจากผูใ้ช้ยาส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการรักษาอาการปวดเฉียบพลนัอยา่งถูกตอ้ง  ซ่ึง
ในทางการแพทยแ์ล้วยงัมีวิธีการรักษาอาการเจ็บปวด
เฉียบพลนัทั้งท่ีใช้และไม่ใช้ยา หากมีการใชย้าแลว้ตอ้ง
ตามการออกฤทธ์ิและขนาดยาที่ เหมาะสมจึงจะไม่ก่อ
ผลเสียต่อตบัหรือไตดงักล่าว 
 

ความปวด 
 IASP® (International Association for the 
Study of Pain) ใหค้าํนิยามของ “ความเจ็บปวด (Pain)” 
วา่ “เป็นความไม่สบายกาย ไม่สบายใจจากส่ิงรุมเร้าท่ีเกิด
จากการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อ อวยัวะและระบบประสาท
หรือความเจ็บป่วย” ครอบคลุมโดยบริบูรณ์ ทั้งฝ่าย
รูปธรรม (วตัถุ) และนามธรรม (จิต, นาม) เช่นเดียวกนั
กบัท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ตรัสไว้
เก่ียวกบัความทุกข ์ อนักล่าวถึง กระบวนการของการ
เกิดข้ึนของทุกข ์(ความเจ็บปวด) และการดบัไปของทุกข ์
(ความเจ็บปวด) แตกต่างกนัแต่ว่า IASP® อาจหนกัไป
ทางวิทยาศาสตร์สมยัใหม่เพื่อศึกษา“ธรรมชาติ กลไก 
และการบาํบดัรักษาความเจ็บปวด - the Nature, 
Mechanisms, and Treatment of Pain ” ( Keefe, F., 
Ballantyne, J., Blyth, F., et al., 2015) มีทั้งความเจ็บปวด
เฉียบพลันและความปวดเร้ือรัง ความเจ็บปวดอย่าง
เฉียบพลนั หมายถึง ความปวดท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสั้นๆ 
เกิดข้ึนรวดเร็วและมกัมีระยะเวลาของความเจ็บปวดท่ี
จาํกดั ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุของความเจ็บปวดชดัเจน เช่น 
การผ่าตดั การปวดประจาํ เดือน อุบติัเหตุ แต่หากความ
เจ็บปวดเฉียบพลนัไดรั้บการระงบัปวดไม่เพียงพอหรือ
สาเหตุของความเจ็บปวดไม่ได้รับการแก้ไข จะทาํให้
พฒันาเป็นความปวดเร้ือรังตามมาได ้ 
 ในการเกิดความเจบ็ปวดเฉียบพลนันั้น ผูป่้วยมกั
มีการตอบสนองทางระบบประสาทอตัโนมติัร่วมดว้ย
เช่น ความดนัเลือดสูง หวัใจเตน้เร็ว เหง่ืออก โดยความ
เจบ็ปวดเฉียบพลนัท่ีเกิดจากการบาดเจบ็ของเน้ือเยือ่
ร่างกายมกัมีกระบวนการอกัเสบเกิดข้ึนทาํใหเ้กิดการหลัง่
สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิเก่ียวขอ้งกบัการอกัเสบหลายชนิดออกมา
เช่น prostaglandin E2, substance-P, histamine, 
serotonin, ATP, H+(รูปท่ี 1) ซ่ึงการกระตุน้ของสารเคมี
ดงักล่าวกบัตวัรับท่ีอยูบ่นปลายประสาท C (C-fiber) จะ
เกดสญัญาณความเจบ็ปวดข้ึน จากนั้นสญัญาณความ
เจบ็ปวดจะถูกถ่ายทอดไปตามเส้นประสาท C เขา้สู่ไข
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โดยใหค้าํแนะนาํในการปรับลดขนาดยา พาราเซตามอล 
ท่ีใชแ้ต่ละคร้ังไม่ให้เกิน 650 มิลลิกรัม และขนาดยา
สูงสุดต่อวนัคือ 2,600 มิลลิกรัม (ประมาณ 5 เมด็/ วนั; 
ขนาดยา 500 มก.) (U.S. Food and Drug Administration, 
2010)  ทั้งน้ีเพื่อลดความเส่ียงของการท่ีผูบ้ริโภคใช้ยา
พาราเซตามอล เกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงเป็นขนาดท่ี
แนะนาํในกรณีท่ีผูบ้ริโภคมีความไวต่อการเกิดความเป็น
พิษต่อตบัดว้ย 

1.2  NSAIDs เป็นยากลุ่มตา้นการอกัเสบท่ีไม่ใช่ 
เสตียรอยด ์มีฤทธ์ิระงบัปวดและตา้นการอกัเสบไดดี้แบ่ง
ออกเป็นหลายกลุ่มแต่ในตวัท่ีนาํมาใชบ่้อยในการรักษา
ความเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันนั้ นได้แก่   Ibuprofen, 
Diclofenac, Mefenamic Acid ซ่ึงยากลุ่มน้ียงัมีอาการไม่
พึงประสงคต่์อระบบทางเดินอาหารไดม้ากดว้ยอยา่งการ
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และการทาํให้เกิดไตวาย
เฉียบพลนั (acute renal failure ) ตามมาได ้มีรายงานใน
ผูป่้วยท่ี เขา้รับการรักษาในหน่วยอภิบาล (Intensive Care 
Unit--ICU) มี 1-25 % ท่ีมีผลขา้งเคียงเหล่านั้นและอตัรา
การเสียชีวิต 15-60 %3 สาํหรับประเทศไทยมีรายงาน
ตั้งแต่ พ.ศ.2531 พบว่าผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียน แพทย ์ 4 แห่ง 0.14-0.18 % 
เป็นผูป่้วย ARF และประมาณการณ์ว่าในแต่ละปีน่าจะมี
ผูป่้วย ARF 55 คนต่อ ประชากร1 ลา้นคน (Indraprasit, 
S., et al. , 2002) ดงัตวัอยา่งในขอ้มูลยา Ibuprofen ท่ีคน
ส่วนมากจะรับประทานทนัทีเม่ือมีเวลาปวดศีรษะ, มีไข ้
หรือแก้ปวดประจําเดือน  ซ่ึงตามการออกฤทธ์ิและ
ผลขา้งเคียงต่อกระเพาะอาหารและไตวายเฉียบพลนัแลว้ 
ยาชนิดน้ีไม่ควรรับประทานเกิน 1,600 mg.ต่อวนั 
(ibuprofen 400 mg. = ไม่เกิน 4 เมด็ต่อวนั ) และควร
รับประทานหลงัอาหารทนัที ด่ืมนํ้ าตามเยอะๆ อีกทั้งควร
รับประทานเฉพาะเมื่อมีอาการ และสามารถรอเวลาท่ียา
จะออกฤทธ์ิประมาณ 15-30 นาที จึงเพิ่มขนาดยาได ้
(Laurence B., et al. 2008) 

ไม่ควรรับประทานตามดว้ยเมด็ท่ีสอง ควรรอให้เมด็แรก
ออกฤทธ์ิก่อน อีกทั้งการรับประทานยาแกป้วดกลุ่มน้ีไม่
ควรรับประทานเพื่อป้องกนัอาการปวดอยา่งเฉียบพลนัท่ี
คาดวา่น่าจะเกิดข้ึน  

1.3 Opioids เป็นยาท่ีใชใ้นการระงบัปวดรุนแรง 
แต่มีอาการไม่พึงประสงคท่ี์อนัตรายเช่นกนั ซ่ึงยามีทั้ง
กลุ่มท่ีเป็น weak และ strong opioids อยา่งยากลุ่ม weak 
opioids เช่น ยา ultracet® (paracetamol 325 mg + 
tramadol 37.5 mg.) ท่ีถูกนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายเช่นกนั
ในการระงบัปวดเฉียบพลนั ดงันั้นในการประเมินของยา
ชนิดน้ีตอ้งประเมินขนาดยาพาราเซตามอลร่วมกนัทุก
คร้ังเพื่อไม่ใหเ้กิดพิษต่อตบั และมกัจะมีอาการขา้งเคียงท่ี
ทาํใหเ้กิดคล่ืนไส้อาเจียนหลงัรับประทานเสมอซ่ึงบางคน
เขา้ใจผดิวา่คืออาการแพย้า แต่แทท่ี้จริงเป็นเพียง
ผลขา้งเคียงท่ีเกิดจากการออกฤทธ์ิของยาสามารถป้องกนั
ไดโ้ดยการรับประทานหลงัอาหารทนัทีหรือรับประทาน
พร้อมอาหารเพือ่ลดอาการคล่ืนไส้อาเจียน 

2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา จะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนให้การ รักษาความปวดจากการใช้ยา มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะนํามา
ทดแทนการใช้ยาระงับความปวด เป็นการพิจารณาใช้
วิธีการรักษาแบบอ่ืนร่วมดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการฝังเขม็ การ
นวด กายภาพบาํบดั ซ่ึงจะเลือกใชใ้นผูป่้วยเป็นราย ๆไป
ตามความเหมาะสม ยกตวัอยา่งเช่น  
 -ปวดหลงั (Low Back Pain) กบัการฝังเขม็ (ติด
หมุด) ท่ีใบหู (Auricular Acupuncture--AA) จะปวดหลงั
แบบเฉียบพลนัหรือเร้ือรัง อาจลองใช้เทคนิคเดียว
(Unique)เพื่อกระตุน้การทาํงานของระบบประสาท – 
เทคนิคการบาํบดับรรเทาอาการปวดหลงั (Low Back 
Pain)โดยกดแต่ละจุดท่ีใบหูทั้งสองขา้งๆละเพียง 3 นาที 
เชา้และก่อนเขา้นอน (Penney, C., 2008)  
 
 
 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology68 Vol. 9 No. 2 May-August 2015

ภาพ 3 ใชน้ิ้วมือกดจุด (นวดจุด) ท่ีใบหูทั้งสองข้าง ตาม
จุด (�) ท่ีแนะนาํบนรูปน้ี  

- หลักการบําบัดแบบโยคะมีหลักการบําบัด
แบบองคร์วม (holistic) คือครอบคลุมทั้งร่างกายและ
จิตใจหรือท่ีเรียกว่า Life Style Modification             
(พงษ ์วรพงศพ์ิเชษฐ, 2542) กล่าวคือ 
 1) อาหาร (healthy food) 
 2) การบริหารกายแบบโยคะ (Yogasana) 
 3) การผอ่นคลายทางกาย / จิต (relaxation) 
 4) พฒันาสุขภาพทางจิตวิญญาณ (spiritual 
health) 
 1) อาหาร(healthy food) ใชก้ารรับประทาน
อาหารแบบมงัสวิรัติ งดเน้ือสัตวแ์ต่รับประทานนมและ
ไข่ (Ovolacto-Vegetarian) จะช่วยรักษานํ้ าหนกัตวัไม่ให้
เกิน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคญัอันหน่ึงท่ีทาํให้ปวดหลัง การ
รับประทานอาหารแต่พอควร (moderation in eating) ถือ
เป็นหลกัสาํคญั ทาํใหน้ํ้ าหนกัคงท่ี 
 2) การบริหารกายแบบโยคะ (Yogasana) เราใช้
กายบริหารท่าต่าง ๆ โดย เพื่อผ่อนคลายกลา้มเน้ือ 
(relaxation of muscles) เพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 
(muscle strength) และเพิ่มความยืดหยุ่นของกลา้มเน้ือ
และกระดูก (flexibility) มีท่าทางดงัน้ี 
  2.1) ท่าท่ีกม้ไปขา้งหนา้ (forward bending or 
flexion) เช่นท่ามือถึงเทา้ (Padhastasana)  
 2.2) ท่าท่ีกม้ไปดา้นหลงั (backward bending or 
extension) เช่น ท่าสะพานโคง้ (Setu Bandhasana)  

 2.3) ท่าในกลุ่มบิดลาํตวั (twist pose) ไดแ้ก่ ท่า
บิดตวัเทา้เหยยีด (Vagrasana) ท่านัง่บิดตวั (Ardha 
Matsyendrasana  
 2.4) ท่ากม้ดา้นขา้ง ยนืเอียงโนม้ตวัไปดา้นขา้งที
ละขา้ง 
 2.5) กลุ่มท่านอนหงาย เช่น ท่ายกเทา้ (leg 
raising) ท่าบิดเอว (lumbar stretch or Jathara 
Parivartasana) 
 3) การผ่อนคลายทางกายและจิต (relaxation) 
เป็นศาสตร์แห่งการผ่อนคลายทางกายและจิตโดยตรง 
คนไขป้วดหลงัมกัจะมีปัจจยัเร่ืองของความเครียดเขา้มา
เก่ียวขอ้งเสมอ ความเครียดท่ีเร้ือรังทาํให้กลา้มเน้ือหด
เกร็งมากเกินไป (tense muscle tone) ทาํไดโ้ดยใหค้นไข้
นอนในท่าศพอาสนะ (Savasana) หรือท่าจระเข ้
(Makarasana) แลว้ผ่อนคลายกลา้มเน้ือทีละส่วนจาก
ศีรษะถึงปลายเทา้ นอกจากน้ีโยคะยงัใชก้ารฝึกการหายใจ 
ฝึกสมาธิ การสวดมนต ์(chanting) ทาํใหจิ้ตใจผอ่นคลาย 
 4) การพฒันาสุขภาพทางจิตวิญญาณ (spiritual 
health) อารมณ์และความคิดในใจมีผลต่อสุขภาพการเกิด
โรค การหายของโรคและอตัราตาย องคก์ารอนามยัโลก
เรียกวา่สุขภาพทางจิตวิญญาณ (spiritual health) ซ่ึงตอ้งมี
การฝึกหดัทางจิตวิญญาณ (spiritual practice) ท่ีจะเขา้มา
ช่วยให้โรคเหล่าน้ีหายเร็วข้ึน และไม่เป็นเร้ือรัง ซ่ึงโยคะ
มีวิธีการฝึก คือ การสวดมนต์ การฝึกสมาธิการดาํเนิน
ชีวิตตามหลักการเร่ือง ยามคือ การไม่เบียดเบียนกัน
(อหิงสา) ความซ่ือตรง(สัตยา) การไม่ลกัขโมย (อสัเตย
ยะ) การไม่ประพฤติผิดทางกาม(พรหมจรรยา) การไม่
โลภในการสะสมทรัพยส์มบติัมากเกินไป (อปริคาหะ) 
และ นิยามคือ การไม่คิดอกุศล (เศาจะ) พอใจในส่ิงท่ีตน
มีอยู่ (สันโตษะ) ความเพียร (ตบะ) การศึกษาวิธีดาํเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม (สาธยาย) และการปฏิบติัตามคาํสอนของ
พระเจา้ (อิศวาระปณิธานา)    
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ความก้าวหน้าทางเภสัชวทิยาของยาทีใ่ช้ในการรักษาโรคอลัไซเมอร์ 
Pharmacologic Advances in Medicines for Alzheimer’s Disease 

                                                                                                                                                                                                                                                       ชุติพนัธ์ หนูสุก 

บทคัดย่อ   
 โรคอลัไซเมอร์เป็นโรคท่ีเกิดจากการเส่ือมสลายของเซลลส์มอง ท าใหก้ารท างานของสมองเกิดความบกพร่อง 
ผูป่้วยจะมีอาการความจ าเส่ือม อารมณ์แปรปรวนไม่สม ่าเสมอ และมกัมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
ปัจจุบนัเช่ือวา่พยาธิสภาพท่ีท าใหเ้กิดโรคอลัไซเมอร์มี 2 ประการคือ amyloid plaque (A)และ neurofibrillary  tangles 
(NFTs) ยาท่ีใชรั้กษาโรคอลัไซเมอร์ตามพยาธิสภาพในปัจจุบนัมี 2 กลุ่ม คือ cholinesterase inhibitors และ NMDA 
receptor antagonist แต่พบวา่ยากลุ่มดงักล่าวมีปัญหาเก่ียวกบัผลขา้งเคียงและปฏิกิริยาระหวา่งยาสูง  ปัจจุบนัมีขอ้มลู
เก่ียวกบัการเกิดพยาธิสภาพของโรคมากข้ึน ซ่ึงน าไปสู่แนวทางการพฒันาตวัยาใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการรักษา โดยในบทความน้ีจะกล่าวถึงพยาธิสภาพของโรค , ยาท่ีใชรั้กษาในปัจจุบนั และแนวทางการ
พฒันายาในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: อลัไซเมอร์, สมอง, อนุมลูอิสระ 
 
Abstract  
 Alzheimer disease (AD) is neurodegenerative disease. AD is characterized by progressive deterioration in 
cognition, function and behavior. Pathological hallmarks of AD present of amyloid plaque (A) and neurofibrillary  
tangles (NFTs).There are 2 types of drugs for AD patients,which include cholinesterase inhibitors and NMDA 
receptor antagonist.Both of these regulate neurotransmitter release important to memory function. These therapies 
provide minimal symptom relief  for a short    period of time and have a serious adverse reaction and drug interaction. 
This paper provides of the pathology hypothesis in AD and new drug development might help cure, delay or prevent 
the progression of AD. 
 
Keywords:  Alzheimer, brain, free radical
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ความน า  
 ภาวะสมองเส่ือม (Dementia) เป็นกลุ่มอาการท่ี
มีสาเหตุจากการเส่ือมถอยของการท างานของสมอง  มี
การสูญเสียการท าหนา้ท่ีของสมองหลายๆดา้นพร้อมกนั 
แบบค่อยเป็นค่อยไป และเกิดอยา่งถาวร  เป็นโรคท่ีพบ
ไดบ่้อยในผูสู้งอาย ุโดยจะแสดงความผิดปกติทางดา้น
ความคิด ความจ า การตดัสินใจ การใชภ้าษา ผูป่้วยจะมี
การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม อารมณ์ และบุคลิกภาพ 
จนส่งผลรบกวนการด ารงชีวิตของผูป่้วยและครอบครัว 
ภาวะสมองเส่ือมอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น การติด
เช้ือ, ภาวะการขาดวิตามิน B12และโรคอลัไซเมอร์
(Alzheimer’s disease--AD) เป็นตน้ (ทศันีย ์ตนัติฤทธิ
ศกัด์ิ, 2557; Lauren, R. M., 2009) มีการศึกษาพบวา่ภาวะ
สมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ มีรายงานพบในสดัส่วนมาก
ท่ีสุดถึงร้อยละ 60-80 ของโรคสมองเส่ือมทั้งหมด 
(อรวรรณ ศิลปกิจ, 2556) และเป็นภาวะอาการสมอง
เส่ือมท่ีต่างจากสาเหตุอ่ืน ๆ ตรงท่ียงัไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได ้(ธรรมนาถ เจริญบุญ, 2557; อารี ตณัฑเ์จริญ
รัตน,์ 2553) การรักษาโดยใชย้าในผูป่้วยอลัไซเมอร์ 
ปัจจุบนัเป็นยาท่ีใชใ้นการบรรเทาอาการในดา้น 
cognition และกลุ่มอาการทางพฤติกรรมและจิตใจท่ีพบ
ในผูป่้วยสมองเส่ือม (Behavioral and Psychological 
Symptom of Dementia--BPSD) (Cerejeira, J.,               
et al., 2012) 
 
ระบาดวทิยาของโรคสมองเส่ือม 
 ภาวะสมองเส่ือม เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยใน
ผูสู้งอายแุละมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามจ านวนผูสู้งอายท่ีุ
เพ่ิมข้ึน องคก์ารอลัไซเมอร์ระหวา่งประเทศ (ADI) ระบุ
วา่ในปี ค.ศ. 2013 จ านวนผูป่้วยภาวะสมองเส่ือมทัว่โลก
มีประมาณ44.4 ลา้นคน พบผูป่้วยรายใหม่ 7.7 ลา้นคนต่อ
ปี เพราะฉะนั้นในทุก ๆ 4 วินาที จะมีผูป่้วยรายใหม่
เกิดข้ึน 1 คน มีการคาดการวา่ในปี ค.ศ. 2030 จะมีผูป่้วย
ประมาณ 75.6 ลา้นคน และมีมากถึง 135.5 ลา้นคนในปี

ค.ศ. 2050 ผูป่้วยภาวะสมองเส่ือมมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศก าลงัพฒันา  ซ่ึงพบวา่
ปัจจุบนัมีจ านวนผูป่้วยร้อยละ 62ของผูป่้วยทัว่โลก และ
คาดการวา่ในปี ค.ศ. 2050 มีสูงถึงร้อยละ 71 (Dementia 
statistics, 2013) ทั้งน้ีพบวา่ภาวะสมองเส่ือมเจอในเพศ
ชายร้อยละ 6.3 และในเพศหญิงร้อยละ 12 (Seshadri, S., 
et al., 1997)  

 จากการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขไทยใน
ปี พ.ศ. 2556 พบวา่ประเทศไทยมีประชากรผูสู้งอาย ุ
9,517,000 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ของประชากรทั้งหมด
ของประเทศ และคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.1 ใน 
พ.ศ. 2573 ในขณะท่ีดชันีผูสู้งอายกุมี็แนวโนม้เพ่ิมข้ึน
จาก 47.7 ในพ.ศ. 2550 เป็น 58.0 ใน พ.ศ. 2553 ใน
ประเทศไทยมีการศึกษาความชุกโดยทีมแพทยจ์าก
โรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ. 2549 พบอตัราความชุก
ภาวะสมองเส่ือมร้อยละ 5.13 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
โรคอลัไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง และพิษสุราเร้ือรัง 
และจากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดย
การตรวจร่างกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2 ผลการทดสอบคดั
กรองผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป พบความชุกของภาวะสมอง
เส่ือมร้อยละ 12.3 พบในผูห้ญิงร้อยละ 15 ซ่ึงสูงกวา่เพศ
ชาย (ร้อยละ8.9) และความชุกจะเพ่ิมข้ึนตามอายโุดยพบ
มากท่ีสุดช่วงอายมุากกวา่ 80 ปีข้ึนไปร้อยละ 32.5 (สาย
สุนีย ์เลิศกระโทก และคณะ, 2556) 
 
พยาธิก าเนิดของโรคอลัไซเมอร์ 
 สาเหตุของการเกิดโรคอลัไซเมอร์ เกิดจากการท่ี
เซลลป์ระสาทในสมองถกูท าลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ระบบประสาทส่วนกลางของ cholinergic system การ
ท าลายระบบประสาทดงักล่าว ปัจจุบนัเช่ือวา่เกิดจาก
พยาธิสภาพท่ีส าคญั 2 อยา่งในสมองคือ amyloid plaque 
(neuritic plaque) และ neurofibrillary  tangles (NFTs) 
(Pozo, A. S., et al., 2011; จุฑามณี สุทธิสีสงัข์, 2546) ซ่ึง
พยาธิสภาพทั้ง 2 นั้นชนัสูตรพบอยูท่ัว่ไปภายในสมอง
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ของผูป่้วยทั้งในกลุ่มท่ีมีอาการก่อนอาย ุ60 ปี (early-
onset AD) และกลุ่มท่ีมีอาการหลงัอาย ุ60 ปีข้ึนไป (late-
onset AD) (Reitz, C., 2012) อยา่งไรกต็ามสมมติฐานทั้ง
สองน้ียงัไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดัวา่ กระบวนการใด
เกิดข้ึนก่อนหรือหลงั หรือมีความเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ 
ทั้งน้ีมีงานวิจยัไดต้ั้งขอ้สันนิษฐานถึงสาเหตุของพยาธิ
สภาพในผูป่้วยอลัไซเมอร์ ดงัต่อไปน้ี 

 1. Amyloid plaque: Amyloid plaque มีลกัษณะ
เป็นแผน่เสน้ใยไฟเบอร์ โดยเกิดจากการสะสมรวมตวักนั
ของโปรตีนท่ีเรียกวา่ amyloid -protein (A) (โอภา 
วชัระคุปต,์ 2550) plaque น้ีพบไดใ้นสมองผูสู้งอายทุัว่ไป  
แต่มีปริมาณนอ้ยกวา่ในสมองผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์มาก 
(จุฑามณี สุทธิสีสงัข์, 2546) A เป็นส่วนประกอบของ 
precursor protein ท่ีช่ือวา่ amyloid precursor protein 
(APP) ซ่ึงเป็นสาร glycoprotein สายยาว มีทั้งส่วนท่ีอยู่

ในเซลลแ์ละนอกเซลล ์(C-terminal อยูใ่น cytoplasm 
ส่วน N-terminal อยูใ่น extracellular) A จะประกอบไป
ดว้ยกรดอะมิโน 40-42 ตวั (ภาพ 1)  ประมาณ 2/3 เป็น
กรดอะมิโนท่ีอยูใ่น extracellular A จะถกูตดัออกจาก 
APP โดยเอนไซมท่ี์ช่ือวา่ secretase ชนิด - secretase 
และ - secretase  เม่ือAเกิดข้ึนแลว้ จะเกิดการจบักลุ่ม
อยูร่วมกนันอกเซลลเ์ป็น amyloid plaque ซ่ึงไม่สามารถ
ละลายน ้าและจะแทรกตวัอยูร่ะหวา่งเซลลป์ระสาท   
ร่างกายจะกระตุน้การตอบสนองต่อ plaque พวกน้ีโดย
การท าลายเซลลป์ระสาท ส่วนการตดั APP ดว้ย - 
secretase จะไดส้าย peptide ท่ีละลายน ้าไดแ้ละหลัง่ออก
สู่ภายนอกเซลลซ่ึ์งไม่ท าใหเ้กิดการสร้างและสะสมของ 
Aβ ( Seeman, P., et al., 2011; Tamaoka, A., 2013) 

 

 
 

ภาพ1 amino acid sequence ของ amyloid -protein (A) ชนิดกรดอะมิโน 40 และ 42 ตวั  
 
 2. Neurofibrillary tangles (NFTs): NFTs เป็น 
phosphorylated protein filament มีส่วนประกอบหลกัคือ
โปรตีน tau (tau protein) โปรตีน tau นั้นเป็น
องคป์ระกอบของไมโครทูบูล (Microtubule) โดยท า
หนา้ท่ียึดไมโครทูบลูเขา้ดว้ยกนั ในเซลลป์ระสาทท่ีปกติ 
ไมโครทูบูลจะท าหนา้ท่ีค ้าจุนโครงสร้างของเซลล์
ประสาทท าใหค้งรูปร่าง  ช่วยในการขนส่งสารส่ือ
ประสาท และอาหาร (Kolarova, M., et al., 2012) ใน
ผูป่้วยท่ีมีภาวะสมองเส่ือมจะมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี

ของโปรตีน tau จากการท างานท่ีผิดปกติของเอนไซม์ 
glycogen synthase kinase3B (GSK3B) และ เอนไซม ์
cyclin dependent kinase5 (CDK5) เอนไซมท่ี์ท างาน
ผิดปกติน้ี จะท าใหโ้ปรตีนtau จะถกูเติมฟอสเฟสมาก
จนเกินไป (hyperphosphorylation) จนท าใหเ้กิดไมโคร
ทูบูลท่ีผิดปกติ โปรตีน tau จะหลุดออกจากไมโครทูบูล 
และพนักนัรวมตวัเป็นกอ้นเรียกวา่ neurofibrillary 
tangles ท าใหไ้มโครทูบูลสลายตวัลง เซลลป์ระสาทกจ็ะ
หดตวัและตายในท่ีสุด (Leclerc, S., et al., 2001) 
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3. Genetics: จากการศึกษาพบวา่
พนัธุกรรม (Genetics) กมี็ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีท าใหเ้กิด
โรคอลัไซเมอร์ ถา้แบ่งตามการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม
จะสามารถแบ่งโรคน้ีออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มท่ี
ถ่ายทอดดว้ยยีนเด่น (autosomal dominant) (2) กลุ่มท่ีพบ
โรคภายในครอบครัว (familial AD) และ (3) กลุ่มท่ี
เกิดข้ึนเองและไม่ไดเ้กิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ 
(sporadic AD) (Alves, L., et al., 2012) โดยพบวา่ยีนท่ีมี
ผลท าใหเ้กิดโรคอลัไซเมอร์ในกลุ่ม familial AD มี3ชนิด
คือ ยีน Amyloid Precursor Protein (APP) บน
chromosomeท่ี 21, ยีน Presenilins 1 (PSEN1) บน 
chromosomeท่ี 14  และยีน Presenilins 2 (PSEN2) บน
chromosomeท่ี 1 จากการศึกษายงัพบวา่การกลายพนัธ์ุ

ของยีน PSEN1,PSEN2 และ APP เป็นผลท าใหก้ระตุน้
การสร้าง A มากจนเกินไป และส่งผลใหเ้กิด             
อลัไซเมอร์ชนิดเกิดเร็ว (early-onset familial Alzheimer 
disease)โดยมกัจะเกิดกบัคนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 60-65 
(Campion, D., et al., 1999) และ (Nussbaum, R. L,        
et al., 2003) นอกจากน้ียงัมีการศึกษาพบวา่การกลาย
พนัธ์ุของ ยีน Apolipoprotein E (APOE) ท าใหเ้กิดความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคอลัไซเมอร์ชนิดเกิดชา้ (late-onset 
Alzheimer’s disease) ซ่ึงท าใหเ้กิดโรคอลัไซมเ์มอร์กบั
คนท่ีมีอายมุากกวา่ 60-65 ปี ปัจจุบนัไดมี้การตรวจหายีน
เหล่าน้ีในกลุ่มเส่ียงท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคอลั
ไซเมอร์อีกดว้ย (Hardy, J., 1997; Alves, L., et al., 2012) 

 
ตาราง 1  
ยีนท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์  

Gene detect Chromosome Age of onset Proportion of familial AD (%) 
Amyloid Precursor Protein (APP) 21 Early * 5 
Presenilins 1 (PSEN1) 14 Early * 50 
Presenilins 2 (PSEN2) 1 Early * 1 
Apolipoprotein E (APOE) 19 Late** 40-80 

 

*  Early   ผูป่้วยท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 60-65 ปี 
** Late   ผูป่้วยท่ีมีอายมุากกวา่ 60-65 ปี 
ท่ีมา. จาก ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (พิมพค์ร้ังท่ี2), โดยจุฑามณี สุทธิสีสงัข์, 2546, กรุงเทพฯ: นิวไทยมิตรการพิมพ.์ 

 
4. Free radical และ oxidative stress:  มีรายงาน

พบวา่อนุมลูอิสระ (free radical) และ ภาวะเครียดออกซิ
เดชัน่ (oxidative stress) มีผลท าใหเ้กิดโรคทางสมองและ
ระบบประสาท รวมทั้งเป็นสาเหตุหลกัของการเกิด
โรคอลัไซเมอร์อีกดว้ย  โดยผา่นกลไกหลายกลไก เช่น 
ปฏิกิริยาฮาเบอร์ไวส์ (Haber-Weiss reaction) ปฏิกิริยา
เฟนตนั (Fenton reaction) โลหะทรานสิชนั ( Transition 
metal) เป็นตน้ (Swerdlow, R. H., 2007; Chauhan, V.,   
et al., 2006; Madeo, J., et al., 2013; Das, T. K.,             

et al., 2015) 
 ปฏิกิริยาเฟนตนั เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox 
reaction) (Prousek, J., 2007) ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด ์(H2 O2) และเหลก็ (Fe2+) (Das, T. K.,      
et al., 2015) ท าใหเ้กิดเป็น เฟอร์ริก ไอออน (Fe3+) และ 
อนุมลูไฮดร็อกซี (OH.) (Das, T. K., et al., 2015) และ 
(Thomas, C., et al., 2009) อนุมลูไฮดร็อกซี เม่ือเกิดแลว้
จะเขา้ไปท าปฏิกิริยากบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ท าให้
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Fe3+  / Fe2+ 

เกิดซุปเปอร์ออกไซดแ์อนไอออน (O2
.-) หลงัจากนั้น

ซุปเปอร์ออกไซดแ์อนไอออนจะเขา้ท าปฏิกิริยากบั
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดอี์กคร้ังท าใหเ้กิดผลิตภณัฑเ์ป็น
อนุมลูไฮดรอกซีเกิดข้ึน เรียกปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าววา่

ปฏิกิริยาฮาเบอร์ไวส์ อนุมูลไฮดร็อกซีเป็นอนุมลูท่ีมี
พลงังานสูงและเป็นพิษมากและเป็นอนุมลูอิสระหลกัท่ี
ก่อใหเ้กิดโรคอลัไซเมอร์ (Das, T. K., et al., 2015) และ
(Willem, H., et al., 2000)  ดงัสมการท่ี (1)-(3) 

  Fe2+ + H2O2                            Fe3+  +  OH.  + OH-   [Fenton reaction]  (1) 

  OH.  + H2O2                            O2
.-  + H+ + H2O     (2) 

  O2
.-  + H2O2                              OH.  + OH- + O2     [Haber- Weiss reaction]  (3) 

 
มีรายงานวา่โลหะทรานสิชัน่ (transition metals) เช่น 
ทองแดง (Cu)  เหลก็ (Fe) ยงัเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอนุมลู
อิสระและภาวะเครียดออกซิเดชัน่ในร่างกาย (Šoltés, L., 
et al., 2009) โดยเหลก็ (Fe2+) จะท าใหเ้กิดการเร่ง
ปฏิกิริยาท าใหเ้กิดเป็นอนุมลูไฮดร็อกซีจากปฏิกิริยาเฟน
ตนั นอกจากน้ีทองแดง (Cu2+) สามารถเขา้ไปจบักบั A 
ท าใหเ้กิดปฏิกิริยารีดกัชนั เกิดการเปล่ียน Cu2+เป็นCu+ 

ท าใหเ้กิดการสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ซ่ึงเป็น
อนุมลูก่อใหเ้กิดการท าลายเซลลข์องสมอง ดงัสมการท่ี 
(4)-(7)A ยงัเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะ Lipid protein 
oxidation ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดสารอนุมลูอิสระท่ี
เป็นพิษต่อเซลลป์ระสาทอีกดว้ย (Das, T. K.,                 
et al., 2015) และ(Hureau, C., et al., 2009) 

  Cu2+ + A-Met (S)                          A-Met (S+) + Cu+    (4) 

Cu+   + O2                                         Cu2+ +  O2
.-      (5) 

Cu+   + H2O2                                     Cu2+ +  OH.  + OH-   [Fenton reaction] (6) 

Cu2+  +  A   A. + Cu+      (7) 
 
ทั้งน้ีพบวา่ อนุมลูอิสระท่ีเกิดข้ึนจะเขา้ท า

ปฏิกิริยากบัองคป์ระกอบท่ีส าคญัในร่างกาย เช่น โปรตีน 
ลิปิด ซ่ึงท าใหเ้กิดการตายของเซลล ์เม่ืออนุมลูอิสระเขา้
ท าปฏิกิริยากบัดีเอน็เอ ท าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ ของดีเอน็
เอท่ีใชส้งัเคราะห์เอนไซมซุ์ปเปอร์ออกไซดดิ์สมิวเตส-1 
(SOD-1) ซ่ึงเอนไซมด์งักล่าวท าหนา้ท่ีก าจดัอนุมลูอิสระ 
โดยสามารถเปล่ียนอนุมลูซุปเปอร์ออกไซดแ์อนไอออน
ใหก้ลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์และหลงัจากนั้น
เอนไซมค์าตะเลส ( Catalase, CAT) และ เอนไซมก์ลู

ตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส (GPX) จะเปล่ียนไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซดใ์หเ้ป็นน ้า  อยา่งไรกต็ามเม่ือดีเอน็เอท่ีใช้
ในการสงัเคราะห์ SOD-1 เกิดกลายพนัธ์ุกมี็ผลท าใหเ้กิด
การสร้าง SOD-1มากเกินผิดปกติ กจ็ะท าใหเ้กิดการ
สะสมของ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดม์ากจนเกินไป 
เอนไซม ์CATและ GPX ท างานไม่ทนั ท าใหไ้ฮโดรเจน
เปอร์ออกไซดเ์ปล่ียนไปเป็นอนุมลูไฮดรอกซีท่ีมีพิษสูง 
โดยผา่นปฏิกิริยาเฟนตนั (Morón, Ú. M., et al., 2012; 
จุฑามณี สุทธิสีสงัข์, 2546) ดงัภาพ 2 
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ภาพ 2 อนุมูลอิสระท าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุของ DNA ส่งผลใหเ้กิดการสร้างเอนไซม ์SOD ในปริมาณมาก ไม่สมดุลกบัเอนไซม ์

CAT และ GPX เกิดการสร้างอนุมูลอิสระ OH.  ท่ีเป็นพิษ 
 
ส่วนของสมองท่ีพบวา่มีการท าลายเซลลป์ระสาทเป็น
จ านวนมากในผูป่้วยอลัไซเมอร์ คือ nucleus basalis of 
Maynert (nbM) ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของกลุ่มเซลล ์
cholinergic neurons (Stefan, J. T., et al., 2005; Herholz, 
K., et al., 2004) ปกติ cholinergic neurons ท าหนา้ท่ีสร้าง
สารส่ือประสาทท่ีเรียกวา่ acethylcholine (Ach)โดยเร่ิม
จากสารตั้งตน้คือ choline และ acetyl CoA มีเอนไซม ์
choline acetyltransferase (ChAT) เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 
เม่ือ Ach ถกูหลัง่ออกมาจะไปจบักบั muscainic-2 (M2) 
receptor และ  nicotinic receptor ท่ี pre-synaptic terminal 
ซ่ึงมีผลท าใหช่้วยลดและเพ่ิมการหลัง่ Ach ตามล าดบั  
นอกจากน้ีAchยงัไปจบักบั muscainic-1 (M1) receptor 

และ  nicotinic receptor ท่ี post-synaptic terminal ซ่ึงมีผล
ช่วยเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้และความจ าทั้งคู่ Ach จะถกู
ท าลายโดยเอนไซม ์cholinesterase (ChE) กลบัไปเป็น 
cholineและ acetase ซ่ึง cholineสามารถน ากลบัมา
สงัเคราะห์เป็น Ach ใหม่อีกคร้ัง ในผูป่้วยอลัไซเมอร์
พบวา่จะมีปริมาณ ChAT ลดลง การเกบ็กลบัcholine 
ลดลง ซ่ึงมีผลต่อการสร้าง Ach นอกจากน้ียงัพบวา่
ปริมาณnicotinic receptor ทั้ง pre และ post-synaptic 
terminal มีปริมาณลดลงอีกดว้ย   
(Stefan, J. T., et al., 2005; Herholz, K.,                          
et al., 2004; Amenta, F., et al., 2001; Oda, Y., 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 การท างานของปลายประสาท cholinergic  
Retrieved from Choline acetyltransferase: The structure, distribution andpathologic changes in the central nervous 
system by Oda, Y., 1999, Pathology International, 49(1), 921–937 
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การรักษาโรคอลัไซเมอร์ด้วยยา 
ปัจจุบนัยาท่ีไดรั้บการยอมรับจากคณะกรรมการ

อาหารและยา (Food and Drug Administration--FDA) 
ในประเทศต่างๆทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทย มี3กลุ่ม คือ 

 1. cholinergic therapy เช่น  cholinesterase 
inhibitors (ChEIs)  

 2. non-cholinergic therapy เช่น memantine  
 3. psychotic drug  

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะยา2กลุ่มแรกเท่านั้น เน่ืองจากยา
ท่ีใชใ้นการรักษาโรคอลัไซเมอร์ตามพยาธิสภาพมี 2 กลุ่ม 
แต่ยาในกลุ่ม psychotic drug มกัใชร่้วมกนักบัยา2กลุ่ม
แรก เพ่ือแกไ้ขปัญหาทางพฤติกรรมและอาการทางจิต
ของผูป่้วย 
 1. cholinergic therapy  จากท่ีกล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ ผูป่้วยอลัไซเมอร์มกัพบวา่มีการท าลายของระบบ
ประสาทcholinergic ซ่ึงท าให ้ACh มีจ านวนลดลงเป็น
อยา่งมาก ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันายาท่ีสามารถออกฤทธ์ิ 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณของAch  ในอดีตไดมี้การคิดคน้ยาท่ีคาด
วา่สามารถเพ่ิมปริมาณของ ACh และ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของระบบประสาทcholinergic เช่น ACh 
precursors (เช่น cholin, lecithin) , M2-receptor 
antagonistsและ Nicotinic receptor antagonists receptor 
แต่กพ็บวา่ยาทั้ง3กลุ่มไม่ใหผ้ลการรักษาทางคลินิก ส่วน
ยาในกลุ่ม M1-receptor antagonists พบวา่ให้
ผลการรักษาดี แต่มีผลขา้งเคียงสูงมาก จึงไม่ไดน้ ามาใช ้
(จุฑามณี สุทธิสีสงัข์, 2546; Sun, X., et al., 2012;      
กอ้งเกียรติ กณูฑก์นัทรากร, 2014) ในปัจจุบนัยาท่ีไดรั้บ
การยอมรับจากคณะกรรมการอาหารและยาใหส้ามารถ

น ามารักษาผูป่้วยในระยะเร่ิมแรกถึงปานกลางคือยาใน
กลุ่ม ChEIs ไดแ้ก่ tacrine, donepezil, rivastigmine และ 
galantamine แต่ในประเทศไทยคณะกรรมการอาหาร
และยาอนุญาตใหใ้ชแ้ค่ 3 ชนิดเท่านั้นคือ donepezil, 
rivastigmine และ galantamine   การศึกษาผลของยา
เหล่าน้ีมกัใชแ้บบประเมินcognitive function ท่ีเรียกวา่ 
ADAS-cog (Alzheimer’s disease Assessment Scale 
Cognitive subscale) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจาก
คณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา วา่ได้
มาตรฐาน อยา่งไรกต็าม ADAS-cog มกัใชเ้วลาในการ
ประเมินนาน และใชเ้ฉพาะในงานวิจยัเท่านั้น นอกจากน้ี
ยงัท าการประเมินในดา้นอ่ืนๆเช่นอาการทางจิตเวชและ
ผลโดยรวมท่ีประเมินโดยแพทยแ์ละผูดู้แล  ส่วนการคดั
กรองผูป่้วยมกัใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Mini  Mental  State  
Examination (MMSE) (กอ้งเกียรติ กณูฑก์นัทรากร, 
2557; อรวรรณ ศิลปกิจ, 2556) ยาทั้ง 3 ตวัพบวา่มี
คุณสมบติัทางเภสชัวิทยาและมีสมบติัทางเภสชั
จลนศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตาราง  2 นอกจาก
ยาจะใชรั้กษาอลัไซเมอร์แลว้กย็งัมีขอ้บ่งใชใ้นโรคสมอง
เส่ือมชนิดอ่ืนๆอีกดว้ย ดงัแสดงตาราง 3 โดยรวมพบวา่
ทุกตวัมีประสิทธิภาพใหผ้ลดีกวา่กลุ่มยาหลอกอยา่งมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติทั้งในดา้น cognitive function, 
อาการดา้นจิตใจ พฤติกรรม และอ่ืน ๆ ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4 อยา่งไรกต็ามยาในกลุ่ม cholinesterase inhibitors 
(ChEIs) ยงัพบวา่มีปฏิกิริยาระหวา่งยาสูง (drug 
interaction) ซ่ึงอาจส่งผลใหย้ากต่อการบริหารยา ดงั
แสดงในตาราง 2  
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ตาราง 2 
คุณสมบัติทางเคมี เภสัชวิทยา และเภสัชจลนศาสตร์ของยาในกลุ่ม cholinesterase inhibitor 

 
Retrieved from Review of drugs for Alzheimer's disease by Sun, X., Jin, L. & Ling P., 2012. Drug Discoveries & 
Therapeutics, 6(6), 285-290. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Tarcrine Donepezil Rivastigmine Galantamine 
Structure/ structure 

derivative 
 
 

Acridine 
 Piperidine 

 
Tertiary alkaloid 

 
Carbamate 

Mode of action Reversible, non-
competitive 

AChEI/BuChEI 

Reversible, non-
competitive AChEI 
(highly selective) 

Pseudo-irreversible, dual 
AChEI/BuChEI, G1 
isoenzyme specific, 

selective for 
hippocampus, neocortex 

Reversible, 
competitive, dual 
mode: selective 

AChEI plus 
allosteric nicotinic 
receptor modulator 

Half-life 2-4ชัว่โมง 70 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง(patch) 
1 ชัว่โมง (capsule) 

5-6 ชัว่โมง 

Protein binding (%) 75 96 40 10-20 
Metabolism CYP1A2,CYP2D6 CYP3A4,CYP2D6 Non hepatic metabolism CYP3A4,CYP2D6 
Elimination - ตบั  ไต            ตบัและไต 

Food delayed 
absorption 

- No Yes Yes 

Period of disease 
treatment 

- All stages of 
Alzheimer's disease 

Mild to moderate 
Alzheimer's disease 

Mild to moderate 
Alzheimer's disease 

Adverse reactions พิษต่อตบั
(Hepatotoxicity) 

 ทอ้งเสีย คล่ืนไส ้ ทอ้งเสีย คล่ืนไส ้ ทอ้งเสีย คล่ืนไส ้
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ตาราง 3  
ขนาดการใช้และข้อควรระวังของยาในกลุ่ม cholinesterase inhibitor 

Disease ยา Starting dose/Adjust Maximum 
dose 

Titration 
period 

Comment 

Alzheimer Donepezil 5mg OD* อาจเพ่ิมเป็น 
10mg OD* 

10mg OD* 4-6 weeks อาจเกิดอาการคล่ืนไส ้เบ่ือ
อาหาร ทอ้งเสีย ควร

รับประทานตอนเชา้เพื่อ
ลดอาการนอนไม่หลบั 

Rivastigmine 1.5mg bid**  อาจเพ่ิม
คร้ังละ 1.5 bid**  จนถึง

ขนาดยาสูงสุด 

6.0 mg bid** 4 weeks คล่ืนไส ้เบ่ืออาหาร 
น ้าหนกัตวัลด การปรับ
ขนาดยาชา้ๆ ช่วยลด
อาการขา้งเคียงได ้

แผน่แปะผิวหนงั เร่ิม
จาก 4.6mg (5cm2) OD* 

9.5mg 
(10cm2)OD* 

4 weeks 10-20% อาจพบปฏิกิริยาท่ี
ผิวหนงั 

Galantamine 8 mg PR OD* 16mg PR 
OD* 

4 weeks อาจเกิดอาการคล่ืนไส ้เบ่ือ
อาหาร น ้าหนกัตวัลด 

Alzheimer with 
cerebrovascular 

disease 

Galantamine 24 mg/day อาการ cognitive function 
อารมณ์และพฤติกรรมดี
ข้ึน เม่ือเทียบยาหลอก 

Dementia with 
lewy 

bodies/Parkinson
’s disease with 

dementia 

Rivastigmine 6-12 mg/day ช่วยลดอาการทางดา้น
พฤติกรรม เม่ือเทียบกบัยา
หลอก ไม่ท าใหอ้าการ

Parkinson เลวลง 
*ข้อมูลบังไม่เพยีงพอ จงึ
ยงัไม่แนะน าให้เป็น
มาตรฐานในการรักษา 

Vascular 
dementia 

Donepezil 5-10 mg/day อาการ cognitive function 
อารมณ์และพฤติกรรมดี
ข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบยา

หลอก 

Rivastigmine 6-12 mg/day 
Galantamine 16-24 mg/day 
Memantine 20 mg/day 

*OD วนัละคร้ัง     ** bid วนัละ 2 คร้ัง 
Retrieved from Review of drugs for Alzheimer's disease by Sun, X., Jin, L. & Ling P., 2012. Drug Discoveries & 
Therapeutics, 6(6), 285-290. 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 79

ตาราง 4  
ผลของยากลุ่ม cholinesterase inhibitor ต่อ cognitive outcome ทางคลินิก 

Drug/Research Design study 
 

Duration  
 

Dose (mg/day) Outcome measure 
ADAS-

cog* 
CIBIC** MMSE*** 

1.Donepezil 
-Rogers, S. L., et 
al., 1998,p. 136-
145. 

randomized, 
double-blind, 

placebo-
controlled 

24 อาทิตย ์
 

 

Placebo 
5 
10 

1.82 
-0.67 # 

-1.06#  

4.51 
4.15 #  
4.07 #  

- 
- 
- 

2.Rivastigmine 
- Emre, M., 2008, 
p.14-17. 

randomized, 
double-blind, 

double-
dummy, 

placebo- and 
active-

controlled, 
parallel-group 

study 

24อาทิตย ์ Placebo 
Patch (9.5mg) 

Capsule (12mg) 
 

1.0 
-0.6# 
-0.6 

- 
- 
- 

0 
1.1 
0.8 

3.Galantamine 
-Tariot, P. N.,    
et.al., 2000, 
p.2269-2276. 

randomized, 
double-blind, 

placebo-
controlled 

5เดือน  Placebo 
8 
16 
24 

1.7 
0.4 

-.14# 
-1.4# 

49 
53 

66 # 
64 # 

- 
- 
- 
- 

* ADAS-cog แสดงผลเป็นคะแนนท่ีแตกต่างเม่ือเทียบกบั baseline ถา้คะแนนเป็นบวกแสดงวา่อาการแยล่ง ถา้คะแนน
เป็นลบแสดงวา่อาการดีข้ึน 

** CIBIC ขอ้มลูของ donepezil แสดงคะแนนเป็นค่าเฉล่ีย ถา้คะแนนนอ้ยแสดงวา่ผูป่้วยมีอาการดีข้ึน galantamine 
แสดงคะแนนเป็นร้อนละของผูป่้วยท่ีมีอาการคงท่ีหรือดีข้ึน ถา้ค่ามากแสดงวา่มีปริมาณผูป่้วยท่ีมีอาการคงท่ีหรือดีสุง  
*** MMSE ถา้คะแนนมากกวา่ศูนยแ์สดงวา่อาการของผูป่้วยดีข้ึน 
# มีความแตกต่างจากกลุ่มยาหลอกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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ตาราง 5  
ปฏิกิริยาระหว่างยาในกลุ่ม cholinesterase inhibitors (ChEIs) เม่ือใช้ร่วมกับยากลุ่มอ่ืน 

กลุ่มยา ตวัยา ปฏิกิริยาหรือขอ้เสียท่ีเกิดข้ึน 
ยาท่ีมีฤทธ์ิ Anticholinergic sedating antihistamines เช่น 

chlorpheniramine, brompheniramine, 
dimenhydrinate, antispasmodics, 
tricyclic antidepressants, benztropine, 
trihexyphenidyl, orphenadrine 

ขดัขวางการจบัของ Ach กบั muscarinic 
receptor  
ท าใหล้ดประโยชน์จากการใชย้า ChEIs 
และอาจท าให ้เกิดอาการสบัสนหรือเพอ้ 
(delirium) 

Cholinergic drug urecholine เกิด cholinergic overdose ท าให ้
หวัใจเตน้ชา้ และปวดทอ้ง 

Antiarrhythmic drug β-blockers, verapamil, diltiazem, 
digoxin 

ท าใหเ้กิด bradycardia 

Hepatic enzyme inducer ต่อ 
CYP2D6 และ CYP3A4 

carbamazepine, phenytoin, rifampin, 
dexamethasone 

ฤทธ์ิยา donepezil และ galantamine ลดลง 

Hepatic enzyme inhibitor 
• CYP2D6 
• CYP3A4 

• fluoxetine, paroxetine, duloxetine, 
quinidine 
• fluoxetine, fluvoxamine, 
erythromycin,clarithromycin, 
ketoconazole, itraconazole, 
verapamil, diltiazem, ritonavir, 
atazanavir 

ฤทธ์ิยา donepezil และ galantamine 
เพ่ิมข้ึน 

ท่ีมา. จาก แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเส่ือม โดย ทศันีย ์ตนัติฤทธิศกัด์ิ, 2557, กรุงเทพ ฯ: สถาบนัประสาทวิทยา 
กรมการแพทย ์กระทรวง สาธารณสุข. 
 
จะสงัเกตไดว้า่การศึกษาส่วนใหญ่มกัมีระยะเวลา
ประมาณ6เดือนและผลการศึกษาพบวา่ยากลุ่มน้ีมี
ประสิทธิภาพในการรักษาอยา่งเห็นไดช้ดัและมีความ
แตกต่างจากกลุ่มท่ีไดรั้บยาหลอก อยา่งไรกต็ามเม่ือ
ติดตามผูป่้วยในระยะเวลาท่ีนานข้ึนผูป่้วยจะมีอาการท่ี
ทรุดลงซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของโรค  ภายหลงัจากท่ี
ไดรั้บยาในขนาดท่ีแนะน าแลว้และยาออกฤทธ์ิเตม็ท่ีแลว้
(ประมาณ 2-3 เดือนหลงัไดรั้บยา) หากผูป่้วยไม่สามารถ
ทนต่อยาไดห้รือไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือ
ตอบสนองไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรสามารถเปล่ียนไปใชย้าตวั
อ่ืนในกลุ่มน้ีไดท่ี้อาจไดป้ระโยชนก์วา่ยาชนิดเดิมเม่ือ

ตอ้งการเปล่ียนยาสามารถหยดุยาตวัเดิมแลว้เร่ิมยาใหม่
ไดท้นัทีโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีช่วงหยดุยา (washout period) 
แต่อาจใชย้าใหม่ในขนาดเร่ิมตน้ตามค าแนะน าก่อน แลว้
ปรับยา ข้ึนชา้ๆหรือใชย้า memantine เสริม แต่หาก
ตอ้งการหยดุยา ไม่ควรหยดุทนัทีใหค่้อยๆลดขนาดยาลง
ชา้ๆ ประมาณร้อยละ 50 ทุก ๆ 2 สปัดาห์ (กอ้งเกียรติ 
กณูฑก์นัทรากร, 2557; จุฑามณี สุทธิสีสงัข,์ 2546) 
 ท่ีผา่นมายากลุ่มน้ีจะมีแค่ยาท่ีใชรั้บประทาน ท า
ใหผู้ป่้วยอาจมีปัญหาเร่ืองหลงลืมได ้ปัจจุบนัไดมี้การ
พฒันาตวัยาใหอ้ยูใ่นรูปแบบใหม่เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว 
เช่น rivastigmine แผน่แปะผิวหนงั (transdermal patch)  
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จากเดิมท่ีเป็นยารับประทานตอ้งทานวนัละ 2 คร้ัง เม่ืออยู่
ในรูปแผน่แปะกส็ามารถใชว้นัละคร้ัง และ ยงัท าให้
ระดบัยาในเลือดสม ่าเสมออีกดว้ย   
 2. non-cholinergic therapy 
  Memantine เป็นยาท่ีมีกลไกยบัย ั้ง NMDA 
receptor (partial agonist NMDA receptor) ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัระบบกลตูาเมต (glutamate system) ระบบดงักล่าวมี
ผลต่อการเรียนรู้และความจ า เม่ือมีการท าลายเซลล์
ประสาทในสมองมากข้ึนพบวา่จะมีการปลดปล่อยสาร
ส่ือประสาทกลตูาเมตออกมามาก จากนั้นกลตูาเมตจะเขา้

ไปจบักบั NMDA receptor ท าใหเ้กิดการเปิดออกของ
calcium channel ท าใหc้alciumเขา้สู่เซลลม์ากข้ึน จากนั้น
เซลลจ์ะเสียสมดุล และตายไปในท่ีสุด  memantin ออก
ฤทธ์ิยบัย ั้ง NMDA receptor แบบ noncompetitive โดยตวั
ยาจะไม่รบกวนglutamateในภาวะปกติ จากการทดลอง
ทางคลินิกพบวา่ memantine มีขอ้บ่งใชใ้นการรักษา
ผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ในระยะปานกลาง-รุนแรง โดย
คุณสมบติัทางเคมี เภสชัวิทยา และเภสชัจลนศาสตร์
(Birgit, A. P. M., et al, 1997; Bishara, D., 2009)  แสดง
ในตาราง 6 

 
ตาราง 6 
คุณสมบัติทางเคมี เภสัชวิทยา และเภสัชจลนศาสตร์ ของ memantine 

Properties Memantine 
Structure 

 
Mode of action partial agonist NMDA receptor 
Dosage form tablet, oral solution 
Daily dose (mg)  5mg วลัะคร้ัง และเพ่ิม 5 mg ทุกสปัดาห์ จนถึงขนาดสูงสุด อาจใชร่้วมกบั Acetyl choline esterase 

inhibitor+ (max dose 10 mg แบ่งใหว้นัละ2คร้ังหรือ 20 mg วนัละคร้ัง) Titration period 1สปัดาห์ 
Half-life (hr) 60-70 
Protein binding (%) 45 
Metabolism Urinary excretion 
Adverse effects ใชเ้ฉพาะผูป่้วยสมองเส่ือมระยะปานกลางถึงรุนแรง ถา้ GFR < 30 mL/min. ใหป้รับลดขนาดยา 

 

หมายเหตุ: การใชย้าน้ีเป็นยาเด่ียวในระยะอาการนอ้ย พบวา่ ไม่ไดผ้ลทั้งในดา้น  cognitive function แต่เม่ือใชย้าน้ีร่วมกบัยากลุ่ม 
AChEI ในผูป่้วย อาการปานกลาง - รุนแรง พบวา่ ไดผ้ลดีกวา่เม่ือเทียบกบั การให้ AChEI เพียงชนิดเดียว  โดยประสิทธิภาพการ
ใชย้าร่วมกบั AChEI แต่ละชนิดนั้นไม่แตกต่างกนั  
 
ยาที่ก าลงัพฒันาเพือ่ใช้ในโรคอลัไซเมอร์ 
 ยาท่ีใชใ้นการรักษาโรคอลัไซเมอร์ในปัจจุบนัยงั
เป็นยาท่ีรักษาตามอาการ ยงัไม่มียาตวัใดรักษาโรคอลัไซ
เมอร์ใหห้ายขาดได ้โดยมกัใหย้าในกลุ่ม cholinesterase 
inhibitors และ  NMDA receptor antagonists เพ่ือชะลอ

ภาวะ cognitive function ไม่ใหเ้ลวร้ายไปกวา่เดิม ผลการ
ทดลองทางคลินิกยงัพบวา่ยากลุ่มดงักล่าวสามารถคง
สภาพของอาการเอาไวแ้ค่ 6-12 เดือน และยากลุ่ม
ดงักล่าวยงัใหป้ระสิทธิผลในการรักษาคนไขไ้ดแ้ค่
คร่ึงหน่ึงเท่านั้น นอกจากน้ียาในกลุ่มดงักล่าวยงัพบวา่ยงั
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ตอ้งเพ่ิมความระมดัระวงัในการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งยา
อีกดว้ย (Sundquist, C., 2014; จุฑามณี สุทธิสีสงัข์, 2546; 
Swerdlow., R. H., 2007) ฉะนั้นจากปัญหาดงักล่าวจึงได้
มีการคิดวิจยัยาตวัใหม่ๆ เพ่ือท าใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการรักษาโรคอลัไซเมอร์ต่อไป โดยยาท่ี
ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันามีหลายกลุ่ม อธิเช่น  and 
- secretase inhibitor  ยาท่ี ช่วยเพ่ิมการขบัออก
(clearance) ของ A   

 Anti-A drug เป็นแนวทางการพฒันาตวัยาเพ่ือ
ลดการรวมตวัของ A โดยสามารถท าไดห้ลายแนวทาง 
เช่นการลดหรือหยดุการสะสมของ A ท่ีจะเกิดเป็น
plaques, ยบัย ั้งการรวมตวัเป็นsoluble toxic oligomers 
ของ amyloid beta, ชะลอการเกิด neurodegeneration 
หรือช่วยเพ่ิมการขบัออก (clearance) ของ A เป็นตน้  
(รุ่งทิพย ์ทองบุญโท และคณะ, 2553; Findeis, M. A., 
2007; Ferreira., S. T., et al., 2007)  

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ไดมี้การพฒันายาในกลุ่มน้ี
มากมาย เช่น solanezumab (LY-2062430, Eli Lilly)  
และbapineuzumab (AAB-001, Pfizer) ซ่ึงทั้ง 2 มีกลไก
การออกฤทธ์ิคือเป็น monoclonal antibody  ยา
solanezumabสามารถเขา้ไปจบักบั A และเพ่ิมการขบั
ของ A ออกจากสมองก่อนท่ี Aจะรวมตวักนัเป็น 
plaques ใชรั้กษาผูป่้วยอลัไซเมอร์ในระยะ mild-
moderate (Doody, R. S., et al. 2014; Reitz, C., 2012) 
อยา่งไรกต็ามจากการศึกษาประสิทธิภาพของยาโดยการ
วิจยัทางคลินิกขั้นท่ี 3 (Phase III clinical trial) กบั
ผูป่้วยอลัไซเมอร์ในระยะ mild-moderate ซ่ึงไดรั้บการ
บริหารยาทางหลอดเลือดด า (intravenous infusion)  
พบวา่ solanezumab ไม่ไดท้ าใหป้ระสิทธิภาพในการ
รักษาโรคอลัไซเมอร์ใหดี้ข้ึนเม่ือเทียบกบัยาหลอก แมใ้ห้
ยาในระดบัสูงกต็าม นอกจากน้ียาดงักล่าวยงัมีอาการไม่
พึงประสงคจ์ากยาสูง โดยอาจท าใหเ้กิดมะเร็งผิวหนงั 
และยงัมีภาวะการติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย (Doody, R. 
S., et al., 2013)  bapineuzumab มีกลไกเป็น humanized 

N-terminal–specific anti-A monoclonal antibody จาก
การศึกษา pre-clinicตวัยาสามารถลดการสร้าง A ใน
สมองของ transgenic miceได ้จากการศึกษาวิจยัทาง
คลินิกขั้นท่ี 2 (Phase II clinical trial)  พบวา่ 
bapineuzumab สามารถลด amyloid และ phosphorylated 
tauในผูป่้วยอลัไซเมอร์เม่ือเทียบกบัยาหลอก (Salloway, 
S., et al., 2014) อยา่งไรกต็ามเม่ือท าการศึกษาวิจยัทาง
คลินิกขั้นท่ี 3 (Phase III clinical trial) กบัผูป่้วยอลัไซ
เมอร์ในระยะ mild-moderate ซ่ึงไดรั้บการบริหารยาทาง
หลอดเลือดด า (intravenous infusion)  พบวา่ตวัยา 
bapineuzumab มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณของ A 
ในผูป่้วยอลัไซเมอร์ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเทียบ
กบัยาหลอก (Salloway, S., et al., 2014) นอกจากน้ี ยงัมี
ยา gantenerumab (Hoffmann-La Roche Ltd.) ซ่ึงมีกลไก
เป็น monoclonal antibody ท่ีมีผลต่อ  N-terminal และ 
central regions of A  ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่ง
ท าการศึกษาวิจยัทางคลินิก ขั้นท่ี 3 (Phase III clinical 
trial) (Panza, F., et al., 2014) 
 Active immunization (Abeta vaccine) (กอ้ง
เกียรติ กณูฑก์นัทรากร, 2557) ไดมี้งานวิจยัท่ีไดคิ้ดคน้
วคัซีนซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น antibody ของ A  เช่น AN-1792 
(Elan Pharmaceutical) วคัซีนประกอบดว้ย   A 1-42 
peptide ท่ีไดจ้ากการสลาย amyloid precursor protein 
ร่วมกบั immune adjuvant QS-21 (Panza, F.,                  
et al., 2012; ธนัยวีร์ ภูธนกิจ, 2012) ผลการทดลองใน
สตัวท์ดลอง (transgenic mice) พบวา่วคัซีนชนิดน้ี
สามารถลดการสร้าง A และช่วยรักษาอาการทาง
ความจ าได ้(Gilman, S., et al., 2005) ต่อมาเม่ือท าการ
วิจยัทางคลินิกขั้นท่ี 1 (Phase I clinical trial) ในผูป่้วยอลั
ไซเมอร์ระยะเร่ิมตน้ พบวา่อาสาสมคัรสามารถกระตุน้
ภูมิคุม้กนัได ้และไม่มีรายงานถึงผลขา้งเคียง (ธนัยวีร์ ภู
ธนกิจ.2555) อยา่งไรกต็ามในการวิจยัทางคลินิกขั้นท่ี 2 
(Phase IIa) ในอาสาสมคัรท่ีป่วยอลัไซเมอร์ 300  คนใน
สหรัฐอเมริกาและยโุรป ผูป่้วยไดรั้บการบริหารยาทาง
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หลอดเลือดด า (intravenous infusion)  การศึกษาตอ้งหยดุ
ก่อนก าหนด เน่ืองจากพบวา่มีผูป่้วย 6 % เกิดภาวะสมอง
อกัเสบท่ีรุนแรง (septic meningoencephalitis และ 
leukoencephalopathy) (Gilman, S., et al., 2005; 
Orgogozo, J. M., et al., 2003) เหตุการณ์ดงักล่าวไดมี้การ
ตั้งขอ้สนันิษฐานวา่ antigenในวคัซีนมีความสามารถ
กระตุน้  ภูมิคุม้กนัทั้ง B cell และ T cell โดยโมเลกลุของ
กรดอะมิโนท่ีต าแหน่ง 11-15 ซ่ึงเป็น B cell  epitope 
กระตุน้ใหเ้กิด anti-A antibody ไดต้ามท่ีตอ้งการ  แต่
โมเลกลุของกรดอะมิโนท่ีต าแหน่ง 15-42 ซ่ึงเป็น T cell 

epitope ไปกระตุน้ใหเ้กิด Th1-mediated cellular 
immune response (T cell induced autoantibody)  หลัง่ 
สาร IL-2  และ IFN  ออกมาก่อใหเ้กิด 
meningoencephalitis (ธนัยวีร์ ภูธนกิจ. 2555) การพฒันา
วคัซีนในยคุต่อมาจึงออกแบบใหใ้หส้ามารถกระตุน้
เฉพาะantibodyเท่านั้น และลดการกระตุน้ T cell เช่น 
วคัซีน CAD106 (Novartis and Cytos)  ซ่ึงก าลงั
ท าการศึกษาทางคลินิกขั้นท่ี2 ( phase II clinical trial)      
(Winblad, B., et al., 2012; Graf, A., et al., 2011) 

 
ตาราง7  
ยาท่ีก าลงัอยู่ในขั้นตอนพัฒนาในขั้นต่างๆ 

 
Retrieved from The edifice of Alzheimer’s treatment: 2014 Construction Update, by Sundquist, C., 2014.  
Retrieved from http://csundquist.scienceblog.com/49 
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-secretase inhibitor (BACE inhibitor) เป็นยาท่ีท า
หนา้ท่ียบัย ั้งเอนไซม ์beta-secretase 1 (BACE) โดยปกติ 
BACE เป็นเอนไซมท่ี์ท าหนา้ท่ีตดั amyloid precursor 
protein (APP) ท าใหเ้กิดเป็น A  ซ่ึงสามารถก่อตวัเป็น 
plaque ฉะนั้นการยบัย ั้งการท างานของเอนไซมด์งักล่าว
จึงน่าจะยบัย ั้งการสร้าง amyloid plaque ได ้ในปัจจุบนั

หลายๆบริษทัไดท้ าการพฒันายาในกลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
อาธิเช่น AMARANTH (AZD3293/LY3314814,          
Eli Lilly and Company-AstraZeneca) ซ่ึงก าลงั
ท าการศึกษาทางคลินิกขั้นท่ี 2 และ 3 ( phase II, III 
clinical trial)  (Paler, E. E., 2014; Sundquist, C., 2014) 

 

 
ภาพ4 โครงสร้างทางเคมีของ AMARANTH (AZD3293/LY3314814) 

 
ภาพ 5 กลไกการท างานของ BACE inhibition  
Retrieved from Reviewing reasons for the decreased CSF Abeta42 concentration in Alzheimer disease, by Spies, P. E., 
Verbeek, M. M., Groen, T. V. & Claassen, J.  A. H. R., 2012, Frontiers in Bioscience. 17(1), 2024-2034. 
 
บทสรุป 
 อลัไซเมอร์เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนไดก้บัคนทุกเพศทุก
วยั และยงัเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้
ปัจจุบนัยาท่ีใชใ้นการรักษายงัเป็นการใชเ้พ่ือรักษาตาม
อาการ ทั้งน้ีเม่ือผูป่้วยไดรั้บการวินิจฉยัแลว้วา่เป็นโรคอลั

ไซเมอร์ ควรเร่ิมใหย้าในกลุ่ม ChEIs ใหเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือคง
สภาพcognitive functionและอาการอ่ืนๆไม่ใหเ้ลวร้ายไป
กวา่เดิม ผลการศึกษาทางคลินิกพบวา่ยาในกลุ่มดงักล่าว
สามารถคงสภาพอาการไวไ้ดแ้ค่ 6-12เดือนเท่านั้น และ
พบวา่ยายงัมีผลขา้งเคียงและมีปฏิกิริยาระหวา่งยาสูง จึง
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Abstract  
 Hormone sensitive prostate cancer is one of the leading causes of death world-wide. In North America, the 

incidence rate is about 120/100,000 person years whereas the incidence in Asia is about 5/100,000 person years. This 

may be due to different environmental factors (diet, occupation, lifestyles). In particular, diet is associated with 

several studies have found that Asians who consume soy and soy products 10-100 fold higher than Europe 

populations have a lower risk of prostate cancer. Soy isoflavones are natural plant substances with structure and 

activity similar to 17 -estradiol (Phytoestrogens). There are rich antioxidant activity such as genistein and daidzein. 

Possible mechanisms of soy isoflavones protect against on prostate cancer include first, Luteinizing hormone (LH) 

levels decrease, resulting in testicular testosterone production decreases. Second, increasing the expression of 

estrogen receptors beta (ER ), resulting in inhibition of cell proliferation and differentiation of prostate cancer. 

Recommended consumption of soy foods rather than soy isoflavones supplements, because soy nutrients such as soy 

protein, fiber, vitamins and minerals may offer additional health benefits.  
 
 

Keywords: Soy isoflavones, Prostate cancer, Estrogen receptor 
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ปัจจยัทาํนายสมรรถนะทางวฒันธรรมของพยาบาลวชิาชีพ 
กรณศึีกษาในโรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาตแิห่งหน่ึง 

Factors Predicting Cultural Competency of Professional Nurse:  
A Case Study at an International Private Hospital 

                                                                                                                                                                                         สุนีย ์แขง็สาริกิจ และผศ.ดร. สุทธิพร มูลศาสตร์ 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทาํนาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สมรรถนะทางวฒันธรรมของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่งหน่ึง (2) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ การรับรู้
นโยบายองคก์รดา้นวฒันธรรม วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม กบัสมรรถนะทางวฒันธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่งหน่ึง และ (3) อาํนาจในการทาํนายปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ การรับรู้
นโยบายองคก์รดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต และค่านิยมทางวฒันธรรมต่อสมรรถนะทางวฒันธรรมของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติแห่งหน่ึง กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบติัการของ
โรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่งหน่ึงจาํนวน 170 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 5 
ส่วนคือ (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล (2) การรับรู้นโยบายองคก์ารดา้นวฒันธรรม (3) วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม (4) 
ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม (5) สมรรถนะทางวฒันธรรม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ สถิติพรรณนา สถิติ
สหสมัพนัธ์เพียร์สนั สถิติการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้นตอน กาํหนดค่านยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ผลการวิจยั
พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีระดับสมรรถนะทางวฒันธรรมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
สมรรถนะทางวฒันธรรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ อายุ รายได ้ ประสบการณ์ในการทาํงาน การ
รับรู้นโยบายองคก์ารดา้นวฒันธรรม ความสามารถในการใชภ้าษา เจตคติดา้นวฒันธรรม ค่านิยมทางวฒันธรรม และ
ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัทาํนายสมรรถนะทางวฒันธรรมของพยาบาลวิชาชีพได ้ไดแ้ก่ 
ค่านิยมทางวฒันธรรมและความสามารถในการใชภ้าษา โดยอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะทางวฒันธรรมได้
ร้อยละ 25.8 

 
คาํสําคญั : พยาบาลวิชาชีพ, สมรรถนะทางวฒันธรรม, เจตคติดา้นวฒันธรรม, ค่านิยมทางวฒันธรรม 
 
Abstract 
 

The purposes of this research were to study (1) the cultural competency of nurses who work in an 
international private hospital (2) the correlation between social and economic factors, the perception towards the 
cultural policy,  life style, cultural value, cultural knowledge, and the cultural competency of nurses who worked  
in an international private hospital and (3) the power of prediction of social and economic factors, the perception 
of the cultural policy, life style and cultural value, cultural knowledge to the cultural competency of nurses who 
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worked  in an international private hospital. The sample size was 170 registered nurses who worked in an 
international private hospital that was selected by stratified random sampling. The tools of study were a 
questionnaire which consisted of six parts following: (1) general information of samples (2) the perception of 
cultural policy (3) life style and cultural values (4) knowledge of culture (5) cultural competency. The statistic of 
studies was (1) descriptive statistics (2) correlation analysis (3) regression analysis which the significant level 
was set at .05.  The study results revealed that the cultural competency of registered nurses was at the high level. 
The factors significantly associated with the cultural competency at .05 were age, income, working experience, 
the perception of cultural policy, language ability, cultural attitude, cultural value, and cultural knowledge. The 
predicted factors were cultural value and language ability which account for 25.8% of the cultural competency. 
 
Keywords:  registered nurse, cultural competence, cultural attitude, cultural value 
 
ความนํา  

ปัจจุบนัโลกแคบลงก่อให้เกิดการเล่ือนไหล
ของวฒันธรรมไปมาหาสู่กนัอยา่งง่ายดายยิ่งข้ึน (เพช็รี 
รูปะวิเชตร์, 2554)   ในดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร
มีความกา้วหนา้และทนัสมยัมากข้ึนทาํใหก้ารคมนาคม
และการติดต่อส่ือสารเป็นไปได้ง่ายข้ึนโดยเฉพาะ
วงการแพทยไ์ดพ้ฒันาการดูแลรักษาสุขภาพของผูป่้วย
ไปอย่างกา้วไกลรวมทั้งมีการเช่ือมต่อขอ้มูลท่ีรวดเร็ว  
เกิดการพฒันาเครือข่ายในการรักษาทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศอย่างทั่วถึง   ประเทศไทยจัดเป็น
ประเทศท่ีมีศักยภาพด้านการแพทย์จนได้รับการ
ยอมรับไปทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีท่ี
ทดัเทียม ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของบุคลากร และ
คุณภาพการใหบ้ริการในระดบัมาตรฐานสากล โดยใน
แต่ละปีจะมีชาวต่างชาติเดินทางเขา้มารับบริการทาง
การแพทยอ์ย่างต่อเน่ือง จนสามารถสร้างรายได้เขา้
ประเทศได้หลายหม่ืนล้านบาท (พงษ์ศกัด์ิ วิทยากร, 
2555)  ในปี 2558  กระทรวงสาธารณสุขไดข้บัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลาง
บริการทางการแพทยแ์ห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub 
of Asia) ท่ีมีการเช่ือมโยงกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งแบบครบ
วงจร (กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพกระทรวง

สาธารณสุข, 2554)   ในช่วงท่ีผา่นมามีชาวต่างชาติทั้งท่ี
เป็นนกัท่องเท่ียวและผูป่้วยเขา้มารับการรับบริการใน
ประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก  ทาํใหบ้ริการดา้นสุขภาพ
ของไทยเป็นท่ียอมรับของชาวต่างชาติเพิ่มมากข้ึน และ
ผลสาํรวจโดย Deloitte Center for Health Solutions 
(2552) พบว่า ประเทศไทยมีผูป่้วยต่างชาติท่ีเข้ามา
รักษาจาํนวนสูงถึง 1.5 ลา้นคน และทาํให้ประเทศไทย
กลายเป็นประเทศอันดับท่ีสองของโลกท่ีมีผูเ้ข้ามา
ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์มากท่ีสุดรองจากประเทศ
เม็กซิโก และสร้างรายไดใ้ห้ประเทศไม่ตํ่ากว่า 35,000 
ลา้นบาท และมีแนวโนม้จะขยายตวัในอตัราไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี ตามอตัราการขยายตวัของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติในประเทศไทยดว้ย (พงษศ์กัด์ิ วิทยากร, 2555)  
กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้
ส รุ ปสถ านก ารณ์ ด้ า นก า ร รั กษ าพย าบ าลขอ ง
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยปีพ.ศ. 2546  พบว่า
มีโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อม
บริการแก่ผูป่้วยต่างชาติ จาํนวน 33 แห่ง และมีผูป่้วย
ชาวต่างชาติเขา้มาใช้บริการจาํนวน 7.3 แสนคน นํา
รายไดเ้ขา้ประเทศประมาณ 1.68 หม่ืนลา้นบาท (กรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554)
โรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติท่ีผูว้ิจยัทาํการวิจยั
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เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ท่ีให้บริการทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ปีละประมาณ 1,000,000  คน ซ่ึง
ในจาํนวนน้ีเป็นชาวต่างชาติประมาณ 420,000 คน จาก
สถิติผูม้าใช้บริการชาวต่างชาติในปัจจุบันมีจํานวน
เพิ่มข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั ทาํให้พนักงานไดมี้โอกาสใน
การพฒันาความรู้ทางด้านภาษาเพื่อใช้ในการส่ือสาร
กบัชาวต่างชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอีกส่ิงหน่ึง
ท่ีเกิดข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ก็คือผลพวงจากความ
แตกต่างทางวฒันธรรมซ่ึงทาํให้การปฏิบติังานต้อง
อาศยัความละเอียดอ่อน และความชาํนาญเฉพาะดา้น  
ดงันั้นพนกังานทุกคนจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจใน “ความเช่ือ” และ “วิถีการดาํเนินชีวิต” 
ของผูค้นในแต่ละประชาชาติ  เพื่อให้บริการโดยไม่
สร้างความไม่พอใจ ไม่ขัดหรือไม่ละเมิดซ่ึง “สิทธิ
มนุษยชน” รวมทั้งเพิ่มคุณค่าและความประทบัใจ
ใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมย ังมีรายงาน
การศึกษาไม่มากนกัท่ีศึกษาถึงปัจจยัทาํนายสมรรถนะ
ทางวฒันธรรมของพยาบาลวิชาชีพ  ผูว้ิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเพื่อหาปัจจยัทาํนายสมรรถนะทางวฒันธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติ
แห่ง น้ีว่ าอยู่ ในระดับใด  ซ่ึ งผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการนาํมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างเสริมสมรรถนะทางวฒันธรรมของพยาบาล
ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวฒันธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติ
แห่งหน่ึง  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทาง
สังคมและเศรษฐกิจ (อายุ รายได ้ประสบการณ์ในการ
ทํางานพยาบาล  ประสบการณ์ในการทํางานใน
โรงพยาบาลแห่งน้ี   โอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับ

ชาวต่างชาติ) การรับรู้นโยบายองคก์รดา้นวฒันธรรม 
วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม (ความสามารถใน
การใช้ภาษา  เจตคติด้านวัฒนธรรม  ค่านิยมด้าน
วัฒนธรรม )  และความรู้ เ ก่ียวกับวัฒนธรรม  กับ
สมรรถนะทางว ัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่งหน่ึง 

3. เพื่อศึกษาอาํนาจในการทาํนายของปัจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจ (อายุ รายได ้ประสบการณ์ใน
การทาํงานพยาบาล ประสบการณ์ในการทาํงานใน
โรงพยาบาลแห่งน้ี   โอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับ
ชาวต่างชาติ) การรับรู้นโยบายองคก์รดา้นวฒันธรรม 
วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม (ความสามารถใน
การใช้ภาษา  เจตคติด้านวัฒนธรรม  ค่านิยมด้าน
วัฒนธรรม )  และความ รู้ เ ก่ี ยวกับวัฒนธรรม  ต่อ
สมรรถนะทางว ัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่งหน่ึง 
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาน้ีไดใ้ชค้ดัเลือกตวัแปรอิสระโดยใช้
ทฤษฎีการดูแลต่างวฒันธรรม (cultural care) ของ     
ไลนินเจอร์  (Leininger, 2002) เป็นแนวทาง โดยทฤษฏี
ได้มุ่งเน้นถึงการดูแลผูป่้วยให้สอดคล้องตามความ
ต้องการและตามเช้ือชาติและวัฒนธรรม   โดยยึด
หลักการดูแลแบบองค์รวม  ซ่ึงจะช่วยให้พยาบาล
วิเคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ
หรือการเจ็บป่วยของบุคคลในบริบทสังคมวฒันธรรม
นั้น ๆ ดงัแสดงใน “Sunrise Model” ซ่ึงเป็นโมเดลท่ี
พฒันาข้ึนเพื่ออธิบายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อแนวคิดและ
วิถีชีวิตของคนในแต่ละสังคม โดยมีองคป์ระกอบ 
ได้แก่ ศาสนา สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลย ี
แบบแผนทางด้านการดูแลสุขภาพของบุคคลซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการปฏิบติัดูแล  ภาษา และความเป็นมาของ
ชนชาตินั้น  ระบบการดูแล แนวทางหรือวิธีการต่าง ๆ 
ท่ีจะนําไปสู่การให้การพยาบาลท่ียงัประโยชน์ และ
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เหมาะสมกบัแนวทางการดาํรงชีวิตของบุคคลหรือกลุ่ม
คนท่ีใชบ้ริการพยาบาล   

นอกจากน้ีการศึกษาน้ีไดศึ้กษาสมรรถนะทาง
วฒันธรรมตามทฤษฎีการดูแลสุขภาพทางวฒันธรรม
ของแคมพินฮา-บาคอท  (Campinha-Bacote,  2002) ซ่ึง
ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการทางสุขภาพท่ีเน้น
สมรรถนะทางวฒันธรรม โดยเน้นว่าสมรรถนะทาง
วัฒนธรรมของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ นกระบวนการ 
ประกอบด้วยแนวคิดหลกั 5 ประการ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์
กนั ไดแ้ก่ 

1. การตระหนกัรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม (cultural 
awareness) หมายถึง กระบวนการรู้คิดของบุคลากร
ทางสุขภาพท่ีเล็งเห็นถึงความสําคญัจองการให้คุณค่า 
ความเช่ือ วิถีชีวิต พฤติกรรม และวิธีการแกปั้ญหาของ
ผูใ้ชบ้ริการต่างวฒันธรรม 

2. การ มีองค์ความ รู้ เ ก่ี ยวกับวัฒนธรรม 
(cultural knowledge) หมายถึง กระบวนการไดม้าซ่ึง
ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสัยทศัน์ (world views) 
ของบุคคลท่ี มีความแตกต่ างกันทางวัฒนธรรม 
วิสัยทศัน์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นมุมมองของผูใ้ชบ้ริการ
เอง (emic view) ประเด็นสาํคญัคือการเขา้ใจพฤติกรรม

ของผูใ้ชบ้ริการท่ีเกิดจากความเขา้ใจในวิสัยทศัน์ของ
คน ๆ นั้นเอง   

3. การมีทักษะเก่ียวกับวฒันธรรม (cultural 
skill) หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เก่ียวกบัประวติัและปัญหาของผูใ้ชบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง
ตามลกัษณะพื้นฐานทางวฒันธรรม รวมถึงการเรียนรู้
วิธีท่ีจะประเมินทางวฒันธรรมและการตรวจร่างกาย 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการ   

4. ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผูใ้ช้บริการต่างวฒันธรรม (cultural encounter) 
หมายถึง  กระบวนการ ท่ี บุคลากรทางสุขภาพมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนั 

5. การมีความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทาง
วฒันธรรม (cultural desire) หมายถึง แรงจูงใจท่ีทาํให้
บุคลากรทางสุขภาพต้องการเข้าไปสู่กระบวนการ 
พฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรม การมีความตระหนกัรู้ 
องคค์วามรู้ทกัษะ และความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์ 
จําเป็นต้องกระทาํร่วมกับการมีแรงบันดาลใจหรือ
ความปรารถนาอย่ างแท้จ ริ ง ท่ี จะให้บ ริการแ ก่
ผูใ้ชบ้ริการต่างวฒันธรรม 

 

กรอบแนวคดิการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกจิ 
- อาย ุ
- รายได ้
- ประสบการณ์ในการทาํงานใน
โรงพยาบาลน้ี 

- โอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กบัชาวต่างชาติ 

การรับรู้นโยบายองค์กรด้านวฒันธรรม 

วถิีชีวติและค่านิยมทางวฒันธรรม 
- ความสามารถในการใชภ้าษา 
- เจตคติดา้นวฒันธรรม      
- ค่านิยมดา้นวฒันธรรม 

สมรรถนะทางวัฒนธรรม 
1. การตระหนกัรู้ทางวฒันธรรม 
2. ความรู้ทางวฒันธรรม 
3. ทกัษะทางวฒันธรรม 
4. การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการต่างวฒันธรรม 
5. ความปรารถนาท่ีจะมีสมรรถนะทางวฒันธรรม 
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สมมติฐานการวจัิย  
1. ปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ (อาย ุรายได ้

ประสบการณ์ในการทาํงานพยาบาล ประสบการณ์ใน
การทํางานในโรงพยาบาลแห่งน้ี   โอกาสในการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัชาวต่างชาติ) การรับรู้นโยบายองคก์ร
ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและค่านิยมทางวัฒนธรรม 
(ความสามารถในการใช้ภาษา เจตคติดา้นวฒันธรรม 
ค่านิยมดา้นวฒันธรรม) และความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม 
มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะทางว ัฒนธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติ
แห่งหน่ึง  
  2. ปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ (อาย ุรายได ้
ประสบการณ์ในการทาํงานพยาบาล ประสบการณ์ใน
การทํางานในโรงพยาบาลแห่งน้ี   โอกาสในการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัชาวต่างชาติ) การรับรู้นโยบายองคก์ร
ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและค่านิยมทางวัฒนธรรม 
(ความสามารถในการใช้ภาษา เจตคติดา้นวฒันธรรม 
ค่านิยมดา้นวฒันธรรม) และความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
สามารถร่วมกนัทาํนายสมรรถนะทางวฒันธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพในในโรงพยาบาลเอกชนระดับ
นานาชาติแห่งหน่ึง 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทาํนาย (predictive 
research)  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เ ป็นพยาบาลวิช า ชีพ ท่ีป ฏิบัติ ง านใน
โรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่งหน่ึง จาํนวน 
956 คน  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบชั้ นภูมิ 
(stratified random sampling) กาํหนดขนาดตวัอยา่ง
โดยการวิเคราะห์อาํนาจ (power analysis) จาก

โปรแกรม G*power ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 170 
คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบ
ประเมิน 5 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติแห่งหน่ึง  
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ระดบัการศึกษา รายได ้
ประสบการณ์ในการทาํงานพยาบาล ประสบการณ์ใน
การทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่ง
หน่ึง  ตาํแหน่งงาน หอผูป่้วยหรือหน่วยงานท่ี
ปฏิบติังานโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กับชาวต่างชาติ  
รวม 10 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2 การรับรู้นโยบายองคก์ารดา้น
วฒันธรรม รวม 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม 
ประกอบดว้ย ความสามารถในการใชภ้าษา เจตคติดา้น
วฒันธรรม ค่านิยมดา้นวฒันธรรม รวม 22 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ความรู้เก่ียวกับวฒันธรรม รวม 22 
ขอ้ 
 ส่วนท่ี 5 สมรรถนะทางวฒันธรรม จาํนวน 25 
ขอ้ เป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเองตามแนวคิด
ของ แคมพินฮา-บาคอท (Campinha-Bacote, 2002) 
โดยใช้แบบสอบถามของกนกพร   พรหมสะอาด 
(2553) เป็นแนวทาง  ประกอบด้วยสมรรถนะทาง
วฒันธรรม 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ทาง
วฒันธรรม (5 ขอ้) ดา้นความรู้ทางวฒันธรรม (5 ขอ้) 
ดา้นทกัษะทางวฒันธรรม (5 ขอ้) ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
กับผูใ้ช้บริการต่างวฒันธรรม (5 ขอ้) และด้านความ
ปรารถนาทางสมรรถธรรม (5 ขอ้)  รวมขอ้คาํถาม 25 
ขอ้ 
 การทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม 
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 ส่ วน ท่ี 2 การ รับ รู้นโยบายองค์ก รด้ าน
วฒันธรรมมีค่าสัมประสิทธ์ิครอนบราคอลัฟาเท่ากับ
0.88 
 ส่วนท่ี 3วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรมมี
ค่าสมัประสิทธ์ิครอนบราคอลัฟาเท่ากบั 0.92 
 ส่วนท่ี 4 ส่วนแบบสอบถามความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมมีค่า KR-20 เท่ากบั 0.72 
 ส่วนท่ี  5 สมรรถนะทางว ัฒนธรรมมี ค่า
สมัประสิทธ์ิครอนบราคอลัฟาเท่ากบั 0.95 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.   ผู ้วิ จัยทําหนัง สือผ่ านคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ถึงฝ่ายบริหาร
ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนฯ  ท่ีจะเข้า
ทาํการศึกษาเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยั
ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งเสนอโครงการวิจยัขอรับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย อีส เ ทิ ร์นเอ เ ชีย  และ
คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบันของ
โรงพยาบาลเอกชนฯ ท่ีจะเขา้ทาํการศึกษา 

2. ภายหลังจากโครงการวิจัยได้ผ่านการ
พิจารณาอนุมติัการเก็บรวบรวมขอ้มูลในโรงพยาบาล
เอกชนฯ ท่ีจะเขา้ทาํการศึกษา และไดรั้บการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัใน
ม นุษย์ข อ งมห า วิ ท ย า ลัย อี ส เ ทิ ร์ น เ อ เ ชี ย  และ
คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบันของ
โรงพยาบาลเอกชนฯ ท่ีจะเขา้ทาํการศึกษาแลว้ ผูว้ิจยัจะ
ติดต่อไปยงัผูป้ระสานงานวิจยัของโรงพยาบาลเอกชน
ฯ ท่ีจะเขา้ทาํการศึกษา เพื่อขอให้ผูป้ระสานงานวิจยัพา
ผูว้ิจยัเขา้พบพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
วิจยัเพื่อเรียนเชิญเขา้ร่วมการวิจยั  (หมายเหตุ:  ผู ้
ประสานงานวิจยัเป็นบุคคลากรของโรงพยาบาลเอกชน
ฯ ท่ีจะเขา้ทาํการศึกษาและได้รับมอบหมายจากฝ่าย
บริหารทางการพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนฯ ท่ีจะ

เข้าทําการศึกษาให้เป็นผู ้ประสานงานในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการวิจยั) 

3. ในการเขา้พบพยาบาลวิชาชีพฯ ผูว้ิจยัจะขอ
อนุญาตให้ค ําอธิบายข้อมูลของโครงการวิจัยท่ีจะ
ดาํเนินการอย่างละเอียด พร้อมทั้งแจกเอกสารช้ีแจง
โครงการวิจยั บอกวตัถุประสงคข์องการทาํวิจยั วิธีการ
และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ประโยชน์และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วม
การวิจยั การรักษาขอ้มูลความลบัของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
สิทธิในการปฏิเสธเขา้ร่วมการวิจยัและการถอนตวัออก
จากการวิจยั พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพฯ 
ทําการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความพอใจ 
จากนั้นผูว้ิจยัจะสอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วม
การวิจยัจากพยาบาลวิชาชีพฯ  หากพยาบาลวิชาชีพฯ 
ยินดีท่ีจะเข้าร่วมการวิจัย  ผู ้วิจัยจะขอให้พยาบาล
วิชาชีพฯ ลงนามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบ
แสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั และภายหลงัการลง
นามแลว้ ผูว้ิจยัจะมอบสําเนาแบบแสดงความยินยอม
ใหพ้ยาบาลวิชาชีพฯ ท่ีเขา้ร่วมการวิจยัเกบ็ไว ้1 ฉบบั 

4. จากนั้น ผูว้ิจยัจะมอบแบบสอบถามการวิจยั
ให้กับผู ้เข้าร่วมการวิจัยเพื่อทําการตอบและส่งคืน 
พร้อมมอบซองเปล่า จาํนวน 1 ซองท่ีไม่มีการระบุช่ือ-
นามสกุล  หรือหมายเลขอ้างอิงใด  ๆ  ในการท่ีจะ
เช่ือมโยงกลับไปยงัตัวผู ้เข้าร่วมการวิจัยได้เพื่อใช้
สาํหรับส่งคืนแบบสอบถาม  การตอบแบบสอบถามน้ี
คาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 30 นาที โดยแบบสอบถามท่ี
ตอบเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งคืนให้กับผู ้วิจัยหรือผู ้
ประสานงานวิจยัโดยบรรจุลงในซองเปล่าท่ีผูว้ิจยัมอบ
ให้ และทําการปิดผนึกให้มิดชิดเรียบร้อยก่อนการ
ส่งคืน  เพื่อป้องกันข้อมูล ร่ัวไหลและป้องกันการ
เช่ือมโยงไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการปกป้อง
และรักษาความลบัใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมจาก

ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทั้งหมดมาลงรหัส จดัหมวดหมู่และ
ประมวลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปและวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัน้ี 

1. Descriptive Statistics เพื่อแจกแจงหา
จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ (อายุ รายได ้
ประสบการณ์ในการทาํงานพยาบาล ประสบการณ์ใน
การทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่ง
หน่ึง โอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัชาวต่างชาติ) วิถีชีวิต
และค่านิยมทางวฒันธรรม (ความสามารถในการใช้
ภาษา เจตคติดา้นวฒันธรรม ค่านิยมดา้นวฒันธรรม) 
การรับรู้นโยบายองคก์รดา้นวฒันธรรม และความรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรม ต่อสมรรถนะทางวฒันธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติ
แห่งหน่ึง 

 2. Correlation Analysis เพื่อหาความสัมพนัธ์
ของปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ (อายุ รายได ้
ประสบการณ์ในการทาํงานพยาบาล ประสบการณ์ใน
การทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่ง
หน่ึง   โอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กบัชาวต่างชาติ) วิถี
ชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม (ความสามารถในการ
ใชภ้าษา เจตคติดา้นวฒันธรรม ค่านิยมดา้นวฒันธรรม) 
การรับรู้นโยบายองคก์รดา้นวฒันธรรม และความรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรม ต่อสมรรถนะทางวฒันธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติ
แห่งหน่ึง 

3. Regression Analysis เพื่อศึกษาอาํนาจใน
การทาํนายของปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ (อาย ุ
รายได้ ประสบการณ์ในการทํางานพยาบาล 
ประสบการณ์ในการทาํงานในโรงพยาบาลเอกชน
ระดบันานาชาติแห่งหน่ึง โอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กบั
ชาวต่างชาติ) วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม 

(ความสามารถในการใช้ภาษา เจตคติดา้นวฒันธรรม 
ค่านิยมด้านวฒันธรรม) การรับรู้นโยบายองคก์รดา้น
วฒันธรรม และความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ต่อ
สมรรถนะทางว ัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเอกชนระดบันานาชาติแห่งหน่ึง 
 
ผลการวจัิย   

1. สมรรถนะทางวฒันธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่ามีระดับสมรรถนะทาง
วฒันธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน
ท่ีทาํการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1  
ค่าตํา่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ 

สมรรถนะด้านวฒันธรรม ค่าตํา่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ดา้นการตระหนกัรู้ทางวฒันธรรม 2.20 5.00 3.46 0.53 ปานกลาง 
ดา้นความรู้ทางวฒันธรรม 2.00 5.00 3.52 0.54 มาก 
ดา้นทกัษะทางวฒันธรรม 2.20 5.00 3.48 0.56 ปานกลาง 
ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ชบ้ริการต่างวฒันธรรม 2.40 5.00 3.82 0.57 มาก 

ดา้นความปรารถนาท่ีจะมี
สมรรถนะทางวฒันธรรม 

2.20 5.00 4.06 1.06 มาก 

รวม 2.36 6.52 3.68 0.52 มาก 
 
2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจ การรับรู้นโยบายองคก์รดา้นวฒันธรรม วิถี
ชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม และความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรม กบัสมรรถนะทางวฒันธรรม  ผลการศึกษา
พบว่ าการ รับ รู้นโยบายองค์กรด้านวัฒนธรรม 
ความสามารถในการใชภ้าษา วิถีชีวิตและค่านิยมดา้น
วัฒนธรรม  และความ รู้ เ ก่ี ย วกับวัฒนธรรม  มี

ความสัมพันธ์กับสมรรถนะทางวฒันธรรม อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนอายุ รายได ้
ประสบการณ์ในการทาํงาน และโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะทางวฒันธรรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ดงัแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2  
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันของตัวแปรอิสระและสมรรถนะทางวัฒนธรรม 

ตวัแปร สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การแปลผล 
1. อาย ุ .061 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
2. รายได ้ .062 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
3. ประสบการณ์ในการทาํงาน .054 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
4. โอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัชาวต่างชาติ .031 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
5. การรับรู้นโยบายองคก์รดา้นวฒันธรรม .214* ตํ่า 
6. ความสามารถในการใชภ้าษา .272* ตํ่า 
7. เจตคติดา้นวฒันธรรม .405* ปานกลาง 
8. ค่านิยมดา้นวฒันธรรม .477* ปานกลาง 
9. ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม .174* ตํ่า 

* หมายถึง p < .05 
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3. ความสามารถในการทาํนายของปัจจยัทาง
สังคมและเศรษฐกิจ  การรับรู้นโยบายองค์กรด้าน
วฒันธรรม วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม และ
ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ต่อสมรรถนะทางวฒันธรรม 

ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการใชภ้าษาและ
ค่านิยมดา้นวฒันธรรมสามารถทาํนายสมรรถนะทาง
วฒันธรรม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดัง
แสดงในตาราง 3 

ตาราง 3  
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณของค่านิยมทางวัฒนธรรมและความสามารถในการใช้ภาษาท่ีสามารถร่วมกัน
ทาํนายสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ 

ตวัแปร B SE Beta t p-value 

ค่าคงท่ี .827 .384 
 

2.152 0.033 
ค่านิยมทางวฒันธรรม .464 .072 .439 6.453 0.000 
ความสามารถในการใชภ้าษา .357 .136 .179 2.628 0.009 
R = .508, R2= .258, R2

adj= .249 F = 29.185, p = .000 
 
การอภิปรายผล  

ผลการวิจยัมีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปราย
ดงัน้ี 

1. สมรรถนะทางว ัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ  ผลการศึกษาพบว่า  ระดับสมรรถนะทาง
วฒันธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน
ท่ีทาํการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของกนกพร พรหมสะอาด (2552) ท่ีศึกษาสมรรถนะ
ทางวัฒนธรรมของพยาบาลในการให้การบริการ
สุขภาพในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม : 
สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย   พบว่า  การรับรู้
สมรรถนะทางวฒันธรรมโดยรวมของกลุ่มตวัอย่าง มี
ในระดับสูง อภิปรายได้ว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติ ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกผูป่้วยใน (ร้อยละ57.3) 
และใหก้ารดูแลทุกวนัในแต่ละสัปดาห์ (ร้อยละ 76) ซ่ึง
สัมพนัธ์กบัการศึกษาของประณีตและคณะ (2548 อา้ง
ในกนกพร   พรหมสะอาด ,  2553)  ท่ีพบว่าการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลหลากหลายวฒันธรรม พยาบาล
ต้องให้ความสําคัญและเข้าใจความแตกต่างของ
ผูใ้ช้บริการ การใช้ตนเองเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
สัมพนัธภาพเพื่อให้เขา้ใจในภาษา ความคิด ความเช่ือ 
ศาสนา  และวิ ถี ชีวิตของผู ้ใช้บริการโดยการปรับ 
ประยุกต ์หรือเลือกใชว้ิธีการปฏิสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย
จนสามารถเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

ดงันั้นพยาบาลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจึงมีโอกาสท่ี
จะเรียนรู้วฒันธรรมของผูป่้วยบ่อยคร้ังและสามารถ
พฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรมของตนเองได้มาก  
ดงัท่ีเพอร์แนลและพวัลานคา (Purnell & Pualanka, 
2005)  ได้เสนอแนวคิดสมรรถนะด้านวฒันธรรมว่า
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีการ
พฒันาไปเร่ือย ๆ “บุคคลจะพฒันาจากระยะของการไม่
รู้ คิดในเ ร่ืองสมรรถนะ  คือไม่ตระหนักถึงเ ร่ืองท่ี
เก่ียวกบัวฒันธรรมของผูอ่ื้นไปสู่ระยะของการรู้คิดว่า
ตนเองไม่มีสมรรถนะ คือรู้วา่ตนเองขาดความรู้เก่ียวกบั
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วฒันธรรมของผูอ่ื้น ระยะของการรู้ถึงการมีสมรรถนะ 
คือ  เกิดการเรียนรู้ว ัฒนธรรมของผู ้ใช้บริการและ
สามารถให้การบริการท่ีเหมาะสมได ้ จนถึงระยะของ
การมีสมรรถนะโดยไม่รู้ตวั คือ สามารถให้บริการท่ี
เหมาะสมกบัวฒันธรรมของผูใ้ชบ้ริการอยา่งอตัโนมติั”  
จึงทาํให้ผลการวิจยัน้ีพบว่าพยาบาลมีสมรรถนะทาง
วฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก 
                 2. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การรับรู้นโยบายองคก์รดา้นวฒันธรรม วิถี
ชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม และความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรม กบัสมรรถนะทางวฒันธรรม  ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้นโยบายองค์กรด้านวฒันธรรม 
ความสามารถในการใชภ้าษา วิถีชีวิตและค่านิยมดา้น
วัฒนธรรม  และความ รู้ เ ก่ี ย วกับวัฒนธรรม  มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะทางวฒันธรรม อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการศึกษาส่วนน้ี
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการดูแลต่างวฒันธรรม (cultural 
care) ของไลนินเจอร์  (Leininger, 2002) ท่ีกล่าวไวว้่า
นโยบายและวิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรมเป็น
ส่วนหน่ึงในหลกัการดูแลแบบองคร์วม ซ่ึงจะช่วยให้
พยาบาลวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีมีอิทธิพลต่อ
สุขภาพหรือการเจ็บป่วยของบุคคลในบริบทสังคม
วฒันธรรมนั้น ๆ และส่งผลให้พยาบาลมีสมรรถนะ
ทางวฒันธรรม  อธิบายไดว้า่การท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ
ท่ีจะมีสมรรถนะทางวฒันธรรมในระดับสูงต้องยึด
หลกัการดูแลแบบองคร์วม ซ่ึงวิถีชีวิตเป็นโครงสร้าง
ทางสังคมของบุคคลในทฤษฎีน้ี ส่วนอายุ รายได ้
ประสบการณ์ในการทาํงาน และโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะทางวฒันธรรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 นั้น ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฏี ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
อาจจะไม่ เ ก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้พยาบาลมี
สมรรถนะทางวฒันธรรมแต่อยา่งใด 

3. ความสามารถในการทาํนายของปัจจยัทาง
สังคมและเศรษฐกิจ  การรับรู้นโยบายองค์กรด้าน
วฒันธรรม วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม และ
ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ต่อสมรรถนะทางวฒันธรรม  
ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการใชภ้าษาและ
ค่านิยมดา้นวฒันธรรมสามารถทาํนายสมรรถนะทาง
วฒันธรรม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผล
การศึกษาค่านิยมดา้นวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การดูแลต่างวฒันธรรม (cultural care) ของไลนินเจอร์  
(Leininger, 2002) ท่ีกล่าวไวว้่าวิถีชีวิตและค่านิยมทาง
วฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงในหลกัการดูแลแบบองคร์วม 
ซ่ึงจะช่วยให้พยาบาลวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ ทั้งหมด
ท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพหรือการเจ็บป่วยของบุคคลใน
บริบทสังคมวฒันธรรมนั้น ๆ และส่งผลให้พยาบาลมี
สมรรถนะทางวฒันธรรม  รวมทั้ งผลการศึกษาของ
กนกพร พรหมสะอาด (2552) ท่ีพบว่าสมรรถนะทาง
วัฒนธรรมด้านการ มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ อ่ื น ท่ี ต่ าง
วฒันธรรมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงไดอ้ธิบายว่าถา้พยาบาลมี
ค่านิยมทางว ัฒนธรรมท่ีดีจะทําให้พยาบาลเปิดใจ
ยอมรับในความต่างของวัฒนธรรม  ทําให้เกิดการ
เรียนรู้และปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีมีวฒันธรรมแตกต่าง
ได้อย่ า ง เหมาะสมจะสามารถท ํา ให้พยาบาล มี
สมรรถนะทางวฒันธรรมท่ีดีข้ึนได ้  

ส่วนความสามารถในการใชภ้าษา  สอดคลอ้ง
กับรูปแบบสมรรถนะทางวฒันธรรมของเพอร์แนล 
Purnell (2005) ซ่ึงระบุว่าการติดต่อส่ือสารเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงในโมเดลของทฤษฎี   และรูปแบบ
การให้บริการทางสุขภาพท่ี เน้นสมรรถนะทาง
วฒันธรรมของทฤษฎีการดูแลสุขภาพทางวฒันธรรม
ของแคมพินฮา-บาคอท (2002) คือการส่ือสารถึงวิธีการ
ตอบสนองทั้งทางวาจาท่ีหลากหลาย  การโตต้อบดว้ย
การใชว้าจาและไม่ใชว้าจาอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตาม
กาลเทศะของแต่ละวฒันธรรม  จึงอธิบายไดว้่า ถา้
พยาบาลมีความสามารถในการใชภ้าษามากจะมีความ
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3 
The Empowerment, Perception of Quality Organizational Climate and Participation in 

Improving the Hospital Quality of Professional Nurses in Community Hospital Inspection 
District Zone 3 
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Abstract 
The purposes of the descriptive research were (1) to study empowerment, perception of quality, 

organizational climate and participation in the development of hospital quality among nurses in community hospitals 

inspection district zone 3. (2) To analyze the relationship between personal factors, empowerment, perception of 

quality, organizational climate, and participation in hospital quality development among nurses in community 

hospitals inspection district zone 3. (3) To compare the mean score of empowerment. Perception of quality, 

organizational climate and participation in hospital quality development among nurses in community hospitals 

inspection district between accredited hospital and non accredited hospital. The sample was 306 professional nurses 

working in community hospitals inspection district zone 3 under the ministry of health, the 5 parts questionnaire was 

used for data collection. Results of the study were : (1) The sample were female, age between 20-50 years, 

-20 years and more than half of 

the sample did not ever to participate in working group of hospital quality assurance. (2) The empowerment of nurses 

in general at a high level (3) The perception of quality, organizational climate Participation in the development of 

service quality. Overall is moderate (4) personal factors including age, work experience. The empowerment, 

perception of quality organizational climate correlated with participation in the development of hospital quality. Of 

nurses in hospitals zone 3 (r = .01).The comparison between hospitals, and not certified by the hospital found that 

hospitals are accredited. Standard hospital with the average perception of quality ( X = 3.62, SD = .58) and 

empowerment ( X = 3.62, SD = .53), and participation in the development of hospital quality ( X = 3.38, SD =. 84) 

showed a significant difference. 

 

Keywords: professional nurse, participation in improvement the hospital, accredited hospital 
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คนรู้ว่าเป้าหมายอยู่ ณ จุดใด บทบาทของตนคืออะไร 
และพยายามท่ีจะพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้
มาตรฐาน  มีกระบวนการทํางานท่ี เ ป็นระบบเป็น
หลกัประกนัว่าจะไม่เกิดความเส่ียงข้ึนกับผูป่้วย มีการ
ตรวจ สอบตนเองท่ีน่าเช่ือถือการวดัผลผลลพัธ์ แสดงให้
เห็นตามระบบปฏิบติัท่ีวางไว  ้ และมีการนําปัญหามา
ทบทวนเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง จากเหตุผล
ดงักล่าวจึงเป็นแรงผลกัดนัใหโ้รงพยาบาลทุกแห่งตอ้งเร่ง
ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานและได้รับการ
รับรองคุณภาพจากองคก์รท่ีมีความเป็นกลางและเป็นท่ี
เช่ือถือของทุกฝ่าย  ได้แก่ สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
สรพ. 

โรงพยาบาลชุมชนในเขตตรวจราชการที่  3 
ประกอบไปดว้ย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดั
ปราจีนบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัสมุทรปราการ และ
จังหวัดนครนายก   แม้ว่าทุกโรงพยาบาลจะกําหนด
แผนการพฒันาคุณภาพบริการอย่างต่อเน่ืองซ่ึงรวมถึง
กลุ่มการพยาบาลท่ีมุ่งเนน้การบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  มีการกําหนดตัว ช้ีว ัดในงานการ
พยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยแต่ละดา้นให้ปลอดภยัแต่สภาพการ
ดาํเนินงานพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลชุมชนในเขต
ตรวจราชการเขต 3   พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งยงัไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพ ปัญหาเกิดจากบุคลากรยงัขาด
ความรู้ ความสามารถ ในการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง ทาํให้
การบริการยงัไม่ได้มาตรฐานขาดระบบการกาํกับและ
การตรวจสอบ คุณภาพ การใหบ้ริการท่ีล่าชา้ ผูป่้วยไดรั้บ
บริการไม่ครบถ้วน อาทิ การท่ีผูป่้วยไม่ได้รับการดูแล 
เอาใจใส่จากผูใ้ห้บริการตามมาตรฐาน เท่าท่ีควร ไดรั้บ
การตรวจวินิจฉัยจากแพทยท่ี์ไม่ละเอียดทาํให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจต่อการบริการ  ในส่วนกลุ่มการพยาบาล 
บุคลากรทางการพยาบาลมีส่วนร่วมในการในกิจกรรม
พฒันาคุณภาพน้อย ขาดการกระตือรือร้น และความ
รับผิดชอบเก่ียว  กับนโยบายการพัฒนาคุณภาพของ

หน่วยงาน ผนวกกบัมีการปรับโครงสร้างระบบงาน ปรับ
นโยบาย ทาํให้การบริหารงานมีความซบัซ้อนและภาระ
งานท่ีเพิ่มมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นการใช้งบประมาณถูก
จาํกดั พยาบาลตอ้งลดค่าตอบแทนเพื่อความอยู่รอดของ
องคก์าร ทาํให้เกิดความเบ่ือหน่ายและเหน่ือยลา้ในการ
ทาํงานส่งผลให้บรรยากาศองค์การเกิดความตึงเครียด 
ความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์ารลดลง ขณะท่ีผูบ้ริหารมุ่งมัน่
ท่ีจะพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ของหน่วยงาน องค์ประกอบเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะของการทาํงานเป็นทีมท่ีตอ้งการการมีส่วนร่วม
ในการทาํงานทุกขั้นตอน ท่ีจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนโยบาย
ดงักล่าว จะไม่สามารถบรรลุผลไดห้ากขาด ความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาลโดยเฉพาะพยาบาลซ่ึง
เป็นบุคลากรท่ีตอ้งให้บริการอย่างใกลชิ้ดแก่ผูใ้ชบ้ริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง 

พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ท่ีมีปริมาณ
จาํนวนมากในทีมสุขภาพและมีบทบาทสาํคญัในการดูแล
สุขภาพประชาชน (ประคิณ สุจฉายา และคณะ, 2545) 
เป็นกลุ่มบุคลากร  ท่ีมีอิทธิพลต่อทิศทางและพฤติกรรม
องค์การ  รวมทั้ งผู ้นําทีมการพยาบาลที่ต้องถ่ายทอด
วิสั ยทัศน์  พันธ กิจ  นโยบาย  ของโรงพยาบาล สู่
ผู ้ปฏิบัติงานในหอผู ้ป่วยโดยตรง  ผู ้บริหารทางการ
พยาบาลจึงมีบทบาทสําคัญ ในการผลักดันบุคลากร
ทางการพยาบาลให้ร่วมกนัพฒันาคุณภาพการบริการให้
ไดต้ามมาตรฐานของวิชาชีพ  

การมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อ
ความสําเร็จของการดาํเนินโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลซ่ึงเป็นโครงการท่ีใช้
หลกัการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ารท่ีตอ้งการการมีส่วน
ร่วมของบุคลกรในองคก์าร (สุปราณี เจียรพงษ,์ 2554)  
การมีส่วนร่วมทาํให้บุคคลมีโอกาสรับทราบขอ้มูลและ
ปัญหาต่างๆ  มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น  ร่วมคิด
ตัดสินใจเ ลือกแนวทางดํา เ นินงานมี อิสระในการ
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ปฏิบติังานทาํให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสําเร็จขององค์การ รู้สึกรับผิดชอบและผูกพนักบั
ผลงานของกลุ่ม นําไปสู่ความร่วมมือและการเรียนรู้
ร่วมกนั ซ่ึงเป็นเป้าหมายสําคญัของการพฒันาและการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล การดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว
เป็นบทบาทและภารกิจท่ีหัวหน้าหอผู ้ป่วยซ่ึง เป็น
ผูบ้ริหารระดบัตน้ทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูบ้ริหารกบั
ผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งบทบาท ในการเสริมสร้างพลงัให้
ผูป้ฏิบติังานมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพและองคก์าร เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการดาํเนินงาน หัวหน้าหอผูป่้วยท่ี
ประสบความสาํเร็จจึงตอ้งมีภาวะผูน้าํสามารถ เสริมสร้าง
พลังอํานาจให้แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชารวมทั้ งส่งเสริม
บรรยากาศในการทาํงานของหน่วยงาน  

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การรับรู้การ
พฒันาคุณภาพ บรรยากาศองคก์าร และการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการท่ี 3 

2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล 
(อายุ  ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การ
ทาํงาน) การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การรับรู้การพฒันา
คุณภาพ บรรยากาศองค์การ กับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการท่ี 3  

3. เพื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การ
รับรู้การพฒันาคุณภาพ บรรยากาศองค์การ และการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการที่  3 
ระหวา่งโรงพยาบาลท่ีผา่นและไม่ผา่นการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลการ 
 
 
 

แนวคดิทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
 การเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นการเพิ่มศกัยภาพ

ของผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการถ่ายโอนอาํนาจ จากหัวหนา้
หน่วยงานให้อิสระในการตดัสินใจ และจดัหาทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานให้อย่างพอเพียง  รวมถึงการจัด
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานและส่งเสริมใหบุ้คคล
เพิ่มความ  สามารถในทํางานและแก้ปัญหาต่างๆให้
บรรลุผลสําเร็จได้ด้วยตนเอง (อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 
2551) การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานเป็นกลยุทธ์การ
บริหารท่ีผู ้บ ริหารควรให้ความสําคัญ   เพราะการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน
โดยรวม และความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
(Wilson & Laschinger, 1994)  การวิจยัของ สุปราณี   
เจียรพงษ ์(2554) พบว่าการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบั
หัวหน้าหอผูป่้วยมีความสัมพนัธ์ในระดับสูงกับการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลใน
จงัหวดัปราจีนบุรี ทาํนองเดียวกนั การวิจยัของฉวีวรรณ 
ล่องสุวรรณ (2555) ก็พบว่าการเสริมสร้างพลงัอาํนาจมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับการพฒันาองค์กรพยาบาลท่ี
เป็นเลิศ  

บรรยากาศองคก์ร (climate) หมายถึงการรับรู้
ของบุคลากรภายในองค์กรต่อสภาวะแวดล้อมในการ
ทาํงาน ถา้บรรยากาศในการทาํงานมีความเหมาะสมจะ
ส่งผลต่อแรงจูงใจบุคลากรภายในองคก์ร บรรยากาศใน
การทาํงานประกอบด้วยโครงสร้าง  มาตรฐาน ความ
รับผิดชอบ การได้รับการยอมรับ  การสนับสนุน  และ 
ดา้นความรู้สึกผูกพนัและมุ่งมัน่ในการทาํงานให้บรรลุ
เป้าหมาย  ถา้บรรยากาศในองคดี์แสดงว่าบุคลากรมีความ
ภักดีต่อองค์การ   การวิจัยของสมหมาย  จันทอัมพร 
(2554) พบว่าบรรยากาศองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลใน
ระดบัสูง   

นอกจากน้ีการวิจยัท่ีผ่านมายงัพบว่าปัจจยัส่วน
บุคคลบางประการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
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บริการ ได้แก่ ตาํแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทาํงาน (สมหมาย จนัทรอมัพร, 2554) อาย ุระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน  การเป็นกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการ (สุปราณี  เจียรพงษ,์ 2554)   

การทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาแสดงให้เห็น
ว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการเป็น
ส่ิงจํา เป็นท่ีผู ้บริหารต้องให้ความสนใจเพราะเป็น
องคป์ระกอบท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันา

คุณภาพ นอกจากนั้นยงัพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพบริการท่ีสําคญั คือ
การรับรู้การพฒันาคุณภาพบริการ  
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
           ตวัแปรต้น                                  ตวัแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.อาย ุ
2. ตาํแหน่ง 
3. ระดบัการศึกษา 
4. หน่วยงานท่ีทาํ 
5. ประสบการณ์การทาํงาน 

การรับรู้การพฒันาคุณภาพ 
1. นโยบาย 
2. เป้าหมาย 
3. แนวทางการดาํเนินงาน 

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

1. การมีส่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 
3. การมีส่วนร่วมในการติดตามผล 

บรรยากาศองค์การ 
1.โครงสร้างองคก์าร 
2. มาตรฐานของการปฏิบติังาน 
3. ความรับผดิชอบในงาน 
4. การไดรั้บการยอมรับ 
5. การสนบัสนุนในการปฏิบติังาน 
6. ความผกูพนัในงาน 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
1. การไดรั้บโอกาส 
2. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
3. การไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุน 
4. การไดรั้บทรัพยากร 
5. การไดรั้บอาํนาจอยา่งเป็นทางการ 
6. การไดรั้บอาํนาจอยา่ง ไม่เป็นทางการ 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจัย ส่วนบุคคล  (อายุ   ตําแหน่ง  ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน) การเสริมสร้าง
พลังอํานาจ การรับรู้การพฒันาคุณภาพ บรรยากาศ
องคก์าร มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพโรงพยาบาล  ของพยาบาลวิ ช า ชีพ  ใน
โรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการท่ี 3  

2. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การรับรู้การพฒันา
คุณภาพ บรรยากาศองคก์าร และการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ ใน
โรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการท่ี 3 ระหว่าง
โรงพยาบาลท่ีผ่านและไม่ผ่านการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล มีความแตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหา
ความสัมพนัธ์ (core relational descriptive research) 
ของปัจจยัส่วนบุคคล (อายุ  ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา 
และประสบการณ์การทํางาน) การเสริมสร้างพลัง
อาํนาจ การรับรู้การพฒันาคุณภาพ บรรยากาศองคก์าร 
กับการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจ
ราชการท่ี 3 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พยาบาล
วิชาชีพ ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจ
ราชการท่ี 3 สังกดักระทรวงสาธารณสุข มี 5 จงัหวดั 
ได้แก่  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดนครนายก  และสมุทรปราการ 
จาํนวน 1,522 คน 

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจัยใช้การ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณจากตาราง
สาํเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970 pp. 607-610) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 306 คน
เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน 
ขั้นท่ี 1 สุ่มตวัอย่างแบบง่าย 3 จังหวดั จาก 5 จังหวดั 
ไดแ้ก่ จงัหวดั นครนายก สระแกว้ และ ฉะเชิงเทราขั้น
ท่ี 2 สุ่มแบบชั้นภูมิ (stratification random sampling)  
โดยจัดกลุ่มโรงพยาบาลเป็น 3  กลุ่มตามขนาดของ
โรงพยาบาล สุ่มแบบง่ายจากแต่ละกลุ่มจาํนวนก่ึงหน่ึง
ของแต่ละชั้ นภูมิ  โรงพยาบาลขนาด  10 - 30 เตียง 
จาํนวน 11  แห่ง เลือกได ้5 แห่ง ไดแ้ก่โรงพยาบาลปาก
พลี โรงพยาบาลองครักษ์  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ ์
โรงพยาบาลคลองหาดโรงพยาบาลบางคลา้โรงพยาบาล
ขนาด 60 - 90 เตียง จาํนวน 6  แห่งเลือก 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลโรงพยาบาลบา้นนา โรงพยาบาลวงันํ้ าเยน็ 
โรงพยาบาลสนามชัยโรงพยาบาลขนาด  120 – 230  
เตียง   จาํนวน 1 แห่ง  จึงไม่ตอ้งสุ่มเลือกโรงพยาบาล 
ขั้นท่ี 3  คํานวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
โรงพยาบาลใช้การสุ่มแบบง่ายในแต่ละโรงพยาบาล
ตามสัด ส่ วนของประชาการพยาบาลในแต่ ละ
โรงพยาบาล ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง306 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลชุมชน เขต
ตรวจราชการท่ี 3 เป็นคาํถามแบบเลือกตอบและเติมคาํ
ลงในช่องว่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ หน่วยงานท่ี
ปฏิบติั ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การ
เขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานพฒันาคุณภาพ  จาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 การเสริมสร้างพลังอํานาจ  ผู ้วิจัย
ดดัแปลงจากเคร่ืองมือของ ศรินทร อริยะเครือ (2553) 
ซ่ึงแปลจาก Nursing work  empowerment scale ของ 
Laschinger, Finegan, Shamian & Wilk (2001) ท่ีพฒันา
เคร่ืองมือน้ี ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใน
งานของ Kanter (1977) Laschinger & Finegan (2005) 
และนาํไปศึกษากบัพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาล 
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แห่งหน่ึงในออนตาริโอ  ซ่ึงได้ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค 
(Cronbach’ Alpha Coefficient) ไดค่้าความเท่ียงเท่ากบั 
.90 แบบสอบถามฉบบัแปลภาษาไทยมีจาํนวน 21 ขอ้ 
ได้นําไปใช้กับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า  ได้ค่าความเช่ือมั่น  .94  ผู ้วิจัยได้ปรับ
ขอ้ความในข้อ  20  ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่ม
ตวัอย่างในเขตตรวจราชการที่ 3 แบบสอบถามชุดน้ีมี
ลักษณะ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ทุกข้อเป็น
ข้อความเ ชิ งบวก   ครอบคลุมองค์ประกอบการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ 6 ด้านได้แก่ (1) การได้รับ
โอกาส  (2) การไดรั้บขอ้มูล (3) การไดรั้บความ
ช่วยเหลือ (4) การไดรั้บทรัพยากร  (5) การไดรั้บอาํนาจ
อย่างเป็นทางการ (6) การไดรั้บอาํนาจอย่างไม่เป็น
ทางการ      
 ส่วนท่ี 3 การรับรู้การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  แบบสอบถามส่วนน้ีดัดแปลงจาก
เคร่ืองมือของดนุลดา จามจุรี (2550) โดยคดัเลือกและ
ตดัขอ้ความในขอ้ 4 ออก  เพื่อให้เหมาะสมกบับริบท
ของกลุ่มตวัอย่างในเขตตรวจราชการที่ 3  ครอบคลุม
เน้ือหา 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นนโยบาย เป้าหมาย    แนว
ทางการดาํเนินงาน และปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงาน 
ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามระดบัการรับรู้ของผูต้อบ ระหว่างนอ้ยท่ีสุด ถึงมาก
ท่ีสุด เป็นขอ้ความเชิงบวกทุกขอ้ จาํนวน 14 ขอ้  
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามบรรยากาศองคก์าร 
ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ ท่ีสร้างข้ึน
ตามแนวคิดของ Stringer (2002) ประกอบด้วย
บรรยากาศองค์การ 6 ด้านได้แก่ โครงสร้างองค์การ 
มาตรฐานการปฏิบติังาน ความรับผิดชอบ การได้รับ
การยอมรับ การสนบัสนุนในการปฏิบติังาน และความ
ผกูพนัในงาน แบบสอบถามประกอบดว้ย ขอ้ความเชิง
บวก 14 ขอ้ และขอ้ความเชิงลบ 10 ขอ้  

 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมพฒันา
คุณภาพบริการพยาบาล ผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิดของ
นิวสตรอมNewstrom (1997)รวมทั้งไดน้าํแบบสอบถาม
ของดนุลดา จามจุรี (2550) มาปรับเพื่อให้เหมาะสมกบั
บริบทของโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการท่ี 3  
เ น้ื อหาของแบบสอบถามชุด น้ี จึ งประกอบด้วย
องคป์ระกอบยอ่ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการมีส่วนร่วม ใน
การคิดและตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั และ
การมีส่วนร่วมในการติดตามผล ลกัษณะคาํถามเป็น
ชนิดมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั เป็น
คาํถามเชิงบวกทุกขอ้ จาํนวนขอ้คาํถามรวม 9 ขอ้ แบ่ง
ตามองคป์ระกอบยอ่ยแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจ 
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั                              
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามผล  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบั
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1 .   ผู ้วิ จัยทําหนัง สือจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย อีสเทิ ร์นเอ เชีย   ส่ง ถึงผู ้อ ํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 9 แห่ง 
และสําเนาเรียนไปยงัหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  โดย
ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการทาํวิจัย พร้อมส่งเอกสาร
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และขอความ
อนุเคราะห์ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อการวิจยั 

       2.  ผู ้วิจัยส่งหนังสือ  และแบบสอบถามถึง
หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 9 แห่ง 
เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และขอความ
อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามให้พยาบาลวิชาชีพ
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม  ผู ้วิจัยไปรับ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บกลบัคืน จาํนวน 300 
ฉบบั คิดเป็น 81.74% ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 4 สปัดาห์ภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 
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3.   นาํแบบสอบถามที่ไดรั้บคืนมา ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) 
ได้แก่ ร้อยละ ความถ่ี นาํมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ส่วนบุคคล  ได้แก่  ตําแหน่ง  ระดับการศึกษา  และ
ประสบการณ์การทาํงาน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  นํามาใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมู ลด้าน
ประสบการณ์การทาํงาน บรรยากาศองศ์การ การรับรู้
การพฒันาคุณภาพบริการ และระดบัการมีส่วนร่วมใน
พฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 

2. สถิติวิเคราะห์ (analytical statistic) 
2.1 สถิติStudent t-test เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจ การรับรู้การพฒันาคุณภาพ บรรยากาศองคก์าร 
และการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 
ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจ
ราชการท่ี 3 ระหวา่งโรงพยาบาลท่ีผา่นและไม่ผา่นการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล มีความ
แตกต่างกนั 
  2.2 สถิตสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(pearson’s product moment coefficient of correlation) 
นํามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์
การทํางาน การรับรู้การพัฒนาคุณภาพ บรรยากาศ
องค์การ  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
บริการโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
ชุมชนเขตตรวจราชการท่ี 3  
 
 
 
 

ผลการวจัิย 
1. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต

ตรวจราชการท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเกือบทั้งหมด 
อาย ุระหว่าง 20-50 ปี ค่าเฉล่ีย 38.6 + 8 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 95.3  ประสบการณ์ทาํงานอยู่
ระหว่ าง  11–20 ปีมาก ท่ี สุด  เฉ ล่ีย  14 ปี  การ เ ป็น
คณะทํา ง านพัฒนา คุณภาพ  พบว่ า  ไ ม่ เ ค ย เ ป็น
คณะทาํงาน (ร้อยละ 60.7) เคยเป็นคณะทาํงาน ส่วน
ใหญ่เป็นคณะทาํงานในหอผูป่้วย ร้อยละ 24.3 

2. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของพยาบาล
วิชาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน  เขตตรวจราชการท่ี  3 
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับสูง ( X = 3.54,        
SD = .53) ยกเวน้ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือ
สนับสนุน การได้รับทรัพยากร และด้านการได้รับ
อาํนาจอยา่งไม่เป็นทางการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. การรับรู้การพฒันาคุณภาพ ของพยาบาล
วิชาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน  เขตตรวจราชการที่  3 
โดยรวมอยูใ่น ระดบัสูง ( X = 3.50, SD  = .58 ) เม่ือ
จาํแนกรายดา้น พบว่า การรับรู้การพฒันาคุณภาพ ดา้น
นโยบาย ดา้นเป้าหมาย อยูใ่นระดบัสูง และการรับรู้การ
พฒันาคุณภาพ ดา้นแนวทางการดาํเนินงาน และ ดา้น
ปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. บรรยากาศองคก์าร ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการท่ี 3 โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X  = 2.67, SD  = .16)  เม่ือจาํแนกราย
ดา้น พบว่า ดา้นความรับผิดชอบในงานอยู่ในระดบัตํ่า
กวา่ดา้นอ่ืนๆ  ( X  = 2.49, SD  = .35)  

5. การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพบริการ 
ของพยาบาลวิชาชีโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการ 
ท่ี 3โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.28, S = .84) 
เม่ือจาํแนกรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้น
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ( X  = 3.43,  SD  = .87) 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือดา้นการมีส่วนร่วมในการ
คิดและการตดัสินใจ  ( X = 3.13, SD  = .91) 
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6.  ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น อาย ุ และ
ประสบการณ์การทาํงาน การเสริมสร้างพลงัอาํนาจการ
รับรู้การพฒันาคุณภาพ และบรรยากาศองคก์าร มี
ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ

โรงพยาบาลพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ  ใน
โรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการท่ี 3 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

ตาราง1 
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ประสบการณ์การทํางานการเสริมสร้างพลังอํานาจ การรับรู้การพัฒนาคุณภาพ และ
บรรยากาศองค์การ ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชนเขต
ตรวจราชการท่ี 3 (n = 300) 

     * มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
   ** มีนยัสาํคญัท่ีระดบั<.01 

7. การเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
การรับรู้การพฒันาคุณภาพ บรรยากาศองคก์าร กบัการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ของ
พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการ
ท่ี 3 ระหว่างโรงพยาบาลท่ีผ่านและไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลพบว่าโรงพยาบาลที่
ผา่นการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล  การ
รับรู้การพฒันาคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพมีค่าเฉล่ียสูง
กว่าดา้นอ่ืนๆ ( X  = 3.62, SD = .58) ดา้นบรรยากาศ
องคก์ารมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( X  = 2.66, SD=.23) รองลงมา
เป็นดา้น การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ( X  = 3.62,          
SD = .53) และการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาล ( X  = 3.38, SD  = .84)  ส่วนโรงพยาบาล

ท่ีไม่ผา่นการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
ด้าน การเสริมสร้างพลังอาํนาจมีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้าน
อ่ืนๆ  ( X  = 3.46, SD  = .53) รองลงมาเป็นดา้น การ
รับรู้การพฒันาคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพ  ( X  =3.39, 
SD = .56) และการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาล ( X = 3.19, SD  = .83) ดา้นบรรยากาศ
องค์การมีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าด้านอ่ืนๆ ( X  = 2.68,           
SD = .23) และเม่ือทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ   
t-test  จะพบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ.05 ทั้งโดยรวมและรายด้าน ยกเวน้ด้าน
บรรยากาศองค์การเพียงด้านเดียวท่ีไม่แตกต่างกัน       
(p – value = .03) 

 
 

ตวัแปร 
สัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์( r ) 

p - value ระดบัความสัมพนัธ์ 

อาย ุ .327** .000 ปานกลาง 
ประสบการณ์ในการทาํงาน .359** .000 ปานกลาง 
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ .500** .000 ปานกลาง 
การรับรู้การพฒันาคุณภาพ .475** .000 ปานกลาง 
บรรยากาศองคก์าร .298** .000 ตํ่า 
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ตาราง 2 
เปรียบเทียบความแตกต่างของ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การรับรู้การพัฒนาคุณภาพ บรรยากาศองค์การ และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการท่ี 3 ระหว่าง
โรงพยาบาลท่ีผ่านและไม่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (n = 300) 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง การเสริมสร้างพลัง
อาํนาจ การรับรู้การพฒันาคุณภาพ บรรยากาศองคก์าร 
และการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 
ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจ
ราชการท่ี 3 ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยั ตามวตัถุประสงค์
การวิจยัดงัน้ี 

1. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจพบว่าการเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต
ตรวจราชการท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ยกเวน้ด้าน
การได้ รับความช่วย เหลือสนับสนุน  การได้ รับ
ทรัพยากร   และด้านการได้รับอํานาจอย่างไม่ เป็น
ทางการอยู่ ในระดับปานกลาง  ซ่ึ งอ ธิบายได้ว่ า 
โรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่ 3 เป็นโรงพยาบาล
ชุมชน มีขอ้จาํกดัดา้นการจดัสรรงบประมาณ การไดรั้บ
ความช่วยเหลือ สนบัสนุนดา้นน้ีนอ้ย รวมทั้งการไดรั้บ
ทรัพยากรถูกจาํกดัดว้ยงบประมาณ  และดา้นการไดรั้บ
อาํนาจอยา่งไม่เป็นทางการอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดง
ให้เห็นว่าโรงพยาบาลชุมชน ผูบ้ริหารระดับต้นยงัมี 
การกระจายอาํนาจแก่บุคลากรทางการพยาบาลน้อย 
และไม่ทัว่ถึงซ่ึงแนวคิดของ Kanter (1977) ได้เสนอ

แนวคิด เ ก่ี ยวกับการสร้ าง เส ริมพลังอํานาจด้าน
โครงสร้าง  โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างพลังอํานาจ  ท่ี
เ ก่ี ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทํา ง านและ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีสามารถเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ในงาน  โดยคานเตอร์เช่ือว่าสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานมีส่วนสําคัญในการทํางาน  ด้านเจตคติและ
พฤติกรรมบุคลากรในองคก์ร และเช่ือว่าบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ เป็นรูปแบบของอาํนาจและ
โอกาส ซ่ึงอาํนาจและโอกาสนั้นข้ึนอยู่กบัการปฏิบติั
หน้าท่ีตามตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบ  การท่ีบุคคลสามารถ
เขา้ถึงอาํนาจหมายถึงการไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน  
การได้รับขอ้มูลข่าวสาร  การได้รับทรัพยากรรวมถึง
ความสามารถในการดาํเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน และโอกาสในท่ีน้ีหมายถึงการได้รับ
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน  การไดรั้บการส่งเสริมให้
เพิ่ มพูนความ รู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  และส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในงานซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรพรรณ ลือบุญ
ธวชัชยั (2541) ซ่ึงกล่าวไวว้่าบุคคลจะปฏิบติักิจกรรม
ใดๆสํ า เ ร็ จ ได้  เ ม่ื อ บุคคล มีความมั่น ใจว่ าตน มี
ความสามารถท่ีจะทาํไดแ้ละบุคคลจะมีความมัน่ใจใน

ตวัแปร รพ.ทีผ่่าน HA รพ.ทีไ่ม่ผ่าน HA t -test     p-value 
n Mean SD n Mean SD 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 133 3.62 .53 155 3.46 .53 2.59 .01 

การรับรู้การพฒันาคุณภาพ 136 3.62 .58 158 3.39 .56 3.51 .00 
บรรยากาศองคก์าร 121 2.66 .23 158 2.68 .23 2.23 .03 
การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ 136 3.38 .84 158 3.19 .83 1.96 .05 
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การปฏิบัติกิจกรรมใดๆก็ต่อเม่ือรู้สึกว่าตนมีคุณค่า 
ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ในงาน
เป็นส่ิงท่ีสําคัญต่อพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงถ้าได้รับการ
เสริมสร้างพลังอํานาจ  จะส่งผลให้การทํางานเกิด
ประสิทธิภาพโดยรวม และความสําเร็จตามเป้าหมาย
ขององคก์ารตามมา 

การรับรู้การพฒันาคุณภาพ พบว่าการรับรู้การ
พฒันาคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพโรง พยาบาลชุมชน
เขตตรวจราชการท่ี  3 โดยรวมอยู่ในระดับสูง เ ม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่าการรับรู้การพฒันาคุณภาพ ดา้น
นโยบายและดา้นเป้าหมายอยู่ในระดบัสูงอธิบายไดว้่า
กลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจ ในการพฒันาคุณภาพมีการ
รับรู้ท่ีถูกตอ้ง องคก์ารมีการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย
กําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพท่ีชัดเจนและกลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการพัฒนาคุณภาพท่ีสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติัได ้ ส่วนดา้น แนวทางการดาํเนินงาน 
และด้านปัจจัยสนับสนุนการดาํเนินงาน อยู่ในระดับ
ปานกลางดา้นปัจจยัสนบัสนุนการดาํเนินงาน มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด ( X = 3.29, SD = .60) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ 
พบว่าขอ้ 9 (โรงพยาบาลของ ท่านได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานอย่างเพียงพอ) มีค่าเฉล่ีย         
( X  = 3.19, SD= .80 ) ขอ้ 10 (โรงพยาบาลของท่านมี
การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เพื่ออาํนวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย ( X  = 3.15, SD = .84) อธิบายได้
ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน การ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน  มีไม่
เพียงพอ การจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่ออาํนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานมีความพร้อมอยู่ในขีดจํากัด  ดัง
แนวคิดของประชุม รอดประเสริฐ (2543) ท่ีกล่าวว่า 
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองคก์ร 
บรรลุเป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
บุคลากรจะต้องเข้าใจ  และรับรู้ถึงแนวทางในการ
ดาํเนินงานขององคก์ร กรอบการตดัสินใจอย่างกวา้งๆ 
ของผูบ้ริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัตามท่ี

บุคลากรเข้าใจประกอบด้วย  นโยบายขององค์กร 
เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน  และปัจจยัสนบัสนุน
การดาํเนินงาน   

2. บรรยากาศองค์การ  พบว่าพยาบาลกลุ่ม
ตวัอยา่งประเมินบรรยากาศองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการท่ี 3 ทั้งโดยรวม
และรายด้านอยู่ ในระดับปานกลางอธิบายได้ว่ า  
องคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์าร เป็นส่ิงท่ีกาํหนด
ความแตกต่างของแต่ละองคก์าร การสร้างบรรยากาศ
องคก์ารท่ีดีและตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกใน
องคก์ารมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของสมาชิกใน
องคก์าร ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากร
ในองคก์ารทั้งส้ิน  

ดา้นความรับผิดชอบในงานท่ีพบว่าอยูใ่นระดบัตํ่า 
อาจเป็นเพราะภาระงาน  และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  และไม่ไดเ้ป็นคณะทาํงานพฒันาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
นอ้ย  ทาํใหก้ารรับรู้การพฒันาคุณภาพอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ส่งผลให้ค่าเฉล่ียออกมาอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมพร  เลิศวิริยเสถียรและ
คณะ  ( 2552)   ท่ี ศึ กษาพบว่ า  บรรยากาศองค์กร
โรงพยาบาลลาํปาง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   

3. การ มี ส่ วน ร่ วมในการพัฒนา คุณภาพ 
ผลการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวม
และรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติั  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือดา้นการมี
ส่วนร่วมในการคิดและการตดัสินใจ  อธิบายไดว้่าคน
ส่วนใหญ่ไม่ได้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
โดยเฉพาะในดา้นการคิดและตดัสินใจ เน่ืองจากการคิด
และตดัสินใจในการออกแบวางแผนเพื่อการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพมกัเป็นส่วนท่ีผูบ้ริหารคิดและสั่ง
การ และจากขอ้มูลในการวิจยัน้ีพบว่าประมาณสองใน
สามของกลุ่มตัวอย่าง  ไม่ มี ส่วนร่วมในการเ ป็น
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คณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกนัคุณภาพจึงเป็น
สาเหตุให้ประเมินในส่วนน้ีมีค่านอ้ย เม่ือไม่มีส่วนร่วม
ในการคิด และตดัสินใจ ทาํให้รู้สึกว่า ไม่ได้เป็นส่วน
หน่ึงในงานท่ีทาํ และรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงใน
องคก์าร  ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของสมหมาย จนัทร
อัมพร  (2554) ท่ี ศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพบริการของพยาบาลกลุ่มตัวอย่างโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล (อาย ุ 
และประสบการณ์การทํางาน) การเสริมสร้างพลัง
อาํนาจ การรับรู้การพฒันาคุณภาพ บรรยากาศองคก์าร 
และการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจ
ราชการท่ี 3  พบว่าอายุมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาคุณภาพในทิศทางบวก หมายความว่า 
อายุท่ี เพิ่มข้ึนทําให้บุคคลมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลมากข้ึนทั้งน้ีอาจมีผลสืบเน่ืองจาก
การท่ีบุคคลท่ีมีอายุเพิ่มข้ึนมกัจะเป็นหัวหน้า ซ่ึงตอ้ง
รับผิดชอบงานพฒันาคุณภาพ ประสบการณ์การทาํงาน
มากข้ึนจากขอ้มูลท่ีศึกษา อธิบายไดว้่าประมาณสามใน 
ของพยาบาลกลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหว่าง 31– 50 ปี และ
ประมาณร้อยละ 70  มีประสบการณ์การทํางานอยู่
ระหว่าง 11 – 30 ปี ซ่ึงนบัว่าเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์
สูงและมีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน ทาํให้มีการรับรู้การ
พัฒนาคุณภาพขององค์การมากข้ึน  แม้ว่ากลุ่มท่ีมี
โอกาสมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลจะ
มีเพียงประมาณหน่ึงในสามกต็าม 

5. การเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การ
รับรู้การพฒันาคุณภาพ บรรยากาศองคก์าร และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ของ

พยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลชุมชน  เขตตรวจ
ราชการท่ี 3 ระหว่างโรงพยาบาลท่ีผา่นและไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพ 

จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลกลุ่มตวัอย่างระหว่าง
โรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองคุณภาพและโรงพยาบาล
ท่ียงัไม่ผ่านการรับรองคุณภาพทั้งโดยภาพรวมและราย
ดา้นพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยพบว่า โรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ มี
ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ โรงพยาบาลท่ีไม่ผา่นการรับรอง
คุณภาพ ทุกด้ าน  ผลการวิ จัย น้ี แสดงให้ เ ห็นว่ า 
โรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ  พยาบาลกลุ่ม
ตวัอยา่งจะมีส่วนในการพฒันาคุณภาพซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งผลให้มีการรับรู้การ
พฒันาคุณภาพท่ีดีและส่งผลกลบัไปยงัการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาคุณภาพไดม้ากว่า ขณะเดียวกนัยงัพบว่า
ก ลุ่ ม ท่ี ผ่ า นก า ร รั บรอ ง คุณภ าพต ามม าตรฐ าน
โรงพยาบาลเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
มากว่า จึงส่งผลให้พยาบาลกลุ่มตวัอย่างในกลุ่มน้ีมี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลมากกว่า
โรงพยาบาลท่ียงัไม่ผา่นการรับรองคุณภาพอยา่งชดัเจน  

สรุปภาพรวมของการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน  เขตตรวจราชการท่ี  3 
โรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล  มีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจการรับรู้การ
พัฒนาคุณภาพ   และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ  .05 ส่วนด้านบรรยากาศองค์การ  ไม่
แตกต่างกนั(p – value = .03)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารควรเพิ่มการเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้
ผูป้ฏิบัติงานในองค์การมากขึ้ น โดยเฉพาะด้านการ
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ได้รับทรัพยากร และการได้รับอํานาจอย่างไม่เป็น
ทางการ ให้การสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพเขา้ร่วม
รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ เน่ืองจาก 
มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาลสูงสุด  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในด้าน
การตดัสินใจ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในตํ่ากว่าดา้นอ่ืนๆแมว้่า
จะยงัอยู่ในระดับปานกลาง   รวมถึงสนับสนุนการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างบรรยากาศองคก์ารดา้นความรับผิดชอบใน
งานซ่ึงมีค่าเฉล่ียตํ่ากวา่ดา้นอ่ืนเช่นเดียวกนั 

2. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการ
พัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลท่ีไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และทาํการ
ประเมินผลเปรียบเทียบผลของงานในลกัษณะของการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกคนภายใน
องค์การ รับ รู้ เ ร่ื องของคุณภาพ  และจัดให้ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มโรงพยาบาลท่ีผา่นและไม่
ผ่านการประเมินเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็น
ความสําคญัว่าการพฒันาคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการปฏิบติังาน 
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ผลของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจต่อความสามารถแห่งตนและบทบาทพีเ่ลีย้งของพยาบาล
โรงพยาบาลเวชธานี 

Effect of Empowerment on Self Efficacy and Mentorship Role of Nurse Mentor 
In Vejthani Hospital 

                                                                                                                                                                                                อารีรัตน์ สมบูรณ์ และผศ. ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ 

บทคดัย่อ   
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความสามารถแห่งตนและบทบาทของ
พยาบาลพี่เล้ียงในโรงพยาบาลเวชธานีก่อนและหลงัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ประชากรกลุ่มตวัอย่าง คือ พยาบาลพี่
เล้ียงจาํนวน 16 คนโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 2 ชุด ไดแ้ก่ชุดท่ี 1 
เคร่ืองมือทดลอง มี 2 ส่วน ประกอบด้วย โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในพยาบาลพี่เล้ียง และคู่มือสําหรับ
พยาบาลพี่เล้ียงในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ และชุดท่ี 2 เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน
ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ  ส่วนท่ี 2 ความสามารถแห่งตนของพยาบาลพี่เล้ียงและส่วนท่ี 3 
การปฏิบติับทบาทพยาบาลพี่เล้ียงตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิเท่ากบั 0.85 และค่าความเท่ียงของ
แบบสอบถามดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคความสามารถแห่งตนเท่ากบั 0.90 และการปฏิบติับทบาท
พยาบาลพี่เล้ียงเท่ากบั 0.98วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติแจกแจงเป็นความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถแห่งตนและบทบาทพยาบาลพี่เล้ียง ดว้ยสถิติ Paired t-test 
ใชว้ิเคราะห์ โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01 ผลการวิจยัพบว่า (1) ค่าเฉล่ียความสามารถแห่ง
ตนของพยาบาลพี่เล้ียงในโรงพยาบาลหลงัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (2) คะแนนเฉล่ียบทบาทของพยาบาลพี่เล้ียงในโรงพยาบาลเวชธานีหลงัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจสูงกว่าก่อน
ทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

คาํสําคญั: การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ, ความสามารถแห่งตน, บทบาทพี่เล้ียง, พยาบาลพี่เล้ียง 

Abstract 
The purposes of this one group pretest – posttest quasi experimental research was to compare self efficacy 

and mentorship role of nurse mentors before and after empowerment programs. Research samples consisted of 16 
nurse mentors in Vejthani hospital. Reserch instruments were empowerment model, nurse mentor handbook and 
questionnaires. All instruments have been tested for content validity and reliability was 0.85. The Cronbach alpha 
coefficient of the questionnaire self efficacy was 0.90 and mentorship role was 0.98. The data were analyzed by 
percentile, mean, standard deviation and paired-t-test. Major research findings were as follows: (1) The mean score of 
self efficacy on nurse mentor in Vejthani hospital was significantly higher than before the experimental, at the .05 
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level. (2) The mean score of mentorship role on nurse mentor in Vejthani hospital was significantly higher than 
before the experimental, at the .01 level. 
 
Keywords: empowerment, self efficacy, mentorship role, nurse mentor 
ความนํา 

การพฒันาบุคลากรนบัวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่ง
มาก  เพราะถ้าองค์กรใดมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพก็จะ
สามารถทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งสูงสุด การ
พฒันาองคก์รไปสู่เป้าหมายนั้นตอ้งใหค้วามสาํคญัในการ
พฒันาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะ
หรือสมรรถนะในการทาํงานเพื่อรองรับการแข่งขนัดา้น
สุขภาพท่ีนับวนัจะมีมากข้ึน  องค์กรวิชาชีพจึงได้ให้
ความสาํคญักบัสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพเพื่อใหก้าร
พยาบาลเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเพราะวิชาชีพพยาบาล
เป็นการปฏิบัติต่อคนทั้ งในภาวะปกติ  ภาวะเจ็บป่วย 
รวมถึงครอบครัวและชุมชน เป็นความคาดหวงัของสงัคม
ท่ีมองพยาบาลวิชาชีพว่ามีจุดเด่นและมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
พร้อมให้การช่วยเหลือคนทุกคน การบริการท่ีมีศกัยภาพ
หรือมีสมรรถนะนั้น ถือวา่เป็นความสามารถองคร์วมของ
วิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพพยาบาลให้เป็นท่ีปรากฏแก่ชุมชน (พวงรัตน ์ 
บุญญานุรักษ,์ 2546) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพยาบาลท่ีเพิ่งจบ
การศึกษาและเขา้มาสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือเพิ่งเขา้
มาทาํงานในท่ีใหม่ๆมกัจะเกิดความเครียดในการกา้วสู่
บทบาทใหม่ทั้ งด้านสัมพันธภาพกับผู ้ร่วมงาน  การ
ปฏิบติังานโดยไม่มีอาจารยค์อยดูแล การนําความรู้ใน
ตาํรามาใชใ้นการปฏิบติังานจริงและความเครียดต่อการ
เผชิญกบัผูป่้วยท่ีหลากหลายและมีจาํนวนมากกว่าจาํนวน
ผูป่้วยท่ีอาจารย์มอบหมายให้ดูแลขณะเป็นนักศึกษา
พยาบาล ความเครียดเหล่าน้ีทาํให้พยาบาลวิชาชีพท่ีจบ
การศึกษาใหม่หรือเขา้มาทาํงานใหม่ตอ้งการคนท่ีรับฟัง
ความทุกข ์คอยแกปั้ญหา ปลอบใจ ให้กาํลงัใจ และคอย
ช้ีแนะแนวทางท่ีถูกต้อง พยาบาลพี่ เ ล้ียงจึงเป็นผู ้ท่ีมี
บทบาทสาํคญั (อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั, 2549)  

  ดูบริน(DuBrin, 2000) กล่าววา่การสร้าง
ความกา้วหนา้ในอาชีพหรือบุคคลจะประสบความสาํเร็จ
ในอาชีพตอ้งมีพี่เล้ียงใหค้าํปรึกษาในการทาํงานอยา่ง
นอ้ย 1 คน พยาบาลพี่เล้ียง (mentor) ซ่ึงหมายถึง ท่ี
ปรึกษาหรือครูผูเ้ช่ียวชาญ (Merriam-Webster’s 
Dictionary, 2007)  นกัวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ไดน้าํ
คาํวา่ Mentor  มาใชก้บัผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงาน
มากกวา่ สอนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกวา่
โดยไม่มีเวลาส้ินสุด ซ่ึงวลัลภา บุญรอด (2548) กล่าววา่
การเป็นพี่เล้ียงทางการพยาบาลเปรียบเสมือนหวัใจใน
การเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลและการสร้างทศันคติ
ท่ีดีต่อวิชาชีพเพื่อสืบสานความเป็นเอกลกัษณ์และความมี
ประสิทธิภาพ  พยาบาลท่ีมีคุณลกัษณะของการเป็นผู ้
สรรคส์ร้างความเป็นวิชาชีพ (professional grooming) มี
ความสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากรทางการพยาบาลมาก 
นอกจากน้ี  Fawcett (2002) กล่าววา่ พยาบาลพี่เล้ียง เป็น
พยาบาลผูมี้ประสบการณ์มากกวา่ทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียง
สอนงาน เป็นตวัแบบ เป็นท่ีปรึกษา สนบัสนุนช้ีแนะ
แนวทางในการปฏิบติังานทางวิชาชีพ เพื่อช่วยใหมี้
สมรรถนะในการปฏิบติังานทางวิชาชีพ มีความ
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพ  

แนวคิดของพยาบาลพี่เล้ียงของ Menton-Cooper 
and Palmer (2000) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพยาบาลพี่เล้ียง 
แลว้นาํมาปรับให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบติัในการ
เป็นพยาบาลพี่เล้ียงของบุคลากรในวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดูแลสุขภาพ เป็นแนวคิดท่ีเน้นกระบวนการในการ
สร้างสัมพนัธภาพระหว่างพี่เล้ียงกบัผูท่ี้อยู่ในความดูแล
และเน้นบทบาท ประกอบด้วย กิจกรรมการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมต่อการนาํมาใชใ้นการพฒันาความสามารถใน
การปฏิบติังานของพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหม่ ซ่ึงยงั
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ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ไม่สามารถใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัได้ แต่จะตอ้งมีความรู้และ
ทกัษะทางคลินิกระดบัสูง และพยาบาลพี่เล้ียงมีบทบาท
และมีความสําคญัท่ีจะช่วยพฒันา ส่งเสริม  สมรรถนะ
ทางการพยาบาลให้พยาบาลวิชาชีพท่ีจบใหม่ได ้(ศิริมา 
โกมารทตั, 2549) Morton-cooper and Palmer (2000) ได้
จาํแนกบทบาทพยาบาลพี่เล้ียงได้ 8 บทบาท ดังน้ี           
(1)  บทบาท ท่ีป รึกษา  (2)  บทบาทผู ้สอนแนะนํา            
(3) บทบาทผูใ้ห้คาํปรึกษา  (4) บทบาทผูแ้นะนาํ/สร้าง
เครือข่าย  (5) บทบาทครู  (6) บทบาทผู ้อ ํานวยความ
สะดวกในการเ รียนรู้  (7)  บทบาทผู ้เ ป็นแบบอย่าง          
(8) บทบาทผูส้นับสนุน ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าบทบาท
ของพยาบาลพี่เล้ียงจึงมีความสําคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
สมรรถนะใหพ้ยาบาลวิชาชีพท่ีจบการศึกษาใหม่หรือเขา้
มาทาํงานใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบติังาน ลดความ
วิตกกงัวล ความเครียด เกิดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  
และเกิดเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและต่อวิชาชีพ มี
ความมั่นใจในความรู้และความสามารถของตน  ช่วย
พฒันาความรู้ ทกัษะ เพื่อให้มีความพร้อมในดา้นความรู้ 
การปฏิบติัการพยาบาล การบริหารงานพยาบาลในความ
รับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน และสามารถปรับตัวใน
บทบาทใหม่ไดดี้ข้ึน กใ็หเ้กิดการปฏิบติัการพยาบาลอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
วิชาชีพ 

โรงพยาบาลเวชธานี ไดใ้ห้บริการดา้นสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพสูง มีการสร้างนวตักรรมเพื่อตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในความต้องการด้านสุขภาพของ
สังคมซ่ึงแนวการปฏิบัตินั้ น  บุคลากรต้องใช้ความ
พยายามในการรักษามาตรฐานความรู้ ความสามารถอยา่ง
มืออาชีพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ผู ้ป่วยหรือ
ผูรั้บบริการจะมีความคาดหวงัต่อการบริการค่อนขา้งสูง 
ทั้ งในแง่การดูแลรักษาโรค  การตอบสนองในเร่ือง
พฤติกรรมการบริการ การอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ    ซ่ึงส่งผลใหพ้ยาบาลวิชาชีพท่ี

เขา้ใหม่เกิดความเครียดทาํให้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้
หรือปฏิบติังานเกิดความผิดพลาด เพราะจะตอ้งเรียนรู้  
ฝึกทกัษะทางดา้นปฏิบติัการพยาบาล ในการดูแลผูป่้วย 
หรือผูรั้บบริการ และปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงานหลากหลาย
สาขาวิชาชีพโดยลาํพงั  ทางฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
เวชธานี  จึงได้เล็ง เห็นความสําคัญในการจัดระบบ
พยาบาลพี่เล้ียง (mentorship) มาใชใ้นการพฒันาพยาบาล
วิชาชีพท่ีเข้าใหม่ จึงได้มีการฝึกอบรมทักษะการเป็น
พยาบาลพี่เล้ียงในแง่การปฏิบติับทบาทให้กบัพยาบาลพ่ี
เล้ียงในช่วงระยะเร่ิมระบบพยาบาลพี่เล้ียงเท่านั้น ยงัขาด
ความต่อเน่ืองในการฝึกอบรมทกัษะในการเป็นพยาบาล
พี่เล้ียงใหแ้ก่พยาบาลพี่เล้ียงรวมทั้งแนวทางในการปฏิบติั
บทบาทพยาบาลพี่เล้ียงก็ยงัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
เท่าท่ีควร นอกจากน้ีในแง่ของพยาบาลพี่เล้ียงเองพบวา่ยงั
ขาดความเช่ือมัน่ในการกระทาํบทบาทการเป็นพยาบาลพี่
เล้ียง สาเหตุเน่ืองจากการที่ยงัไม่เคยมีประสบการณ์การ
เป็นพี่ เ ล้ียงมาก่อน  ไม่ทราบแนวทางในการปฏิบัติ
พยาบาลพี่เล้ียงท่ีชดัเจนทาํให้การปฏิบติับทบาทพยาบาล
พี่เล้ียงไม่ครอบคลุม   นอกจากน้ีภาระงานท่ีหนกัทั้งการ
ปฏิบติังานประจาํและการปฏิบติับทบาทการเป็นพยาบาล
พี่ เ ล้ียงไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม  ขาดการสนับสนุนทั้ ง
ทางด้านทรัพยากรและโอกาส  ขาดแรงจูงใจ ขาดพลงั
และคุณค่าต่อการเป็นพยาบาลพี่เล้ียง 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจตามแนวคิดของ 
Conger and Kanungo (1988) กล่าววา่การเสริมสร้างพลงั
อาํนาจวา่เป็นกระบวนการสาํหรับองคก์รท่ีใชเ้ป็นแนว
ทางการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยเช่ือวา่บุคคล
มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง ถา้ไดรั้บการสนบัสนุนท่ี
เหมาะสมจากผูบ้งัคบับญัชา และเม่ือบุคคลมีความเช่ือมัน่
ในความสามารถของตนเอง ยอ่มส่งผลถึงการปฏิบติังาน
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 
1 การหาสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีนาํไปสู่ภาวะไร้อาํนาจ 
(conditions leading to a phychological state of 
powerlessness) ขั้นท่ี 2 การเลือกเทคนิคและกลยทุธ์ใน
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การจดัการ (The use of managerial strategies and 
teachniques) ในขั้นตอนน้ีเป็นการนาํปัญหาท่ีทาํใหเ้กิด
ภาวะไร้อาํนาจของผูป้ฏิบติัมาดาํเนินการแกไ้ข ขั้นท่ี 3 
การช่วยใหผู้ป้ฏิบติัเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(To provide self-efficacy information to subordinates) 
เป็นการสร้างพลงัอาํนาจใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกวา่ตนเองมี
ศกัยภาพเพียงพอต่อความรับผดิชอบงานท่ีปฏิบติัอยู ่และ
สามารถทาํงานนั้นไดส้าํเร็จ ขั้นท่ี 4 ผลของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ (results in empowering of 
subordinates) เม่ือผูบ้ริหารสามารถขจดัปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ความรู้สึกไร้พลงัอาํนาจของผูป้ฏิบติังานได ้โดยมีการใช้
กลยทุธ์ต่างๆ ท่ีจะเสริมสร้างพลงัอาํนาจใหเ้กิดข้ึนในงาน 
และการช่วยใหผู้ป้ฏิบติัรับรู้ถึงสมรรถนะในตน จะช่วย
ใหผู้ป้ฏิบติัมีความแขง็แกร่ง (strengthening of effort) มี
ความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน (performance 
expectancy) และเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถ (belief in 
personal efficacy) ในการทาํงานใหส้าํเร็จและขั้นท่ี  5 
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน (leading to behavioral effects) เม่ือ
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจก่อใหเ้กิดในผูป้ฏิบติัแลว้ ผล
ของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ  ยงัทาํใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน เช่นการเกิด
ความคิดสร้างสรรค ์(initiative) และมีความอดทนต่อการ
ทาํงานท่ีจะทาํใหง้านบรรลุเป้าหมาย (persistence of 
behavior to accomplish task objectives)  

การเสริมสร้างพลังอาํนาจทั้ ง 5 ขั้นตอน เป็น
กระบวนการในการใช้ความสามารถในการผลักดัน
ตนเองและผูอ่ื้นให้สามารถค้นพบความต้องการของ
ตนเอง  ซ่ึงจะต้องอาศัยการให้ความรู้  ให้ค ําปรึกษา 
เสริมสร้างความสามารถ ช่วยเหลือสนบัสนุน เพื่อพฒันา
ตนเองและผูอ่ื้นให้มีศกัยภาพและสามารถปฏิบติังานได้
บรรลุตามเป้าหมาย (Conger and Kanungo, 1988) การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจในพยาบาลพี่เล้ียงจึงมีความสาํคญั 
ทั้งน้ีเพื่อให้พยาบาลพี่เล้ียงสามารถปฏิบติับทบาทพี่เล้ียง
ไดเ้ตม็ความสามารถและเตม็ศกัยภาพ เม่ือพยาบาลพี่เล้ียง

ไดก้ระทาํบทบาทการเป็นพยาบาลพี่เล้ียงไม่ว่าจะเป็นการ
สอน การให้คาํปรึกษา การเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นตน้ ก็
จะส่งเสริมใหพ้ยาบาลวิชาชีพท่ีจบการศึกษาใหม่หรือเขา้
มาทาํงานใหม่มีสมรรถนะทางการพยาบาลเพิ่มข้ึน และมี
ความสุขในการทาํงาน การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงาน
เป็นวิธีหรือแนวทาง ในการกระจายอาํนาจให้บุคคลเป็น
คนท่ีมีอาํนาจในตนเอง มีความเป็นอิสระควบคุมส่ิงต่างๆ 
ไดท้ั้งวิธีการทาํงาน การบริหาร ส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม
เพื่อเอ้ืออาํนวยให้สามารถปฏิบติังานตามเป้าหมายได้
สูงสุดสามารถทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน  เพื่อพัฒนา
องคก์ารใหดี้ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คคลเห็นคุณค่าในงาน มี
ความสุขในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมในการทาํงาน
และประสิทธิผลขององคก์าร ดงันั้นการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจให้กับพยาบาลพ่ีเล้ียงจะช่วยให้พยาบาลพี่เล้ียง
ทาํงานบรรลุเป้าหมาย เกิดความภาคภูมิใจต่อการเป็น
พยาบาลพี่ เล้ียง เพิ่มความเช่ือมั่นและสามารถปฏิบัติ
บทบาทการเป็นพยาบาลพี่ เ ล้ียงได้เป็นอย่างดี เป็นท่ี
ยอมรับของพยาบาลวิชาชีพท่ีเขา้ใหม่ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
พยาบาลวิชาชีพท่ีเขา้ใหม่ปฏิบติัตนตามแบบอยา่ง ทาํให้
การปฏิบติัพยาบาลมีประสิทธิภาพ เกิดคุณภาพในงาน
ส่งผลต่อผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ ทาํใหเ้กิดความยดึ
มัน่ในการเป็นพยาบาลพี่เล้ียง  และส่งผลถึงการคงอยู่
ของพยาบาลพี่เล้ียงในองค์การต่อไป(อรุณวดี คุ ้มสิริ
พิทกัษ,์ 2545) 

จากปัญหาดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจของผูป้ฏิบติังานเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับ
ความสําเร็จขององคก์รหน่วยงานหรือองคก์รใดท่ีมีการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะรู้สึกเป็นอิสระ
ในการปฏิบติังานของตน มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
หน่วยงานนั้นและมีความร่วมมือในการทาํงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร (อญัชลี ผอ่งคาํพนัธุ์, อารีรัตน ์
ขาํอยู่, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา และ สุวลี สกลคู, 2549)
ผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัในฐานะท่ีเป็นพยาบาลพี่เล้ียงจึง
มีความสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสร้างพลังอํานาจต่อ
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ความสามารถแห่งตนและบทบาทพี่เล้ียงของพยาบาลพี่
เ ล้ียงในโรงพยาบาลเวชธานี เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับ
ผูบ้ริหารทางการพยาบาลในการสนับสนุนและพฒันา
ระบบพยาบาลพี่เล้ียงของโรงพยาบาลเวชธานีต่อไป  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถแห่งตนของ
พยาบาลพี่เล้ียงในโรงพยาบาลเวชธานีก่อนและหลงัการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพยาบาลพี่เล้ียง
ในโรงพยาบาลเวชธานีก่อนและหลงัการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจ 
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดของพยาบาลพี่ เ ล้ียงของMenton-
Cooper and Palmer (2000) เป็นแนวคิดท่ีเน้น
กระบวนการในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งพี่เล้ียงกบัผู ้
ท่ีอยู่ ในความดูแลและเน้นบทบาท  ประกอบด้วย 
กิจกรรมการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการ
พฒันาความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลที่

สําเร็จการศึกษาใหม่ ซ่ึงยงัขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน ไม่สามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัได ้
แต่จะตอ้งมีความรู้และทกัษะทางคลินิกระดับสูง และ
พยาบาลพี่ เ ล้ียงมีบทบาทและมีความสําคัญท่ีจะช่วย
พฒันา ส่งเสริมสมรรถนะทางการพยาบาลให้พยาบาล
วิชาชีพท่ีจบใหม่ได ้
 การเสริมสร้างพลงัอาํนาจตามแนวคิดของ
Conger and Kanungo (1988) เป็นกระบวนการสาํหรับ
องค์กรท่ีใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย ์โดยเช่ือว่าบุคคลมีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง 
ถ้าได้รับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมจากผูบ้ ังคับบัญชา 
และเม่ือบุคคลมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
ย่อมส่งผลถึงการปฏิบัติงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1 การหาสาเหตุหรือ
เง่ือนไขท่ีนาํไปสู่ภาวะไร้อาํนาจ ขั้นท่ี 2 การเลือกเทคนิค
และกลยทุธ์ในการจดัการ ขั้นท่ี 3 การช่วยใหผู้ป้ฏิบติัเกิด
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ขั้นท่ี 4 ผลของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 

 

กรอบแนวการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ความสามารถแห่งตน 
ของพยาบาลพี่เล้ียง                 

การปฏิบัตบิทบาทพยาบาลพีเ่ลีย้ง 
1. บทบาทดา้นความเป็นครู 
2. บทบาทดา้นการสอนงาน 
3. บทบาทดา้นการใหค้าํปรึกษา 
4. บทบาทดา้นการประสานงาน 
5. บทบาทดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
 

ขั้นที ่1 การหาสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีนาํไปสู่สภาวะไร้อาํนาจของพยาบาลพี่
เล้ียง โดยการระดมสมอง 
ขั้นที ่2 การเลือกเทคนิคและกลยทุธ์ในการจดัการ โดยการอบรมใหค้วามรู้ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการเป็นพยาบาลพี่เล้ียง 
ขั้นที ่3 ส่งเสริมใหพ้ยาบาลพี่เล้ียงเกิดการรับรู้ความสามารถของตนโดยการ
ปฏิบติับทบาทพยาบาลพี่เล้ียงในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
ขั้นที ่4 ประเมินผลของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในพยาบาลพี่เล้ียง โดยการ
ประชุมติดตามผลการเป็นพยาบาลพี่เล้ียง 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัก่ึงทดลอง 

(quasi experimental research) แบบ One Group Pretest – 
Posttest Design  

 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ พยาบาลพี่เล้ียง
ซ่ึงเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การทาํงานมา
นานมากกว่า 4 ปี จาํนวน16 คนโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่าย (simple random sampling)  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เค ร่ือง มือ ท่ีใช้ในการวิ จัย   ประกอบด้วย
เคร่ืองมือทดลอง (experimental instrument) ซ่ึงมี 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในพยาบาลพี่เล้ียง และ
คู่มือสาํหรับพยาบาลพี่เล้ียงในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล
ของพยาบาลวิชาชีพ ส่วนท่ี 2 ความสามารถแห่งตนของ
พยาบาลพี่เล้ียงและส่วนท่ี 3 การปฏิบติับทบาทพยาบาลพี่
เล้ียง 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ใช้
พรรณนาขอ้มูลส่วนบุคคล บทบาทพยาบาลพี่เล้ียง โดย
แจกแจงเป็นความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2. สถิติ Paired t-test ใชว้ิเคราะห์หาความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถแห่งตน
และคะแนนบทบาทพยาบาลพี่เล้ียงก่อนทดลองและหลงั
ทดลองโดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวจัิย 
1. ค่าเฉล่ียความสามารถแห่งตนของพยาบาลพี่

เ ล้ียงในโรงพยาบาลหลังการเสริมสร้างพลังอํานาจ       
(X =3.92) สูงกวา่ก่อนทดลอง (X =3.67) อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ค่า เฉล่ียบทบาทของพยาบาลพี่ เ ล้ียงใน
โรงพยาบาลเวชธานีหลังการเสริมสร้างพลังอํานาจ       
(X  =3.98)  สูงกว่ า ก่อนทดลอง  (X  =3.67)   อย่าง มี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
การอภิปรายผล 

1. ความสามารถแห่งตนของพยาบาลพี่เล้ียงใน
โรงพยาบาลเวชธานีก่อนและหลังการเสริมสร้างพลัง
อาํนาจ 

ผลจากการศึกษาพบว่าความสามารถแห่งตน
ของพยาบาลพี่เล้ียงในโรงพยาบาลเวชธานีหลงัจากการ
เสริมสร้างพลังอาํนาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้างพลัง
อาํนาจ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

อธิบายไดว้่าพยาบาลพี่เล้ียงเม่ือไดรั้บการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจแล้วนั้น พบว่าพยาบาลพ่ีเล้ียงมี
ความสามารถแห่งตนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการอบรมในครั้ ง
น้ีได้ให้แนวทางแก่พยาบาลพี่เล้ียงท่ีจะแสดงบทบาท
พยาบาลพี่เล้ียง และทาํให้พยาบาลพี่เล้ียงมีความเช่ือมัน่
ว่าตนเองสามารถกระทาํบทบาทพยาบาลพี่เล้ียงได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแบนดูรา (Bandura, 1995) ท่ีกล่าวไวว้่า ถา้
บุคคลมีความเช่ือว่าตนมีความสามารถ  บุคคลก็จะ
แสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา บุคคลท่ีเช่ือว่า
ตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน  อุตสาหะไม่
ทอ้ถอยง่าย และจะประสบความสําเร็จในท่ีสุด ซ่ึงการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจให้แก่พยาบาลพี่เล้ียงนั้นขั้นตอนท่ี 
1 การคน้หาสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีนาํไปสู่ภาวะไร้อาํนาจ
ของพยาบาลพี่ เ ล้ียงนั้ นจากการประชุมระดมสมอง
ร่วมกนั พบว่าเป้าหมายของพยาบาลพี่เล้ียงคือ พยาบาลพี่
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เล้ียงสามารถท่ีจะให้คาํแนะนําและสอนงาน มีความ
มั่นใจในการสอนงาน  สามารถท่ีจะเป็นผู ้ปรึกษาท่ีดี
พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้คุณค่าของการเป็น
พยาบาลพี่เล้ียงคือ คุณค่าต่อตนเองทาํใหพ้ยาบาลพี่เล้ียงมี
ความมัน่ใจในการปฏิบติับทบาทพี่เล้ียง มีความภูมิใจใน
การเป็นพยาบาลพี่เ ล้ียง  มีความเช่ือมั่นในการแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบติับทบาทการเป็นพยาบาลพี่เล้ียง เป็นประสบการณ์
ท่ี ดีและเ กิดการเ รียนรู้จากประสบการณ์จ ริง  เ ป็น
แรงผลกัดนัไปสู่จุดมุ่งหมายในการเป็นพยาบาลพี่เล้ียง 
ส่วนคุณค่าต่อหน่วยงานพยาบาลพี่เล้ียงมีส่วนท่ีจะช่วย
องคก์รในการพฒันาบุคลากร คุณลกัษณะของพยาบาลพี่
เล้ียงท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถแห่งตน พยาบาลพี่เล้ียง
ควรเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเช่ียวชาญ  มี
ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนในการปฏิบติังานและสามารถ
ถ่ายทอดสอนงานไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี 
มีนํ้ าใจเขา้ใจผูอ่ื้นและพร้อมจะผลกัดนัดว้ยความสามารถ
ของตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ เป็นผูมี้ทศันคติท่ีดี และเป็น
แบบอย่างท่ีดี ท่ีส่วนปัจจยัท่ีส่งเสริมความสามารถแห่ง
ตนของพยาบาลพี่เล้ียงนั้นประกอบไปดว้ยปัจจยัทางดา้น
องคก์ร ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ 
มีนโยบายสนบัสนุนระบบพยาบาลพี่เล้ียงอยา่งเป็นระบบ 
การฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้ความสามารถในดา้นวิชาการ
ให้แก่พยาบาลพี่เล้ียง การจดัอตัรากาํลงัให้เอ้ืออาํนวยต่อ
ปฏิบัติบทบาทพี่ เ ล้ียง ให้อํานาจในการตัดสินให้แก่
พยาบาลพี่เล้ียงในการปฏิบติับทบาทของพยาบาลพี่เล้ียง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Conger and Kanungo (1988)กล่าวว่า
การเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นกระบวนการสําหรับ
องค์กรท่ีใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย ์โดยเช่ือว่าบุคคลมีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง 
ถ้าได้รับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมจากผูบ้ ังคับบัญชา 
และเม่ือบุคคลมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
ยอ่มส่งผลถึงการปฏิบติังานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

Chandler (1986 Cited in Wilson and 
Laschinger, 1994; สายสมร เฉลยกิติ, 2544) ไดศึ้กษา
สภาพแวดลอ้มทางการพยาบาลที่เสริมสร้างพลงัอาํนาจ
และทาํให้เกิดความรู้สึกไร้อาํนาจโดยใชล้กัษณะคาํถาม
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงาน เพื่อวดัความรับรู้ของ
พยาบาลประจาํการจาํนวน 268 คน เก่ียวกบัอาํนาจ และ
โอกาส ในสภาพแวดลอ้มของงานในโรงพยาบาล 2 แห่ง 
ท่ีต่างขนาดกนั ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลประจาํการ
รับรู้ว่าการแสดงออกถึงการช่วยเหลือสนับสนุนขอ้มูล
ข่าวสารและโอกาส มีความสําคญัต่อความรู้สึกมีพลัง
อาํนาจในการทาํงานจาก ดังนั้ นจึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความสาํพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้าง
พลังอาํนาจ ถ้าพยาบาลพี่เล้ียงได้รับการส่งเสริมพลัง
อาํนาจ จะทาํให้เกิดแรงจูงใจ รู้สึกถึงคุณค่าแห่งตน มี
ความมั่นใจและความมุ่ งมั่นสามารถแสดงบทบาท
พยาบาลพี่เล้ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งผลใหพ้ยาบาล
วิ ช า ชีพ ท่ี เข้า ให ม่ มีสมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน
เช่นเดียวกบัอรุณวดี คุม้สิริพิทกัษ ์(2545) ไดศึ้กษาพบว่า
ความสุขในการทาํงานการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงาน
เป็นวิธีหรือแนวทาง ในการกระจายอาํนาจให้บุคคลเป็น
คนท่ีมีอาํนาจในตนเอง มีความเป็นอิสระควบคุมส่ิงต่างๆ 
ไดท้ั้งวิธีการทาํงาน การบริหาร ส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม
เพื่อเอ้ืออาํนวยให้สามารถปฏิบติังานตามเป้าหมายได้
สูงสุดสามารถทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน  เพื่อพัฒนา
องคก์ารใหดี้ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คคลเห็นคุณค่าในงาน มี
ความสุขในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมในการทาํงาน
และประสิทธิผลขององคก์าร 
 2. บทบาทของพยาบาลพี่เล้ียงในโรงพยาบาล
เวชธานีก่อนและหลงัการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

ผลจากการศึกษาพบว่าบทบาทของพยาบาลพี่
เล้ียงในโรงพยาบาลเวชธานีหลงัจากการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอํานาจ อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติระดบั .05 (ตาราง 3) ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 2  
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อธิบายไดว้่าพยาบาลพี่เล้ียงหลงัจากไดรั้บการ
ฟังบรรยายเร่ืองบทบาทพยาบาลพี่เ ล้ียงและได้มีการ
วางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ให้พยาบาลพี่เล้ียงนําไป
ปฏิบติั โดยการปฏิบติับทบาทพี่เล้ียงในสถานการณ์จริง 
และนาํผลการปฏิบติับทบาทพยาบาลพี่เล้ียงมาประเมิน
ร่วมกนั ทาํให้เม่ือส้ินสุดโครงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
จะทาํให้พยาบาลพี่เล้ียงปฏิบติับทบาทพยาบาลพี่เล้ียงได ้  
ซ่ึงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจการปฏิบติับทบาทให้แก่
พยาบาลพี่เล้ียงนั้นขั้นตอนท่ี 2 เลือกเทคนิคและกลยทุธ์
ในการจดัการภาวะไร้อาํนาจของพยาบาลพี่เล้ียง  จากการ
ระดมสมองพยาบาลพี่เล้ียงได้กาํหนดแนวทางในการ
ปฏิบติับทบาทพี่เล้ียงร่วมกนัคือ มีการกาํหนดให้แต่ละ
แผนกมีพยาบาลพี่เล้ียงซ่ึงพยาบาลท่ีจะเป็นพยาบาลพี่
เล้ียงนั้นตอ้งผา่นการฝึกอบรมการเป็นพยาบาลพี่เล้ียง จดั
เวรให้พยาบาลพี่เล้ียงกบัพยาบาลวิชาชีพท่ีเขา้ใหม่ข้ึนเวร
ให้ตรงกนัเพื่อให้พยาบาลพี่เล้ียงสามารถปฏิบติับทบาท
พยาบาลพี่เล้ียงไดแ้ละพยาบาลพี่เล้ียง 1 คนต่อพยาบาล
วิชาชีพท่ีเขา้ใหม่ 1 คน เพื่อให้พยาบาลพี่เล้ียงสามารถ
ปฏิบติับทบาทในดา้นนิเทศ การคาํปรึกษา การสอนงาน 
และประสาน มีการจดักลุ่มพยาบาลพี่เล้ียงและพยาบาล
วิชาชีพท่ีเขา้ใหม่เพื่อสร้างสัมพนัธภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้านการปฏิบัติงาน และมีการให้รางวัลกับ
พยาบาลพี่เล้ียงเช่นเล่ือนตาํแหน่ง หรือค่าตอบแทนก็จะ
เป็นแรงผลกัดนัใหพ้ยาบาลพี่เล้ียงปฏิบติับทบาทพยาบาล
พี่เล้ียงได้อย่างเต็มศกัยภาพ สอดคลอ้งกบั Morton-
cooper and Palmer  (2000) กล่าวถึงบทบาทพยาบาลพี่
เล้ียงไวด้งัน้ี 

 1. บทบาทดา้นความเป็นครู (teacher) หมายถึง 
การทาํหน้าท่ีสอนและช้ีแนะการทาํงานของพยาบาล
วิชาชีพท่ีเข้าใหม่  โดยการถ่ายทอดความรู้  การให้
คาํแนะนาํ การเช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั  
รวมทั้งให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลเม่ือเกิดปัญหาและให้
การช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด คอยให้กําลังใจและ
สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบติังานได ้

2. บทบาทดา้นการสอนงาน (coach) หมายถึง 
การติดตามการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพท่ีเขา้ใหม่ 
โดยการให้คาํแนะนาํ ความช่วยเหลือ การทดสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบติังานในสถานการณ์ต่างๆ 

3. บทบาทดา้นการให้คาํปรึกษา (counsellor) 
หมายถึง การเป็นผูท่ี้คอยให้การช่วยเหลือ ให้พยาบาล
วิชาชีพท่ีเขา้ใหม่เกิดการพฒันาตนเอง และการสนบัสนุน
ดา้นจิตใจ เป็นผูฟั้งท่ีดี กระตุน้ให้พยาบาลวิชาชีพท่ีเขา้
ใหม่ เ กิดการตระหนัก รู้ด้วยตนเอง  และสามารถ
ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 

 4. บทบาทด้านการประสานงาน (guide/ 
networker) หมายถึง การให้คาํแนะนาํพยาบาลวิชาชีพท่ี
เขา้ใหม่เก่ียวกบัหน่วยงานสําคญั บุคคลหรือกลุ่มคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

5. บทบาทด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี (role 
model) หมายถึง การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่พยาบาล
วิชาชีพท่ีเขา้ใหม่ในด้านภาพลกัษณ์ ความชํานาญการ
ทางด้านทักษะในงาน  และคุณภาพของการขั้ นท่ี  3 
ส่งเสริมพยาบาลพี่เล้ียงเกิดการรับรู้ความสามารถของตน 
โดยจดัใหพ้ยาบาลพี่เล้ียงไดล้งมือปฏิบติับทบาทพยาบาล
พี่เล้ียงในสถานการณ์จริง ซ่ึงรวมระยะเวลา 1 เดือน ขั้นท่ี 
4 ประเมินผลของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในพยาบาลพี่
เล้ียง หลังจากปฏิบัติบทบาทพยาบาลพี่เล้ียง จากการ
ประชุมระดมสมองเพื่อประเมินพบว่าพยาบาลพี่เล้ียง
สามารถปฏิบติับทบาทของพยาบาลพี่เล้ียงหลงัจากการ
ไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจไดเ้ป็นอย่างดี สามารถ
สร้างสัมพนัธภาพกับพยาบาลวิชาชีพท่ีเขา้ใหม่ได้เป็น
อย่างดีโดยนําแนวทางการสร้างสัมพนัธภาพจากการ
ฝึกอบรมไปใชไ้ด ้การปฏิบติับทบาทของพยาบาลพี่เล้ียง
ดา้นความเป็นครู สามารถช้ีแจงภารกิจ นโยบาย อธิบาย
ขั้นตอน สอนและสาธิตในหนา้งานไดเ้ป็นอยา่งดี ปัญหา
และอุปสรรค การปฏิบติับทบาทของพยาบาลพี่เล้ียงดา้น
การสอนงานนั้น พยาบาลพี่เล้ียงพยาบาลพี่เล้ียงสามารถ
คน้หาปัญหาในการปฏิบติังาน ติดตามการปฏิบติังานของ
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พยาบาลวิชาชีพท่ีเขา้ใหม่ได้ เม่ือพยาบาลวิชาชีพท่ีเขา้
ใหม่มีขอ้ซกัถามในดา้นการปฏิบติังานสามารถให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั การปฏิบติับทบาทของพยาบาลพี่เล้ียงดา้นการ
ประสานงาน พยาบาลพี่เล้ียงสามารถให้คาํแนะนําใน
ขั้นตอนการประสานงานกบัพยาบาลวิชาชีพท่ีเขา้ใหม่ได ้
และการปฏิบติับทบาทของพยาบาลพี่เล้ียงดา้นการเป็น
แบบอยา่งท่ีดี พยาบาลพี่เล้ียงพบวา่พยาบาลพี่เล้ียงมีความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติัการพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน มีเจต
คติท่ีดีข้ึนกบับทบาทของการเป็นพยาบาลพี่เล้ียงและเป็น
แบบอย่างท่ีดีของการเป็นพยาบาลพี่เล้ียง สอดคลอ้งกบั
การศึกษาดาํรงคศ์กัด์ิ สงเอียด (2547) ไดศึ้กษาผลการใช้
รูปแบบพยาบาลพี่เล้ียงต่อความสามารถในการปฏิบติั
บทบาทหัวหน้าทีมของพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหม่ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยใชก้ารวิจยั
แบบทดลองแบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง 
กลุ่มตวัอย่างคือ พยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหม่จาํนวน 
30 คน ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการปฏิบติั
บทบาทหัวหน้าทีมของพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหม่
ภายหลงัการใชรู้ปแบบพยาบาลพี่เล้ียงสัปดาห์ท่ี 1 สูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
และความสามารถในการปฏิบติับทบาทหัวหน้าทีมของ
พยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหม่ภายหลงัการใช้รูปแบบ
พยาบาลพี่เล้ียงสปัดาห์ท่ี 4 สูงกวา่หลงัจากการใชรู้ปแบบ
พยาบาลพี่เล้ียงสัปดาห์ท่ี 1 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05นอกจากน้ีศิริมา โกมารทตั (2549) ไดศึ้กษาผล
ของการใช้รูปแบบพยาบาลพี่เล้ียงต่อความสามารถใน
การปฏิบติังานพยาบาลจบใหม่  กลุ่มตวัอยา่ง คือพยาบาล
จบใหม่ปี 2548 จาํนวน 19 คนซ่ึงปฏิบติังานร่วมกบั
พยาบาลพี่ เ ล้ียงท่ีได้รับการอบรมเตรียมความพร้อม
พยาบาลพี่เล้ียงเป็นเวลา 1 เดือน ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลจบใหม่ หลงั
การใชรู้ปแบบพยาบาลพี่เล้ียงสูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบ
พยาบาลพี่เล้ียง  

ถึงแมว้่าหลงัจากการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใน
การปฏิบติับทบาทพยาบาลพี่เล้ียงพยาบาลพี่เล้ียงสามารถ
ปฏิบติับทบาทได  ้แต่ก็ยงัมีอุปสรรคเช่น การข้ึนเวรกบั
พยาบาลท่ีเขา้ใหม่บางคร้ังอาจไม่ตรงกนัอาจจะขาดความ
ต่อเน่ืองในการสอน หรืออาจจะดว้ยภาระงานท่ีตอ้งเป็น
หัวหน้าเวรอาจจะปฏิบติับทบาทพยาบาลพี่เล้ียงไม่เต็ม
ศกัยภาพเท่าท่ีควร แต่พยาบาลพี่เล้ียงยงัมีความมุ่งมัน่ใน
การปฏิบติับทบาทพยาบาลพี่เล้ียงอยา่งเตม็กาํลงั  

ดังนั้ น ผลก ารทดลองผู ้วิ จั ย ส รุ ปว่ า  การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจมีผลทาํให้ความสามารถแห่งตน
และการปฏิบติับทบาทพยาบาลพี่เล้ียงในโรงพยาบาลเวช
ธานีเพิ่มข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังนี ้
 1. จากการวิจยัพบว่าค่าเฉล่ียของความสามารถ
แห่งตนและบทบาทพี่ เ ล้ียงของพยาบาลพี่ เ ล้ียงใน
โรงพยาบาลเวชธานีหลงัจากการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
สูงข้ึน ดงันั้นควรจะนาํการเสริมสร้างพลงัอาํนาจมาใช้
กบัพยาบาลพี่เล้ียงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะส่งผลใหพ้ยาบาล
พี่เล้ียงสามารถปฏิบติับทบาทพี่เล้ียงไดเ้ตม็ศกัยภาพส่งผล
ดีต่อการพฒันาบุคลากรในองคก์ร 
 2. ผูบ้ริหารควรตระหนกัถึงความสําคญัของ
พยาบาลพี่เล้ียงว่าเป็นบุคลากรท่ีมีสําคญัต่อการพฒันา
ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลท่ีเขา้ใหม่ จึง
ควรมีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้กบัพยาบาลพี่เล้ียงใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การจดัการอบรมใหก้บัพยาบาลพ่ีเล้ียง 
การเสริมแรงในดา้นการใหร้างวลัหรือยกยอ่งชมเชย เป็น
ตน้ ก็จะส่งผลต่อการปฏิบติับทบาทของพยาบาลพี่เล้ียง
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ข้อเสนอการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างพลงัอาํนาจใน
พยาบาลพี่ เ ล้ียงในรูปแบบอ่ืนๆมาใช้ในการพัฒนา
บทบาทพยาบาลพี่เล้ียงในโรงพยาบาลเวชธานี 
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 2. ควรมีการวดัติดตามผลบทบาทพี่เล้ียงตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพหลังการเสริมสร้างพลัง

อาํนาจพยาบาลพี่เล้ียงในโรงพยาบาลเวชธานี 
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คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวงัและการรับรู้ 
ของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก 

Expectation and Perception toward Service Quality of Labor Mother  
In Nakorn-Nayok Hospital 

                                                                                                                                                                                                รุ้งเพชร มีธญัญากร และผศ.ดร. สุทธีพร มูลศาสตร์ 

บทคดัย่อ   
 การวิจัยน้ี  เ ป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อ  (1) ศึกษาคุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้                    
(2) เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ (3) เปรียบเทียบคุณภาพบริการตาม
ความคาดหวงัระหว่างกลุ่มด้านการศึกษา อาชีพ สิทธิในการรักษา และประสบการณ์การรับบริการ (4) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของคุณภาพบริการตามความคาดหวงักบัอายุ รายได ้ระดบัความตอ้งการในการรับบริการและการรับรู้
ขอ้มูลการบริการ กลุ่มตวัอย่าง คือ มารดาคลอดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555ถึงเดือนมกราคม 2556 จาํนวน 210 คน 
เคร่ืองมือประกอบดว้ย (1) ขอ้มูลทัว่ไป (2)คุณภาพบริการในหอ้งคลอดตามความคาดหวงั (3) คุณภาพบริการในหอ้ง
คลอดตามการรับรู้ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, สถิติที, การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
กําหนดนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพบริการตามความคาดหวงัอยู่ในระดับมากท่ีสุด            
(M = 6.47 , SD = .67) และการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M = 6.20 , SD = .66) คุณภาพบริการตามความคาดหวงัและ
การรับรู้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 คุณภาพบริการตามความคาดหวงัระหว่าง
กลุ่มดา้นการศึกษา อาชีพ สิทธิในการรักษา ระดบัความตอ้งการการรับบริการและการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการโดย
การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 คุณภาพบริการตามความคาดหวงักบั
ระดบัความตอ้งการการรับบริการ การรับรู้ขอ้มูลการบริการโดยการบอกเล่าปากต่อปากและโดยการประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ือต่างๆมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
 
คาํสําคญั  คุณภาพบริการตามความคาดหวงั, คุณภาพบริการตามการรับรู้, มารดาคลอด  
 
Abstract 
 The purpose of this research was as follows: (1) To study the service quality to the expectations and 
perceptions. (2) To compare the difference of the service quality to the expectations and perceptions. (3) To compare 
the service quality with the expectations between educational , occupation , service rights and experience (4) To study 
the relationship of service quality to the expectations with age, income level, demand for services and the perception. 
The sample of labor mother during July 2012 until January 2013 was 210 persons. Questionnaires tool: personal 
factor, service quality to the expectations, service quality to the perceptions. The data were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, t-test, analysis of variance. The significance level was set at .05. The results revealed that 
(1) Service quality with the expectations were at the highest level (M = 6.47, SD = .67), and perceptions were at the 
highest level (M = 6.20, SD = .66).   (2) Service quality with the expectations and perceptions are the difference is 
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significant at.05. (3) Service quality with the expectations between groups with different educational, service rights 
the demand for the service and receive information about the services by the public through various media are 
different is significant at.05. (4) Service quality with the expectations with the needs of the service to get information 
about the services by mouth and awareness about the services by the public through the media is the relationship is 
significant at.05.  

 
Keywords: service quality with the expectations, service quality with the perceptions, labor mother 
 
ความนํา  
 ในปัจจุบนัการบริการสุขภาพมีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างมาก ความต่ืนตัวในเร่ืองการพฒันาและการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (hospital accreditation)ได้
ก่อให้เกิดการปรับตวัคร้ังสําคญัต่อโรงพยาบาลทุกแห่ง
ทัว่ประเทศ ดา้นการพฒันาคุณภาพการบริการไดเ้นน้การ
ให้การบริการดา้นสุขภาพแนวใหม่ท่ีให้ความสําคญัต่อ
ลูกค้าหรือให้ผู ้รับบริการ เ ป็นศูนย์กลางส่งผลให้
ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร มี ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร จ า ก
สถานพยาบาลต่างๆมากขึ้น ประกอบกบัปัจจยัแวดลอ้ม
หลายประการท่ีกระตุน้ให้โรงพยาบาลตอ้งมีการรับรอง
คุณภาพการให้บริการได้แก่ ขอ้บญัญติัในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพ.ศ.2540 ได้ให้
ความสาํคญัต่อการดูแลสุขภาพของคนไทยตามมาตรฐาน
การบริการ  การประกาศสิทธิผู ้ป่วย การประกาศใช้
กฎหมายข้อบังคบัเช่นพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พระราชบญัญติัสาธารณสุข พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัตลอดจนการที่ลูกคา้
หรือผูรั้บบริการมีความรู้หรือระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน ทาํ
ใหค้วามคาดหวงัในคุณภาพบริการสูงข้ึน(นลิน มงคลศรี, 
2545) ปัจจัยทางสังคมเหล่า น้ี จึง เป็นตัวกระตุ้นให้
โรงพยาบาลทุกแห่งตอ้งให้ความสําคญักบัเร่ืองคุณภาพ
การบริการและมีการปรับปรุงระบบบริการให้มีคุณภาพ
ตรงตามความตอ้งการและเกิดความพึงพอใจในบริการท่ี
ไดรั้บ คุณภาพบริการเป็นส่ิงสําคญัของระบบสุขภาพท่ี
เกิดข้ึนในยคุของการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีประชาชน

ให้ความสําคญักบัคุณภาพของบริการ ซ่ึงเป็นบริการท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของตนเอง
ในการจัดการบริการให้มีคุณภาพจึงต้องคาํนึงถึงส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการคาดหวงั เพื่อจะจดับริการใหต้อบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการทุกประเภท   
 คุณภาพบริการหมายถึงระดบัความเป็นเลิศทั้ง
ดา้นรูปธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพและดา้นนามธรรมคือ
ความพึงพอใจของผู ้รับบริการ (สุรศักด์ิ นานานุกูล, 
2538) สามารถวดัไดด้ว้ยมาตรฐานของการบริการซ่ึงมี 2 
ชนิดคือมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีบุคคลในวิชาชีพเป็นผู ้
กาํหนดและมาตรฐานการแสดงออกหรือปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึง
เป็นมาตรฐานท่ีผูรั้บบริการใช้ประเมินคุณภาพบริการ 
(Bonica , 1990; Bopp, 1990; Kotler, 1994 อา้งในวนิดา  
สิงโต,  2549)ไดอ้ธิบายว่าผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการมี
แบบแผนการรับรู้และการประเมินคุณภาพต่างกัน 
กล่าวคือ พยาบาลประเมินคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
เชิงวิชาชีพ แต่ผูรั้บบริการไม่มีความรู้เร่ืองวิชาชีพจึงไม่
สามารถรับรู้คุณภาพเชิงวิชาชีพได้ จึงประเมินคุณภาพ
บริการจากการมีปฏิสัมพันธ์กับพยาบาลในขณะรับ
บริการ คือประเมินผา่นทางพฤติกรรมการแสดงออกของ
พยาบาลท่ีผูรั้บบริการสามารถรับรู้ได ้ เม่ือผูรั้บบริการ
รับรู้ในบริการท่ีตนไดรั้บแลว้ผูรั้บบริการจะเปรียบเทียบ
บริการท่ีตนคาดหวังกับการบริการท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึง
เป็นไปตามแนวคิดเชิงการตลาดท่ีว่า บริการจะมีคุณภาพ
ก็ต่อเม่ือผูรั้บบริการรับรู้ว่าบริการท่ีตนไดรั้บเท่ากบัหรือ
มากกว่าบริการท่ีตนคาดหวงั ซ่ึงจะทาํให้ผูรั้บบริการเกิด
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ความพึงพอใจ ประทบัใจ แต่หากบริการท่ีผูรั้บบริการรับรู้
นอ้ยกว่าบริการท่ีคาดหวงัไว ้ ผูรั้บบริการจะไม่พึงพอใจ
และไม่กลบัมาใชบ้ริการอีก  
 คุณภาพบริการในห้องคลอดเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริการในโรงพยาบาลท่ีนับว่ามีความสําคญั เพราะ
การดูแลมารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์ถึงการคลอด
เป็นภาวะวิกฤตช่วงหน่ึงของชีวิต นอกจากชีวิตของหญิง
ตั้งครรภเ์องแลว้ ยงัมีอีกชีวิตหน่ึงท่ีกาํลงัจะลืมตาดูโลก 
และเก่ียวขอ้งกบัอีกหลายๆ ชีวิตของครอบครัว การ
คลอดแมจ้ะเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ แต่ก็เป็น
ประสบการณ์ท่ีสําคญัในช่วงชีวิตของสตรี รวมทั้ งเป็น
ภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนตามขั้นตอนพัฒนาการของชีวิต 
(developmental crisis) ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ก่อใหเ้กิดความ
กลวัและความเครียดสูงแก่ผูค้ลอดทุกคนเม่ือเขา้สู่ระยะ
การคลอด ความกลวัท่ีตอ้งเผชิญกบัความเจ็บปวดทุกข์
ทรมานจากการคลอด กลวัตนเองและบุตรจะได้รับ
อนัตรายถึงชีวิต กลวับุตรท่ีเกิดมาจะผิดปกติหรือพิการ 
กลวัส่ิงแวดลอ้มในหอ้งคลอด เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้รวมทั้ง
กลวัการถูกทอดท้ิงให้อยู่คนเดียว ซ่ึงผลของความกลวั
ความวิตกน้ีจะส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดในระยะคลอด
มากยิ่งข้ึน การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพผูค้ลอดและ
ทารกในระยะคลอดจึงมิใช่การดูแลเพียงด้านร่างกาย
เท่านั้นแต่ยงัตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการทางดา้นจิตใจและ
สังคมท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย จากสถานการณ์มารดา ทารกแรก
เกิดไร้ชีพและทารกแรกเกิดตายภายใน 7 วนัของประเทศ
ไทย ท่ีกลุ่มอนามยัแม่และเด็ก สํานกัส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข รายงานเม่ือปี 2547 
พบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการดูแล ดงัน้ี อตัราส่วน
การตายของมารดาต่อ 100,000 การเกิดมีชีวิตอยูใ่นเกณฑ์
ท่ีสูงกว่าเป้าหมายการพฒันาของประเทศโดยมีสาเหตุ
การตายคือ ตกเลือดหลงัคลอด  สาํหรับอตัราส่วนทารก
แรกเกิดไร้ชีพและทารกแรกเกิดตายภายใน 7 วนัต่อ 
1,000 การเกิดมีชีพ มีสาเหตุการตายจากการขาด

ออกซิเจนเน่ืองจากการคลอดที่เน่ินนาน การคลอดก่อน
กาํหนด (กรมอนามยั, 2547) สาํหรับภาวะมดลูกแตกเป็น
อุบติัการณ์ท่ีพบน้อยแต่มีความรุนแรงถึงชีวิตทั้งผูค้ลอด
และทารก และในระยะหลงัคลอดภาวะแทรกซอ้นท่ีพบ
บ่อยคือ ตกเลือดและติดเช้ือจากสถานการณ์ดงักล่าวจะ
เห็นได้ว่าปฏิบติัการในห้องคลอดถือเป็นแหล่งสําคญั
ก่อให้เกิดการลดหรือเพิ่มอตัราป่วยและอตัราตายของผู ้
คลอดและทารก ทั้งน้ีสาเหตุการป่วยและการตายส่วน
ใหญ่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดท่ีสามารถ
หลีกเล่ียงได ้ (สุวชยั อินทรประเสริฐ และสมศกัด์ิ    
สุทศันว์รวฒิุ, 2545) ซ่ึงเกิดจากการกระทาํ การละเวน้การ
กระทาํและการดูแลรักษาเฝ้าระวงัผูค้ลอดและทารกท่ี
ผิดพลาดหรือไม่ครอบคลุม ไดแ้ก่ อุบติัการณ์การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกันได้เ น่ืองจากการเฝ้าระวัง
ความกา้วหนา้ของการคลอดท่ีไม่เพียงพอ การบาดเจ็บ
จากการคลอด การตกเลือดเน่ืองจากมีเน้ือรกคา้งและการ
เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดเน่ืองจากการเฝ้า
ระวงัและการตดัสินใจไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอุบติัการณ์
เหล่าน้ีกาํหนดใหมี้ค่าเป็นศูนยใ์นการประกนัคุณภาพการ
บริการพยาบาลการคลอด (กองการพยาบาล, 2544)  
 การทบทวนวรรณกรรมพบว่าคุณภาพบริการ
ตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูท่ี้มารับบริการใน
สถานบริการมีความแตกต่างกนั ดงัเช่นผลการวิจยัของ
เนาวรัตน์ โตพนัธานนท ์ (2547) ศึกษาเปรียบเทียบความ
คาดหวงักบัความเป็นจริงท่ีผูค้ลอดไดรั้บจากการพยาบาล
ในระยะคลอด โรงพยาบาลตาํรวจ ผลการวิจยัพบว่า
คะแนนเฉล่ียของความคาดหวงัจากการพยาบาลของผู ้
คลอดในระยะคลอดมีความแตกต่างกบัคะแนนเฉล่ียความ
เป็นจริงท่ีไดรั้บจากการพยาบาลผูค้ลอดในระยะคลอดโดย
ระดบัความคาดหวงัจากการพยาบาลสูงกวา่ระดบัความเป็น
จริงท่ีไดรั้บจากการพยาบาลในระยะคลอดทั้งในภาพรวม
และในรายด้านทุกๆด้าน ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผล
การศึกษาของเตม็ดวง เจริญสุข(2532)ท่ีศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย
คะแนนกิจกรรมการพยาบาลท่ีผูค้ลอดคาดหวงัจะได้รับ



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology138 Vol. 9 No. 2 May-August 2015

การปฏิบติัจากพยาบาลสูงกว่าท่ีผูค้ลอดไดรั้บการปฏิบติั
จริงจากพยาบาลทั้งโดยรายหมวดและโดยส่วนรวมและ
การศึกษาของจินดาวรรณ บุง้เท่ียง (2544) ท่ีศึกษาพบว่าผู ้
คลอดมีความต้องการการดูแลในระยะคลอดในระดับ
ค่อนข้างมากและได้รับการพยาบาลท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการในระดบัค่อนขา้งมากอยา่งไรก็ตามยงัพบว่า ความ
ตอ้งการการดูแลในระยะคลอดมีมากกว่าการได้รับการ
พยาบาลท่ีตอบสนองความตอ้งการ แสดงใหเ้ห็นว่าผูค้ลอด
ได้รับบริการการพยาบาลในห้องคลอดไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงัและการศึกษาของสมบุญ ธนบดีวิวฒัน์ (2549) 
ศึกษาสภาพปัญหาของผู ้คลอดและพัฒนาการให้การ
บริการผูค้ลอดผลการศึกษาพบว่าระดบัความพึงพอใจของ
ผูค้ลอดเพิ่มข้ึนเม่ือมีการพฒันาคุณภาพการบริการพยาบาล
ให้การบริการพยาบาลท่ีผูค้ลอดไดรั้บมากกว่าหรือเท่ากบั
การบริการพยาบาลท่ีผูค้ลอดคาดหวงั 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมด้าน
คุณภาพบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูท่ี้มา
รับบริการในสถานบริการลว้นแลว้จะมีความคาดหวงัสูง
กว่าการรับรู้เสมอมาเน่ืองจากผูม้ารับบริการตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บบริการท่ีดี แนวคิดทางการตลาดพบว่างานบริการ
ทุกประเภทซ่ึงรวมทั้งบริการทางการแพทยด์ว้ย งาน
สุขภาพเป็นประเภทหน่ึงของงานบริการท่ี มุ่ง เน้น
ผูบ้ริโภค ควรใหค้วามสาํคญัและยดึถือความคาดหวงัของ
ผู ้มารับบริการเป็นบรรทัดฐานในการวางแผนและ
ดาํเนินการจดับริการใหต้อบสนองความตอ้งการต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและสร้างความพึงพอใจให้เ กิดข้ึนกับ
ผูรั้บบริการ เม่ือคุณภาพบริการถูกประเมินโดย
ผูรั้บบริการ ดงันั้นถา้บริการหน่ึงๆ สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการไดก้็จะกล่าวไดว้่าบริการ
นั้ นมีคุณภาพ คุณภาพบริการนั้ นข้ึนอยู่กับการ
เปรียบเทียบของผูรั้บบริการระหว่างความคาดหวงัไว้
ล่วงหน้ากบับริการท่ีได้รับในความคิดของผูรั้บบริการ
เป็นสําคญั ไดมี้การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพบริการ
ต่างๆ มาตลอด จนกระทัง่พบเกณฑ์ในการกาํหนด

คุณภาพบริการจากผูรั้บบริการนั้น ประกอบดว้ย 5 
ประการ ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความ
น่าเช่ือถือและไวว้างใจ การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 
การตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ และ
ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ ซ่ึงในการวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการดาํเนินการ 
 เพื่อให้การพฒันาคุณภาพบริการห้องคลอดมี
คุณภาพจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ท่ีผู ้ให้บริการควร
พิจารณานาํปัญหาและความรู้สึกท่ีเกิดกบัมารดาคลอด
เป็นตวัตั้งในการพฒันาคุณภาพบริการ ซ่ึงคุณภาพท่ีเป็น
เลิศจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าผู ้รับบริการไม่เห็นว่าบริการท่ี
ไดรั้บนั้นเป็นไปตามท่ีคาดหวงั การคน้หาความตอ้งการ
หรือความคาดหวงัในห้องคลอดของมารดาคลอดจึงเป็น
ประเด็นสาํคญัท่ีผูว้ิจยัเห็นว่ามีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งมี
การศึกษาคุณภาพบริการโดยการประเมินจากการรับรู้ของ
มารดาคลอดด้วยการประยุกต์จากแบบประเมินคุณภาพ
บริการ SERVQUAL เพื่อนาํมาเป็นแนวทางร่วมกบัการ
รักษามาตรฐานคุณภาพเชิงวิชาชีพในการให้บริการท่ี
นําไปสู่คุณภาพบริการพยาบาลในห้องคลอดได้อย่าง
แทจ้ริง 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพบริการในห้องคลอดตาม
ความคาดหวังและการ รับ รู้ของมารดาคลอดใน
โรงพยาบาลนครนายก  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพ
บริการในห้องคลอดตามความคาดหวงัและการรับรู้ของ
มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก 
 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพบริการในหอ้งคลอด
ตามความคาดหวังของมารดาคลอดในโรงพยาบาล
นครนายกระหว่ างก ลุ่ม ท่ี มีความแตกต่ างกันด้าน
การศึกษา อาชีพ สิทธิในการรักษา และประสบการณ์การ
รับบริการ 
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 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณภาพบริการ
ในห้องคลอดตามความคาดหวงัของมารดาคลอดใน
โรงพยาบาลนครนายกกับอายุ รายได้ ระดับความ

ตอ้งการในการรับบริการ และการรับรู้ขอ้มูลการบริการ
ของโรงพยาบาล 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย  
 1. คุณภาพบริการในหอ้งคลอดตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของมารดาคลอดในโรงพยาบาล
นครนายกอยูใ่นระดบัมาก  
 2. คุณภาพบริการในหอ้งคลอดตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของมารดาคลอดในโรงพยาบาล
นครนายก มีความแตกต่างกนั 
 3. คุณภาพบริการในหอ้งคลอดตามความ
คาดหวงัของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก
ระหวา่งกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นการศึกษา อาชีพ 
รายได ้สิทธิในการรักษา ประสบการณ์การรับบริการ

ระดบัความตอ้งการในการรับบริการการรับรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการบริการของโรงพยาบาลมีความแตกต่างกนั 
 4. คุณภาพบริการในหอ้งคลอดตามความ
คาดหวงัของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกกบั
อาย ุรายได ้ระดบัความตอ้งการในการรับบริการและการ
รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการของโรงพยาบาลมี
ความสมัพนัธ์กนั 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive 
research)  
 
 

ปัจจัยด้านคุณลกัษณะ 
- อาย ุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ   
- รายได ้ 
- สิทธิการรักษา 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการรับบริการ 
ประสบการณ์ในการรับบริการ 

- จาํนวนคร้ังของการตั้งครรภ ์
- ประสบการณ์การมารับบริการ 

ความจําเป็นส่วนบุคคลของการมารับบริการ 
- ความตอ้งการการบริการ 
- ลกัษณะการคลอด 

การรับรู้ข้อมูลโรงพยาบาล 
- จากการบอกเล่าปากต่อปาก 
- จากการประชาสมัพนัธ์ 
 

คุณภาพบริการตามความคาดหวงั 
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้
3. การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
4. การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ 
5. การเขา้ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

คุณภาพบริการตามการรับรู้ 
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้
3. การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
4. การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ 
5. การเขา้ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ มารดาท่ีมา
รับบริการคลอดในหอ้งคลอด โรงพยาบาลนครนายก   
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ มารดา
ท่ีมารับบริการฝากครรภท่ี์คลินิกบริการจงัหวดันครนายก
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของการตั้งครรภ ์ในเดือนกรกฎาคม 
2555 ถึง เดือนกนัยายน 2555 และไดม้ารับบริการคลอด
ในโรงพยาบาลนครนายกในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 
ถึง เดือนมกราคม 2556 การคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างใช้
สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1970) ได้จาํนวน 210 
ราย ผูว้ิจยัไดท้าํการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ โดย
เวน้ช่วงห่างของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 3 และทาํการเก็บ
ขอ้มูลจนครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีผู ้
ศึกษาสร้างข้ึนมาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องตาม
แนวคิดคุณภาพบริการพยาบาล ความคาดหวงัคุณภาพ
บริการของเซทามล ์พาราสุรามานและเบอร์ร่ี (Zeithaml, 
Parasuraman & Berry, 1985) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปจาํนวน 11 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความ
คาดหวงัของมารดาคลอดจาํนวน 32 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 คุณภาพบริการในห้องคลอดตามการ
รับรู้ของมารดาคลอดจาํนวน 32 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 คุณภาพบริการในห้องคลอดใน
ภาพรวมจาํนวน 1 ขอ้รวมทั้งส้ินจาํนวน 76 ขอ้ 
 โดยผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อย
แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขอ้คาํถาม ความครอบคลุมของเน้ือหาและการใชภ้าษา 
จากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามเสนอผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 
3 ท่าน ดงัรายช่ือในภาคผนวก เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (content validity) ความครอบคลุม
และความสอดคลอ้งระหวา่งสาระคาํถามกบัสาระของมิติท่ี

วดั ความชดัเจนและความเหมาะสมของขอ้คาํถาม หลงัจาก
นั้นทาํการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruency--IOC) โดยงานวจิยัน้ี
กาํหนดค่าดรรชนีความตรงตามเน้ือหาท่ียอมรับไดคื้อ .80 
ข้ึนไป ค่าดรรชนีความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามมี
ค่า.92 
 เ ม่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหาของ
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) ในตวัอยา่งการศึกษา
ท่ีคล้า ยกับก ลุ่ม ท่ี ศึกษา  คือผู ้ รั บบ ริการคลอดใน
โรงพยาบาลนครนายก จาํนวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ความ
เ ช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิ ธีของครอนบาค 
(Cronbach’s Method) ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ไดร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.80 ข้ึนไป 
(Burns & Grove , 1987) ซ่ึงถือว่าเป็นเกณฑท่ี์ยอมรับได้
(บุญใจ ศรีสถิตยน์รากรู, 2544) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยันาํหนังสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เสนอต่อ
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนครนายก เพื่อขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลจากมารดาท่ีมารับบริการคลอดในห้องคลอด
โรงพยาบาลนครนายกในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา 
 2. ผูว้ิจยัดาํเนินเก็บขอ้มูลจากมารดาท่ีมารับ
บริการคลอดดว้ยตนเองโดยส่วนของขอ้มูลความคาดหวงั
ก่อนรับบริการทาํการเก็บขอ้มูลจากหญิงตั้งครรภไ์ตรมาส
ท่ี 3 ท่ีแผนกฝากครรภ์ และทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล
คุณภาพการบริการท่ีได้รับภายหลังได้รับบริการเสร็จ
เรียบร้อยแลว้จาก มารดาหลงัคลอดโรงพยาบาลนครนายก
ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาลง
รหสัเพื่อดาํเนินการวิเคราะห์ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 141

 2. ดําเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
 3. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ประกอบไปดว้ย 
 3.1 สถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล โดยใช้ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.2 สถิติเชิงอนุมาน  
 3.2.1 ทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณภาพ
บริการแผนกสูติกรรมตามความคาดหวงัและการรับรู้
ของผูรั้บบริการโดยใชส้ถิติ Paired t- test  
 3.2.2 ทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณภาพ
บริการแผนกสูติกรรมตามความคาดหวงัและตามการ
รับรู้ของผูรั้บบริการ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดย
ใชส้ถิติ Independent t- test และ One-way ANOVA 
 
ผลการวจัิย  
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1  คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีทาํการศึกษา    มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีระดับ
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 60.0 ไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพหรืออยู่บา้นเฉย ๆ ร้อยละ 42.4 และรับจา้ง ร้อยละ 
36.2 รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 5,000-
10,000 บาท ร้อยละ 53.3  มากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 
36.7 สิทธิการรักษาเป็นบัตรทอง ร้อยละ 61.9 สิทธิ
ประกนัสงัคม ร้อยละ 23.8  
 1.2 ประสบการณ์การมารับบริการ ผลการวิจยั 
พบว่า เป็นครรภแ์รก ร้อยละ 47.2 ครรภท่ี์ 2 ร้อยละ 33.8 
เคยมารับบริการฝากครรภ์ท่ีห้องคลอดโรงพยาบาล
นครนายก  ร้อยละ 41.4 ผู ้ท่ี เคยมาฝากครรภเ์ห็นว ่า
คุณภาพบริการในห้องคลอดที่ผ่านมาอยู่ในระดบัดีมาก 
ร้อยละ 64.4 ระดบัดี  ปานกลาง ร้อยละ 29.9   

 1.3 ความจาํเป็นส่วนบุคคลของการมารับบริการ 
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งรับทราบว่าการคลอดคร้ัง
น้ีเป็นการคลอดปกติ ร้อยละ 35.7 ผ่าตดัคลอด ร้อยละ 
35.7 โดยเห็นว่าการมารับบริการคร้ังน้ีมีความจาํเป็นใน
ระดบัมาก ร้อยละ 51.9 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 24.3 เหตุ
จูงใจท่ีมารับบริการคร้ังน้ีคืออยู่ใกล้บ้าน /มีสิทธิค่า
รักษาพยาบาล ร้อยละ 38.6 อยูใ่กลบ้า้น ร้อยละ 17.6  
 1.4 การรับรู้ข้อมูล  ผลการวิจัย  พบว่า  กลุ่ม
ตวัอยา่งเคยไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการห้องคลอดของ
โรงพยาบาลนครนายกโดยการบอกเล่าปากต่อปาก ร้อยละ 
67.1 โดยรับรู้จากญาติ พี่ นอ้ง ร้อยละ 34.0 ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
คือคุณภาพบริการอยู่ในระดบัดีมาก ร้อยละ 56.8 และเคย
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการหอ้งคลอดของโรงพยาบาล
นครนายกโดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ร้อยละ 
36.2 โดยส่ือท่ีได้รับส่วนใหญ่เป็นส่ือเอกสาร ส่ิงพิมพ ์
แผ่นพบั ร้อยละ 52.6 ขอ้มูลท่ีไดรั้บคือคุณภาพบริการอยู่
ในระดบัดีมาก ร้อยละ 76.3 
 2 .  คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความ
คาดหวงัและการรับรู้ของมารดาคลอดในโรงพยาบาล 
นครนายก 
 2.1  คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความ
คาดหวังของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก 
ผลการวิจยัพบว่า มารดาคลอดท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการห้องคลอดโรงพยาบาล
นครนายกโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการ
ด้านการตอบสนองผูรั้บบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ดา้นความเช่ือมัน่ในการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้น
การเขา้ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการและด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการตามลาํดบั 
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ตาราง 1  
คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวังของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก 

คุณภาพบริการ M SD ระดบั 
ความเป็นรูปธรรม  6.40 .72 มากท่ีสุด 
ความน่าเช่ือถือ  6.47 .75 มากท่ีสุด 
การตอบสนอง  6.57 .68 มากท่ีสุด 
ความเช่ือมัน่ 6.52 .72 มากท่ีสุด 
การเขา้ใจความตอ้งการ 6.47 .78 มากท่ีสุด 

รวม 6.47 .67 มากท่ีสุด 
 
 2.2  คุณภาพบริการในห้องคลอดตามการรับรู้
ของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก ผลการวิจยั
พบว่า มารดาคลอดท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี
มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการห้องคลอดโรงพยาบาล
นครนายกโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการดา้น
การตอบสนองผูรั้บบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความ
เช่ือมัน่ในการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการเขา้
ใจความต้องการของผู ้รับบริการและด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ 

ตาราง 2  
คุณภาพบริการในห้องคลอดตามการรับรู้ของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก  

คุณภาพบริการ M SD ระดบั 
ความเป็นรูปธรรม  6.05 .70 มากท่ีสุด 
ความน่าเช่ือถือ  6.22 .71 มากท่ีสุด 
การตอบสนอง  6.36 .78 มากท่ีสุด 
ความเช่ือมัน่ 6.27 .72 มากท่ีสุด 
การเขา้ใจความตอ้งการ 6.21 .79 มากท่ีสุด 

รวม 6.20 .66 มากท่ีสุด 
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพ
บริการในห้องคลอดตามความคาดหวงัและการรับรู้ของ
มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก ผลการวิจยั พบว่า 
คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวงัและการ
รับรู้ของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกโดยรวม
และรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  โดยมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก

จะมีความคาดหวงัคุณภาพบริการสูงกว่าการรับรู้คุณภาพ
บริการท่ีไดรั้บทุกดา้น  
 4. การเปรียบเทียบคุณภาพบริการในห้องคลอด
ตามความคาดหวังของมารดาคลอดในโรงพยาบาล
นครนายกระหว่ างก ลุ่ม ท่ี มีความแตกต่ างกันด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคลผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหว ังของ
มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกระหว่างกลุ่มท่ีมี
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ความแตกต่างกนัด้านดา้นอายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้
สิทธิในการรักษา ประสบการณ์การรับบริการ ระดบั
ความต้องการในการรับบริการและการรับรู้ข้อมูล
เก่ียวกบัการบริการของโรงพยาบาล ผลการวิจยั พบวา่  

4.1 มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่มีอายุ
แตกต่างกนั มีความคาดหวงัคุณภาพบริการในห้องคลอด
โรงพยาบาลนครนายกไม่แตกต่างกนั โดยทุกกลุ่มอายุมี
ความคาดหวงัคุณภาพบริการในห้องคลอดโรงพยาบาล
นครนายกในระดบัมากท่ีสุด 

4.2 มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่ มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพ
บริการในห้องคลอดโรงพยาบาลนครนายกแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีความคาดหวงัคุณภาพบริการสูงกว่ากลุ่มท่ีมี
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  

4.3 มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่ มี
อาชีพแตกต่างกนั มีความคาดหวงัคุณภาพบริการในห้อง
คลอดโรงพยาบาลนครนายกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ โดยกลุ่มมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก
ท่ีอยู่บา้นเฉยๆ ไม่ได้ประกอบอาชีพใด ประกอบอาชีพ
คา้ขาย เกษตรกร รับจา้งและรัฐวิสาหกิจมีความคาดหวงั
คุณภาพบริการมากกว่าผูป้ระกอบอาชีพไม่แน่นอน ผู ้
ประกอบอาชีพรับราชการ มีความคาดหวงัคุณภาพบริการ
มากกว่าผูป้ระกอบอาชีพรับจา้งและอาชีพไม่แน่นอน และ
ผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีความคาดหวงัคุณภาพ
บริการมากกว่าผูอ้ยู่บา้นเฉยๆ ไม่ได้ประกอบอาชีพใด ผู ้
ประกอบอาชีพรับจ้างและอาชีพไม่แน่นอน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

4.4 มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่ มี
รายไดแ้ตกต่างกนั มีความคาดหวงัคุณภาพบริการในห้อง
คลอดโรงพยาบาลนครนายกไม่แตกต่างกนั โดยทุกกลุ่ม
รายได้มีความคาดหวังคุณภาพบริการในห้องคลอด
โรงพยาบาลนครนายกในระดบัมากท่ีสุด 

4.5 มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่ มี
สิทธิการรักษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัคุณภาพบริการ
ในห้องคลอดโรงพยาบาลนครนายกแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มท่ีมีสิทธิการรักษาประเภท
สวสัดิการขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคาดหวงัคุณภาพ
บริการมากกว่ากลุ่มท่ีมีสิทธิการรักษาประเภทสิทธิบตัร
ทองและสิทธิประกนัสังคม กลุ่มท่ีชาํระเงินเองมีความ
คาดหวงัคุณภาพบริการมากกว่ากลุ่มท่ีมีสิทธิการรักษา
ประเภทสิทธิประกันสังคมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

4.6 มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่ มี
ประสบการณ์การรับบริการแตกต่างกนัมีความคาดหวงั
คุณภาพบริการในห้องคลอดโรงพยาบาลนครนายกไม่
แตกต่างกนั 

4.7 มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่มีระดบั
ความตอ้งการในการรับบริการแตกต่างกนัมีความคาดหวงั
คุณภาพบริการในห้องคลอดโรงพยาบาลนครนายก
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มท่ีมีความ
ตอ้งการในการรับบริการระดบัมากท่ีสุดและระดบัมากจะ
มีความคาดหวังคุณภาพบริการสูงกว่ากลุ่มท่ีมีความ
ตอ้งการรับบริการระดบัปานกลางอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

4.8 มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่เคย
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการของโรงพยาบาลโดยการ
บอกเล่าปากต่อปากมีความคาดหวงัคุณภาพบริการในห้อง
คลอดโรงพยาบาลนครนายกไม่แตกต่างจากผูไ้ม่เคย
ไดรั้บขอ้มูลโดยการบอกเล่าปากต่อปาก 

4.9 มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่เคย
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการของโรงพยาบาลโดยการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ มีความคาดหวงัคุณภาพ
บริการสูงกว่าผูไ้ม่เคยไดรั้บขอ้มูลโดยการประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 5 .  คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความ
คาดหวงัของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกกบั
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ระดับความต้องการในการรับบริการ การรับรู้ข้อมูล
เก่ียวกบัการบริการของโรงพยาบาลนครนายกโดยการ
บอกเล่าปากต่อปากและการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการ
บ ริ ก า ร ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล น ค ร น า ย ก โ ด ย ก า ร

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05ส่วนคุณภาพบริการในห้อง
คลอดตามความคาดหวงัของมารดาคลอดในโรงพยาบาล
นครนายกกบัอาย ุรายไดไ้ม่มีความสมัพนัธ์กนั 

ตาราง 3  
การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวังและการรับรู้ของมารดาคลอ
โรงพยาบาลนครนายก 

คุณภาพบริการ ตามความคาดหวงั ตามการรับรู้ ค่าความ
แตกต่าง 

t-test Sig 
ค่าเฉลีย่ 

( X ) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

( SD ) 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

( SD ) 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ 6.40 .72 6.05 .70 .35 7.241 .000 
ความน่าเช่ือถือ   6.47 .75 6.22 .71 .25 5.173 .000 
การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 6.57 .68 6.36 .78 .21 4.109 .000 
ความเช่ือมัน่ในการบริการ 6.52 .72 6.27 .72 .25 4.800 .000 
การเขา้ใจความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

6.47 .78 6.21 .79 .26 5.123 .000 

รวม 6.47 0.67 6.20 0.66 .26 6.825 .000 
ตาราง 4  
ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการตามความคาดหวังของมารดาคลอดในโรงพยาบาล  

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ 

P-value การแปรผล 

อาย ุ
รายได ้ 
ความจาํเป็นในการมารับบริการ 
การรับรู้คุณภาพการบริการจากคาํบอกเล่า 
การรับรู้คุณภาพบริการจากส่ือ 

.043 

.099 

.238 

.424 

.455 

.539 
151 
.001 
.000 
.000 

ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ไม่มีความสมัพนัธ์ 
มีความสมัพนัธ์ 
มีความสมัพนัธ์ 
มีความสมัพนัธ์ 

 
การอภิปรายผล  

ผลการวิจยั มีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปราย
ดงัน้ี 
 1 . คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความ
คาดหวงัของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก จาก
ผลการศึกษาท่ีพบว่า มารดาคลอดท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมี

ระดับความคาดหวัง ต่อคุณภาพบริการห้องคลอด
โรงพยาบาลนครนายกทั้ งโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เนาวรัตน ์
โตพนัธานนท ์ (2547) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงั
กบัความเป็นจริงท่ีผูค้ลอดไดรั้บจากการพยาบาลในระยะ
คลอด โรงพยาบาลตาํรวจ พบว่า ระดบัความคาดหวงัจาก
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การพยาบาลของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของสุภทัรา ม่ิงปรีชา (2550) ท่ีศึกษา
ความคาดหวงัและความพึงพอใจของใช้บริการแผนก
ผูป่้วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ พบว่า 
ความคาดหวังของผู ้ใช้บริการแผนกผู ้ป่วยนอกต่อ
คุณภาพบริการ ของโรงพยาบาลแพร่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและสอดคล้องกับผลการศึกษาของโสรยา    
พูลเกษ (2550) ท่ีศึกษาความคาดหวงัของผูป่้วยนอกต่อ
คุ ณ ภ า พบ ริ ก า ร ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ล า ด ก ร ะ บั ง
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคาดหวงัของผูป่้วยนอกต่อ
คุณภาพบริการอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ การ
ตอบสนองในการให้บริการและการเขา้ถึงความรู้สึกของ
ผูรั้บบริการ   
 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการบริการห้องคลอดถือเป็น
ความต้องการจาํเป็นสําหรับหญิงตั้ งครรภ์และมารดา
คลอดทุกราย หญิงตั้งครรภ์เม่ือพบว่าตนเองตั้งครรภ์จะ
ให้ความสําคญักับการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มมากข้ึน
โดยเฉพาะครรภ์แรกเน่ืองจากยงัไม่มีประสบการณ์ก็จะ
เกิดความกลวัและวิตกกงัวล โดยคาดหวงัใหบุ้ตรท่ีเกิดมา
มีสุขภาพแขง็แรง สมบูรณ์ซ่ึงขั้นตอนสาํคญัประการหน่ึง
ท่ีหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ตอ้งการความมัน่ใจ คือเม่ือถึง
เวลาท่ีตอ้งคลอดบุตร หญิงตั้งครรภทุ์กคนตอ้งการไดรั้บ
บริการท่ีมีคุณภาพระดับสูงทั้ งในด้านการตอบสนอง
ผูรั้บบริการท่ีต้องการให้ผู ้ให้บริการเอาใจใส่ต่อการ
บริการดว้ยความเตม็ใจ อธิบายใหม้ารดาคลอดทราบก่อน
ลงมือกระทําส่ิงใด  ๆ  เสมอเพ่ือลดความกังวล  และ
คาดหวงัให้ผูใ้ห้บริการแจ้งผลการตรวจภายหลังการ
ตรวจทุกคร้ัง ด้านความเช่ือมัน่ในการบริการหญิง
ตั้งครรภค์าดหวงัว่าเจา้หนา้ท่ีห้องคลอดควรทาํให้มารดา
คลอดรู้สึกปลอดภัยในบริการท่ีได้รับ ควรทาํให้รู้สึก
มัน่ใจในบริการท่ีได้รับและเจ้าหน้าท่ีห้องคลอดควรมี
ความรู้เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นอย่างดี รวมถึงความรู้
อ่ืน ๆ   เพื่อตอบคาํถามของมารดาคลอดไดอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงจะ

ช่วยให้มารดาคลอดเกิดความสบายใจในขณะรับบริการ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คาดหวงัว่า
การให้บริการของห้องคลอดควรจะไม่มีความผิดพลาด
เกิดข้ึนเลย  เจ้าหน้าท่ีของห้องคลอดไม่ควรเปิดเผย
ความลบัของมารดาคลอดเวน้แต่มารดาคลอดจะยินยอม
และเม่ือมารดาคลอดตอ้งการความช่วยเหลือ เจา้หน้าท่ี
ห้องคลอดควรให้ความสนใจและยินดี เข้าไปช่วย
แกปั้ญหาให้อยา่งจริงจงัและจริงใจ ดา้นการเขา้ใจความ
ต้องการของผู ้รับบริการหญิงตั้ งครรภ์จะคาดหวังว่า
เจ้าหน้าท่ีห้องคลอดควรซักประวติั ตรวจร่างกายด้วย
วาจาสุภาพและให้เกียรติ ใส่ใจต่อการบริการอย่างเต็มท่ี
และรับฟังปัญหาและความคิดเห็นดว้ยความเต็มใจ และ
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการหญิงตั้งครรภ์จะ
ความคาดหวงัว่าห้องคลอดควรสะอาดไม่มีส่ิงรบกวน 
เจา้หนา้ท่ีของห้องคลอดควรแต่งกายสะอาดเรียบร้อยและ      
หอ้งคลอดควรมีสถานท่ีสาํหรับสามีหรือญาติในการเฝ้ารอ
การคลอดเพื่อสามารถติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีห้องคลอด
ไดอ้ยา่งสะดวก 
 2. คุณภาพบริการในหอ้งคลอดตามการรับรู้ของ
มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก จากผลการวิจยัท่ี
พบว่า มารดาคลอดท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี
มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการห้องคลอดโรงพยาบาล
นครนายกทั้ งโดยและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เนาวรัตน์ โตพนัธานนท ์
(2547) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงักบัความเป็น
จริงท่ีผู ้คลอดได้รับจากการพยาบาลในระยะคลอด
โรงพยาบาลตาํรวจจากผูท่ี้มารับบริการคลอดบุตรท่ีห้อง
คลอดโรงพยาบาลตาํรวจ พบว่า ระดบัความเป็นจริงท่ี
ได้รับจากการพยาบาลของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุภทัรา ม่ิงปรีชา (2550) 
ท่ีศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของใช้บริการ
แผนกผูป่้วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ 
พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกต่อ
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คุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการพฒันาคุณภาพบริการถือเป็น
ประ เ ด็ น ยุทธศ าสต ร์ ท่ี สํ า คัญประก า รห น่ึ งขอ ง
โรงพยาบาลนครนายกที่กาํหนดให้หน่วยงานภายในทุก
หน่วย ทุกแผนก ต้องมีการดําเนินการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ ประกอบกบั
ในช่วง เวลากว่ า1 0  ปี ท่ีผ่ านมา  แผนกห้องคลอด 
โรงพยาบาลนครนายกไดมี้การดาํเนินงานพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ได้แก่มาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 
มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวของกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน HA ท่ีไดมี้
การพฒันาและตรวจประเมินคุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง 
บุคลากรของโรงพยาบาลไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และ
ปรับ เป ล่ี ยนทัศนคติในการให้บ ริการผู ้ป่ ว ยและ
ผูรั้บบริการดุจญาติมิตร ดงันั้น การท่ีผูรั้บบริการมีการ
รับรู้คุณภาพบริการห้องคลอดโรงพยาบาลนครนายก
ระดับมากท่ีสุดจึงเป็นส่ิงสะท้อนความสําเร็จประการ
หน่ึงของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาล3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพ
บริการในห้องคลอดตามความคาดหวงัและการรับรู้ของ
มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก จากผลการวิจยัท่ี
พบว่า คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวงั
และการรับรู้ของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ      
โดยมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกจะมีความ
คาดหวังคุณภาพบริการในห้องคลอดสูงกว่าการรับรู้
คุณภาพบริการในหอ้งคลอดท่ีไดรั้บทุกดา้น สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ เต็มดวง เจริญสุข (2532) ท่ีศึกษา
เปรียบเทียบกิจกรรมการพยาบาลตามความคาดหวงักับ
ความเป็นจริงของผูค้ลอดและพยาบาล โดยศึกษาในกลุ่ม
ผูค้ลอดครรภแ์รกและพกัฟ้ืนหลงัคลอดท่ีหน่วยสูตินรีเวช

กรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลย เ ดช  โร งพย าบาลสม เด็ จพระ ป่ิน เ กล้ า และ
โรงพยาบาลตาํรวจ จาํนวน 200 ราย พบว่า ผูค้ลอดมี
ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล
จากพยาบาลสูงกว่า ท่ีได้รับการปฏิบัติจริง  และผล
การศึกษาของ เนาวรัตน์ โตพนัธานนท ์ (2547) ท่ีศึกษา
เปรียบเทียบความคาดหวงักับความเป็นจริงท่ีผูค้ลอด
ไดรั้บจากการพยาบาลในระยะคลอด โรงพยาบาลตาํรวจ 
จากผูท่ี้มารับบริการคลอดบุตรท่ีห้องคลอดโรงพยาบาล
ตาํรวจ  พบวา่ ระดบัความคาดหวงัจากการพยาบาลในระยะ
คลอดของกลุ่มตวัอยา่งสูงกว่าระดบัความเป็นจริงท่ีไดรั้บ
จากการพยาบาลของกลุ่มตวัอยา่งทั้งในภาพรวมและในราย
ดา้นในทุก ๆ ดา้น รวมทั้งผลการศึกษาของ วนิดา สิงโต 
(2549) ท่ีศึกษาการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการพยาบาล
ตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการหอผูป่้วย
ใน โรงพยาบาลชยันาท จากผูรั้บบริการ   หอผูป่้วยในท่ี
เขา้พกัรักษาท่ีหอผูป่้วยใน พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความ
คาดหวงัคุณภาพบริการสูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้
คุณภาพบริการทั้งรายดา้นและโดยรวม และผลการศึกษา
ของสุภทัรา ม่ิงปรีชา (2550) ท่ีศึกษาความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของใชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกต่อคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลแพร่ พบว่า ความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการแผนกผู ้ป่วยนอกต่อ
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Zeithaml, Parasuraman and 
Berry, 1985) ไดก้ล่าวไวว้่าคุณภาพบริการจะมีค่าสูงข้ึน
หรือตํ่าลงข้ึนกบัว่าผูรั้บบริการประเมินการรับรู้บริการท่ี
ไดรั้บจริงว่าตรงกบัท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่และยงัมีปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการท่ีจะทาํใหมี้ความ
คาดหวังต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ปัจจัยน้ีได้แก่  
ความคาดหวงัท่ีเกิดจากคาํบอกเล่าปากต่อปาก (word of 
mouth communications) ซ่ึงเป็นคาํบอกเล่าท่ีไดรั้บทราบ
เก่ียวกบัคุณภาพบริการจากเพื่อน ญาติพี่นอ้งหรือคนรู้จกั
ซ่ึงเคยมาใช้บริการในสถานบริการแห่งนั้นมาแลว้และ
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ได้รับบริการท่ีดี จึงทาํให้ผูฟั้งเกิดความคาดหวงัใน
บริการท่ีได้รับฟังมา  ความคาดหวังท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ (personal needs) ซ่ึง
เป็นความตอ้งการของแต่ละบุคคลและมีความแตกต่าง
กนัตามภูมิหลงัของบุคคลนั้น เช่น เพศ อายรุายได ้อาชีพ 
ระดบัการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี ความคาดหวงัท่ีเกิด
จากประสบการณ์ในอดีต (past experience) เป็น
ประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงั อาจจะเป็น
ประสบการณ์ท่ีรู้สึกพึงพอใจต่อบริการท่ีเคยไดรั้บ หรือ
เป็นประสบการณ์ท่ีรู้สึกไม่พึงพอใจกบับริการท่ีไดม้าก็
ได ้ความคาดหวงัท่ีเกิดจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ของผูใ้หบ้ริการ(external communications to customers) 
เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บทราบจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ของโรงพยาบาลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การมีอุปกรณ์ มี
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั องคป์ระกอบเหล่าน้ีมี
ผลต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการต่อบริการท่ีได้รับ 
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการมี 2 ระดบั ซ่ึงแตกต่างกนั
ระหว่างระดบับริการท่ีปรารถนาและระดบับริการท่ีเคย
ไดรั้บ ในระดบัแรกเกิดจากผูรั้บบริการหวงัไวว้่าควรจะ
ไดรั้บหรือควรจะเป็น ส่วนในระดบัท่ีสองผูรั้บบริการ
ไดรั้บเหมือนบริการท่ีผา่นมาในคร้ังก่อน ๆ ก็จะยอมรับ
บริการน้ีได ้ (Berry & Parasuraman, 1985) ในสถาน
บริการทางดา้นสุขภาพ ผูป่้วยมกัจะมีความคาดหวงัต่อ
บริการท่ีเคยไดรั้บโดยแปรตามทศันคติ ประสบการณ์ท่ี
เคยไดรั้บบริการ การไดรั้บความรู้ ขอ้มูลข่าวสารจากผู ้
ให้บริการ แล้วนํามาคาดการณ์ว่าจะตอ้งได้รับการ
รักษาพยาบาลตามท่ีคาดหวงัไว้ในเร่ืองผลการรักษา
พยาบาล พฤติกรรมการให้บริการและกระบวนการ
บริการอาจคาดเค ล่ือนไปจากมาตรฐานของการ
รักษาพยาบาลท่ีกาํหนดไว ้ มีผลทาํให้เกิดความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ  

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริการห้องคลอดถือ
เป็นความจาํเป็นระดบัมากท่ีสุดของหญิงตั้งครรภร์วมไป
ถึงครอบครัว โดยเฉพาะหญิงตั้ งครรภ์แรกท่ีอาจจะมี

ความกลวัและภาวะวิตกกงัวลเก่ียวกบัการคลอด ดงันั้น 
หญิงตั้งครรภ์จึงมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดท่ีจะ
ไดรั้บจากการบริการหอ้งคลอดใน ทุกเร่ืองและในขณะที่
ได้รับบริการ  หญิงตั้ งครรภ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาวะ
เจ็บปวดและมีความกงัวลมากข้ึนไปตามลาํดบัจึงอาจทาํ
ให้การรับรู้คุณภาพบริการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัแต่
หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า แมค้วามคาดหวงั
และการรับรู้คุณภาพบริการในห้องคลอดท่ีไดรั้บทุกดา้น
จะแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่หญิงตั้งครรภ์
ท่ีมารับบริการในห้องคลอดโรงพยาบาลนครนายก
ภายหลังได้รับบริการแล้วผลการประเมินการรับรู้
คุณภาพบริการก็อยู่ ในระดับมากท่ี สุด  ซ่ึ ง ถือว่ าผู ้
ให้บริการไดจ้ดับริการท่ีมีคุณภาพสาํหรับผูรั้บบริการใน
ระดบัหน่ึงแลว้  

3. การเปรียบเทียบคุณภาพบริการในห้องคลอด
ตามความคาดหวังของมารดาคลอดใน  โรงพยาบาล
นครนายกระหว่ างก ลุ่ม ท่ี มีความแตกต่ างกันด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคลจากผลการวิจัยท่ี พบว่า มารดา
คลอดในโรงพยาบาลนครนายกที่ มีคุณลักษณะส่วน
บุคคลดา้นอายุ รายได ้ประสบการณ์การรับบริการและ
การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการของโรงพยาบาลโดย
การบอกเล่าปากต่อปากแตกต่างกัน มีความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบริการในห้องคลอดโรงพยาบาลนครนายกไม่
แตกต่างกัน  ในขณะท่ีมารดาคลอดในโรงพยาบาล
นครนายกท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 
อาชีพ สิทธิการรักษา ระดับความต้องการในการรับ
บริการและการได้รับข้อมูลเก่ียวกับการบริการของ
โรงพยาบาลโดยการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ แตกต่าง
กันมีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการในห้องคลอด
โรงพยาบาลนครนายก แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ความคาดหวงัท่ีเกิดมาจากปัจจยัด้านปัจเจกบุคคล เป็น
ความคาดหวงัตามประสบการณ์เดิมท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ 
รวมถึงความคาดหวงัอนัเกิดมาจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก
ทั้ งบริบทของครอบครัว สังคม และการได้รับข้อมูล
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ข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงแมจ้ะแตกต่างกันแต่ทุกคนก็มีความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบริการในระดบัมากท่ีสุดเหมือนกนั  
 4 . คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความ
คาดหวงัของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายกกบั
ระดับความต้องการในการรับบริการ การรับรู้ข้อมูล
เก่ียวกบัการบริการของโรงพยาบาลนครนายกโดยการ
บอกเล่าปากต่อปากและการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการ
บ ริ ก า ร ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล น ค ร น า ย ก โ ด ย ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติส่วนคุณภาพบริการในห้องคลอดตาม
ความคาดหวงัของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก
กบัอายุ รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กนัทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผู ้
มารับบริการท่ีมีความตอ้งการการบริการสูงรวมทั้งได้
รับทราบขอ้มูลเก่ียวกับการบริการทั้งโดยการบอกเล่า
ปากต่อปากหรือผ่านส่ือต่างๆ ทาํให้มีความคาดหวงัต่อ
คุณภาพการบริการมากไปด้วย ทาํให้ทราบว่าควรให้
ความสนใจกบัผูรั้บบริการน้ีมากไปดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ  

 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัจากผลวิจยัพบว่า 
ค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการในห้องคลอด
ตามความคาดหวังของมารดาคลอดในโรงพยาบาล
นครนายกสูงกวา่การรับรู้ต่อคุณภาพบริการในหอ้งคลอด
ตามความคาดหวังของมารดาคลอดในโรงพยาบาล
นครนายกทั้งในภาพรวมและรายด้าน แสดงให้เห็นว่า 
การคุณภาพบริการยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมา รับบริการในห้องคลอดของมารดาคลอดใน
โรงพยาบาลนครนายกควรมีการพฒันาคุณภาพคุณภาพ
บริการในห้องคลอดตามความคาดหวงัของมารดาคลอด
ในโรงพยาบาลนครนายกให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการเพิ่มระดบัความพึงพอใจของประชาชนที่มา
รับบริการ และสามารถบอกต่อให้บุคคลอ่ืนมารับบริการ
มากข้ึนและจะทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลท่ีดี

ข้ึนในสายตาของประชาชนจากผลการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. โรงพยาบาลควร เพิ่ ม คุณภาพบ ริ ก าร
โดยเฉพาะดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ทั้งใน
ดา้นการมีป้ายบอกทางไปอยา่งชดัเจน สถานท่ีตั้งสะดวก
ต่อการเขา้มารับบริการ การตกแต่งภายนอกและภายใน
ให้เป็นระเบียบสวยงาม ภายในห้องคลอดควรมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ทางโรงพยาบาลจดัให้
เช่น เส้ือ ผา้ถุง ผา้ห่ม ควรมีปริมาณเพียงพอและมีสถานท่ี
สาํหรับสามีหรือญาติในการเฝ้ารอการคลอด เพื่อสามารถ
ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีห้องคลอดไดอ้ย่างสะดวกและ
ด้านบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการควรเพิ่ม
เจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ 

2. โรงพยาบาลนครนายกควรมีการส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการของโรงพยาบาล
โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ซ่ึงจะทาํให้
ผู ้รับบริการเข้าใจและเข้าถึงบริการท่ีโรงพยาบาล
นครนายกไดจ้ดัไวส้าํหรับผูรั้บบริการ 

3. โรงพยาบาลควรมีการประเมินการรับรู้
คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการอยา่ง
ต่อเน่ืองและนาํมาจดัทาํแผนปรับปรุงคุณภาพบริการตาม
วงจร PDCA เพื่อให้กระบวนการพฒันาคุณภาพบริการ
ของโรงพยาบาลมีความต่อเน่ือง ส่งผลให้ผูรั้บบริการ
ไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 

4.  ผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้มูลสมรรถนะทาง
วัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ  เป็นพื้นฐานในการ
พฒันาสมรรถนะทางวฒันธรรมหรือปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 

 5.  ผูบ้ริหารสามารถนําปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและค่านิยมทางวฒันธรรม นโยบาย
องคก์ารดา้นวฒันธรรม และความรู้ดา้นวฒันธรรม  มาใช้
ในการคัดกรองพยาบาลวิชาชีพท่ีมีสมรรถนะทาง
วฒันธรรมแตกต่างกนั เพื่อส่งเสริมและพฒันาพยาบาล
วิชาชีพต่อไป  
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การพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมัตสํิาหรับห้องสมุดประชาชน 
Public Library System Development 

         สุคนธ์ทิพย ์คาํจนัทร์ และสรวศิ บุญมี 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บรรณารักษ ์โดยช่วยให้งานท่ีบรรณารักษท์าํเป็นประจาํ มีความถูกตอ้งรวดเร็วมากยิ่งข้ึน (2) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว (3) ช่วยในการจดัการและบริหารงานหอ้งสมุด เพื่อสามารถนาํระบบฐานขอ้มูล
จดัเก็บและคน้คืนทรัพยากรสารสนเทศน้ีไปใชไ้ด ้และ(4) เพื่อประหยดัตน้ทุนการปฏิบติังานของหอ้งสมุดในระยะยาว
โดยมีขั้นตอน การศึกษาปัญหา และความเป็นไปไดใ้นการจดัทาํระบบงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยการออกแบบฐานขอ้มูลและออกแบบหนา้จอการใชง้านทดสอบระบบงานโดยแบ่งออกเป็นการติดตั้งฐานขอ้มูลท่ี
เคร่ืองผูใ้หบ้ริการ (database server) การติดตั้งโปรแกรมการทาํงานของระบบและการทาํการทดลองใชง้านผา่นระบบ 
browser ปรับปรุงแกไ้ขระบบงาน ให้เป็นไปตามความตอ้งการและจดัทาํเอกสารและประเมินผล โดยใช้โปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS3 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 การออกแบบ ใชโ้ปรแกรม Appservในการจดัการ
ฐานขอ้มูลและใชภ้าษา PHP ในการเขียนคาํสั่งติดต่อฐานขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีจดัเก็บในระบบประกอบไปดว้ยหนงัสือ
จาํนวน80 เล่มและวารสารจาํนวน 10 เล่ม ผลจากการวิจยั พบว่า ระบบสามารถจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศไดร้ะบบ
สามารถสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศได ้โดยแบ่งผูใ้ชร้ะบบออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผูดู้แลระบบและผูใ้ชร้ะบบ ผูดู้แลระบบ 
(admin) สามารถจดัเก็บ ปรับปรุง แกไ้ข เพิ่ม ลบแลว้คน้คืนทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด และผูใ้ชส้ามารถคน้คืน
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประชาชนได ้ส่วนผูดู้แลและผูใ้ชร้ะบบส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความสามารถ
ของระบบในการจดัเกบ็และการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก 
 
คาํสําคญั: การพฒันาระบบ, ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั, โปรแกรมระบบหอ้งสมุดประชาชน 
  
Abstract 
 The purposes of this research were (1) to increase the routine working performance more efficiency, 
accuracy and quickly (2) to increase the user service more efficiency (3) to manage the storage and information 
retrieval of the information resources database and (4) to save the cost effective for long term working performance 
of the library.  This research has the feasibility study for system analysis and design and divided into 4 main stages 
(1) database design (2) user interface design (3) testing system by setting up the database on database server, 
installation the program and testing the program via browser, adjustment the system to harmonize with user need and 
(4) comply the  evaluation document for using system.  In this research use 3 programs such as Adobe Dreamweaver 
CS3  and Adobe Photoshop CS3 for system design, Appserv for database management system and using PHP  
language for writing the program to connect with the database.  In the system was divided user group into 2 parts (1) 
Admin and (2) User.  The storage information system collect the amount of 80 books and 10 periodicals. The results 
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showed that (1) The system has the capability to storage and retrieve the information resources more efficiency (2) 
Admin is able to storage, develop, audit, increase and remove the information resources (3) User is available more 
efficiency and quickly  to retrieve the information resources.  The using system evaluation showed that admin and 
user have more increased satisfaction in the capability of the storage and information retrieval system in the very 
good level. 
 
Keywords: system development, library automation system, public library  
 
ความนํา 

ปัจจุบนัการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสําคญัและมีการพฒันาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในงานหอ้งสมุดไดเ้ร่ิมตน้มา
เกือบ 30 ปีโดยรูปแบบห้องสมุดอตัโนมติัเร่ิมเปล่ียนไปตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวคือระบบ
ห้องสมุดอตัโนมติัเป็นลกัษณะของการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ในขณะท่ีทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดส่วนมากจะให้บริการในรูปของส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ปัจจุบนัไดมี้การนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการ
บันทึกข้อมูลในส่ือส่ิงพิมพ์มากข้ึน ทําให้ห้องสมุดกลาย
สภาพมาเป็นห้องสมุดดิจิทลั หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
การสืบคน้ขอ้มูลมีการเพิ่มความสามารถในการสืบค้นใน
ลกัษณะ Web Online Catalog หรือ WebOPAC ท่ีสามารถ
สืบคน้เน้ือหา (content) ของเอกสารเตม็รูปและส่ือประสมได ้
ทําให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน
ห้องสมุดแบ่งการทาํงานออกเป็นงานหลัก ๆ ตามหน้าท่ี
รับผิดชอบคือ งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืน และงานควบคุม
วารสาร ทาํให้แนวคิดในการพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติั
รองรับการทาํงานในทุกๆ ระบบ นอกจากน้ีเทคโนโลยี
สารสนเทศทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาประเทศ
ในหลาย ๆ ดา้น เช่น เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เป็น
ตน้ ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี การติดต่อส่ือสาร การ
พิมพ์ การใช้ส่ือบันทึกต่าง ๆ ทาํให้คนทั่วโลกเข้าถึง
ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่มี
ขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาและสถานท่ีเช่นเดียวกบังานวิจยัเร่ือง

สภาพและปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมติัของ
ห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้ระบบ
ห้องสมุดอตัโนมติัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
วิ ธีจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยการจัด ซ้ือ
ซอฟตแ์วร์สําเร็จรูปจากบริษทัของคนไทยโดยใชเ้กณฑ์
พิจารณาจากความเหมาะสมในการใชง้านของห้องสมุด 
ชุดคาํสั่งท่ีจาํเป็นต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ งานวิเคราะห์และ
ทาํรายการ งานสืบคน้ และงานบริการยืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศ (อรรัมภา อญัชลิสังกาศอารีย ์ช่ืนวฒันาและ
แววตา เตชาทวีวรรณ, 2553) 

ในกลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีหน้าท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
ห้องสมุดประชาชน ให้บริการประชาชนเก่ียวกบัการคน้ควา้
ศึกษาหาความรู้เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ จดัทาํโครงการต่าง ๆ 
เ ก่ียวกับห้องสมุด  ประชาสัมพันธ์การดํา เนินงานของ
ห้องสมุดประชาชน  และปฏิบัติหน้า ท่ี อ่ืน ท่ี เ ก่ียวข้อง
(หอ้งสมุดเพื่อการเรียนรู้, กรุงเทพมหานคร) และผูว้ิจยัไดล้ง
พื้นท่ีสาํรวจ สอบถามเจา้หนา้ท่ีและผูใ้ชบ้ริการห้องสมุด 
พบว่าเจ้าหน้าท่ีและผู ้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่มี
ความตอ้งการใหห้อ้งสมุดนาํระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัเขา้
มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 
เน่ืองจากห้องสมุด มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลายและจาํนวนมากจึงทาํให้เกิดความยุ่งยากแก่
เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดในการบริหารจัดการทรัพยากร
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 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ ง มุ่ง ท่ีจะกระจาย
โอกาสทางการศึกษาไปสู่ประชาชนในชนบท ดว้ยการ
จัดตั้ งและพัฒนาห้องสมุด ประชาชน อําเภอ ให้เป็น
แหล่งความรู้สําหรับประชาชนทุกเพศทุกวยั และเป็น
ศูนยก์ลางสนบัสนุนการผลิตและเผยแพร่เอกสารส่ิงพิมพ ์
ไปสู่ท่ีอ่านหนงัสือในระดบัหมู่บา้นทั้งน้ี โดยไดก้าํหนด
วตัถุประสงคเ์ฉพาะในการดาํเนินการไวด้งัต่อไปน้ี  
                  1. พฒันารูปแบบของห้องสมุดประชาชน
อําเภอ  เพื่อสนองตามแนวพระราชดําริ  เพื่อให้เป็น
ตวัอย่างของห้องสมุดในอนาคตท่ีจะเป็นแหล่งความรู้
และศูนยก์ลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับ
หมู่บา้น  
                  2. จดัตั้งหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอใหค้รบทุก
อาํเภอ โดยจะคดัเลือกอาํเภอท่ีมีความพร้อมและความ
จาํเป็นเร่งด่วน ดาํเนินการจดัตั้งเป็นรุ่นแรกจาํนวน 37 
แห่ง ในช่วงปี 2534 - 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทยอย
การจดัตั้งในอาํเภออ่ืน จนครบทัว่ทั้งประเทศในช่วง ปี 
2536 - 2543  
                  3. พฒันาหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอท่ีจดัตั้งอยู่
เดิมแลว้ใหมี้คุณภาพและมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการตาม
บทบาท และภารกิจของหอ้งสมุดในอนาคต  
                  4. ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนรณรงคส่์งเสริมการอ่าน เพื่อกระตุน้ให้ประชาชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เห็นความสําคญัของการ
อ่าน และการจดัตั้งห้องสมุดประชาชนเพื่อจะไดมี้ส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการดาํเนินโครงการ และใชป้ระโยชน์
จากหอ้งสมุดท่ีจะจดัตั้งข้ึน  
                   จากวตัถุประสงคท์ั้ง 4 ขอ้ดงักล่าว กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน จดั เพื่อให้ประชาชนในชุมชนทุก
เพศ ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ ไดรั้บการศึกษา
นอกโรงเรียนจากการจดับริการและกิจกรรมห้องสมุด 
เพื่อใชใ้นการปรับปรุงอาชีพ ความเป็นอยู ่พฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้ดี ข้ึน  เ ป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีส่งเสริม

สนบัสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนอีก
ส่วนหน่ึงดว้ย  (http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/liciti/lcha.html) 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  มาจากคําว่า  The 
Integrated Library System หรือ The Automated  

Library System หรือ The Library Automation 
System ซ่ึงหมายถึงระบบการทาํงานของห้องสมุดท่ีมี
การนาํเอาอุปกรณ์ประมวลผลซ่ึงประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์
และซอฟตแ์วร์มาใชเ้พื่อการจดัการงานของห้องสมุดใน
ลกัษณะผสมผสานมีการทาํงานร่วมกนัหรือเช่ือมโยงกนั
ระหว่างระบบงานต่าง ๆ ของห้องสมุดไดแ้ก่ งานจดัหา 
งานทาํรายการ งานบริการยืม-คืน และงานสืบคน้ขอ้มูล
และการจดัการวารสาร   
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  หมายถึง  การนํา
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลในงานดา้น
ต่าง  ๆ  ของห้องสมุด  ได้แก่  งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ งานทาํรายการวสัดุสารสนเทศ งานบริการ
สารสนเทศ งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และงาน
ควบคุมวารสาร ทั้ งน้ีเพื่อความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิ่งข้ึน (จุฑาทิพย ์จนัทร์
ลุน,2553, หนา้1) 

ระบบห้องสมุดอตัโนมติั เป็นระบบการทาํงาน
ของห้องสมุดโดยใชค้อมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้การทาํงาน
ของฝ่ายต่าง ๆ ในห้องสมุดสามารถทาํงานเช่ือมโยง
ประสานกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งทาํงานดว้ยมือซํ้ า
หลาย ๆ คร้ัง (ประจกัษ ์พุม่วิเศษ, 2538, หนา้26) 

ระบบห้องสมุดอัตโนมติั เป็นระบบงานส่วน
ต่าง ๆ ของห้องสมุดท่ีมีการดาํเนินงานและ ปฏิบติังาน
ร่วมกนัได้ สามารถนํามาผสมผสานให้เป็นระบบหน่ึง
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานห้องสมุด 
(กรรณิการ์ ลินพิศาล, 2537, หนา้1) 

ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั (Library Automation) 
เป็นระบบสารสนเทศระบบหน่ึงท่ีใชค้อมพิวเตอร์บนัทึก
ขอ้มูลต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่างต่อเน่ืองครบวงจร แลว้
เช่ือมต่อระบบกับผู ้ใช้ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายและ
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โทรคมนาคม ซ่ึงจะทาํให้ผูใ้ช้สามารถสืบคน้และเรียก
ขอ้มูลท่ีตอ้งการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นระบบออนไลน ์
(สมพิศ คูศรีพิทกัษ,์ 2539, หนา้8) 

กล่าวโดยสรุป  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
หมายถึง ระบบการทาํงานของห้องสมุดท่ีมีการนําเอา
อุปกรณ์ประมวลผลซ่ึงประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ มาใช้เพื่อการจัดการงานของห้องสมุดใน
ลกัษณะผสมผสานมีการทาํงานร่วมกนัหรือเช่ือมโยงกนั
ระหว่างระบบงานต่าง ๆ ของห้องสมุด ไดแ้ก่งานจดัหา 
งานทาํรายการ งานบริการยืม-คืน และงานสืบคน้ขอ้มูล 
และการจดัการวารสาร  
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยทั่วไปจะเป็น
ร ะ บ บ ท่ี ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร ร ะ บ บ ง า น ข อ ง 
หอ้งสมุดทั้งหมด ใหท้าํงานร่วมกนัไดซ่ึ้งจะประกอบดว้ย
ชุดโปรแกรมหลกั (Module) ในการทาํงานโดยแต่ละชุด
ได้มีการพฒันาขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งานและ
ภารกิจของฝ่ายงานต่าง ๆ ของหอ้งสมุด  
 ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด อั ต โ น มั ติ โ ด ย ทั่ ว ไ ป 
ประกอบดว้ยชุดโปรแกรมหลกั (Module) ในการทาํงาน 
5 ระบบสาํคญั คือ    
 1. ระบบงานจดัหาทรัพยากร (Acquisition 
Module) เป็นชุดโปรแกรมสาํหรับระบบการทาํงานจดัหา
ทรัพยากรห้องสมุด ประกอบดว้ย การทาํรายการสั่งซ้ือ
การทาํจดหมายสั่งซ้ือ การติดตามทวงถาม การควบคุม
งบประมาณการจดัซ้ือและการออกรายงานต่าง ๆ  
  2. ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทาํรายการ 
(Cataloguing Module) เป็นชุดโปรแกรมสําหรับงาน
สร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดทุก
ประเภท เช่น หนังสือบทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร 
โสตทัศนวัส ดุ  และ ส่ื อ อิ เ ล็ กทรอ นิ ก ส์  เ ป็ นต้น
ประกอบดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูล การ
แก้ไขขอ้มูล การออกรายงานและการควบคุมเอกสาร 
เป็นตน้  
 3. ระบบงานยมื-คืน (Circulation Module) เป็น

ชุดโปรแกรมสําหรับการทํางานให้บริการยืม -คืน
ทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู ้ใช้บริการได้
ถูกตอ้ง รวดเร็ว เช่นการสร้างฐานขอ้มูลสมาชิกหอ้งสมุด 
การกาํหนดอายุสมาชิก การกาํหนดสิทธิในการยืมการ
กําหนดวันให้ยืมของทรัพยากรแต่ละประเภท  การ
กาํหนดค่าปรับและการคิดค่าปรับการทาํจดหมายติดตาม
ทวงถามเม่ือมีหนังสือคา้งส่ง การจองหนังสือและการ
ออกรายงานต่าง ๆ เป็นตน้  
 4. ระบบงานควบคุมส่ิงพิมพต่์อเน่ือง (Serial 
Control Module) เป็นชุดโปรแกรมสาํหรับการทาํงาน
วารสารเร่ิมตั้งแต่การบอกรับจนถึงการให้บริการ ซ่ึงจะมี
ส่วนคลา้ยกบัการทาํงานจดัหา (Acquisition Module) คือ 
ช่วยในการจัดหาวารสารโดยการสั่ ง ซ้ือการจัดทํา
งบประมาณจัดซ้ือและการหักงบประมาณ  การทํา
จดหมายสั่งซ้ือ และทวงถามเมื่อไดรั้บวารสารล่าชา้ งาน
ลงทะเบียนวารสาร และการเยบ็เล่มเป็นตน้  
 5. ระบบงานสืบคน้รายการออนไลน์ (Online 
Public Access Catalog--OPAC Module) เป็น ชุด
โปรแกรมสําหรับการทํางานสืบค้นข้อมูล ซ่ึงจะมี
หลกัการสืบคน้เช่นเดียวกบัการสืบคน้ดว้ยระบบมือดว้ย
บตัรรายการ เช่นการคน้ด้วยช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ืองหรือช่ือ
ส่ิ ง พิ ม พ์นั้ น  ๆ  หั ว เ ร่ื อ ง แ ล ะ คํา สํ า คัญ  เ ป็ น ต้น 
ประกอบด้วย  ระบบการกําหนดดรรชนีสืบค้นการ
ออกแบบผลการสืบคน้ ระดบัของการแสดงผล การออก
รายงานผลการสืบคน้และออกสถิติรายงานการสืบคน้ 
 นอกจากนั้นอาจมีชุดโปรแกรมอ่ืน ๆ เพิ่มเขา้มา
ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับบริษัทท่ีพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดความ
แตกต่างในรายละเอียดของการทาํงานและสนองความ
ตอ้งการของห้องสมุดบางแห่ง ท่ีมีสภาพแวดล้อมการ
ทาํงานใกลเ้คียงหรือสอดคลอ้งกบัระบบนั้น เช่น มีชุด
โปรแกรมสําหรับการทาํดรรชนีวารสารชุดโปรแกรม
สําหรับการยืมระหว่างห้องสมุดเพิ่มข้ึน  เป็นต้นซ่ึง
หอ้งสมุดสามารถเลือกซ้ือชุดโปรแกรมไดต้ามท่ีตอ้งการ
โดยไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือหมดทุกชุดโปรแกรมเม่ือห้องสมุด
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มีความพร้อมมากข้ึนก็อาจจะพิจารณาซ้ือชุดโปรแกรม
ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนได ้  
 การพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติั อาจทาํได้
หลายวิธี ไดแ้ก่ (Rice, 1984 อา้งถึงใน จนัทร์เพญ็ กล่อม
ใจขาว,2541, หนา้14-16)  
 1. การพฒันาระบบขึ้นใชเ้อง (In-house System) 
หมายถึงระบบท่ีมีการออกแบบ การพฒันา การติดตั้ ง
และการทดสอบระบบขึ้นใช้เองในห้องสมุด ตลอดจน
จัดทาํเอกสารคู่มือการใช้ระบบซ่ึงระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ี 
อาจจะพฒันาโดยบุคลากรของหน่วยงานเองหรือจา้งให้
บริษทัคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมเมอร์ภายนอกองคก์ร
มาพฒันาให้การพฒันาระบบขึ้นใชเ้องเป็นวิธีท่ีหอ้งสมุด
ใช้กนัมากในระยะแรกท่ีมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
งานห้องสมุด และเป็นระบบท่ีจาํเป็นตอ้งประสานงาน
กั บ นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ  แ ล ะ
โปรแกรมเมอร์เพื่อการออกแบบ การเขียนโปรแกรม
ตลอดจนการติดตั้งและการทดสอบระบบ ทาํให้เสียเวลา
และค่าใชจ่้ายค่อนขา้งมากในการศึกษาและพฒันาระบบ
จาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงและดดัแปลงอยูเ่ป็นระยะ
อาจจะใชเ้วลาหลายปีจึงจะทาํใหเ้ป็นระบบท่ีสมบูรณ์ตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใชม้ากท่ีสุดและในกรณีท่ีใช้
บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนมาพฒันาระบบซ่ึงไม่มีเวลา
ให้กับงานของห้องสมุดอย่างเต็มท่ีการดาํเนินงานอาจ
หยดุชะงกัได ้  
 2. การดัดแปลงระบบอ่ืนมาใช้ (Adapted 
System) การดดัแปลงระบบอ่ืนมาใชเ้ป็นการนาํระบบท่ีมี
การใช้ในห้องสมุดอ่ืนโดยการทาํสําเนาระบบนั้นแล้ว
นํามาดัดแปลงเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ใน
ห้องสมุดของตนเองเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา
ในการออกแบบ การเขียนโปรแกรมและการทดสอบ
ระบบ ทั้งน้ีเพราะหอ้งสมุดท่ีใชร้ะบบน้ีในตอนแรกไดท้าํ
การออกแบบเขียนโปรแกรม และทดสอบการใช้งาน
เรียบร้อยแลว้แต่ในการดดัแปลงระบบน้ีจาํเป็นตอ้งอาศยั
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้และความชาํนาญดา้น

คอมพิวเตอร์ เพื่อทาํการดดัแปลงใหเ้หมาะสมต่อไป  
 3. การใชร้ะบบร่วมกนั (Shared System) การใช้
ระบบร่วมกนัหมายถึงการขอใชร้ะบบร่วมกบัห้องสมุด
อ่ืน ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายระบบท่ีใชร่้วมกนัน้ีไดถู้ก
พฒันาและนํามาใช้กับห้องสมุดซ่ึงอาจะเป็นระบบท่ี
พัฒนาข้ึนใช้เอง  ระบบท่ีดัดแปลงมาใช้หรือระบบ
สาํเร็จรูปแบบเบด็เสร็จก็ได ้โดยทัว่ไปแลว้หอ้งสมุดท่ีเขา้
มาใช้ระบบห้องสมุด ร่วมกัน น้ีจะ มีคอมพิว เตอ ร์
เทอร์มินลัหน่ึงเคร่ืองหรือมากกว่านั้นเช่ือมต่อกบัระบบ
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดจึงไม่ตอ้งลงทุนมากและไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการออกแบบระบบ หรือดดัแปลงโปรแกรม
และทดสอบระบบและไม่ตอ้งประสานงานหรือทาํงาน
ร่วมกับนักคอมพิวเตอร์มากนักแต่การเขา้ไปใช้ระบบ
ร่วมกับห้องสมุดอ่ืนอาจทําให้ห้องสมุดต้องเปล่ียน
นโยบายไปบา้งเพื่อยอมรับในหลกัการของระบบท่ีเขา้ไป
ใชร่้วมและหากห้องสมุดไม่พอใจการบริการของระบบ 
กส็ามารถออกจากการใชร้ะบบไดก้ารเสียค่าบริการขอใช้
ระบบร่วมกันอาจทาํได้โดยการสมคัรเป็นสมาชิกหรือ
จ่ายค่าธรรมเนียมเม่ือมีการใชร้ะบบ เป็นคร้ัง ๆ ไป  
 4. การใช้ระบบสําเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey System) ระบบสําเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ เป็น
โปรแกรมท่ีถูกออกแบบ  เขียนคําสั่งการใช้งานและ
ทดสอบการทาํงานจากองคก์รและบริษทัต่าง ๆ มาแลว้จึง
ได้นาํมาเสนอขายหรือให้บริการเช่าซ้ือแก่ห้องสมุดจึง
เป็นระบบท่ีมีความพร้อมท่ีจะติดตั้งและทาํงานไดท้นัที
โดยทั่วไประบบสําเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จน้ีจะกําหนด
คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์ท่ีจะใชง้านควบคู่ไปดว้ยมี
เอกสารคู่มือสําหรับการใช้งาน เช่น การบนัทึกขอ้มูล 
การแกไ้ขการตรวจสอบขอ้มูล การปรับปรุงแฟ้มขอ้มูล 
การออกรายงานการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบการทาํงาน 
ตลอดจนเอกสารอื่น ๆมีการฝึกอบรมการใชง้านให้ และ
รับผดิชอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด  
 ซอฟต์แวร์ของห้องสมุดอตัโนมติั ส่วนมากจะ
เป็นซอฟต์แวร์สํา เ ร็จ รูป  ซ่ึงประกอบด้วย   โมดูล 
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(Module) ต่าง ๆ ท่ีช่วยในการปฏิบติังานประจาํของ
ห้องสมุดให้ไดค้รบวงจร เช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยงัสามารถรับขอ้มูลท่ีอยู่ใน
รูปแบบของบรรณานุกรม รูปแบบ MARC และรับขอ้มูล
ท่ีแปลงผนัจากโปรแกรมอื่น ๆโปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นมา
เอง (In-house System)หมายถึง ระบบท่ีมีการออกแบบ 
การพฒันา การติดตั้งและการทดสอบระบบขึ้นใชเ้องใน
ห้องสมุด ตลอดจนจัดทาํเอกสารคู่มือการใช้ระบบซ่ึง
ระบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ี  อาจจะพัฒนาโดยบุคลากรของ
หน่วยงานเองหรือจ้างให้บริษัทคอมพิวเตอร์  หรือ
โปรแกรมเมอร์ภายนอกองค์กรมาพฒันาให้การพฒันา
ระบบข้ึนใชเ้องเป็นวิธีท่ีหอ้งสมุดใชก้นัมากในระยะแรก
ท่ีมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานห้องสมุด และเป็น
ระบบท่ีจําเป็นต้องประสานงานกับนักคอมพิวเตอร์
นกัวิเคราะห์ระบบ และโปรแกรมเมอร์เพื่อการออกแบบ 
การเขียนโปรแกรมตลอดจนการติดตั้งและการทดสอบ
ระบบ  ทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากใน
การศึกษาและพัฒนาระบบจํา เ ป็นต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงและดดัแปลงอยูเ่ป็นระยะอาจจะใชเ้วลาหลายปี
จึงจะทาํให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์
ต้องการใช้มากท่ีสุดและในกรณีท่ีใช้บุคลากรจาก
หน่วยงานอ่ืนมาพฒันาระบบซ่ึงไม่มีเวลาให้กบังานของ
ห้องสมุดอย่างเต็มท่ีการดําเนินงานอาจหยุดชะงักได ้
(Rice 1984 อา้งถึงใน จนัทร์เพญ็ กล่อมใจขาว, 2541, 
หนา้14-16)  
 โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาเอง (In-house System)
ไดถู้กออกแบบและเขียนคาํสั่งให้ใช้งานจดัเก็บและคน้
คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีแนวคิดการพฒันาดงัน้ี  
 1. ตรวจเช็คทรัพยากรสารสนเทศที่มีใน
หอ้งสมุดประชาชน 

2. มีระบบห้องสมุดท่ีไม่ทนัสมยัสําหรับ
เทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

3. ความล่าช้าในการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ 

4. ยากต่อการคน้หาทรัพยากรสารสนเทศ 
5. ขอ้มูลต่าง ๆ มีความซํ้ าซอ้น 
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัมีวตัถุประสงคห์ลกัใน

การดาํเนินงาน ดงัน้ี  
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

บรรณารักษ ์โดยช่วยให้งานท่ีบรรณารักษ ์ทาํเป็นประจาํ 
มีความถูกตอ้งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผูใ้ช้
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว  
 3. เพื่อช่วยผูบ้ริหารหอ้งสมุดในการจดัการและ
บริหารงานหอ้งสมุด  
 4. เพื่อประหยดัตน้ทุนการปฏิบติังานของ
หอ้งสมุดในระยะยาว  
 ขอ้ดีของระบบ  
 1. ไดโ้ปรแกรมข้ึนมาใชง้านตรงความตอ้งการ
และเหมาะกบังานโดยเฉพาะเพราะห้องสมุดแต่ละแห่ง/
หน่วยงาน  อาจ มี เ ง่ื อนไขหรือลักษณะเฉพาะไม่
เหมือนกนั     

2. สามารถแกไ้ขปรับปรุงโปรแกรมไดเ้อง หาก
พบว่าโปรแกรมไม่สมบูรณ์หรือไม่ สามารถดาํเนินงาน
ไดต้ามวตัถุประสงค ์  
 ขอ้เสียของระบบ  
 1. ทาํให้เสียเวลาในการทาํงาน เพราะตอ้งลอง
ผดิ ลองถูกจนกวา่จะไดต้ามความตอ้งการ   
 2. ส้ินเปลืองเพราะการพฒันาโปรแกรมจะตอ้ง
เสียค่าใชจ่้าย  
 3. ตอ้งเสียเวลาในการศึกษาและเตรียมขอ้มูล
เพื่อเขียนโปรแกรม 
 ชญัญาวรรณ วโรทร (2544, บทคดัย่อ) ศึกษา
เร่ืองสภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุด
อตัโนมติัของบรรณารักษ ์ในห้องสมุดสถาบนัราชภฏัมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการใช ้ปัญหาการใชร้ะบบ
ห้องสมุดอัตโนมติัและความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ห้องสมุดอตัโนมติัของบรรณารักษ ์ในห้องสมุดสถาบนั



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 157

ราชภฏั ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือบรรณารักษ์
และเจา้หน้าท่ีห้องสมุดท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้โดยตรงกบั
การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดราชภัฏ
สถาบนัราชภฏัทั้งส้ิน 33 สถาบนั จาํนวน 289 คนผูว้ิจยั
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี ห้องสมุด
สถาบันราชภัฏส่วนใหญ่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS จาํนวน 18 แห่ง รองลงมาคือ Alice 9 แห่ง Magic 
Library จาํนวน 3 แห่ง Horion จาํนวน 2 แห่ง และ 
TINLIB จาํนวน 1 แห่ง ผลการวิจยัพบว่า บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประสบปัญหาในการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติระบบงาน จัดหาและควบคุมบัญชี
งบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง  ปัญหาในการใช้
ระบบงานจัดทํารายการ  ระบบงานบริการยืม -คืน 
ระบบงานวารสารและส่ิงพิมพต่์อเน่ือง ระบบงานสืบคน้
สารสนเทศออนไลน์ ระบบงานจดัการดูแลรักษาระบบ
อยู่ในระดบันอ้ย และมีปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการของ
บริษทัผูจ้าํหน่ายอยูใ่นระดบัปานกลาง สาํหรับดา้นความ
พึงพอใจต่อการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ของ
บรรณารักษ ์พบวา่บรรณารักษ ์มีความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในระบบงานจัดทํารายการ
ระบบงานยืม-คืน และระบบงานสารสนเทศออนไลน์อยู่
ในระดับมาก มีความพึงพอใจในระบบงานจัดหาและ
ควบคุมบัญชีงบประมาณระบบงานวารสารและ
ส่ิงพิมพ์ต่อเน่ืองอยู่ในระดับปานกลาง และมีความพึง
พอใจต่อการบริการของบริษทัผูจ้าํหน่ายอยูใ่นระดบัปาน
กลางเช่นเดียวกนั 
 พฤทธ์ กฤติยาภิชาตกุล (2545, บทคดัยอ่) วิจยั
เร่ืองการพฒันาหอ้งสมุดอตัโนมติัของ หน่วยงานราชการ 
กรณีศึกษา  ห้องสมุดกรมป่าไม้ โดยในการวิจัยน้ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติั สาํหรับหน่วยงานราชการ (Automatic 
library system) บนเทคโนโลยไีคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ และ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยมีห้องสมุดกรมป่าไม้เป็น
กรณีศึกษา ระบบท่ีได้จากงานวิจัยน้ีมีเป้าหมายในการ
สร้างระบบท่ีช่วยให้การบริการห้องสมุดมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งข้ึนการพฒันาระบบทาํตามขั้นตอนของวงจรการ
พฒันาระบบ (Systems Development Life Cycle--
SDLC) โดยใช้ ORACLE สําหรับบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูล และใช ้ Developer 2000 R.2.1 สาํหรับการ
พฒันาโปรแกรมส่วนท่ีติดต่อกับผูใ้ช้ระบบห้องสมุด
อตัโนมติัประกอบดว้ย 5 ส่วนหลกั ไดแ้ก่การบนัทึก
แกไ้ขขอ้มูลหนงัสือ (Cataloging) การสืบคน้ (Online 
Public Access Cataloging) การจดัการขอ้มูลสมาชิก 
(Member control) การยมืคืน (Circulation) และ ขอ้มูล
สารสนเทศหอ้งสมุด (Library Management Information 
System) ระบบห้องสมุดอตัโนมติัน้ีไดมี้การประเมิน
ระบบท่ีหอ้งสมุดกรมป่าไมโ้ดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงมีการ
ประเมินผลในด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมความ
สะดวกรวดเร็วความ ถูกตอ้งสมบูรณ์ และการออกแบบ
หน้าจอความคิดเห็นส่วนใหญ่ต่อระบบอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ สําหรับการพฒันาระบบต่อไปควรจะเพิ่มเติม
ระบบการจองหนงัสือ และระบบสืบคน้ผา่น อินเตอร์เน็ต
การศึกษาวิจยัน้ีไดบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ทุกประการ 
 ภัทรพร จินตกานนท์จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ ์
และทิพยว์ลัย ์ตุลยะสุข (2547, บทคดัยอ่) วิจยัเร่ืองการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในเขตปริมณฑล โดยศึกษาสภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จํานวน 89 แห่ง 
ไดรั้บแบบสอบถามที่สมบูรณ์และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล
ได้มี 73 ฉบับ (ร้อยละ 82.02) ผลการศึกษาพบว่า (1) 
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมสํานักงาน
อัตโนมัติ  และโปรแกรมใช้งานอินเทอร์ เน็ตส่วน
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้โปรแกรมท่ีผลิตใน
ประเทศไทย  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้ซีดีรอม
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มลัติมีเดียซ่ึงไดรั้บดว้ยวิธีไดเ้ปล่า ส่วนฐานขอ้มูลพบว่า
ใช้ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมท่ีพฒันาข้ึนเอง การใช้งาน
โปรแกรมทาํงานห้องสมุด พบว่าส่วนใหญ่ใช้ในงาน
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  สําหรับสภาพการใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม พบว่า  ห้องสมุดมี
การใช้แต่ยงัไม่มากนัก (2) ปัญหาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพบว่า บุคลากรของห้องสมุดส่วนใหญ่ขาด
ความรู้และทกัษาในการใชง้านระบบเครือข่าย และการ
ใช้อุปกรณ์ท่ีใช้บนระบบเครือข่ายและมีปัญหาในด้าน
งบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รอบขา้งมีจาํกดัไม่เพียงพอ  
 ยทุธนาเจริญร่ืน (2545, บทคดัยอ่) วิจยัเร่ืองการ
พฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัสาํหรับหอ้งสมุดและศูนย์
เอกสารสนเทศขนาดกลางและเล็ก โดยโครงงานน้ีเป็น
การนาํเสนอการสร้างระบบสารสนเทศหรืออีกนัยหน่ึง
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสําหรับห้องสมุดและศูนย์
เอกสารสนเทศขนาดกลางและขนาดเล็กโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชง้านโดยแบ่งระบบ
ออกเป็นชุดคาํสั่งย่อย ๆ ส่ีส่วนคือส่วนแรกเป็นชุดคาํสั่ง
สําหรับการบริหารจัดการระบบส่วนท่ีสองชุดคําสั่ง
สํ า ห รั บวิ เ ค ร า ะ ห์ เ อ กส า รและส ร้ า ง ฐ านข้อ มู ล 
บรรณานุกรมส่วนท่ีสามเป็นชุดคาํสั่งสําหรับการสืบคน้
ข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์และส่วนท่ีส่ีเป็น
ชุดคาํสั่งสําหรับบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศซ่ึง
ครอบคลุมกิจกรรมของหอ้งสมุดเกือบทั้งหมดยกเวน้การ
จดัซ้ือจดัหาและการทาํดรรชนีวารสารในการสร้างระบบ
ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มี ใ น ก า รพัฒน า ท่ี มี
ความสามารถในการบริหารจดัการระบบผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตอนัไดแ้ก่ภาษาสคริปต ์ ASP 
ระบบปฏิบติัการ Windows 2000 Server, Internet 
Information Server และระบบจดัการฐานขอ้มูล
Microsoft Access 2000  
 อรรัมภา อญัชลิสังกา อารีย ์ช่ืนวฒันา และแวว
ตา เตชาทวีวรรณ (2553, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง

สภาพและปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมติัของ
ห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด
โรงเ รียนมัธยมศึกษาในด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ 
เค รือ ข่ายคอมพิว เตอ ร์  บุคลากร  คู่ มือการใช้งาน 
งบประมาณ และผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟต์แวร์ระบบ
ห้องสมุดอตัโนมติั ตลอดจนเปรียบเทียบปัญหาการใช้
ระบบห้องสมุดอตัโนมติัจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน
และวิ ธีการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติัจาํนวน 
106 แห่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช ้t-test และ F-test สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
(1) สภาพการใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมติั พบว่าหอ้งสมุด
โรงเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติั
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  วิธีจัดหาระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติัโดยการจดัซ้ือซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปจาก
บริษัทของคนไทยโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความ
เหมาะสมในการใช้งานของห้องสมุด ชุดคาํสั่งท่ีจาํเป็น
ต่อการใช้งาน ได้แก่ งานวิเคราะห์และทาํรายการ งาน
สืบค้น  และงานบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
งบประมาณในการจัดซ้ืออยู่ประมาณ 50,001-100,000 
บาท การดําเนินงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติอยู่
ร ะหว่ า ง  1 -5  ปี  โดย มีหัวหน้า ง านห้องส มุด เ ป็น
ผูรั้บผิดชอบดูแลระบบฮาร์ดแวร์ท่ีใชป้ระกอบดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และ
อุปกรณ์รอบข้างท่ีจํา เ ป็นรวมทั้ ง มีการเ ช่ือมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การบํารุงรักษาระบบการใช้
งบประมาณอยูร่ะหว่าง 10,001-50,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ และเม่ือระบบขดัข้องจะ
ได้รับการบริการส่งบุคลากรของบริษัทเข้ามาแก้ไข
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ปัญหาตามแต่กรณีท่ีห้องสมุดแจง้เหตุไป (2) ปัญหาการ
ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติพบว่าห้องสมุดโรงเรียน
ประสบปัญหาในระดับปานกลาง (3) การเปรียบเทียบ
ปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติตามขนาดของ
โรงเรียนพบว่า ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและ
ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่  มีปัญหาการใช้ระบบ
ห้องสมุดอตัโนมติัโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (4) การเปรียบเทียบปัญหาการใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติตามวิ ธีการจัดหาพบว่ า 
ห้องสมุดโรงเรียนท่ีมีวิธีการจดัหาต่างกนัมีปัญหาการใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 Daniel, D. Wheeler, R. Bruce Roberts, Richard 
W. Sauvain, Walter Reitman, William Linn (1989, 
Abstract) วิจยัเร่ือง AUTONOTE: การจดัเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลและระบบสืบค้น  โดยงานวิจัย น้ีจะอธิบาย
AUTONOTE การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและระบบ
สืบค้นท่ีออกแบบมาสําหรับการใช้งานโดยบุคคลท่ี
ทาํงานกบัองคก์รขนาดใหญ่ของขอ้มูล ผูใ้ชส้ามารถป้อน
ความหลากหลายของวัสดุต้นฉบับเดิมและกําหนด
ลกัษณะและวลีท่ีวสัดุเหล่าน้ีอาจจะเรียกได ้มีกลไกพร้อม
สําหรับการลบแทนการเช่ือมโยงและลาํดับชั้นการจัด
ระเบียบรายการข้อความ ระบบปฏิบัติการ on-lineใน
สภาพแวดลอ้มของเวลาร่วมกนัและสามารถใชจ้ากความ
หลากหลายของขั้ว การใชแ้ละการดาํเนินการทั้งสองจะ
กล่าวถึงในรายละเอียดท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษเพื่อการ
ใชป้ระโยชน์จาก AUTONOTEผ่านตวัอกัษรและตวัเลข
แสดงผล  CRTย ังก ล่ าว ถึ ง มีศักยภาพในการขยาย
ปัญญาประดิษฐ์และการใช้ระบบในการศึกษาแกโ้จทย์
ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

David R. Freeman, Stewart V. Hoover, Ronald 
F. Perry (1984, Abstract) วิจยัเร่ืองวิธีการท่ีเหมาะสมการ
แสวงหาการออกแบบของระบบจดัเก็บและคน้คืนขอ้มูล 
โดยงานวิจยัฉบบัน้ีไดร้ายงานเก่ียวกบัวิธีการท่ีเหมาะสม

การแสวงหาการออกแบบของระบบจดัเก็บและคน้คืน
ขอ้มูล วิธีการไดรั้บการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดว้ย
ซ่ึงแบบจําลองของระบบดังกล่าวสามารถใช้เ ป็น
เคร่ืองช่วยในการออกแบบ ระบบการสร้างแบบจาํลอง
ประกอบดว้ยทางเดินหลายถงัเก็บอุปกรณ์จดัเก็บและคน้
คืนข้อมูล ตั้ งแต่แบบจําลองเป็นเพียงการบรรยายใน
ธรรมชาติไม่มีวิ ธีการขั้ นตอนวิ ธีดํา เ นินการต่อข้อ
กําหนดการออกแบบที่ ดี ท่ีสุดคือ  ท่ี เ ร่ิมต้นด้วยค่าท่ี
คาดหวังหรือกระแสสมดุล  แต่การจําลองสามารถ
นํามาใช้ในการพัฒนาออกแบบท่ี มีประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการโตต้อบช่วยให้นักออกแบบใน
การพฒันารูปแบบค่าท่ีคาดหวงั จากจุดน้ีกฎท่ีเหมาะสม
แสวงหาหรือ heuristicsจะใชร่้วมกบัแบบจาํลองในการ
เขา้ถึงการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมในทอ้งถ่ิน กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ท่ีเสนอและประเมินผล 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอบเขตงานวิจยัไดด้งัน้ี 
1. ขอบเขตของสารสนเทศ  
1.1 หนงัสือ แบ่งออกเป็น 8 หมวดไดแ้ก่   
 1.1.1) 000 หมวดความรู้ทัว่ไป จาํนวน 10 เล่ม  
 1.1.2) 001 หมวดปรัชญา จาํนวน 10 เล่ม  
 1.1.3) 002 หมวดศาสนา จาํนวน 10 เล่ม  
 1.1.4) 003 หมวดสงัคมศาสตร์ จาํนวน 10 เล่ม  
 1.1.5) 004 หมวดภาษาศาสตร์ จาํนวน 10 เล่ม  
 1.1.6) 005 หมวดวิทยาศาสตร์ จาํนวน 10 เล่ม  
 1.1.7) 006 หมวดวิทยาศาสตร์ประยกุต ์จาํนวน 
10 เล่ม  
 1.1.8) 007 หมวดศิลปศาสตร์ จาํนวน 10 เล่ม  
1.2.วารสาร แบ่งออกเป็น 2 หมวดไดแ้ก่   
 1.2.1) วารสารใหม่ จาํนวน 5 รายการ  
 1.2.2) วารสารล่วงเวลาจาํนวน 5 รายการ  
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2. ขอบเขตการทาํงานของระบบ  . 
 2.1) ผูดู้แลระบบ (Admin) สามารถจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดประชาชน 
 2.1.1) สามารถเพิ่ม  ลบและแก้ไขทรัพยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุดประชาชน   
 2.1.2) สามารถคน้คืนทรัพยากรสารสนเทศของ
หอ้งสมุดประชาชน 
 2.2) ผูใ้ช ้(User) สามารถคน้คืนทรัพยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุดประชาชน  

3. ความสามารถของระบบ  
 3.1) จัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ของหอ้งสมุดประชาชน 
 3.2) สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศไดจ้ากช่ือผู ้
แต่ง ช่ือเร่ือง หวัเร่ือง สาํนกัพิมพ ์หมวดหมู่และ เลข 
 มาตรฐานสากลประจาํหนงัสือ (ISBN)  
4. โปรแกรมท่ีใช ้  
 4.1)โปรแกรม AppServ 2.5.10โปรแกรม PHP
โปรแกรม Adobe PhotoshopCS3, และโปรแกรม 
 Adobe Dreamweaver CS3  
5. การวิเคราะห์ระบบ 

 

 
 
 
ภาพ 1 แผนภาพการออกแบบฐานขอ้มูลแบบ ER-Diagram การพฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  
 
 
 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 161

ระบบมีผูเ้ก่ียวขอ้งจาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบและ
ผูใ้ช้ระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลต่าง ๆ 

ได้ดังน้ี เพิ่ม ลบ แก้ไข ส่วนผูใ้ช้ระบบสามารถคน้หา
ขอ้มูลของหนงัสือและวารสารได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 แผนภาพ Data flow diagram การพฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั กรณีศึกษาหอ้งสมุด ประชาชน 
 

จากภาพ 2 เป็นกระบวนการทาํงานของการพฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั สาํหรับหอ้งสมุดประชาชน ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 กระบวนการไดแ้ก่  
 1) ปรับปรุงขอ้มูล ผูดู้แลระบบทาํการจดัการขอ้มูลหนงัสือและขอ้มูลวารสาร  
 2) คน้หาขอ้มูล ผูดู้แลระบบและผูใ้ชร้ะบบสามารถสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือและวารสารได ้
 3) แสดงผลขอ้มูล เม่ือผูดู้แลระบบและผูใ้ชร้ะบบสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือและวารสารแลว้ ระบบกจ็ะทาํการแสดง
ขอ้มูลหนงัสือและวารสารใหแ้ก่ผูใ้ชร้ะบบ

ภาพ 3 แผนภาพ Data flow diagram การพฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 
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จากภาพ 3 เป็นกระบวนการทาํงานยอ่ยจากกระบวนการ
ปรับปรุงขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการได้แก่ 
 1. เพิ่มข้อมูล ผู ้ดูแลระบบทําการเพิ่มข้อมูล
หนงัสือและขอ้มูลวารสาร  
 2. แกไ้ขขอ้มูล ผูดู้แลระบบทาํการแกไ้ขขอ้มูล
หนงัสือและขอ้มูลวารสาร  
 3 . ลบข้อมูล  ผู ้ดูแลระบบทําการลบข้อมูล
หนงัสือและขอ้มูลวารสาร 
 
ผลการวจัิย 
 ผลการดาํเนินงานระบบท่ีพฒันาและออกแบบ 
สามารถสรุปความสามารถในการทาํงานหลกั ๆ ไดด้งัน้ี  
 1. ระบบสามารถจัดเก็บและคน้คืนทรัพยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุดประชาชน  
 2. ระบบสามารถเพิ่ม ลบและแก้ไขทรัพยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุดประชาชน โดยผูดู้แลระบบได ้ 
 3. ระบบสามารถสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศได้
จากช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง หวัเร่ือง สาํนกัพิมพ ์หมวดหมู่และ 
เลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือ (ISBN)  
 4 ระบบช่วยในการทาํงานจดัเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 5 .  ระบบช่วยอํานวยความสะดวกให้กับ
บรรณารักษ์ บุคลการและเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดรวมถึง
ประชาชนท่ีใชบ้ริการหอ้งสมุด 
 ความสามารถของระบบในการพฒันาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน 
ผูพ้ฒันาไดมี้การพฒันาระบบเพื่ออาํนวยความสะดวกต่อ
ผูใ้ชร้ะบบ โดยแบ่งตามการใชง้านได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี   
 1. ผูดู้แลระบบ (Admin)                 
 1.1 ผูดู้แลระบบสามารถจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุด  
 1.2 ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม ลบและแก้ไข
ทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด . 

 1.3 ผูดู้แลระบบสามารถสืบคน้ทรัพยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุดประชาชน   
 2. ผูใ้ช ้(User)  
 2.1 ผูใ้ช้ระบบสามารถค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศของหอ้งสมุดได ้  
 การประเมินวดัระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้ทาํการวดัระดับความพึง
พอใจจากเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดและประชาชนที่มาใช้
บริการห้องสมุดประชาชน จากกลุ่มตวัอยา่ง 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 เป็นเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดตอบแบบ
ประเมินจาํนวน 3 ชุดคิดเป็นร้อยละ 9 ของผูป้ระเมิน
ทั้ งหมดและผู ้ใช้บริการห้องสมุดตอบแบบประเมิน
จาํนวน 32 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91 ของผูป้ระเมินทั้งหมด  
 ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ห้ อ ง ส มุ ด อั ต โ น มั ติ  มี ผู ้ ต อ บ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 
ทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็นผูดู้แลระบบซ่ึงประเมินโดย
เจา้หนา้ท่ีห้องสมุดจาํนวน 3 คนและผูใ้ชร้ะบบประเมิน
โดยผูใ้ช้บริการห้องสมุดจาํนวน 32 คน ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์แบ่งไดด้งัน้ี  
 ผลความพึงพอใจในการใช้ระบบห้องสมุด
อตัโนมติัของผูดู้แลระบบ สรุปไดว้่าผูดู้แลระบบส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในส่วนของความสามารถของ
ระบบในการจัด เ ก็ บท รัพย ากรสารสน เทศและ
ความสามารถของระบบในการค้น คืนทรัพยากร
สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80 และมี
ความพึงพอใจความสามารถของระบบในการปรับปรุง
ทรัพยากรสารสนเทศ ความสามารถของระบบในการลบ
ทรัพยากรสารสนเทศ ความสามารถของระบบในการ
แสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และ ความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ระบบ มี
ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 73 
รองลงมาคือความสามารถของระบบในการแก้ไข
ทรัพยากรสารสนเทศมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67 และมีความพึงพอใจน้อย
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ท่ีสุดคือ ความสามารถของระบบในการเพิ่มทรัพยากร
สารสนเทศมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 60 ซ่ึงงานวิจยัของภทัรพร จิตกานนท ์
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และทิพย์วลัย์ ตุลยุสุข (2547) 
งานวิจยัเร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตปริมณฑล โดยศึกษาสภาพ
และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด 
พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้
โปรแกรมอัตโนมติัและโปรแกรมใช้งานอินเทอร์เน็ต
ส่วนโปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติัใชโ้ปรแกรมท่ีผลิตใน
ประเทศไทย  และใช้สําหรับการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ ดา้นปัญหาการใชเ้ทคโนโลย ีพบว่า บุคลากร
ของห้องสมุดส่วนใหญ่ขาดความรู้และทกัษะในการใช้
งานระบบซ่ีงสอดคลอ้งกบัการไปลงพื้นท่ีไปสาํรวจของ
ผูว้ิจยัก่อนท่ีจะมีการออกแบบและพฒันาระบบ และใน
ส่วนของผลการประเมินท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง 
เน่ืองจากการเพิ่มขอ้มูลของทรัพยากรสารสนเทศในบาง
ประเภทมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของการกาํหนดคาํคน้ และการ
เพิ่มรายละเอียดการลงรายการของทรัพยากรเพื่อการ
จัดเก็บซ่ึงผูใ้ช้ต้องการให้มีการเรียกขอ้มูลหรือการดึง
ขอ้มูลอตัโนมติัในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลคลา้ยคลึงกนัแตกต่าง
กนัเฉพาะในส่วนของปีพ.ศ. ซ่ึงยงัไม่สามารถทาํงานได ้ 
 
อภิปรายผล 
 การพฒันาระบบห้องสมุดอัตโนมติัห้องสมุด
ประชาชนสามารถจัดเก็บ เพิ่ม ลบ แก้ไขและสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของพฤทธ์ กฤติยาภิชาตกุล (2545) ท่ีไดท้าํการ
วิจัยเร่ืองการพฒันาห้องสมุดอตัโนมติัของ หน่วยงาน
ราชการ กรณีศึกษา หอ้งสมุดกรมป่าไม ้โดยในการวิจยัน้ี
มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมติั สาํหรับหน่วยงานราชการ (Automatic 
library system) บนเทคโนโลยไีคลแอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ และ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยมีห้องสมุดกรมป่าไม้เป็น

กรณีศึกษา โดยระบบท่ีได้จากงานวิจยัน้ีมีเป้าหมายใน
การส ร้ า งระบบ ท่ี ช่ วยให้ก ารบ ริการห้อ งส มุด มี
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนการพฒันาระบบทาํตามขั้นตอนของ
วงจรการพฒันาระบบ (Systems Development Life 
Cycle--SDLC) โดยใช ้ORACLE สาํหรับบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูล และใช ้ Developer 2000 R.2.1 สาํหรับการ
พฒันาโปรแกรมส่วนท่ีติดต่อกับผูใ้ช้ระบบห้องสมุด
อตัโนมติัประกอบด้วย การบนัทึกแก้ไขขอ้มูลหนังสือ 
(Cataloging), การสืบคน้ (Online Public Access 
Cataloging) และ ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด (Library 
Management Information System) ระบบห้องสมุด
อตัโนมติัน้ีไดมี้การประเมินระบบท่ีห้องสมุดกรมป่าไม้
โดยใช้แบบสอบถามซ่ึง มีการประเ มินผลในด้าน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมความสะดวกรวดเร็วความ 
ถูกตอ้งสมบูรณ์ และการออกแบบหน้าจอความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ต่อระบบอยู่ในเกณฑพ์อใช ้สําหรับการพฒันา
ระบบต่อไปควรจะเพิ่มเติมระบบการจองหนังสือ และ
ระบบสืบคน้ผ่าน อินเตอร์เน็ตการศึกษาวิจยัน้ีไดบ้รรลุ
ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทุกประการ นอกจากน้ี
ผลการวิจยัท่ีไดท้าํการพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติัยงั
สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทร์เพ็ญ  กล่อมใจขาว 
(2551) ท่ีได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาระบบ In-
hourse system ซ่ึงมีโมดูลต่าง ๆ ท่ีช่วยในการปฏิบติังาน
ประจาํของห้องสมุดประชาชนไดค้รบวงจรเช่ือมโยงกบั
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงการใชม้าตรฐานท่ีจะรองรับการ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากลคือ 
MARC ตามตวัอยา่งของระบบท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและ
พฒันาซ่ึงระบบท่ีให้สอดคล้องกับความต้องการโดย
โมดูลท่ีออกแบบและพฒันาได้สําเร็จในโปรแกรมน้ี 
ไดแ้ก่ โมดูลการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงแสดงผล
ออกมาเป็นรายการตามรูปแบบบัตรรายการ และยงัมี
ความเก่ียวโยงกับแนวคิดของสิริพร  ทิวะสิงห์ (2555) 
การพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติัของห้องสมุดเฉลิม
ราชกุมารี  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ท่ีกล่าวว่า 
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หอ้งสมุดประชาชนเป็นห้องสมุดประเภทหน่ึงซ่ึงบริการ
สารสนเทศแก่ประชาชนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
และจากรายงานของ Urban Libraries Council พบว่า จาก
การสํารวจประชาชน 3,097 คนเก่ียวกบัการสืบคน้
สารสนเทศพบว่า ร้อยละ 20.3 ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการ
สืบคน้ขอ้มูลเพียงอย่างเดียวร้อยละ 9.7 สืบคน้จา
ห้องสมุดเท่านั้น ผลการสํารวจเห็นถึงประชาชนส่วน
ใหญ่มีการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมาก
ยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงมีการพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติักบั
การปฏิบติังานของหอ้งสมุดประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะ   
 จากการพัฒนาระบบห้องส มุดอัตโนมัติ
ประชาชน ผูจ้ดัทาํขอเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. ในการพฒันาระบบในครั้ งต่อไป ผูพ้ฒันา
ระบบควรทาํการศึกษาและหาวิธีในการเขียนโคด้คาํสั่ง
ในส่วนของการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ เม่ือมีการ
สืบคน้โดยการเลือกประเภทในการสืบคน้ ให้สามารถ
เลือกประเภทการสืบคน้ในขณะท่ีทาํการสืบคน้ได ้  
 2. ควรมีการจดัเก็บให้เป็นหมวดหมู่ตามหลกั
ดรรชนี เพื่อทําให้การแสดงผลแสดงเอกสารได้เป็น
ระเบียบ และง่ายต่อการคน้คืนมากยิง่ข้ึน  
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ระบบจดัเกบ็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของสํานักสารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชีย 

The Computer Equipment Storage System of Department of Informatics, Eastern 
Asia University 
         ปัทมาภรณ์ ธรรมทตั, ศิวพร ชุณหวทิยะธีระ และจรัล พลูฉนัทกรณ์ 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อออกแบบและพฒันาระบบจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสํานัก

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบจดัเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของสํานกัสารสนเทศมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียโดยกลุ่มทดลองในการใชร้ะบบ คือเจา้หนา้ท่ีของสํานกัสารสนเทศ 
และผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการจดัทาํระบบ รวมจาํนวน 12 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีประกอบดว้ยแบบ
ประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้งานระบบ ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวมดา้นการนาํเสนอเน้ือหาขอ้มูลมีระดบัความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก โดยการนาํเสนอภาพในเวบ็ไซต์มีความเหมาะสมน่าสนใจ และเน้ือหามีความชดัเจน ถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือ ในภาพรวมดา้นการออกแบบเวบ็ไซตมี์ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยหนา้โฮมเพจมีความสวยงาม 
มีความทนัสมยั น่าสนใจและในภาพรวมดา้นประโยชนใ์นเวบ็มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่าเน้ือหามี
ประโยชนต่์อผูใ้ชง้าน สามารถทาํใหเ้ขา้ใจมากขึ้นดงันั้นจากผลสรุปโดยภาพรวมแลว้ระบบจดัเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัท่ีดี 
 
คาํสําคญั: ระบบจดัเกบ็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, สาํนกัสารสนเทศ 
 
Abstract 
 This research objective is: (1) to design and develop the computer equipment storage system of Department 
of Informatics, Eastern Asia University (2) to study satisfaction of users on computer equipment storage system of 
Department of Informatics, Eastern Asia University. The experimental groups are comprised of 12 employees of 
Department of Informatics and expert admin. The instrument used was questionnaire to collect the data. Results 
showed that the overall presentation of contents have satisfied on high levels. Presented on the website are 
appropriate interest. The content that used by Adobe Photoshop are clear, accurate and reliable. Overall in the field of 
website design have satisfaction on high levels. The pages are beautiful, modern and interesting. Overall in the field 
of the web benefits have satisfied on high levels.  The content is useful and make more understandable. Therefore, the 
results overall, the computer equipment storage system of Department of Informatics, Eastern Asia University 
developed with good quality. 
 
Keywords: computer equipment storage system, department of informatics 
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ความนํา 

ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญั 
และมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบสารสนเทศต่าง0ๆ0
โดยสารสนเทศไดมี้บทบาทแพร่กระจายไปทัว่โลก ความ
เจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างกวา้งขวาง
ในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การบริการ สังคมและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงดา้นการศึกษา 
อีกทั้ งเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ระบบ
ฐานขอ้มูลต่าง ๆดงันั้นการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ
จดัการคลงัจดัเก็บอุปกรณ์เป็นการนาํเทคโนโลยีมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเช่ือมต่อกิจกรรม
ทุกดา้นเขา้ดว้ยกนัวิโรจน์ พุทธวิถี (2553) กล่าวว่าการวดั
ประสิทธิภาพการจัดเก็บในคลังสินค้าขั้ นตอนการ
ดาํเนินงานถา้จะทาํให้ไดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้ง
ดาํเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไวด้ังนั้ นการ
เปรียบเทียบการดาํเนินงานจะทาํไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัการ
บนัทึกผลในดา้นต่างๆจึงตอ้งจดัทาํ และวางระบบในการ
วดัประสิทธิภาพ 

สาํนกัสารสนเทศ   มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย
มีการจดัเก็บอุปกรณ์การซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ส่ือโสตทัศนวัสดุ    เพื่อให้ เจ้าหน้า ท่ีภายในสํานัก
สารสนเทศไดน้าํอุปกรณ์ดงักล่าวมาใชใ้นดา้นการซ่อม
บาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลยั และการเบิก
ใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
คณาจารยท่ี์มีความประสงคท่ี์จะแจง้ความจาํนงเก่ียวกบั
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ขอใชเ้คร่ืองโปรเจคเตอร์ ขอ
แจ้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ในการทาํงานของ
เจ้าหน้าท่ีสํานักสารสนเทศสามารถเบิกใช้งานอุปกรณ์
จากคลังอุปกรณ์ท่ีมีอยู่   แต่เน่ืองจากในปัจจุบันการ
จดัเก็บขอ้มูลของอุปกรณ์มีการจัดเก็บในลกัษณะแฟ้ม
เอกสารท่ีเป็นระบบจดัทาํดว้ยมือ วิธีการเก็บขอ้มูลของ
อุปกรณ์ข้อมูลต่าง  ๆ  จะถูกบันทึกลงบนแบบฟอร์ม
กระดาษ   และนํามาจัด เก็บในแฟ้มเอกสารท่ี เ ป็น

หมวดหมู่  โดยมีการจาํแนกตามประเภทของอุปกรณ์ ทาํ
ให้การคน้หา การเบิก การตรวจสอบขอ้มูลของอุปกรณ์
ใชเ้วลามาก และไดข้อ้มูลไม่ครบถว้น     อีกทั้งไดมี้การ
สั่งอุปกรณ์ใหม่  ๆ  เข้ามาในแต่ละปีเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยั ในส่วนของเทคโนโลยี
ทาํให้เกิดความยุ่งยากในการจัดทาํ และจัดเก็บข้อมูล    
และเกิดปัญหาในเร่ืองข้อมูลการเบิกใช้อุปกรณ์ของ
พนกังานในสํานกัสารสนเทศสูญหาย   ดงันั้นหากมีการ
นาํเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาพฒันาระบบฐานขอ้มูล
ในการจดัเกบ็ และการจดัการอุปกรณ์ ระบบน้ีจะสามารถ
ช่ ว ย เพิ่ ม คว ามสะดวกในก ารตรวจนับ อุ ปกร ณ์
คอมพิว เตอร์ ท่ี มีอยู่ เ ป็นจํานวนมากได้เ ป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในการพฒันาระบบการจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงตอ้งมีการศึกษา
วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานขอ้มูลในการจดัเก็บ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงคณะผูว้ิจัยได้
เล็งเห็นความสําคญัของการบริหารงานด้านการจดัเก็บ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงไดพ้ฒันาระบบ   และออกแบบ
ระบบจดัเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสํานกัสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียข้ึน ซ่ึงระบบท่ีพฒันาข้ึน จะ
ทําให้การบริหารจัดการด้านการจัด เก็บ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้
ข้อมูลท่ี เหมาะสมถูกต้องและเพียงพอสําหรับการ
ตดัสินใจสําหรับผูบ้ริหาร ทั้งในส่วนของการวางแผน
และบริหารจดัการดา้นการจดัเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และสามารถติดตามจํานวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราย
ประเภท รายช้ิน ตรวจสอบสถานะและประวติัไดเ้พื่อให้
ระบบน้ีสามารถรายงานสถานะดา้นการจดัเก็บอุปกรณ์
คอมพิว เตอ ร์ภายในสํานักสารสนเทศ  ได้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลในการใช้งานได้
ต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อออกแบบและพฒันาระบบจดัเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ของสาํนกัสารสนเทศ มหาวิทยาลยั 
อีสเทิร์นเอเชีย 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบ
จัด เ ก็ บ อุ ปกร ณ์คอมพิ ว เ ตอ ร์ ขอ งสํ านั ก
สารสนเทศมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

 
ขอบเขตการวจัิย 

ระบบจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสํานัก
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียสามารถจาํแนก
ประเภทผูใ้ชง้านเป็น 2 ประเภทคือ  ผูดู้แลระบบ (admin)  
และเจา้หนา้ท่ี  (users) รวมจาํนวน 12 คน ผูใ้ชง้านแต่ละ
ประเภทมีความสามารถในการทาํงานดงัน้ี 

1. ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ขอ้มูล
อุปกรณ์ รวม  6 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1.1 Input ไดแ้ก่แป้นพิมพ,์ เมาส์, ไมโครโฟน
เป็นตน้ 

1.2 Output ไดแ้ก่จอภาพ, ลาํโพง, ปร้ินเตอร์ 
เป็นตน้ 

1.3 สายต่อพว่ง 
1.4 Storage ไดแ้ก่ Hard disk, CD-ROM เป็นตน้

 1.5 Expansions card ไดแ้ก่ การ์ดจอ, การ์ด 
LANเ ป็นตน้ 

1.6 อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- สามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคาํร้องขอเบิก

อุปกรณ์จากเจา้หนา้ท่ีได ้
- สามารถออกรายงานข้อมูลอุปกรณ์และ

แสดงผลรายงานการเบิกอุปกรณ์ได ้
2. เจ้าหน้าท่ีสามารถสมคัรสมาชิกและบนัทึก

ขอ้มูลท่ีประกอบด้วยช่ือ-นามสกุลตาํแหน่งหมายเลข

โทรศพัท์ และ E-mail และสามารถส่งคาํร้องขอเบิก
อุปกรณ์ไปยงัผูดู้แลระบบได ้  
 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาและพฒันาระบบจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของสาํนกัสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น
เอเชียผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปได้
ดงัน้ี 

ชัยวิชิต ไพรินทรา (2548) ได้พฒันาระบบ
สารสน เทศสํ าห รับง านพัส ดุคณะบ ริหาร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในการศึกษาระบบงานเดิม พบว่า
งานของงานพสัดุมีปัญหาในเร่ืองของระบบการจดัเก็บ
ข้อมูลและการรายงานข้อมูลโดยพบว่าในการจัดเก็บ
ขอ้มูลนั้นจะเก็บในรูปแบบของเอกสารและเก็บในระบบ
บญัชี3 มิติซ่ึงไม่สามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ได้
เท่าท่ีควรและรายงานท่ีไดไ้ม่ตรงกบัความตอ้งการของ
หน่วยงาน โดยการคน้ควา้น้ีไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศ
ข้ึนบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์เอก็ซ์พีโดยใชโ้ปรแกรม
มายเอสคิวแอลเป็นเคร่ืองมือสาํหรับสร้างฐานขอ้มูลและ
เลือกใช้ภาษาพีเอชพีในการติดต่อกับฐานขอ้มูล  และ
ออกแบบเวบ็เพจ ซ่ึงมีการติดต่อกบัผูใ้ชง้านผ่านทางเวบ็
อินเตอร์เฟช 

เก้ือกูล  ปรีเปรม (2549) พฒันาระบบครุภณัฑ์
และวสัดุของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีระบบ
จดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ โดยพฒันาในรูปแบบฐานขอ้มูล 
และสามารถจดัการกบัระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ผูว้ิจยัพฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรมภาษา ASP.NET   บน
ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 2000 Server และ 
ใชร้ะบบการจดัการฐานขอ้มูล MySQL 

อรุณี ล่ิวเกียรติ (2552) ศึกษาปัญหาเร่ืองความ
พร้อมของเจา้หน้าท่ีพสัดุในการนาํระบบบาร์โคด้มาใช้
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ในการปฏิบติังานตามระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน
และบญัชีกองทุน ผลการศึกษาพบว่า สภาพความพร้อม
ในการนํา ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ระบบงบประมาณ พสัดุการเงิน และบญัชีกองทุนนั้น  
หน่วยงานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีความพร้อมในดา้น
ระบบเทคโนโลย ีดา้นงบประมาณ ดา้นโครงสร้างองคก์ร 
และดา้นบุคลากร 

ภาสกร  ปาละกูล (2552) ศึกษาระบบบริหาร
จัดการงานซ่อมบาํรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยราชพฤกษ์  เพื่อช่วย
แกปั้ญหาการดาํเนินงานดา้นการซ่อมบาํรุงคอมพิวเตอร์
ให้ ใ ช้ ง าน ง่ า ย   ตร ง ต่ อคว ามต้อ ง ก า รขอ งผู ้ ใ ช ้ 
ผูว้ิจยัพฒันาระบบโดยใชภ้าษา  PHP และใชร้ะบบการ
จดัการฐานขอ้มูล MySQL ท่ีทาํใหร้ะบบสามารถโตต้อบ
กบัผูใ้ชใ้นแบบ real time  

เกศินี ถนอมถ่ิน (2553) ศึกษา การจดัการระบบ
สารสนเทศด้านงบประมาณ งานคลังและพัสดุ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
การจัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ งานคลงั
และพสัดุสามารถอาํนวยความสะดวกในการลดความซ้า
ซ้อน และความล่าช้าของการดาํเนินงานท่ียงัไม่มีความ
คล่องตัวในการประมวลผล  ระบบสามารถเข้า ถึง
สารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างรวดเ ร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ ผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากสารสนเทศ
มาช่วยในการกําหนดกลยุทธ์และกระบวนการวาง
แผนการดาํเนินงาน เพื่อให้ผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกใช้
ระบบการบริหารงบประมาณท่ีเกิดประโยชน์และมี
ปร ะ สิ ท ธิ ภ าพ สู ง สุ ดส าม า รถแจ้ ง ซ่ อม อุ ปกร ณ์
คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งสะดวก  รวดเร็ว  และเจา้หนา้ท่ีศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถติดตามและตรวจสอบการ
ซ่อมไดท้นัต่อเวลา 

เสาวภา ยอ้ยแสง และ เสาวคนธ์ ชูบวั (2557)  
ศึ กษาพัฒนาระบบการจัดการ ร้ านคอมพิ ว เตอ ร์ 
กรณีศึกษา  ร้าน บี เอส คอมพิวเตอร์    เพื่อให้ระบบ
ครอบคลุมการทาํงานการบนัทึกรายการสินคา้ท่ีสั่งซ้ือเขา้
มา  และสินคา้ท่ีจาํหน่ายออกไป  การออกใบเสร็จ  ใบสั่ง
ซ้ือ  การบันทึกข้อมูลของลูกค้า   สินค้าและตัวแทน
จาํหน่าย  การตรวจสอบขอ้มูลสินคา้คงเหลือ   และการ
สรุปสินคา้แต่ละรายการ  การสรุปยอดขายประจาํเดือน
ของร้าน  การพฒันาน้ีใช้โปรแกรม Microsoft SQL 
Server  และใชภ้าษา Visual Basic 

Woicott and Fields (2006) พฒันาโปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร  โดยใช้
โปรแกรม Maintenance Management Information 
System (MMIS)  โปรแกรมน้ีสามารถใชง้านออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเว็บเบราเซอร์สามารถอัพ
โหลดข้อมูลการซ่อมได้  ระบบท่ีออกแบบสามารถ
วิเคราะห์และตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่บบ real time  

วธีิดําเนินการวจัิย 

1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทาํงาน

ของผูเ้ก่ียวข้องในสํานักสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชียในปัจจุบนั และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการทาํงาน ตลอดจนสอบถามถึงความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ถึงระบบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จากนั้นจึง
จาํลองระบบงานเป็น (1) แผนภาพบริบท (context 
diagram) (2) แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล (data 
flow diagram) (3) แผนภาพความสัมพนัธ์ (entity 
relationship diagram) (4) พจนานุกรมขอ้มูล (data 
dictionary) (5) การออกแบบหนา้จอ (design layout) 
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การอภิปรายผล 

 งานวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
จดัเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และช่วยแกปั้ญหาระบบงาน
เดิมท่ีประสบปัญหา  เช่น  การจัดเก็บอุปกรณ์  ความ
เสียหายของขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกลงกระดาษ การตรวจสอบ
จาํนวนขอ้มูลอุปกรณ์ วนัหมดอายขุองอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ใน
สํานักสารสนเทศ เป็นตน้ และเม่ือพิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาระบบ 
และความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบ สามารถอภิปราย
ผลการวิจยัออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหาของระบบจดัเก็บ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากผลการประเมินเชิงคุณภาพโดย
ผู ้เ ช่ียวชาญในด้านความถูกต้องของเ น้ือหา  พบว่า
ความสามารถในดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา รวมทั้งการ
นาํเสนอภาพมีความเหมาะสมน่าสนใจอยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจมาก  ผูว้ิจัยมีความเห็นว่าการใช้ข้อความท่ีมี
ความสอดคลอ้งกนั เน้ือหามีความชดัเจนถูกตอ้งมีส่วน
ช่วยแกไ้ขในการลดความสงสัยในการใชง้านระบบ โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ0พนัจันทร์ ธนวฒันเสถียร 
และปิยะ นากสงค ์(2549) การออกแบบเว็บเพจให้เป็น
รูปแบบเดียวกนั เช่น ใชต้วัอกัษรหรือ ภาพกราฟิกท่ีเป็น
แบบเดียวกนัตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดทา้ยเพื่อให้ผู ้
เยีย่มชมเวบ็ไซตไ์ม่สบัสน 

2. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ของระบบจัดเก็บ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากการประเมินผลเชิงคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความเห็นว่ารูปแบบของ
เวบ็ไซตท่ี์มีความทนัสมยัน่าสนใจ และความเร็วในการ
เข้าใช้งาน  สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความ
เหมาะสม ทาํให้ผูใ้ช้งานรู้สึกสนใจท่ีจะเขา้ใช้งานมาก

ยิ่งข้ึน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชดา เจริญศรี 
(2550) การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิว เตอร์ของ
นัก ศึกษา  โดยใช้แบบจําลองสมการโครงส ร้ า ง 
( Structural0Equation0Model)  พบว่ า ปั จจัย ท่ี มีผล ต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ 
ความเ ร็วในการเข้า ถึง  แสดงผลหน้า เว็บ เพจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
และ Search Engine และอีกปัจจยัหน่ึงคือ ความพึงพอใจ
ต่อความปลอดภยัดา้นการเขา้รหสั รวมถึงความต่อเน่ือง
ของการใช้งาน โดยทั้งสองปัจจัยหลกัมีความสัมพนัธ์
แบบสองทิศทาง 

3. ด้านประโยชน์ เว็บไซต์ของระบบจัด เก็บ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากการประเมินผลเชิงคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นประโยชน์ของเวบ็ไซต ์พบว่ามีความ
ถึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเว็บไซต์มี
ประโยชน์อย่างมากในการแสดงผลให้ระบบมีความน่า
ใช้งาน เป็นตน้ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณีวลัย ์ 
เอมะอมร (2541) การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผู ้ใช้ในเขตกรุง เทพมหานคร  พบว่า  ผู ้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจ และสนใจในโปรแกรมใน
อินเทอร์เน็ตคือเวิลด์ไวด์เว็บ และอีเมล์มากท่ีสุด ทั้งน้ี 
เพื่ อประโยชน์ ในการค้นหาข้อมู ล ข่ าวสาร  ซ่ึ ง มี
หลากหลาย และเป็นข้อมูลทั่วโลก พฤติกรรมรับส่ือ
นวัตกรรม อ่ืน  ๆ  ผ่ านก ลุ่ม บุคคลมากกว่ าการใช้
ส่ือสารมวลชน โดยกลุ่มผูรั้บส่ือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอ่าน
ค่อนข้า ง มี ก า ร ศึ กษ าและ มี คว าม รู้  และ มี ฐ านะ 
เ น่ืองมาจากกลุ่ มดังกล่าวเข้าใจถึงประโยชน์ของ
นวตักรรมไดง่้าย และรวดเร็ว  
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รูปแบบสมรรถนะพนักงานบริการภาคพืน้ บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพืน้ จาํกดั 
A Competency Model for Ground Service Personnel of  

The Bags Ground Service Company Limited 
                                                                                                                                                                                                        ชมพนุูช  รูปแกว้ และเสกสรร สุทธิสงค์ 

บทคดัย่อ 
บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาหนา้ท่ีหลกัและกาํหนดรูปแบบสมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อ

การปฏิบัติหน้าท่ีหลักพนักงานบริการภาคพ้ืน (2) ตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุม 
สมรรถนะท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีพนักงานบริการภาคพื้น ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารและ
พนกังานบริการภาคพื้น บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํนวน 136 คน ของบริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในงาน
พนักงานบริการภาคพื้น บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จาํกดั การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า พนกังานบริการภาคพื้น บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จาํกดั มีหน้าท่ีหลกั 8 
ประการ สมรรถนะหลกั จาํนวน 10 รายการ สมรรถนะในงาน จาํนวน 15 รายการ ผลการตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะในงาน มีความเหมาะสม ครอบคลุมสมรรถนะท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีพนกังาน
บริการภาคพื้น บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดัในระดบัมากท่ีสุดทุกสมรรถนะ 
 
คาํสําคญั: สมรรถนะหลกั, สมรรถนะในงาน, พนกังานบริการภาคพื้น 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: (1) to study literature related to operation functions and formulate the 
model on competencies for ground service personnel (2) to verify the suitability and feasibility of operation function 
the ground service personnel. This study population consisted of 136 top executives and ground services personnel of 
BAGS Ground Service Company Limited. The instruments used in the study were semi-structured interview and 
questionnaire consisted of core competency and functional competency. Data were analyzed by using descriptive 
statistics; percentage, mean and standard deviation. The study has found that ground services company personnel 
BAGS Ground Service Company Limited are responsible for 8 major functions, 10 core competencies and 15 
functional competencies on the job. Appropriate covers the key competencies required to perform their duties and 
ground services personnel BAGS Ground Service Company Limited in most every performance. 
 
Keywords: core competency, functional competency, ground service personnel 
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ความนํา  
การขนส่งทางอากาศของประเทศไทยมีความ

เจริญเติบโตข้ึนมาก โดยเห็นจากสถิติการขนส่งทาง
อากาศของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556 -2557 ท่ี
ผ่านมามีปริมาณการขนส่งทางอากาศเพิ่มมากข้ึน จาก
สถิติการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ท่ีผ่านมา มีปริมาณ
การขนส่งทางอากาศเพ่ิมมากข้ึนโดยเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาของสนามบินหลกัของ
ประเทศไทย คือสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ 
หาดใหญ่ ภูเก็ต ซ่ึงมีจาํนวนเท่ียวบิน 464,562 เท่ียวบิน
เพิ่มข้ึนจากเดิม 11.71% มีจาํนวนผูโ้ดยสาร 66,180,322 
คน เพิ่มข้ึนจากเดิม 2.64% และมี จาํนวนสินคา้และพสัดุ
ภณัฑ ์1,009,319 ตนั เพิ่มข้ึนจากเดิม 1.07% 

ดว้ยสาเหตุน้ีเอง ส่งผลให้ในปัจจุบนัธุรกิจการ
บินมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  และมีสายการบิน
จํานวนมาก ท่ีดํา เ นิน กิ จก ารทั้ ง ในประ เทศและ
ต่างประเทศทุกสายการบิน ตอ้งปรับกลยุทธ์การตลาด 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน เพื่อรองรับการ
แข่งขนัท่ีเกิดข้ึน และส่ิงสําคญัท่ีจะทาํให้สายการบิน
สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ นั่นคือ การสร้างความนิยม 
ความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้แก่ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้
บริการในคร้ังต่อไป ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว ซ่ึง
พนกังานผูใ้หบ้ริการคือทรัพยากรท่ีสาํคญัในการสร้าง 
บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลกัษณ์ในการ
บริการใหแ้ก่สายการบิน 

บริษัท แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จํากัด (BAGS 
ground service company limited) ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 
2551 ดาํเนินกิจการให้บริการภาคพ้ืนแก่สายการบิน 
ลูกค้า ณ สนามบิน ตามสถานี สถานีภูมิภาค ปัจจุบัน
บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพื้นจาํกดั มีสถานีรวมทั้งหมด 15 
สถานีได้แก่ สนามบินดอนเมือง ภูเก็ต สมุย หาดใหญ่ 
กระบ่ี อู่ตะเภา เชียงใหม่ เชียงราย ตราด สุโขทยั ลาํปาง 
พิษณุโลก  อุบลราชธานี  อุดรธานี  ขอนแก่น  โดยมี

ขอบเขตการบริการ คือ  การให้บ ริการผู ้โดยสาร 
(passenger handing services) ให้บริการโดยพนกังาน
บริการผูโ้ดยสาร และการใหบ้ริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพื้น (ground support equipment services) ใหบ้ริการ
โดยพนกังานบริการลานจอด  

สภาพปัญหาของ บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพ้ืน 
จาํกดั คือ การคดัสรรบุคลากร ท่ีจะใหม้าปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ตาํแหน่งต่างๆ นั้ นเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับการดําเนิน
กิจการ เพราะบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตาํแหน่งต่างๆ 
จะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีหรือท่ีเรียกว่า 
“สมรรถนะ”  ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญใน
การศึกษาและกาํหนดรูปแบบสมรรถนะท่ีจาํเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน สําหรับตําแหน่งพนักงานบริการภาคพ้ืน 
บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จาํกดั สาํหรับใชเ้ป็นเกณฑ ์
ในการสรรหา  คัดเลือก  ฝึกอบรม  ประเมินผล  และ
กาํหนดค่าตอบแทน เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทศัน์  พนัธกิจ และ
ค่านิยม ของบริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั ต่อไป  

ในก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก า รส า ย ก า ร บิ นนั้ น มี
องค์ประกอบ ท่ีสํ าคัญ  ท่ี จะทํา ให้ กิ จการประสบ
ความสําเร็จคือ  การดําเนินงานภาคอากาศ และการ
ให้บริการภาคพ้ืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน ปัจจุบนัสายการ
บินตน้ทุนตํ่ามีการแข่งขนัการให้บริการภาคพื้น โดยเนน้
การ ข้ึนและลงตรงตามเวลา  เพื่ อศักยภาพในการ
บริหารงาน และเพื่อประหยดัตน้ทุนเพิ่มข้ึน ซ่ึงก็คือการ
ใชเ้คร่ืองบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มจาํนวน
เท่ียวบินใหม้ากท่ีสุด ทาํให้การให้บริการภาคพื้นในส่วน
ของการจัดเตรียมก่อนและหลังการทําการบินจึงมี
ความสําคญัมากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและ
ทาํการศึกษารูปแบบสมรรถนะพนกังานบริการภาคพื้น 
บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั วา่ควรจะมีสมรรถนะ
ดา้นใดบา้งท่ีสําคญัและจาํเป็นสําหรับตาํแหน่งพนกังาน
บริการภาคพื้น บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั 
 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology174 Vol. 9 No. 2 May-August 2015

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาหนา้ท่ีหลกัพนกังานบริการภาคพื้น

บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั 
2. เพื่อกาํหนดรูปแบบสมรรถนะท่ีสําคญัและ

จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานบริการภาคพ้ืน 
บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั 

3. เพื่อตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะท่ีมีความ
เหมาะสม ครอบคลุมสมรรถนะหลกัและสมรรถนะใน
งานท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงาน
บริการภาคพื้นบริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั                     

กรอบแนวคดิการวจัิย  
การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาและกําหนดรูปแบบ

สมรรถนะ ของพนกังานบริการภาคพื้น(พนกังานบริการ
ผูโ้ดยสารและพนักงานบริการลานจอด) บริษทั แบ๊กส์ 
บริการภาคพ้ืนจํากัด  โดยยึดเอาบทบาทหน้าท่ีของ
พนักงานบริการภาคพื้นโดยทัว่ไปเป็นจุดเร่ิมต้น แล้ว
นาํเอาหลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดดา้นสมรรถนะมาเป็น
ปัจจัยกําหนดรูปแบบสมรรถนะของพนักงานบริการ
ภาคพื้น สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

เม่ือกล่าวถึงสมรรถนะมกัจะกล่าวอา้งถึง David 
C. McClelland ศาสตราจารยด์้านจิตวิทยา จาก
มหาวิทยาลยั Harvard กบับทความท่ีมีช่ือเสียงของเขาท่ี
ตีพิมพใ์นวารสารนกัจิตวิทยาอเมริกนัเร่ือง Testing for 
competence rather than for intelligence ในปี 1973 

(สํานักงานขา้ราชการพลเรือน, 2548) ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาสมรรถนะ  และทําให้เ ร่ือง
สมรรถนะได้รับความสนใจศึกษา และใช้ต่อๆกันมา
จนถึงทุกวนัน้ี 

แนวคิดเร่ืองสมรรถนะมักมีการอธิบายด้วย
โมเดลภูเขานํ้ าแขง็ (Iceberg model) ดงัภาพท่ีแสดง

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยม ของบริษัท แบ๊กส์ บริการ
ภาคพืน้ จํากดั 

สมรรถนะ (competency) พนักงานบริการภาคพืน้ 
(พนักงานบริการผู้โดยสารและพนักงานบริการลานจอด) 

    - ความรู้ 

    - ทกัษะ 

    - คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

หน้าทีห่ลกัพนักงานบริการภาคพืน้ 
- พนกังานบริการผูโ้ดยสาร 
- พนกังานบริการลานจอด 

รูปแบบสมรรถนะพนักงานบริการ
ภาคพืน้(พนักงานบริการผู้โดยสารและ

พนักงานบริการลานจอด) 
- สมรรถนะหลกั (core competency) 

- สมรรถนะในงาน 

(functional competency) 
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ด้านล่าง  ซ่ึงอธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เปรียบเทียบได้กบัภูเขานํ้ าแข็ง โดยมีส่วนท่ีเห็นได้ง่าย 
และพฒันาไดง่้ายคือส่วนท่ีลอยอยู่เหนือนํ้ า นั่นคือองค์
ความรู้ และทักษะต่าง ๆท่ีบุคคลมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่ท่ี

มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวนํ้ า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย 
ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม 
ส่วนท่ีอยู่ใต้นํ้ าน้ีมีผลต่อพฤติกรรมในการทาํงานของ
บุคคลอยา่งมากและเป็นส่วนท่ีพฒันาไดย้าก 

 
ภาพ 2 โมเดลภูเขานํ้าแขง็  

ท่ีมา. จาก เอกสารประกอบการสัมมนา สมรรถนะของข้าราชการ, โดย สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน, คน้จาก
www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/competency.pdf 
 

จากภาพ 2 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน (2548, หน้า2-4) ไดอ้ธิบายถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขานํ้าแขง็ การท่ีบุคคล
จะ มีพฤ ติกรรมในการทํา ง านอย่ า ง ใด ข้ึนอยู่ กับ
คุณลักษณะท่ีบุคคล  มีอยู่ ซ่ึงอธิบายในตัวแบบภูเขา
นํ้ าแข็ง คือ ทั้งความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ (ส่วนท่ีอยู่
เหนือนํ้ า) และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ (ส่วนท่ีอยู่ใตน้ํ้ า) ของ
บุคคลนั้น ๆ  

สรุปได้ว่า “สมรรถนะในการปฏิบติังาน” คือ 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ประสบผลสาํเร็จตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยคุณลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมท่ีทําให้ บุคลากรในองค์กรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ โดยบุคลากร
เหล่าน้ีแสดงคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีทาํให้ไดผ้ลงาน
ดีกวา่ผูอ่ื้น 

McClelland (1973, p. 14) ไดส้รุปความหมาย
สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจก
บุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผล
การปฏิบติังานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดในงานท่ีตน
รับผิดชอบและสมรรถนะอาจกาํหนดว่าเป็นคุณลกัษณะ
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ของบุคคล หรือกลุ่มของนิสัยซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ คุณลกัษณะพ้ืนฐานเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
คงท่ี มีแบบแผน หรือพฤติกรรม ตลอดจนอารมณ์ท่ีคงท่ี   

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2548, หน้า 5-6) ได้กําหนดคาํนิยามความหมาย 
สมรรถนะคือ คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจาก
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ การท่ี
บุ ค คล จ ะ แสด งสมร รถนะห น่ึ ง ไ ด้มัก จ ะ ต้อ ง มี
องค์ประกอบของทั้งความรู้ ทกัษะ ความสามารถและ
คุณลกัษณะอ่ืน ๆท่ีทาํให้บุคคลสามารถ สร้างผลงานได้
โดดเด่นกวา่เพื่อนร่วมงานอ่ืนๆในองคก์ร  

สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2550, หน้า 17) ได้
สรุปความหมายของสมรรถนะคือ ความรู้ (knowledge) 
ทกัษะ (skills) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (personal 
characteristic or attributes) ท่ีทาํใหบุ้คคลนั้นทาํงานใน
ความรับผดิชอบของตนไดดี้กวา่ผูอ่ื้น 

ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ สมรรถนะ หมายถึง
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจาก ความรู้ 
(knowledge) ทกัษะ (skills) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล    
(personal  characteristic of attributes) ท่ีจาํเป็นของ
บุคคล ในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ มีผลงานได้
ตามเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีกาํหนดหรือสูงกวา่ 

McClelland (1978, อา้งถึงในสุกญัญา รัศมี
ธรรมโชติ, 2553 หนา้ 46-47) ไดอ้ธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบสมรรถนะทั้ง 5 ส่วน คือ 

(1) ความรู้ คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็น
ความรู้ท่ีเป็นสาระสาํคญั เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์เป็น
ตน้  

(2)  ทักษะคือ  ส่ิ ง ท่ีต้องการให้ทําได้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการ
ถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพ้ืนฐาน
ทางความรู้ และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องวอ่งไว 

(3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (self – concept) 
คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความ
มัน่ใจในตนเอง เป็นตน้ 

(4) บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล (traits) 
เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น เป็นคนท่ีน่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้าํ เป็นตน้ 

(5) แรงจูงใจ / เจตคติ (motives/attitude) เป็น
แรงจูงใจ  หรือแรงขับภายใน  ซ่ึงทําให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสําเร็จ เป็น
ตน้ ทั้ง 5 ส่วนดงักล่าวขา้งตน้แสดงความสัมพนัธ์ในเชิง
อธิบายเปรียบเทียบดงัภาพ 3 

 
ภาพ 3 องคป์ระกอบของ Competency ตามแนวคิดของ David C. McClelland 
ท่ีมา. จาก Competency: เคร่ืองมือการบริหารท่ีปฏิเสธไม่ได,้ โดย สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, Productivity, 9(53), หนา้ 48. 

จากภาพ 1 Aและ 1 B ขา้งตน้ McClelland ได้
อธิบายเชิงเปรียบเทียบว่า “ภาพ 1 A” คือองคป์ระกอบท่ี

สําคญัทั้ง 5 ประการของ competency ในขณะท่ี “ภาพ 
1B” เป็นการแบ่งองคป์ระกอบของ competency  ตาม
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ความยาก -ง่ ายของการพัฒนา  กล่าวคือส่วนท่ี เ ป็น   
ความรู้และทกัษะนั้นถือเป็นส่วนท่ีคนแต่ละคนสามารถ
พัฒนาให้มีข้ึนได้ไม่ยากนักจะด้วยการศึกษาค้นคว้า    
(ทําให้เกิดความรู้) และการฝึกฝนปฏิบัติ (ทําให้เกิด
ทกัษะ) ซ่ึงในส่วนท่ีนักวิชาการบางท่านเรียกว่า“hard 
skill” ในขณะท่ีองคป์ระกอบส่วนท่ีเหลือคือ เจตคติ  
ค่านิยม และความเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของคน รวมทั้ง   
บุคลิกลกัษณะประจาํของแต่ละบุคคลและแรงจูงใจหรือ
แรงขบัภายในแต่ละบุคคลเป็นส่ิงท่ีพฒันาไดย้าก เพราะ
เป็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่ในตวับุคคล   และในส่วนท่ีนกัวิชาการ
บางท่านเรียกว่า “soft  skill”  เช่นภาวะผูน้าํความอดทน
ต่อความกดดนั ส่ิงท่ีโผล่พน้นํ้ าข้ึนมาเพียง 1 ใน 10 ส่วน
ของภูเขานํ้ าแข็ง นั่นคือ บุคลิกภาพภายนอกของคนเรา
มองเห็น แต่อีก 9 ส่วนท่ีจมอยู่ใตน้ํ้ านัน่ก็คือคุณลกัษณะ
ภายในซ่ึงเราไม่เห็นได้ในทนัทีท่ีพบกันคร้ังแรก หรือ
แมแ้ต่รู้จกักนัเป็นสิบปียงัไม่รู้หรือเห็นคุณลกัษณะภายใน
ของคน ๆ นั้นได ้ดงันั้นจะทาํอยา่งไรท่ีจะทาํให้ 9 ส่วนท่ี
จมอยู่ใตน้ํ้ านั้นแสดงออกมาให้เห็นได ้ซ่ึงถา้สามารถทาํ
ใหแ้สดงออกมาใหเ้ห็นไดน้ั้นคือ competency ของแต่ละ
บุคคลท่ีตอ้งการ 

จากแนวคิดของ McClelland นั้น Parry (1989, 
อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ 2550, หน้า 48) เห็น
ควรจะรวมส่วนประกอบท่ีเป็นความคิดเก่ียวกบัตนเอง 
คุณลักษณะ  และแรง จู ง ใจ เ ข้า เ ป็นก ลุ่ ม เ รี ยกว่ า 
คุณลกัษณะ  

ดังนั้ นบางคร้ังเ ม่ือพูดถึงองค์ประกอบของ
สมร รถนะ จึ ง มี เ พี ย ง  3 ส่ วน คื อ  คว าม รู้  ทักษะ  
คุณลกัษณะส่วนบุคคล   ซ่ึงตามทศันะของ McClelland 
กล่าวว่า สมรรถนะเป็นส่วนประกอบข้ึนมาจากความรู้  
ทกัษะ  และเจตคติ / แรงจูงใจ  หรือ  ความรู้  ทกัษะ  และ
เจตคติ  / แรงจูงใจ  ก่อให้เกิดสมรรถนะ (สุกญัญา  รัศมี
ธรรมโชติ 2550, หนา้48)   

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2553, หน้า 11) ได้พฒันารูปแบบกรอบสมรรถนะ

สําหรับข้าราชการพลเรือนไทย  มาจากแนวคิดของ 
McBer แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สมรรถนะหลกั core 
competencies แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ง า น  functional 
competencies ท่ีกาํหนดตามกลุ่มงาน (job family) มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง 
คุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพ่ือ
หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคร่์วมกนั 
ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ซ่ึงขา้ราชการทุกคนไม่ว่าจะ
อยู่ในกลุ่มงานใดตอ้งมีสมรรถนะกลุ่มน้ี จึงเปรียบเทียบ
เสมือนเอกลกัษณ์ของขา้ราชการไทย 
2. สมรรถนะในงาน  

สมรรถนะในงาน หมายถึง สมรรถนะท่ีกาํหนด
เฉพาะสาํหรับกลุ่มงานเพื่อ สนบัสนุนใหข้า้ราชการแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ี และส่งเสริมให้ปฏิบติั
ภารกิจในหนา้ท่ีใหไ้ดดี้ยิง่ข้ึน 

ผูว้ิจัยจึงสรุปได้ว่า สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

สมรรถนะหลัก หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีทุกคนในองค์กรจาํเป็นตอ้งมี 
เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะนาํองคก์รไปสู่วิสยัทศันท่ี์กาํหนดไว ้

สมรรถนะในงาน หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นของบุคคล เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

การกําหนด รูปแบบสมรรถนะหมาย ถึ ง 
(competency modeling) คือ การจดัทาํ คาํอธิบายประเภท 
(type) และขอบเขต (range) ของความสามารถ (ability) 
ความรู้ (knowledge) และทกัษะ (skill) ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร 
ซ่ึงทาํให้องค์กรมีศกัยภาพในการแข่งขนั (competitive 
advantage) หรือมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาใหมี้ข้ึนเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพการแข่งขนั 

การกําหนดสมรรถนะหรือการสร้างรูปแบบ
สมรรถนะ เป็นการกาํหนดกลุ่มของรูปแบบสมรรถนะท่ี
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จาํเป็นตอ้งมีในองคก์ารหน่ึงๆ โดยการกาํหนดรูปแบบ
สมรรถนะ  อาจแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
องคก์ารซ่ึงสามารถกาํหนดได ้ 

1. การกาํหนดสมรรถนะโดยการเช่ือมโยงกบั
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ (strategic management 

process approach)  เท้ือน ทองแกว้, (2550, หนา้ 6) ได้
กล่าวไวว้่า competency model มกัเร่ิมตน้จากการนาํ
วิสยัทศัน ์(vision) และ/หรือ พนัธกิจ (mission) และ/หรือ 
ค่านิยมหลกั (values) ขององคก์รมาเป็นตวักาํหนด 
competency โดยมีกระบวนการดงัภาพ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4 การกาํหนดสมรรถนะ 
ท่ีมา. จาก สมรรถนะ Competency: หลกัการและแนวปฏิบัติ, โดย เท้ือน ทองแกว้, คน้จาก
http://www.competency.mju.ac.th 
 

ประโยชน์ของการนาํสมรรถนะไปประยุกตใ์น
การจัดการทรัพยากรมนุษยภ์ายในองค์การ ( สุกัญญา 
รัศมีธรรมโชติ, 2550 หนา้ 28) โดยสามารถทาํไดห้ลาย
ประการ ดงัน้ี 

(1 )  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (human 
resource planning) จะเป็นการวางแผนทั้ง ความตอ้งการ
เ ก่ียวกับตําแหน่ง  จะต้องเ ก่ียวข้องกับการกําหนด 
competency ในแต่ละตาํแหน่ง 

เพื่อให้ทราบว่าองค์การมีคนท่ี  เหมาะสมจะต้องมี
competency ในแต่ละตาํแหน่งเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
วางแผนกลยทุธ์ขององคก์าร 

(2) การตีค่างานและการบริหารค่าจา้งและ
เงินเดือน (job evaluation of wage and salary 
administration competency) สามารถนาํมาใชก้าํหนดค่า
งาน เช่น วิธีการ point methodโดยการปัจจยัและให้
คะแนนแต่ละปัจจยัมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นตาํแหน่งงาน
นั้นๆ มากนอ้ยเพียงใด 

วิสยัทศัน ์
 
 พนัธกิจ 

ค่านิยม 

ยทุธศาสตร์องคก์าร 

 
สมรรถนะของงาน (Job competency) 

สมรรถนะหลกั 

สมรรถนะในงาน 

สมรรถนะส่วนบุคคล 
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(3) การสรรหาและการคดัเลือก (recruitment 
and selection) เม่ือมีการกาํหนดของตาํแหน่งไว ้การสรร
หาและการคดัเลือกพนกังานใหส้อดคลอ้งกบั 
competency ตรงกบัตาํแหน่งงาน 

(4) การบรรจุแต่งตั้งควรคาํนึงถึง competency 
ของผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมหรือมีความสามารถตรงกบั
ตาํแหน่งท่ีตอ้งการ 

(5) การฝึกอบรมและพฒันา (training and 
development) กค็วรมีการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบั
competency ของบุคลกรใหเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

(6) การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอด
ตาํแหน่ง (career planning and succession planning) 
องคก์ารจะตอ้งวางแผนเส้นทางอาชีพ (career path) ใน
แต่ละเส้นทางท่ีแต่ละคนกา้วเดินไปในแต่ละขั้นตอนนั้น
ตอ้งมี competency  อะไรบา้ง  องคก์ารจะช่วยเหลือให้
กา้วหนา้ไดอ้ยา่งไรและตนเองจะตอ้งพฒันาอยา่งไร ใน
องคก์ารจะตอ้งมีการสร้างบุคคลข้ึนมาแทนในตาํแหน่ง
บริหารเป็นการสืบทอด  จะตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะ
อยา่งไรและตอ้งมีการวดั competency เพื่อนาํไปสู่การ
พฒันาอยา่งไร  ซ่ึงจะนาํไปสู่กระบวนการฝึกอบรมต่อไป 

(7) การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การเล่ือนตาํแหน่ง 
(rotation termination and promotion) การทราบ 
competency ของแต่ละคนทาํใหท้ราบการบริหารงาน
ของแต่ละคนเก่ียวกบัการโยกยา้ย การเลิกจา้ง การเล่ือน
ตาํแหน่ง ไดง่้ายและเหมาะกบับุคลากร 

(8) การจดัการผลการปฏิบติังาน (performance 
management) เป็นการนาํหลกัการจดัการทางคุณภาพท่ี
เรียกวา่วงจรคุณภาพ PDCA มาใชใ้นการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์ตั้งแต่การวางแผนท่ีตอ้งคาํนึงถึง 
competency ของแต่ละคน  วางคนใหเ้หมาะกบังานและ
ความสามารถ  รวมทั้งการติดตามการทาํงาน และการ
ประเมินผลกพ็ิจารณาจาก  competency เป็นสาํคญัและ
นาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงต่อไป 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจัยเร่ืองรูปแบบสมรรถนะของพนักงาน

บริการภาคพื้น บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพ้ืน จาํกัด ใช้
ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (mixed methods) ระหว่าง
การศึกษาเชิงปริมาณ (quanlitative) และการศึกษาเชิง
คุณภาพ (qualitative) สําหรับการศึกษาเชิงปริมาณเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 
(survey research)โดยวิธีการสํารวจ (survey) จาก
ผู ้บริหารและพนักงานบริการภาคพื้น บริษัท แบ๊กส์ 
บริการภาคพ้ืน จาํกดั ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (semi –structured 
interview)  เพื่อกําหนดรูปแบบสมรรถนะพนักงาน
บริการภาคพื้น บริษัท แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จํากัดมี
วิธีการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกับสมรรถนะ จากแหล่ง
เอกสารต่างๆ เพื่อกาํหนดกรอบความคิดการวิจยัเบ้ืองตน้ 
และหาหนา้ท่ีหลกัพนกังานบริการภาคพื้น  

ขั้นตอนท่ี 2 การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะท่ี
สําคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีพนักงานบริการ
ภาคพื้น (พนักงานบริการภาคพื้น และพนักงานบริการ
ลานจอด) บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั  
             ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะท่ีมี
ความเหมาะสม ครอบคลุมสมรรถนะท่ีสาํคญัและจาํเป็น
ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีพนักงานบริการภาคพ้ืน (พนักงาน
บริการภาคพ้ืน และพนักงานบริการลานจอด) บริษทั 
แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
จาํนวน 7 คน และพนกังานบริการภาคพ้ืน ประกอบดว้ย 
พนกังานบริการผูโ้ดยสาร จาํนวน 65 คน และพนกังาน
บริการลานจอดจาํนวน 64 คน ของ บริษทั แบ๊กส์ บริการ
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ภาคพื้น จาํกดั (สํานกังานใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง) รวมทั้งส้ินจาํนวน 136 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการ
วิจัยคร้ังน้ี  เ ป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  มี
ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. แบบสมัภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์แบบ ก่ึงโครงส ร้ าง  ( semi-
structured interview) 

เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารจาํนวน 7 คน มีลกัษณะแบบเปิด
กวา้งเพื่อให้เกิดคาํตอบ ครอบคลุมตามประเด็นในขอ้
คาํถามดงัต่อไปน้ี 

คาํถามท่ี 1 บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพ้ืน จาํกดั 
ไดก้าํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยม ไวอ้ยา่งไรบา้ง 

คําถามท่ี 2 หน้าท่ีหลักของพนักงานบริการ
ภาคพื้น (พนกังานบริการผูโ้ดยสาร) มีอะไรบา้ง 

คําถามท่ี  3 ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวให้
ประสบความสาํเร็จบรรลุเป้าหมาย ตามขอบเขตดงักล่าว 
พนักงานบริการภาคพ้ืน (พนักงานบริการผูโ้ดยสาร) 
จะต้องใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล
อะไรบา้ง 

คําถามท่ี 4 หน้าท่ีหลักของพนักงานบริการ
ภาคพื้น (พนกังานบริการลานจอด) มีอะไรบา้ง 

คําถามท่ี  5 ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวให้
ประสบความสาํเร็จบรรลุเป้าหมาย ตามขอบเขตดงักล่าว 
พนักงานบริการภาคพ้ืน (พนักงานบริการลานจอด) 
จะต้องใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล
อะไรบา้ง 

คาํถามท่ี 6 การกาํหนดสมรรถนะของพนกังาน
บริการภาคพื้น (พนกังานบริการผูโ้ดยสารและพนกังาน
บริการลานจอด) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถนะ

หลัก และสมรรถนะในงาน มีความเหมาะสมหรือไม่
อยา่งไร 

คาํถามท่ี 7 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (ถา้
มี) 
2. แบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับรายการสมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะในงานของพนกังานบริการภาคพื้น 
(พนกังานบริการผูโ้ดยสารและพนกังานบริการลานจอด) 
บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จาํกดั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
จาํนวน 3 ชุด  

แบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามผูบ้ริหาร
บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพ้ืน จาํกดั เพื่อสํารวจรายการ
สมรรถนะหลัก  ของพนักงานบริการผู ้โดยสารและ
พนกังานบริการลานจอด แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทาํงาน 

ตอนท่ี 2 รายการสมรรถนะหลกั ของพนกังาน
บริการผูโ้ดยสารและพนกังานบริการลานจอด มีลกัษณะ
แบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 อนัดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบั
สมรรถนะหลักของพนักงานบริการผู ้โดยสารและ
พนักงานบริการลานจอด มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด  
(open- ended  form) 

แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามพนักงาน
บริการผูโ้ดยสาร เพื่อสํารวจรายการสมรรถนะในงาน 
ของพนกังานบริการผูโ้ดยสาร แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  
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ตอนท่ี 2 สมรรถนะในงาน ของพนกังานบริการ
ผูโ้ดยสาร มีลกัษณะแบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 อนัดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบั
สมรรถนะในงานของพนักงานบริการผู ้โดยสาร  มี
ลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด  

แบบสอบถามชุดท่ี 3 แบบสอบถามพนักงาน
บริการลานจอด เพ่ือสาํรวจรายการสมรรถนะในงานของ
พนกังานบริการลานจอด แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  

ตอนท่ี 2 สมรรถนะในงาน ของพนกังานบริการ
ลานจอด มีลกัษณะแบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 อนัดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็น/ ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบั
สมรรถนะในงานของพนกังานบริการลานจอด มีลกัษณะ
เป็นแบบปลายเปิด 

 
การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี 
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวิธีการ และขั้นตอน 
โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์และแบบสอบถามดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูว้ิจยัติดต่อขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยั    
อีสเทิร์นเอเชีย เพ่ือขอสัมภาษณ์ผู ้บริหารของบริษัท 
แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั  

2. ผู ้วิจัย ติดต่อนัดหมายกับผู ้บริหารบริษัท 
แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั ทั้งการติดต่อเป็นการส่วนตวั
และอย่างเป็นทางการและดาํเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  ผู ้วิ จัยสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและให้ผูบ้ริหารแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ผูว้ิจยัจะซกัถามผูบ้ริหารเพิ่มเติม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีแสดง

ถึงความเป็นไปไดแ้ละครบถว้นสมบูรณ์ และในขณะการ
ดาํเนินการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะทาํการจดบนัทึกไวต้ลอด
การสัมภาษณ์ เม่ือจบแต่ละประเด็นจะทาํการสรุปคาํ
สมัภาษณ์ใหผู้บ้ริหารฟังเป็นระยะเพ่ือยนืยนัความถูกตอ้ง
ในการบนัทึกคาํสมัภาษณ์ 
 
สถิติทีใ่ช้ในการการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ 
1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

เพื่อศึกษา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม ใชเ้ทคนิคการ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) จากแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ได้หน้าท่ีหลักของพนักงานบริการภาคพื้น 
(พนกังานบริการผูโ้ดยสารและพนกังานบริการลานจอด) 
บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  
ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูล

จากแบบสอบถามชุดท่ี 1-3 โดยการหาค่าสถิติ ด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
และโปรแกรม Excel เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

2.1 การวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (%) จาก
ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จากแบบสอบถาม 

2.2 หาค่าเฉล่ีย (Mean: X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะในงาน เป็นรายด้าน รายข้อ การแปล
ความหมายค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชเ้กณฑ์
การพิจารณาท่ีกาํหนดไวแ้บ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2554) 
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม
และจาํเป็นมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม
และจาํเป็นมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม
และจาํเป็นปานกลาง 
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 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม
และจาํเป็นนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม
และจาํเป็นนอ้ยท่ีสุด 
 
ผลการวจัิย 

หน้าท่ีหลกัพนักงานบริการภาคพื้น (พนักงาน
บริการผูโ้ดยสารและพนักงานบริการลานจอด) บริษทั 
แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จาํกดั (ผลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร) 

1. พนักงานบริการผู ้โดยสาร  บริษัท  แบ๊กส์ 
บริการภาคพื้น จาํกดั มีหนา้ท่ีหลกั 8 ประการ ไดแ้ก่ (ผล
จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร) 

1 .1  บริการอํานวยความสะดวกทั่วไปแก่
ผูโ้ดยสารของสายการบินลูกคา้ของบริษทั แบ๊กส์ บริการ
ภาคพื้น จาํกดั (customer airlines) 

1 .2 บริการสํารอง ท่ีนั่ง  และตรวจรับบัตร
โดยสาร (check-in) 

1 . 3  บริการตรวจบัตรโดยสาร ข้ึน เค ร่ือง 
(boarding pass) ณ ประตูทางออกข้ึนเคร่ือง 

1.4 ปฏิบติังานรับส่งผูโ้ดยสารขาเขา้-ขาออก ณ 
อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ 

1.5 บริการจดัเตรียมเอกสารประกอบการบิน 
1.6 บริการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
1.7 บริการตรวจสอบผูโ้ดยสารไม่ให้นาํอาวุธ

ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน และการตรวจสอบไม่ให้นาํส่ิงของท่ี
เป็นอนัตรายข้ึนเคร่ืองบิน 

1.8 บริการอ่ืน ๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
2. พนักงานบริการลานจอด  บริษัท  แบ๊กส์ 

บริการภาคพื้น จาํกดัมีหนา้ท่ีหลกั 8 ประการไดแ้ก่ (จาก
การสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร) 

2.1 บริการ อุปกรณ์รถลากจูง 
2.2 บริการทศันะสญัญาณแก่อากาศยาน 

2.3 บริการขนถ่ายกระเป๋าและสินค้า ข้ึน-ลง 
จากอากาศยาน 
2.4 บริการทาํความสะอาดอากาศยาน 
2.5 บริการรถรับ-ส่งผูโ้ดยสาร 
2.6  บริการนํ้าอุปโภคและบริโภค 
2.7  บริการขนถ่ายส่ิงปฏิกลูจากอากาศยาน 
2.8 บริการอ่ืนๆตามความตอ้งการของลูกคา้ 
รูปแบบสมรรถนะท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อการ

ปฏิบติัหน้าท่ีพนักงานบริการภาคพื้น (พนักงานริการ
ผูโ้ดยสารและพนักงานบริการลานจอด) บริษทั แบ๊กส์ 
บริการภาคพื้น จาํกดั  (ผลจากการตอบแบบสอบถามของ
ประชากรท่ีศึกษา) 

1. สมรรถนะหลกัพนักงานบริการภาคพ้ืน 
(พนกังานบริการผูโ้ดยสารและพนกังานบริการลานจอด) 
จาํนวน 10 สมรรถนะ  

สมรรถนะหลัก ทั้ง 10 สมรรถนะ ผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นความเหมาะสมและความสําคญัของ
สมรรถนะด้านความรับผิดชอบในงาน ความซ่ือสัตย์
สุจริต ความสามารถในการใชภ้าษา การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ 
จิตสํานึกด้านความปลอดภัย จิตสํานึกด้านการบริการ 
การทาํงานเป็นทีม สูงสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00, ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  0.00) และรองลงมาเห็นความสําคัญของ
สมรรถนะ ดา้น การปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
จิตสํานึกด้านส่ิงแวดล้อม  ความผูกพันต่อองค์การ 
(ค่าเฉล่ีย 4.86, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38) ตามลาํดบั
ความสาํคญัของสมรรถนะ 

2. สมรรถนะในงาน พนกังานบริการภาคพ้ืน 
(พนกังานบริการผูโ้ดยสาร) จาํนวน 15 สมรรถนะ  

สมรรถนะในงาน ทั้ง 15 สมรรถนะ ผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นความเหมาะสมและความสําคญัของ
สมรรถนะด้าน ระบบความปลอดภัยด้านการบิน การ
ให้บริการลูกคา้ สูงสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00, ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  0.00) และรองลงมาเห็นความสําคัญของ
สมรรถนะ ดา้น การติดต่อประสานงาน การแกไ้ขปัญหา 
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ความกระตือรือร้น (ค่าเฉล่ีย 4.92, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.27) การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ การทํางาน
ร่วมกับทีมงานอ่ืน มนุษยส์ัมพนัธ์ในการทาํงาน ความ
เขา้ใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.89, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.33) ความเช่ียวชาญในงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.86, 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46)  การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42)  
ความรู้เร่ืองการบิน(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71, ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0.52)การบริหารจัดการความเครียด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.58) 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.63, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63) และทกัษะใน
การแสวงหาขอ้มูล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60, ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.70) ตามลาํดับความสําคญัของ
สมรรถนะ  

3. สมรรถนะในงานพนกังานบริการภาคพื้น 
(พนกังานบริการลานจอด) จาํนวน 15 สมรรถนะ  

สมรรถนะในงานพนกังานบริการลานจอด ทั้ง 
15 สมรรถนะ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นความเหมะสม
และความสาํคญัของสมรรถนะดา้น ระบบความปลอดภยั
ด้านการบิน  ความกระตือรือร้น  การทํางานร่วมกับ
ทีมงานอ่ืน สูงสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.00) และรองลงมาเห็นความสําคญัของสมรรถนะดา้น 
การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ ความรู้เร่ืองการบิน การบริหารจดัการ
ความเครียด การให้บริการลูกคา้ การแก้ไขปัญหา การ
ควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ รองลงมา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.94 , ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.24) การติดต่อ
ประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.92 , ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27) ความ
เช่ียวชาญในงาน ความเขา้ใจลูกคา้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.91 , 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29) ทกัษะในการแสวงหา
ขอ้มูล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.54) และความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.69, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) 
ตามลาํดบัความสาํคญัของสมรรถนะ  

การตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะท่ีมีความ
เหมาะสม ครอบคลุมสมรรถนะท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อ
การปฏิบติัหน้าท่ีพนักงานบริการภาคพ้ืนบริษทั แบ๊กส์ 
บริการภาคพื้น จาํกดั 

 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบ
สมรรถนะพนักงานบริการภาคพื้น (พนักงานบริการ
ผูโ้ดยสารและพนักงานบริการลานจอด) บริษทั แบ๊กส์ 
บริการภาคพ้ืน จาํกดั พบว่ามีความเหมาะสม ครอบคลุม
สมรรถนะท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูล  ผู ้วิจัยได้พิจารณา
ประเด็นสําคัญเพื่อนํามาอธิบายผลเก่ียวกับรูปแบบ
สมรรถนะพนักงานบริการภาคพื้น( พนักงานบริการ
ผูโ้ดยสารและพนักงานบริการลานจอด) บริษทั แบ๊กส์ 
บริการภาคพื้น จาํกดั จะเห็นได้ว่า การกาํหนดรูปแบบ
สมรรถนะพนกังานบริการภาคพื้น บริษทั แบ๊กส์ บริการ 
ภาคพื้น จาํกดั จาํแนกเป็น 2 ประเภท คือสมรรถนะหลกั 
และสมรรถนะในงานซ่ึงสอดคล้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ดงัต่อไปน้ี 

1. การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะพนักงาน
บริการภาคพื้น (พนกังานบริการผูโ้ดยสารและพนกังาน
บริการลานจอด) บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะในงานนั้ น  สอดคล้องและตรงกันกับ
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2553, หนา้ 
43) ไดจ้ดัทาํโมเดลสมรรถนะสาํหรับขา้ราชการพลเรือน
ไทย ประกอบดว้ยสมรรถนะ 2 ส่วน คือ (1) สมรรถนะ
หลกั หมายถึง คุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการพลเรือน
ไทยทั้งระบบเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ ร่วมกัน  (2)  สมรรถนะในงาน  หมายถึง
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สมรรถนะท่ีกาํหนดเฉพาะสาํหรับกลุ่มงานเพ่ือสนบัสนุน
ให้ขา้ราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ี และ
ส่งเสริมใหป้ฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ีใหไ้ดดี้ยิง่ข้ึน 

2. สมรรถนะหลกัพนกังานบริการภาคพื้น 
จาํนวน 10 รายการ ประกอบดว้ย (1) ความรับผดิชอบใน
งาน (accountability) (2)ความซ่ือสตัยสุ์จริต (honesty and 
integrity)  (3) ความสามารถในการใชภ้าษา (language 
usage) (4) การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ (result oriented) (5) 
จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั (safety awareness) (6) 
จิตสาํนึกดา้นการบริการ (service mind) (7) การทาํงาน
เป็นทีม (teamwork) (8) การปรับตวัใหเ้ขา้กบัการ
เปล่ียนแปลง(adaptive to change) (9)จิตสาํนึกดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (environment awareness) (10) ความผกูพนั
ต่อองคก์าร(organization commitment) มีความ
สอดคลอ้งกบั สมรรถนะหลกัของสาํนกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548, หนา้ 11) คือ 
(1) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (achievement motivation) (2) 
บริการท่ีดี (service mind) (3) การสัง่สมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ (expertise) (4) การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง
ชอบธรรมและจริยธรรม (integrity) (5) การทาํงานเป็น
ทีม (teamwork) และมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
มณีรัตน ์ฉตัรอุทยั (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษา
กรอบสมรรถนะและความตอ้งการในการพฒันา
สมรรถนะของผูใ้หบ้ริการหอ้งสมุดของสาํนกั
หอสมุดกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั ผลการวิจยัพบวา่ (1) กรอบสมรรถนะของผู ้
ใหบ้ริการหอ้งสมุด มีจาํนวน 11 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 
สมรรถนะหลกั จาํนวน 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การบริการท่ี
ดี จริยธรรม การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การสัง่สมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ และ ความร่วมแรงร่วมใจและสมรรถนะใน
งานใหบ้ริการหอ้งสุมด จาํนวน 6 สมรรถนะ ไดแ้ก่ การ
มุ่งเนน้ท่ีคุณภาพ การบริหารจดัการระบบสารสนเทศ  
การสืบเสาะหาขอ้มูล ความถูกตอ้งของงาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และความเขา้ในผูอ่ื้น (2) ช่องวา่งระหวา่งความ

ตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะกบัสมรรถนะท่ีมีอยูต่าม
กรอบสมรรถนะของผูใ้หบ้ริการหอ้งสมุดจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ การบริหารจดัการระบบสารสนเทศ การ
บริการท่ีดี จรรยาบรรณวิชาชีพ การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
จริยธรรม การสืบเสาะหาขอ้มูล ความถูกตอ้งของงาน 
การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ความเขา้ใจผูอ่ื้น 
การมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพ และความร่วมแรงร่วมใจ 

3. สมรรถนะในงานพนกังานบริการภาคพื้น 
(พนกังานบริการผูโ้ดยสารและพนกังานบริการลานจอด) 
บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั จาํนวน 15 
สมรรถนะ คือ (1) ระบบความปลอดภยัดา้นการบิน
(safety management systems) (2) การใหบ้ริการลูกคา้ 
(customer service) (3) การติดต่อประสานงาน 
(coordination) (4) การแกไ้ขปัญหา (problem solving)           
(5) ความกระตือรือร้น (energetic) (6) การควบคุม
อารมณ์และบุคลิกภาพ (personality and emotional 
control) (7) การทาํงานร่วมกบัทีมงานอ่ืน (cross – team 
collaboration) (8) มนุษยส์มัพนัธ์ในการทาํงาน (human 
relation) (9) ความเขา้ใจลูกคา้ (customer understanding) 
(10)ความเช่ียวชาญในงาน (expertise) (11) การมุ่งเนน้ท่ี
ลูกคา้ (customer oriented) (12) ความรู้เร่ืองการบิน 
(aviation knowledge) (13) การบริหารจดัการความเครียด 
(stress management) (14) ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ (computer literacy) (15) ทกัษะในการ
แสวงหาขอ้มูล (information seeking skill) มีความ
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะในงาน ของสาํนกังานขา้ราชการ
พลเรือน (2553, หนา้ 12-13) คือ (1)  การคิดวิเคราะห์
(analytical thinking) (2)  การมองภาพองคร์วม 
(conceptual thinking) (3)  การพฒันาศกัยภาพคน (caring 
& developing  others) (4) การสัง่การตามอาํนาจหนา้ท่ี 
(holding people accountable) (5) การสืบเสาะหาขอ้มูล 
(information seeking) (6)  ความเขา้ใจขอ้แตกต่างทาง
วฒันธรรม (cultural sensitivity) (7)  ความเขา้ใจผูอ่ื้น 
(interpersonal understanding) (8)  ความเขา้ใจองคก์าร
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และระบบราชการ (organizational awareness) (9)  การ
ดาํเนินการเชิงรุก (pro - activeness) (10)  ความถูกตอ้ง
ของงาน (concern for order) (11)  ความมัน่ใจในตนเอง 
(self confidence) (12)  ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 
(flexibility) (13) ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (communication 
and influencing) (14)  สภาวะผูน้าํ (leadership) (15)  
สุนทรียภาพทางศิลปะ (aesthetic quality) (16)  วิสยัทศัน ์
(visioning) (17)  การวางยทุธศาสตร์ภาครัฐ (strategic 
orientation) (18)  ศกัยภาพเพื่อนาํการปรับเปล่ียน 
(change leadership) (19)  การควบคุมตนเอง (self 
control) (20)  การใหอ้าํนาจแก่ผูอ่ื้น (empowering 
others) และมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พรนารี 
โสภาบุตร (2555)ไดท้าํการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันา
สมรรถนะผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ
ระดบัภาคีวิศวกร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาประกอบดว้ย (1) 
สมรรถนะในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นเรียง
จากลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นค่านิยม ดา้น
ความรู้ และดา้นทกัษะ (2) ความตอ้งการสมรรถนะเม่ือ
ประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความ
ตอ้งการสมรรถนะในระดบัสูงทุกดา้น เรียงตามลาํดบั
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นค่านิยม และ
ดา้นทกัษะ ทั้งน้ีช่องวา่งวา่งสมรรถนะสูงสุด 5 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ทกัษะภาษาต่างประเทศ หลกัการตลาด การ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ การบูรณาการวิธีการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ เศรษฐศาสตร์และการเงิน และการ
จดัการความเส่ียง (3) แนวทางการพฒันาสมรรถนะตาม
องคป์ระกอบของกระบวนการเรียนรู้ในผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาสมรรถนะควรเร่ิมตน้ท่ี
การอบรมใหค้วามรู้ในแนวทางปฏิบติังานทั้งเชิงเทคนิค 
และเชิงการบริหาร เพื่อใหบุ้คลากรเขา้ใจตนเองและ
พฒันาตนเองตามความตอ้งการ ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจใหเ้กิด
ความพร้อมจะเกิดจากแรงจูงใจทั้งท่ีเป็นตวัเงินและความ
พอใจในงาน บรรยากาศเป็นบรรยากาศการทาํงานจริง 

การวางแผน เนน้การแลกเปล่ียนกบัผูมี้ประสบการณ์ การ
วินิจฉยั ควรเนน้เปิดโอกาสใหไ้ดมี้ส่วนร่วมในการ
วินิจฉยั การกาํหนดวตัถุประสงคค์วรใหส้อดคลอ้งกนั
ระหวา่งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายองคก์ร การ
ออกแบบแผนการเรียนรู้ ควรเนน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ กิจกรรมการพฒันาใชไ้ดท้ั้งการ
ฝึกอบรมในงาน การมอบหมายงานจริงใหป้ฏิบติั การ
ประเมินผลควรประเมินทั้งผลลพัธ์เปรียบเทียบกบั
เป้าหมาย และประเมินพฤติกรรมระหวา่งการพฒันา 

 
ข้อเสนอแนะการวจัิย 

จากผลการศึกษาวิจัย เร่ืองรูปแบบสมรรถนะ
พนักงานบริการภาคพ้ืน บริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพื้น 
จํากัด  ผู ้วิจัยได้ค้นพบสาระสําคัญเ ก่ียวกับรูปแบบ
สมรรถนะ  สมรรถนะหลัก  สมรรถนะในงาน  โดย
ผลการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
สมรรถนะของบริษทั แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จาํกัด ใน
ภาพรวมหลายประการ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัทาํ สมรรถนะไม่ไดเ้สร็จส้ินเพียงคร้ัง
เ ดียวและจะสามารถใช้ได้ตลอดไป  จะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง และเหมาะสมอยู่เสมอ หาก
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของบริษทั รวมถึงปัจจยั
แวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้องเปล่ียนไป ทั้ งน้ี เพ่ือให้
กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงได้นํา
สมรรถนะไปประยุกตใ์ช ้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ไดผ้ลตรงตามเป้าหมายมากท่ีสุด 

2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย  ์หรือฝ่ายท่ี
รับผิดชอบควรศึกษาการนําสมรรถนะ  มาใช้เ ป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ในทุก
กระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การคดัเลือก การ
พัฒนา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ  และการวางแผนทดแทน
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ตาํแหน่ง ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นไปตาม
พื้นฐานแนวคิด สมรรถนะ 

 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

ผลการวิจัยคร้ัง น้ี  เ ป็นการกําหนดรูปแบบ
สมรรถนะพนกังานบริการภาคพ้ืน บริษทั แบ๊กส์ บริการ
ภาคพื้น จาํกดั ท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหา ผา่นการตรวจสอบ
ยืนยนัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และตรวจสอบความ
เป็นไปได้ในการนําไปใช้ ซ่ึงมีประเด็นท่ีควรทาํวิจัย
ต่อไป คือ 

1. ควรมีการจดัทาํคู่มือสมรรถนะหรือ
พจนานุกรมสมรรถนะ (competency Dictionary) 

2. ควรทาํการศึกษาวิจัยรูปแบบการประเมิน
สมรรถนะพนกังานบริการภาคพื้น บริษทั แบ๊กส์ บริการ
ภาคพื้น จาํกดั เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ
บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น จาํกดั 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือสาํหรับการประเมินสมรรถนะ (competency 
base instrument) หลงัจากการจดัทาํพจนานุกรม
สมรรถนะ โดยใชอ้งคป์ระกอบสมรรถนะและตวัช้ีวดั
พฤติกรรมสมรรถนะ เป็นแนวทางในการประเมินให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประเมิน เพื่อให้
นาํไปสู่การประเมินสมรรถนะพนกังานบริการภาคพื้น
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ต้นแบบโรงเรือนเพาะปลูกพชืไร้ดนิแบบอตัโนมัตสํิาหรับบ้านพกัอาศัย 
Prototypes of Soilless Culture Smart Greenhouse for Residence 

 

                                            ธนากร นํ้าหอมจนัทร์,   ธีรพงศ ์บริรักษ,์  ธชักร อ่อนบุญเอ้ือ และกลุวดี เถนวอ้ง 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองเพื่อศึกษากระบวนการและสภาวะบรรยากาศสําหรับปลูกพืชไร้ดิน วิธี
ไฮโดร”ปนิกส์ แบบ NFT โดยการออกแบบและสร้างตน้แบบโรงเรือนสาํหรับเพาะปลูกพืชไร้ดินสาํหรับบา้นพกัอาศยั
แบบอตัโนมติั ขนาด กวา้ง 2 m ยาว 4 m สูง 3.5 m ทาํความเยน็ดว้ยระบบระเหยนํ้ า (Evaporative Cooling System) 
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอตัโนมติั และระบบควบคุมคุณภาพสารละลายธาตุอาหารพืชแบบอตัโนมติั และ
ทาํการศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัพื้นท่ีว่างภายในท่ีพกัอาศยัและรายไดค้รัวเรือนต่อการนาํโรงเรือนตน้แบบมาใชใ้นบา้นพกั
อาศยั การทดสอบการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนตน้แบบ พบวา่ การควบคุมอุณหภูมิโดยใชร้ะบบทาํความเยน็ดว้ย
วิธีการระเหยของนํ้ าร่วมกบัระบบสเปรยล์ะอองนํ้ า สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นในช่วง 28 – 30 ºC และความช้ืน
สัมพทัธ์ท่ีไดใ้นช่วง 70 - 80 % RH ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชไร้ดิน การทดสอบระบบควบคุม
อุณหภูมิแบบอตัโนมติั พบว่า ระบบสามารถเร่ิมและหยุดการทาํงานไดต้ามเวลาท่ีกาํหนดไว ้และสามารถสั่งการให้
ระบบทาํความเยน็แบบแผงระเหยนํ้ า และระบบสเปรยล์ะอองนํ้ าทาํงานตามเงื่อนไขอุณหภูมิท่ีกาํหนดท่ี 30 และ 33 oC
ตามลาํดบั ผลการทดสอบระบบควบคุมคุณภาพสารละลายธาตุอาหารพืชแบบอตัโนมติั พบว่า ระบบสามารถควบคุม
คุณภาพของสารละลายธาตุอาหารใหมี้ค่า EC และ pH อยูใ่นช่วงท่ีกาํหหนดได ้ดงัน้ี 2.2 - 2.5mS/cm และ 5.5 – 6.0 
ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชไร้ดิน ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํโรงเรือนตน้แบบ
สาํหรับปลูกพืชไร้ดินมาใชใ้นบา้นพกัอาศยั และสร้างสมการจาํแนกปัจจยัดงักล่าว จากการสุ่มตวัอยา่งง่ายจาํนวน 300 
คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล แบบวดัพฤติกรรมการบริโภคผกั และแบบวดัทศันคติท่ีมีต่อโรงเรือน
ตน้แบบ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.851  และ 0.859  ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์จาํแนก
ประเภท แบบขั้นตอน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลร่วมกนัในการจาํแนกกลุ่มผูส้นใจและไม่สนใจ คือ พื้นท่ีว่างภายนอกตวับา้น 
และรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน สมการจาํแนกปัจจยั สามารถพยากรณ์กลุ่มผูส้นใจไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 กลุ่มผู ้
ไม่สนใจไดถู้กตอ้งร้อยละ 81.8 และสามารถพยากรณ์ทั้งสองกลุ่มไดถู้กตอ้งร้อยละ 78.1 
 

คาํสําคญั:  โรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน, ระบบควบคุมอตัโนมติั, ระบบทาํความเยน็ดว้ยวิธีการระเหยของนํ้า,  
 ระบบสเปรยล์ะอองนํ้า, ระบบควบควบค่าความเขม้ขน้และค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 
Abstract 
 This research presents the experimental study of the design and construction of the prototypes of soilless 
culture smart greenhouse for residence whose dimensions are 2 m width, by 4 m length by 3.5 m hight. 
Microprocessor base solution automatic control system by using Arduino ET-MEGA2560 ADK and discriminated 
analysis factor influencing prototype of soilless culture smart greenhouse for residencein free space in the house and 
median income for a family per month.The test result of temperature control in greenhouse for suitable condition for 
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soilless culture plant shown, The temperature control using evaporative cooling system and fogging system can 
control temperature in the greenhouse in the range of 28 – 30 oC and can control the relative humidity in the range of 
70 – 80 % RH. That is suitable condition for soilless culture plant. The automatic temperature control test results 
show, control system can automatically start and stop as scheduled and they can command the evaporative cooling 
system and fogging system work respective to maintaining the temperature in the greenhouse to less than 30 oC and 
the relative humidity to control approximately 80 % RH. The automatic solution control test result show, that 
thecontrol system can automatically EC (Electric Conductivity) and pH (Potential of Hydrogen ion) of solution in the 
specific range of 2.2 - 2.5mS/cm and 5.5 – 6.0 respectively. The study of discriminated analysis factor influencing 
soilless culture smart greenhouse for residence and discriminated equation of factor result show,  The random 
sampling are 300 sample used questionnaires; The data are collect vegetable consumption behaviors is 0.851 and 
attitude towards of the prototypes for residence is 0.859. The stepwise discriminant data analysis show; that the 
factors influencing Interest groups and ignore are free space in the house and median income for a family per month, 
discriminated equation of influencing factor are variable was able to predict correctly 75 % of Interest groups, 81.8 of 
ignore and 78.1 % of both group. 
 
Keywords: soilless culture greenhouse, automatic control system, evaporative cooling system, fogging system,  
 EC and pH control system 
 
ความนํา 

ปัจจุบนัคนไทยหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมาก
ข้ึน การบริโภคผักผลไม้เป็นปัจจัยสําคัญหน่ึงท่ีช่วย
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  ซ่ึงผ ักปลอด
สารพิษเป็นตวัเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค
มากข้ึนเร่ือยๆ สาํหรับผกัปลอดสารพิษท่ีจาํหน่ายอยูต่าม
ทอ้งตลาดในปัจจุบนัมีหลายชนิด ได้แก่ ปวยเล้งตั้ งโอ๋
และผกักาดแกว้รวมถึงผกัสลดั เช่นGreen Oak, Red Oak, 
Red Coral, Butter Head, Cos และ Iceberg เป็นตน้ 

การปลูกผักปลอดสารพิษและผัก เ มืองหนาว
โดยมากจะปลูกในบริเวณภาคเหนือของประเทศในกรณี
ท่ีปลูกในพื้นท่ีอ่ืนดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นดินฟ้าอากาศและ
อุณหภูมิทาํใหผ้ลผลิตท่ีไดไ้ม่สมํ่าเสมอตลอดทั้งปี ส่งผล
ต่อปริมาณและคุณภาพท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค จึงต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศซ่ึงเป็น
สาเหตุให้ผกัปลอดสารพิษจะมีราคาค่อนขา้งสูงบางชนิด
มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 300 บาท บางชนิดจาํหน่ายเป็น

ตน้ในราคาสูงถึงตน้ละ 25 บาท เม่ือเทียบกบัผกัไทยท่ี
ปลูกดว้ยวิธีปกติทัว่ไปซ่ึงมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 5-
30 บาท 

แต่เน่ืองดว้ยสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั เป็นสาเหตุ
ใหส้ภาพ ดิน ฟ้า อากาศ แปรปรวนเป็นอยา่งมากอีกทั้งยงั
เกิดมหาอุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 ทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลิตผลทางการเกษตรอยา่งมาก นอกจากน้ีครอบครัวคน
ไทยในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียว หากปลูก
พืช ผกัสวนครัวเพื่อใช้รับประทานในครัวเรือน อาจจะ
ไม่ได้ผลผลิตตามตอ้งการเน่ืองจากขาดการดูแล โดยท่ี
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาประเทศไทยไดน้าํเทคโนโลยีทาํ
ใหส้ามารถปลูกผกัเมืองหนาวไดแ้มใ้นพื้นท่ีมีอากาศร้อน
อุณหภูมิสูงก็ตามเข้ามาใช้โดยใช้เทคนิคท่ี เ รียกว่า 
Hydroponics มาช่วยในการปลูกซ่ึงนอกจากจะช่วยให้
สามารถปลูกผกัเมืองหนาวในเขตภาคกลางหรือในพื้นท่ี
ท่ีอากาศร้อนได้แลว้ยงัได้ผลผลิตท่ีดีและสมํ่าเสมอไม่
ข้ึนกบัฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ร็วข้ึนผกัท่ีไดย้งัเป็นผกั
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ปลอดสารพิษอีกด้วย การปลูกในโรงเรือนท่ีสามารถ
ควบคุมสภาวะแวดลอ้มให้เป็นไปตามท่ีพืช ผกั ผลไม ้ท่ี
ปลูกตอ้งการ จะช่วยควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์
ใหมี้สภาวะพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชได ้จะทาํ
ใหส้ามารถเพาะปลูกพืช ผกั ผลไม ้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
มีปริมาณตามท่ีตอ้งการในครัวเรือน ในกรณีท่ีมีผลผลิต
มากพอ สามารถนําไปจาํหน่าย แจก จ่าย ได้ ตามแนว
พระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียงขององคพ์ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั โดยผลผลิตท่ีไดมี้ราคาเน่ืองดว้ยผกัไฮโดร
โปนิกส์มีอายุเฉล่ีย 45 วนั ทั้งน้ีผูป้ลูกสามารถประมาณ
ปริมาณสําหรับบริโภคและสําหรับจาํหน่ายได้แน่นอน
และจาํนวนรอบการปลูกสูงกว่าการปลูกพืชแบบใช้ดิน 
อีกทั้งยงัใชพ้ื้นท่ีนอ้ยกวา่อีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการและสภาวะบรรยากาศ

สาํหรับปลูกพืชไร้ดินวิธีไฮโดรโปนิกส์ แบบ NFT  
2. เพื่อสร้างโรงเรือนตน้แบบสาํหรับเพาะปลูกพืช

ไร้ดินวิธีไฮโดรโปนิกส์แบบทาํความเยน็ดว้ยการระเหย
ของนํ้าร่วมกบัการสเปรยล์ะอองนํ้า 

3. เพื่อออกแบบสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิใน
โรงเรือนแบบอตัโนมติั 

4. เพื่ อออกแบบสร้างระบบควบคุมคุณภาพ
สารละลายธาตุอาหารสาํหรับเพาะปลูกพืชไร้ดิน 

5. เพื่อสํารวจทศันคติต่อโรงเรือนปลูกพืชไร้ดิน 
แบบอตัโนมติัสาํหรับบา้นพกัอาศยัในชุมชน 
 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
การป ลู กผัก ในระบบไฮโดรโป นิ ก ส์  แบบ 

NFT(Nutrient Film Technique)ในโรงเรือนเพาะปลูกนั้น 
มีปัจจยัท่ีจะตอ้งควบคุม เช่น อุณหภูมิ 34-37 oCความช้ืน
สัมพทัธ์ 60-80 %RH สภาพสารละลายธาตุอาหาร ค่า
ความนาํไฟฟ้า 1-1.5 mS/cm ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ph) 
5.5-6.5 อุณหภูมิภายในรางปลูก 18-30 oC (ดิเรก ทอง
อร่าม: 2550; ธนากร นํ้ าหอมจนัทร์ และ อติกร เสรี

พฒันานนท:์ 2557. pp. 344-353, นพดล เรียบเลิศหิรัญ: 
2553; โสระยา ร่วมรังสี: 2544; อานัฐ ตันโช: 2552) 
โรงเรือนระบบปิดท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้แบบ
ระบบทําความเย็นด้วยวิธีการระเหยของนํ้ าท่ีทาํงาน
ร่วมกบัการสเปรยล์ะอองนํ้ าเพิ่มในโรงเรือนในช่วงเวลา
กลางวนัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนสมัพทัธ์ไดดี้ยิง่ข้ึน (A. Arbel, M. Barak and 
A. Shklyar: 2003) การควบคุมปัจจยัดงักล่าวเพื่อให้ได้
ผลผลิตท่ีคงท่ี จึงตอ้งนําระบบควบคุมอัตโนมติัเขา้มา
ช่วย  

 

ข้อกาํหนดของการออกแบบสร้าง 
1. โรงเรือนขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 

3.5 เมตร โครงสร้างใชเ้หล็ก ผนงัและหลงัคาใชแ้ผ่น
โพลีคาร์บอเนตใส ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ระบบทาํ
ความเยน็ดว้ยวิธีการระเหยของนํ้ า และระบบสเปรย์
ละอองนํ้า  

2. ใช้ PLC เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิใน
โรงเรือนไม่ให้เกิน 30 oC สามารถเลือกโหมดการ
ทาํงานไดท้ั้งแบบควบคุมดว้ยมือ และแบบอตัโนมติั  

3. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ET-
MEGA2560 ADK เป็นส่วนควบคุมและสั่งการระบบ
ควบคุมคุณภาพของสารละลายธาตุอาหารแบบ
อตัโนมติั เพื่อควบคุมค่า EC และ pH ให้อยูใ่นช่วง 
2.2 - 2.5mS/cm และ 5.5 – 6.0 ตามลาํดบั 

4. ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการนําโรงเรือนต้นแบบปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์มาใชใ้นบา้นพกัอาศยั 

 

การออกแบบสร้าง 
1. โรงเรือนเพาะปลูกแบบควบคุมอุณหภูมิท่ี

ออกแบบสร้างมีขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร และ
สูง 3.5 เมตรโครงสร้างทาํจากเหลก็ ผนงัดา้นขา้งและ
หลงัคาทาํจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต ผนงัดา้นทิศเหนือ
ติดตั้ งพัดลมระบายอากาศแบบมีบานเกล็ด พิกัด
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มอเตอร์ขนาด 220 V, 50 Hz, 370 Watt (1/2 hp) ผนงั
ดา้นทิศใตติ้ดตั้งแผงระเหยนํ้ าขนาด กวา้ง 0.15m ยาว 
1 m และสูง 1.5 m (ปริมาตร 0.225 m3) ป๊ัมนํ้ า พิกดั 
220 V, 50 Hz, 60 W ติดตั้งชุดสเปรยล์ะอองนํ้ า แบบ
หวัพ่นหมอกจาํนวน 3 หัว กาํลงัของมอเตอร์ของป๊ัม
นํ้ าชุดสเปรยล์ะอองนํ้ า ขนาด 220 V, 50 Hz,180Watt 
(1/4 hp)โรงเรือนตน้แบบท่ีออกแบบสร้างแลว้เสร็จ 
แสดงดงัภาพ 1 

2. ระบบควบ คุม อุณห ภู มิแบบอัตโนมั ติ 
ควบคุมใชP้LCยี่ห้อ OMRON รุ่น CPM2A-20CDR-
D เป็นอุปกรณ์ควบคุม โดยรับค่าอุณหภูมิและ
ความช้ืนสมัพทัธ์จากเซ็นเซอร์PRIMUS รุ่น HM-004-
00 ใช ้Analog Input ยี่ห้อ OMRON รุ่น CPM1A-

MAD01 สําหรับรับค่าสัญญาณแอนาลอกจากจาก
เซ็นเซอร์เพื่อส่งใหก้บั PLC ประมวลผล และแสดงค่า
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเ รือน
สามารถสั่งการทาํงานของระบบทาํความเย็นแบบ
ระเหยนํ้ าและระบบสเปรยล์ะอองนํ้ าได้ทั้งแบบการ
ควบคุมด้วยมือ และแบบอัตโนมติัตู้ควบคุมระบบ
ควบคุม อุณหภู มิภายในโรง เ รื อน เพาะปลู ก ท่ี
ออกแบบสร้างแลว้เสร็จ แสดงดงัภาพ 2แผนผงัการ
ทาํงานของระบบควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั แสดงดงั
ภาพ 3 

 
 

 
ภาพ 1 โรงเรือนตน้แบบท่ีออกแบบสร้าง 

   
ก) การจดัวางอุปกรณ์ภายในตูค้วบคุม ข) การติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกตูค้วบคุม 
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ภาพ 2 ตูค้วบคุมระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูก 

 

ภาพ 3 แผนผงัการทาํงานของระบบควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั 
 
3. ก า ร ออกแบบร ะบบควบ คุ ม คุณภ าพ

สารละลายธาตุอาหารพืชแบบอตัโนมติั ควบคุมดว้ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ใชA้rduino ET-MEGA2560 
ADK เป็นตวัควบคุมและประมวลผล ออกแบบให้
สามารถควบคุมคุณภาพของสารละลายธาตุอาหารพืช
ได ้ดงัน้ี EC อยู่ในช่วง 1 – 2.5 mS/cm และ pH อยู่

ในช่วง 5.5 – 6.5แผนผงัการทาํงานของระบบควบคุม
คุณภาพสารละลายอตัโนมติั แสดงดงัภาพ 4 และ 5 
ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารอัตโนมัติ ท่ี
ออกแบบสร้างแลว้เสร็จ แสดงดงัภาพ 6 

4. แบบสอบถาม ปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อการนํา
โรงเรือนเพาะปลูกตน้แบบปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์มา
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ใชใ้นบา้นพกัอาศยัใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการนําโรงเรือนฯ มาใช้ใน
บา้นพกัอาศยัประชากรในการทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ บา้น
เด่ียว  ณ หมู่บ้านท่ีติดตั้ งต้นแบบโรงเรือนฯ กลุ่ม
ตัวอย่างทําการสุ่มอย่างง่ายตามสูตรของยามาเน่
(Yamanae)  แจกแบบสอบถามกบับุคคลท่ีเป็นเจา้ของ
บา้นและบุคคลท่ีพกัอาศยัจริงภายในบา้น (ยกเวน้บา้น
เช่า) โดยเลือกใชว้ิธีแบบสะดวก ใชแ้บบสอบถามวดั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํโรงเรือนเพาะปลูกตน้แบบปลูก
ผกัไฮโดรโปนิกส์มาใชใ้นบา้นพกัอาศยัเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูล
ทัว่ไป แบบวดัพฤติกรรมการบริโภคผกั และแบบวดั
ทศันคติท่ีมีต่อโรงเรือนเพาะปลูกฯ แบบสอบถามมี
ดชันีความตรงเชิงเน้ือหาและปรับแกข้อ้ความให้มีค่า
ดชันี IOC อยูร่ะหว่าง 0.80 – 1.00แบบวดัพฤติกรรม
การบริโภคผกั มีค่า t ระหว่าง 5.740 -10.911 ค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ  0.851 และแบบวัดทัศนคติท่ีมีต่อ
โรงเรือนเพาะปลูก มีค่า t ระหว่าง 3.447 -18.121 ค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.859 

 

 
 

ภาพ 4 แผนผงัการทาํงานของระบบควบคุม EC 
อตัโนมติั 

 
 

ภาพ 5 แผนผงัการทาํงานของระบบควบคุม pH 
อตัโนมติั 
 

 

เร่ิมตน้ 

กาํหนดค่าขอบเขตของ EC 
ECL=1   ;   ECH=2.5 

IEC < ECL 

P1=1; P2=1;  
P3=0 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

IEC > ECH  

 วนิาที 

P3=1 
P1, P2=0 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

P1=1; P2=1;  
SV1=0 

 วนิาที 

SV1=1 
P1, P2=0 

P1=0; P2=0  

รับค่าจาก EC 
Sensor = IEC 

 

เร่ิมตน้ 

กาํหนดค่าขอบเขตของ EC 
pHL=5.5   ;   pHH=6.5 

IpH < pHL 

P1=1; P2=1;  
SV1=0 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

IpH > pHH  

 วนิาที 

SV1=1 
P1, P2=0 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

P1=1; P2=1;  
P4=0 

 วนิาที 

P4=1 
P1, P2=0 

P1=0; P2=0  

รับค่าจาก pH 
Sensor = IpH 
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ภาพ6 ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารอตัโนมติั 
ผลการทดสอบ 
 จากโรงเรือนตน้แบบระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ระบบควบ คุม คุณภาพส ารละล า ย ท่ี ออกแบบ ท่ี
ออกแบบสร้างแล้วเสร็จ และแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบเป็นท่ีเรียบร้อย จะสามารถแสดงการทดสอบและ
ผลการทดสอบไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 1. การทดสอบอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูก
แบบควบคุมอุณหภูมิได ้ 
 ผลการทดสอบการควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนเพาะปลูกโดยใช้แผงระเหยนํ้ า ร่วมกบัพดัลม
ระบายอากาศ และระบบสเปรยล์ะอองนํ้ า พบว่า อุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนเพาะปลูกลดตํ่าลง ความช้ืนสัมพทัธ์เพิ่ม
สูงข้ึน ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายใน
โรงเรือนเพาะปลูกจากผลการทดสอบ 25.3 ºC และ 
75.6 %RH ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืชไร้ดิน 
 2. การทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนเพาะปลูกแบบอตัโนมติั 
 ผลจากการทดสอบ พบว่า ระบบสามารถเร่ิมและ
หยุดการทาํงานไดต้ามเวลาท่ีกาํหนดไว ้และสามารถสั่ง
การให้ระบบทาํความเยน็แบบแผงระเหยนํ้ า และระบบ
สเปรยล์ะอองนํ้ าทาํงานตามเง่ือนไขอุณหภูมิและเวลาท่ี
กําหนดไว้ เพื่ อ รักษาให้ อุณหภูมิภายในโรงเ รือน
เพาะปลูกไม่เกิน 30oCซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีแนะนาํสําหรับ
การปลูกพืชไร้ดินในโรงเรือนเพาะปลูก ซ่ึงจะเป็นการลด

ใชพ้ลงังานไฟฟ้า นํ้ า และคนงานไดเ้ป็นอย่างดี (ธนากร 
นํ้าหอมจนัทร์ และ อติกร เสรีพฒันานนท:์2557. pp. 98-
111) 
 3. การทดสอบระบบควบคุมคุณภาพสารละลาย
ธาตุอาหารพืชแบบอตัโนมติั 
 ผลจากการทดสอบ พบว่า ระบบสามารถควบคุม
คุณภาพของสารละลายธาตุอาหารให้มีค่า EC และ pH 
อยูใ่นช่วงท่ีกาํหหนดไดด้งัน้ี EC ในช่วง 2.2 - 2.5mS/cm 
และ pH ในช่วง 5.5 – 6.0ซ่ึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืชไร้ดิน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการนํา
โรงเรือนเพาะปลูกตน้แบบสาํหรับปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์
มาใชใ้นบา้นพกัอาศยั 
 จากการเก็บแบบสอบถาม จาํนวน 300 ฉบบั จาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบา้นเด่ียว ณ หมู่บา้นท่ีติดตั้งโรงเรือน
เพาะปลูกต้นแบบ จํานวน 154 หลังคาเรือน โดยแจก
แบบสอบถามกบับุคคลท่ีเป็นเจา้ของบา้นและบุคคลท่ีพกั
อาศยัจริงภายในบา้น (ยกเวน้บา้นเช่า) ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 จาํนวนผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นฯ ท่ีมีความสนใจต่อ
การนําโรงเรือนเพาะปลูกต้นแบบฯ มาใช้ในบ้านพกั
อาศัย มีจํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 โดยมี
ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีนาํมาจาํแนกกลุ่มผูส้นใจอยูใ่นระดบั
มาก และจาํนวนผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นฯ ท่ีไม่สนใจต่อ
การนําโรงเรือนเพาะปลูกต้นแบบฯ มาใช้ในบ้านพกั
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อาศยัมีจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 ค่าเฉล่ียของ
ปัจจยัท่ีนาํมาจาํแนกกลุ่มผูไ้ม่สนใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปัจจยัร่วมกนัท่ีจาํแนกกลุ่มผูส้นใจและไม่สนใจ
การนาํโรงเรือนเพาะปลูกตน้แบบสาํหรับปลูกผกัไฮโดร
โปนิกส์มาใช้ในบา้นพกัอาศยั คือ พื้นท่ีว่างภายนอกตวั
บา้น ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานของตวัแปร .476 และ
รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ
มาตรฐานของตวัแปร .359 ซ่ึงมีมีค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิ
คอล (Canonical Correlation) เท่ากบั 0.808 และค่าวิลค ์
แลมบ์ดา (Wilks’sLamdda) เท่ากบั 0.346 แสดงว่ามี
อาํนาจในการแบ่งกลุ่มได้ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยมีผลการจําแนกกลุ่มผูส้นใจในการนํา
โรงเรือนฯ มาใช้ได้ถูกต้องร้อยละ 75 และสามารถ
จําแนกกลุ่มผู ้ไม่สนใจในการนําโรงเรือนฯ มาใช้ได้
ถูกตอ้งร้อยละ 81.8 และสามารถจาํแนกทั้งสองกลุ่มได้
ถูกตอ้งร้อยละ 78.1 
 
สรุปผล 

ตน้แบบโรงเรือนปลูกเพาะพืชไร้ดินแบบอตัโนมติั
สําหรับบา้นพกัอาศยัท่ีออกแบบสร้างแลว้เสร็จ และทาํ
การทดสอบเพื่อประเมินการทาํงานของระบบอตัโนมติั
ต่าง ๆ ท่ีติดตั้ง พบว่า ตน้แบบโรงเรือนอตัโนมติัสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้มีค่าประมาณ 30 oCและความช้ืน
สัมพทัธ์ไม่ตํ่ากว่า 70 %RH คุณภาพสารละลายธาตุ
อาหารพืชสามารถควบคุมให้ EC อยู่ในช่วง 2.2 - 
2.5mS/cm และ pH ในช่วง 5.5 – 6.0 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของผกัสลดั ทั้งน้ี ค่า
อุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูกสามารถปรับตั้งค่าให้
เ ป็นไปตามท่ีพืชไร้ ดินชนิดอ่ืนท่ีปลูกในโรงเ รือน
เพาะปลูกได ้รวมถึงค่า EC และ pH สามารถปรับตั้งได้

ตามความเหมาะสมหรือความตอ้งการของพนัธุ์พืชท่ีปลูก
ได้เช่นกนั ซ่ึงผลจากการทดสอบ พบว่า ระบบควบคุม
อตัโนมติัสามารถทาํงานได้ตามเง่ือนไขท่ีตั้งไวอ้ย่างมี
ประสิทธิผล 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํโรงเรือน
ต้นแบบสําหรับเพาะปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์มาใช้ใน
บา้นพกัอาศยั พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
ในการนาํโรงเรือนฯ ไปใชใ้นครัวเรือน ส่วนประชากรท่ี
ไม่สนใจ พบว่า ติดปัญหาในส่วนของพื้นท่ีว่างภายในร้ัว
บา้น และรายได้ ทั้งน้ีคณะผูว้ิจัยมีแนวคิดท่ีจะปรับลด
ขนาดใหเ้หมาะสมและเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ท่ีมีราคา
ตํ่าลงแต่ยงัคงประสิทธิผลการทาํงาน เพื่อให้เป็นท่ีสนใจ
แก่ประชากรในวงกวา้งข้ึน 
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อตัโนมติัสาํหรับบา้นพกัอาศยัแห่งมหาวิทยาลยัอีสเทิร์น
เอเชีย  
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การพฒันารูปแบบระบบนิเวศป่าไม้ 
Development of Forest Ecosystem Model 

 

                                                                                                                                                       เศรษฐพงศ ์ แพงจนัทร์, ดร. นงนภสั เท่ียงกมล และดร. ฉตัรชยั เท่ียงกมล 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความรู้เร่ืองการอนุรักษร์ะบบนิเวศป่าไม ้ เจ
คติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม และ ความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แรงบนัดาลใจในการมีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมใน
การอนุรักษร์ะบบนิเวศป่าไม ้ระหวา่งก่อนและหลงัอบรม และพฒันานกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
กุดออ้ประชานุสรณ์ ตาํบลลาํพาน อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์ ให้สามารถเป็นวิทยากรท่ีจะนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
อบรมไปถ่ายทอดแก่ผูอ่ื้นและชุมชน ทดลองโดยใช ้การประชุมเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมแบบพาอิก ท่ีบูรณาการ
ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพการอภิปรายกลุ่มยอ่ย การประเมิน 3 ดา้น และ 4 ดา้น เพื่อประเมินการแสดงบทบาทสมมุติการ
เป็นวิทยากร เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกุดออ้ประชานุสรณ์ 
จาํนวน 30 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑท่ี์กาํหนด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ Paired 
Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม และ One Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 
ดา้นและ 4 ดา้นผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียของความรู้การอนุรักษร์ะบบนิเวศป่าไม ้เจตคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม ความ
ตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แรงบนัดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษแ์วดลอ้มและพฤติกรรมการอนุรักษ์
ระบบนิเวศป่าไมข้องนกัเรียน และคะแนนเฉล่ีย หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนอ่ืน ๆ  ระหว่างการอบรมมีการประเมิน 3 ดา้นเพื่อประเมินการมี
ส่วนร่วมของผูรั้บการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉล่ียการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนและการประเมินโดยผู ้
อาํนวยความสะดวก ในสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากน้ีการ
ประเมินคุณลกัษณะการเป็นวิทยากรดว้ยการประเมิน 4 ดา้น พบว่า คะแนนเฉล่ีย การประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพื่อนวิทยากร การประเมินโดยผูฟั้ง และการประเมินโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01   
 
คาํสําคญั: การพฒันา, รูปแบบระบบนิเวศป่าไม,้ นกัเรียนประถมศึกษา 
 
Abstract 
 The research objectives were to compare the mean score between pretest and posttest of forest ecosystem 
conservation knowledge, environment awareness and forest ecosystem conservation. The quasi-experimental research 
was conducted with 30 primary school students of Kudoorprachanuson School, Lumpan Sub-district, Muang District, 
Kalasin Province in Thailand. The purposive sampling technique was used for sample selection based on criteria of 
public mind and commitment to participate in the whole research operation. The objectives were to compare the 
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mean scores between pretest and posttest of forest ecosystem conservation knowledge, environmental awareness, 
environmental attitude, inspiration of environmental conservation, forest ecosystem conservation behavior and to 
develop model of primary school student to be a trainer for knowledge transferring to others.  Three Dimensional 
Evaluations were applied for determination the participation and Four Dimensional Evaluations were used for trainer 
role play evaluation. One-way ANOVA was used to analyze the mean scores difference of three and four groups. 
After Participation-Appreciation-Influence-Control (PAIC) process was implemented, the findings revealed the mean 
scores of environmental awareness, environmental attitude, inspiration of environmental conservation, forest 
ecosystem conservation behavior and training achievement were higher than pretest with statistical significance (p < 
0.01 for all aspects). In present and future situations, mean scores were different with statistical significance (p < 
0.01). Moreover Four Dimensional Evaluations, mean scores were different with statistical significance (p < 0.01).  
 

Keywords: development, forest ecosystem model, primary school student 
 
Introduction 
 The child right under the 18 years old is 
identified in Article 1 that “a human being below the 
age of 18 years unless under the law applicable to the 
child, majority is attained earlier” in The United 
Nations Convention (Office of the United Nations 
Higher Commissioner for Human Rights, 2012). A 
child is biologically a human between the stages of 
birth and puberty. Some vernacular definitions of a 
child include the fetus, as being an unborn child. The 
legal definition of “child” generally refers to a minor, 
otherwise known as a person younger than the age of 
maturity. The age of maturity is the threshold of 
adulthood as it is declared in law. It is the chronological 
moment when minors cease to legally be considered 
children and assume control over their persons, actions, 
and decisions, in that way terminating the legal control 
and legal responsibilities of their parents or guardian 
over them. The enormous majority of countries set 
maturity at 18 years including Thailand set in some 
legal issues such as right to election but for law 

maturity is 20 years. However, childhood is the age 
span ranging from birth to adolescence. In 
developmental psychology, childhood is divided up into 
the developmental stages of toddlerhood, early 
childhood as play age, middle childhood or elementary 
school age, and adolescence. Middle childhood begins 
at around age seven or eight, resembling primary school 
age and ends around puberty, which typically marks the 
beginning of adolescence (Wikipedia, 2012; Cannella, 
and Kincheloe, 2002).  
 In company with  traditional culture, Thai 
people has considered that child is similar to white 
clean cloth, therefore if one wants to cultivate trait or 
habit of environmental conservation behavior, one 
should establish immediately whenever child is ready to 
understand some theoretical concepts of environmental 
education principles and environmental management. 
The child with middle childhood might be suitable age 
for attitude adjusting, awareness raising, and behavior 
changing on environmental conservation regarding on 
forest ecosystem conservation, and environmental 
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conservation with public mind (Thiengkamol, 2009a; 
Thiengkamol, 2009b; Thiengkamol, 2011e) . 
Especially, the psychological development should be 
paid attentions for primary school age since it would be 
able to develop the learning ability to think and 
understand with theoretical thinking, and to develop 
self-awareness, self-image, self-esteem, self-control and 
independence, so if child has a successful experience, it 
would support him to accomplish self-confidence to 
practice as a good global citizen to take responsibility 
for environmental quality in future  (Thiengkamol, 
2011e; Thiengkamol, 2012a;  Thiengkamol, 2012b). 
Even though, the temper or sentiment might be swung 
consistent with event and condition but the moral 
development might be idealism. Conversely, he can 
make an integrity of right or wrong (Ketuman, 2007; 
Thiengkamol, 2012b).  
 Particularly, Thiengkamol stated that the child 
is our hope of future generation with environmental 
ethics for environmental conservation through daily 
activities with public mind for family, school, society 
and country. In order to accomplish sustainable 
development, he must pay their attention to participate 
for environmental conservation anchored in public 
mind and responsibility for environmental management 
in school (Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011i; 
Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 2012b).  
 A forest is usually an area filled with trees but 
any tall densely packed area of vegetation may be 
considered a forest, even underwater vegetation such as 
kelp forests, or non-vegetation such as fungi, and 
bacteria. Tree forests cover approximately 9.4 percent 
of the Earth’s surface (or 30 percent of total land area), 
though they once covered much more (about 50 percent 

of total land area). They function as habitats for 
organisms, hydrologic flow modulators, and soil 
conservers, constituting one of the most important 
aspects of the biosphere (Stamets, 2005). A forest 
ecosystem is a natural woodland unit consisting of all 
plants, animals and micro-organisms (Biotic 
components) in that area functioning together with all 
of the non-living physical (abiotic) factors of the 
environment. Forest ecosystem is one major ecologic 
unit that exists as “home” for a community of both 
indigenous or migrant, classified organisms. The forest 
ecosystem is just one of a number of unique ecosystems 
including prairies, deserts, Polar Regions and great 
oceans, smaller lakes and rivers. A forest ecosystem 
typically is connected with land masses covered in trees 
and those trees are often classified by foresters into 
forest cover types. Complex forest ecosystems are 
extremely diverse, ranging from dry desert shrub land 
to large temperate rain forests. Some ecosystems, like 
tundra, coral reefs, wetlands and grasslands are very 
fragile and very small changes can affect their 
continued existence. Larger ecosystems with wide 
diversity are much more stable and somewhat resistant 
to harmful alterations (Burton et al., 2003; Kimmin, 
2004; Ruengpanich, 2003). 
 A forest ecosystem community is directly 
associated to species diversity. The more complex the 
structure is, the greater is its species diversity; therefore 
a forest community is much more than just the sum of 
its trees. A forest is a system that supports interacting 
units including trees, soil, insects, animals, and man. 
Naturally, forest ecosystems tend to always be moving 
toward maturity or into what it is called as a climax 
forest. This maturing, also called forest succession. The 
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ecosystem increases diversity up to the point of old age 
where the system slowly collapses. One forestry 
example of this is growth of trees and the entire system 
toward an old growth forest. When the ecosystem is 
exploited and exploitation is maintained or when 
components of the forest begin to naturally die, then the 
maturity of the forest ecosystem declines (Burton et al., 
2003; Kimmin, 2004; Ruengpanich, 2003; 
Thiengkamol, 2009c). 
 Management of forests for sustainability is 
desirable when forest diversity is threatened by overuse, 
resource exploitation, old age and poor management. 
Forest ecosystems can be disrupted and harmed when 
not appropriately sustained. A sustained forest that is 
certified by a qualified certification program gives some 
assurance that the forest is managed to allow maximum 
diversity to meet sustainable development via forest 
conservation by all age people whether children, youths 
or adults to and while satisfy pro-environmentalist and 
economic demands (Burton et al., 2003; Kimmin, 2004; 
Ruengpanich, 2003; Thiengkamol, 2009c). 
 Thailand, there are some school occupied the 
forest neighboring the school, therefore administrators 
of school and community have the influence to protect 
these forest absolutely. The school administrators who 
comprehend to the importance of forest ecosystem 
would be concentrated to establish projects and 
activities to allow students take an essential part to 
study forest ecosystem and to support on forest 
ecosystem conservation. The projects and activities are 
detained by teachers and students with real pleasure 
would initiate them to have environmental 
consciousness and aware to protect school forest 
ecosystem with public mind because when they 

cultivate the tree and are careful the trees and others 
living creature whether tree, herb, mushroom, bird and 
so on. This would inspire them to love and share their 
feeling of dedicate mind to value the attractiveness and 
desirability of nature (Ruengpanich, 2003; 
Thiengkamol, 2009c; Thiengkamol, 2011e). 
 Environmental education is principally to 
clarify that people at present generation should have 
knowledge, understanding and solve the environmental 
problems correctly. Accordingly, any of 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 honestly. Furthermore, they must have 
apposite behavior as pro-environmentalist with correct 
awareness and positive attitude to participate in 
environmental projects and activities alongside having 
sensitivity to realize the required  environmental quality 
and practice to protect environment until it becomes a 
permanent habit and becomes a behavior to focus on 
sustainability of environmental quality without require 
rewards, money or admiration (Office of National 
Economic and Social Development Plan, 2010;  Volker, 
2007; Watkinson, 2009; Thiengkamol, 2005a; 
Thiengkamol, 2011e).  
 Kudoorprachanuson School locates nearby 
community forest at Lumpan District, Kalasin Province 
in Northeastern region of Thailand. The primary school 
students of Kudoorprachanuson School are young 
children who are important persons to take 
responsibility for forest protection and conservation. 
Therefore if they have public mind inspiration to 
conserve the school forest during they are studying in 
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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 an 
educator or trainer 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 primary school students by Training of 
Trainer (TOT). PAIC incorporated with environmental 
education principles assisting to increase primary 
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 real 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 cloths. 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, 
2011e; Thiengkamol, 2011h; Thiengkamol, 2012a; 
Thiengkamol, 2012b; Langly, 1998, Sproull, 1988; 
InWent-DSE-ZEL,2002).  
 Therefore, the school forest conservation of 
Kudoorprachanuson School, Lumpan Sub-district 
Muang District, Kalasin Province, would be attained. 
The primary school student must be encouraged 
through project and activities that are supported by the 
school administrators and teachers in order to inspire 
them to  realize through the effective training technique 
of PAIC process to gain more knowledge of forest 
ecosystem conservation, environmental awareness, 
environmental attitude, inspiration of environmental 
conservation, forest ecosystem conservation behavior to 
be trainer and educator to act as prototype for other 
students in this school with correctly practice as good 
role model for others students in this school and people 
in community as well (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 
forest ecosystem conservation, environmental 
awareness, environmental attitude, inspiration of 
environmental conservation, forest ecosystem 
conservation behavior and to develop model of primary 
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school student to be a trainer for knowledge transferring to others.   
Conceptual Framework 

 
 
 
 
Figure Conceptual Framework 
 
Methodology 
 The research design was conducted with steps 
by step as the followings.  
 
Population and Sample 
 Population was 515 primary school students of 
Kudoorprachanuson School, Lumpan Sub-district, 
Muang District, Kalasin Province in Thailand. The 
purposive sampling was used to select 30 primary 
school students with criteria of willingness, time, 
devotion, commitment, and public mind.   
 
Research Tool 
 The handbook was constructed knowledge of 
forest ecosystem conservation, environmental 
awareness, environmental attitude, inspiration of 
environmental conservation, and forest ecosystem 
conservation behavior (InWent-DSE-ZEL, 2002; 
Ruengpanich, 2003; Thiengkamol, 2009c; 
Thiengkamol, 2011a; Thiengkamol, 2012a). The 
questionnaire composed of 6 items of demographic 
characteristics and 40 questions of with 5 rating scales 
of knowledge of forest ecosystem conservation, 
environmental awareness, environmental attitude, 
inspiration of environmental conservation, and forest 

ecosystem 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 forest ecosystem 
conservation, environmental awareness, environmental 
attitude, inspiration of environmental conservation, and 
forest ecosystem conservation behavior were 0.912, 
0.908, 0.911 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; In Went-DSE-ZEL., 2002; Thiengkamol, 2012a; 
Thiengkamol, 2012b). 
 
Data Collection 
 The questionnaire was used for data collecting 
from 32 primary school students of  
Kudoorprachanuson 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 

Before PAIC After PAIC 
  PAIC process 

Model 
 TDE and FDE 
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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 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 and four groups. 
 
Results 
 The results of this study for primary school 
students of Kudoorprachanuson School, Lumpan Sub-
district, Muang District, Kalasin Province in 
Northeastern region of Thailand, were as the 
followings. 

1. General Characteristics of Sample Group 
 The sample group of this study was 30 primary 
school students of Kudoorprachanuson School, Lumpan 
Sub-district, Muang District, Kalasin Province in 
Northeastern region of Thailand in the year of 2013. 
The selected sample was primary school students of 
Kudoorprachanuson School who were elected to be 

trained for knowledge of forest ecosystem conservation, 
attitude toward environment, awareness to 
environmental problem, inspiration of environmental 
conservation, and forest ecosystem conservation 
behavior.  Most of them were male with 16 (53.30%), 
had age between 9-12 years old with mean of 10.33 
years, had education level at primary school level 3 
with 10 (33.34%), had family characteristics with 
nuclear family of 25 (83.30%), and lived with parents 
with 28 (93.30%). 
2. Results of Pretest and Posttest with PAIC technique 
 PAIC technique was trained for 30 primary 
school students of Kudoorprachanuson School about 
knowledge of forest ecosystem conservation, attitude 
toward environment, awareness to environmental 
problem, inspiration of environmental conservation, and 
forest ecosystem 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 forest ecosystem 
conservation, attitude toward environment, awareness 
to environmental problem, inspiration of environmental 
conservation, and forest ecosystem conservation 
behavior and training achievement were higher than 
pretest with statistical significance (p< 0.01) for all 
aspects, as presented in table 1.   
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Table 1  
Pretest and Posttest of Sample Group 

Training Issues 
Posttest Pretest 

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

Knowledge of Forest Ecosystem 
Conservation 

43.90 3.99 40.80 3.68 7.55 0.000** 

Attitude toward Environment 47.40 3.30 44.20 3.27 7.49 0.000** 
Awareness to Environmental Problem 46.13 3.36 43.23 3.55 7.92 0.000** 
Inspiration of Public Mind 44.80 5.34 41.27 5.32 8.47 0.000** 
Forest Ecosystem Conservation Behavior 47.87 3.18 41.40 5.97 6.00 0.000** 
Training Achievement 46.02 3.26 42.18 3.58 9.27 0.000** 

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

situation with One-way ANOVA Analysis to 
investigate 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 with statistical significance (p<0.01) as 
presented 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 
determine the mean score differences of their 
participation in the training process of PAIC, it showed 

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. 
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Table 3  
Scheffe’ Analysis of Each Pair Comparisons in Present Situation 

Evaluation Χ  Self-valuation Friend Evaluation Facilitator Evaluation 
4.10 4.52 4.53 

Self-Evaluation 4.10 - -0.41 
(0.000)** 

-0.43 
(0.000)** 

** Significant Level at 0.01 
 
4. Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Future Situation 
 Three Dimensional Evaluations were 
employed for determination the perceptions of 30 
primary school students in three aspects evaluation of 
Self-evaluation, Friend-evaluation, and Facilitator-

evaluation in future situation with 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 with statistical significance (p<0.01) 
as presented in table 4.  

 
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 
Within Groups 
Total 

1.14 
8.56 
9.70 

2 
87 
89 

0.57 
0.10 

5.79 0.00** 

** Significant Level at 0.01 
 
The Scheffe was used for comparison of each pair of 
Three Dimensional Evaluation (TDE) to determine the 
mean score differences of their participation in the 

PAIC training process, it illustrated that  Friend-
Evaluation and Facilitator-Evaluation had statistically 
significant at level of 0.01 as showed in table 5.  

Table 5  
Scheffe’ Analysis of Each Pair Comparisons in Past Situation 

Evaluation Χ  
Self-valuation Friend Evaluation Facilitator Evaluation 

4.60 4.53 4.79 
Self-Evaluation 4.60 - - - 
Friend Evaluation 4.53 - - -0.266 

(0.01)** 
** Significant Level at 0.01 
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5. Results of Four Dimensional Evaluations for Trainer 
Role Play 
 Four Dimensional Evaluations were employed 
for determination the trainer role play in four aspects 
evaluation of Trainer self-evaluation, Trainer friend 
evaluation, Audience evaluation and Expert trainer 

evaluation by using One-way ANOVA Analysis to 
analyze the mean score differences of four groups. The 
results of One-way ANOVA illustrated that there were 
different mean scores about trainer role play during 
PAIC with statistical significance (p<0.01) as presented 
in table 6.  

 
Table 6  
Results of Four Dimensional Evaluations for Trainer Role Play 

Source of Variation Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 17.72 3 5.91 88.34 0.00** 
Within Groups 10.43 156 0.07   
Total 28.14 159    
** Significant Level at 0.01 
 
 The Scheffe was used for comparison of each 
pair of Four Dimensional Evaluation (FDE) to 
determine the mean score differences of their trainer 
role play in the PAIC training process, it illustrated that 
Trainer Self-valuation and Trainer Friend- Evaluation, 
Trainer Self-valuation and Audience Evaluation, 

Trainer Self-valuation and Expert Trainer Evaluation, 
Trainer Friend Evaluation and Audience Evaluation,  
and Trainer Friend- Evaluation and Expert Trainer 
Evaluation had statistically significant as demonstrated 
in table 7.  

 
Table 7  
Scheffe’ Analysis of Each Pair Comparisons in Trainer Role Play 

Evaluation Χ  

Trainer Self-
valuation 

Trainer Friend- 
Evaluation 

Audience 
Evaluation 

Expert Trainer 
Evaluation 

3.81 4.05 4.70 4.72 
Trainer Self-valuation 

3.81 - 
-0.24 

(0.040)* 
-0.88 

(0.000)** 
0.90 

(0.000)** 
Trainer Friend- Evaluation 

4.05 
0.24 

(0.040)* - 
-0.64 

(0.000)** 
-0.66 

(0.000)** 
** Significant Level at 0.01 
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During the PAIC training operated, focus groups 
discussion and brain storming were integrated, 
therefore, it is noticeable that they had a very excellent 
participation and they were able to fluent their idea and 
give explanation to their friends in the small group 
discussion. Subsequently, they were able to play role as 
trainer effectively. Especially, in small group discussion 
they cheerfully participated and were able to use their 
own imagination to draw their own idea and correspond 
their thinking to propose some projects to conduct after 
PAIC training. Additionally, 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 the school with public mind for forest 
ecosystem conservation. 
 
Discussions  
 The results illustrated that the primary school 
student participants had knowledge of forest ecosystem 
conservation, attitude toward environment, awareness to 
environmental problem, inspiration of environmental 
conservation, and forest ecosystem conservation 
behavior after participating in the PAIC training 
process. These were related to different studies of 
Thiengkamol, (2011g, 2011h, 2012b) and her 
colleagues (Morrasri, et al., 2012a; Ngarmsang, et al., 
2012a; Gonggool, et al., 2012a; Phinnarach, et al., 
2012a; Chaisena et al., 2013). It might implied that the 
training with PAIC technique is capable to raise 
knowledge of forest ecosystem conservation, attitude 
toward environment, awareness to environmental 
problem, inspiration of environmental conservation, and 
forest ecosystem conservation behavior after take part 
in the PAIC training via actual practice in their daily life 

activities to gain more knowledge of school forest 
conservation, environmental education included arise 
awareness, attitude change, and participate in 
knowledge of forest ecosystem conservation, attitude 
toward environment, awareness to environmental 
problem, inspiration of environmental conservation, and 
forest ecosystem conservation behavior. The results are 
also pertinent to the different studies of Thiengkamol, 
(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; that the participation is 
affected to practice for different issues such as health 
care, flood response, and environmental conservation 
with public mind to achieve the genuine sustainable 
development via environmental education process.  
  Results of FDE of 30 participants were 
employed for determination of the equivalence of three 
aspects evaluation of Self-evaluation, Friend-evaluation, 
and Facilitator-evaluation. The mean scores three 
aspects were difference among three aspects in present 
and future situations (p<0.01, and p<0.01).  This might 
be explained that participants are the primary school 
students who are modest persons so their mean score 
both in self-evaluation and friend-evaluation are lower 
than facilitators. Additionally, FDE was used to 
evaluate the trainer role play of primary school student 
participants; it was revealed 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. The result of 
training was pertinent to diverse studies of 
Thiengkamol, (2005a, 2010b, 2011g, 2011h, 2012a, 
2012b) and researches of Thiengkamol colleagues such 
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as Ngarmsang, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 
2012b.  
 Additionally, it was found that PAIC training 
is useful 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; Ngarmsang, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 
2012b).  
 Moreover, the results of training achievement 
was similar to numerous studies of Thiengkamol, 
(2010b, 2011g, 2011h, 2012a, 2012b), and 
Thiengkamol colleagues  included  Phinnarach, et al., 
2012b; Sangsan-anan, et al., 2012b; Pusdorn et al., 
2013; Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013; 
Mongkonsin, et al., 2013a. This implies that its research 
process with PAIC implementation can be applied to 
operate in other school which has the forest area in 
school or nearby school to reproduce this training model 
to train the primary school student with the similar 
training manual and process.
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ความเป็นไปได้และรูปแบบการจดัการการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 
ในเขตอาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 

The Feasibility Studying and Models of Health Tourism Management in  
Thamuang District, Kanchanaburi Provinec, Thailand 

                                                                                                                                           วริาสิริร์ิ วสีวรีสิว,์ สุภาดา คาํสุชาติ,สุภกรรณ์ จนัทรวงษ ์และธงชยั อามาตยบณัฑิต 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพี่อศึกษาความเป็นไปไดแ้ละรูปแบบการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ในเขตอาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี กลุ่มตวัอยา่งคือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว จาํนวน 
50 คน  ซ่ึงได้มาจากการกาํหนดตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอ้มูลโดยการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้างของเน้ือหา ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2557  การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา
เพื่อสรุปใจความคร้ังละประเด็น จนครอบคลุมขอ้มูลจากทุกกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าความเป็นไปไดแ้ละรูปแบบการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในเขตอาํเภอท่าม่วงจงัหวดักาญจนบุรีมีความเป็นไปไดสู้งเน่ืองจากมีตน้ทุนในเร่ือง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นเขตอาํเภอท่าม่วงคือมีบ่อนํ้ าร้อนท่ีวดัวงัขนายท่ีมีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตามเกณฑ์
ธาราบาํบดัรูปแบบความตอ้งการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ คือ  การอบสมุนไพร การประคบ การนวดแผนโบราณ อาบนํ้ าแร่
และสปา รูปแบบและแนวทางการบูรณาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกบัการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนคือการท่องเท่ียวแบบ
โฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์โดยภาครัฐและเอกชนตอ้งเน้นนโยบาย กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณ การ
ขบัเคล่ือน และพฒันารูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึงทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมกนัในการวางแผน การ
ดาํเนินงาน  เพิ่มงบประมาณการประชาสัมพนัธ์ ผลการศึกษาน้ีเสนอแนะให้ภาครัฐและเอกชนสนบัสนุนงบประมาณ 
ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมการรวมกลุ่มของชาวบา้นในการทาํโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตยอ์ยา่ง
เป็นรูปธรรม  
 
คาํสําคญั: ความเป็นไปได,้ รูปแบบการจดัการ, การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 
Abstract 
 This qualitative research aims to study the feasibility and management pattern of health tourism in Thamuang 
District, Kanchanaburi Province. The subjects were those related to tourism, totally 50 people. They were selected by 
using purposive sampling technique. Data were collected by using an in-depth interview during May - July 2014. 
Then the data were processed using content analysis in order to summarize an issue at each time until it covered the 
information from all groups. The study results showed that the feasibility and management pattern of health tourism 
had high possibility due to the high potential of the natural resources available in Thamuang District, that was  a hot 
spring at Wang Kanai Temple with a temperature of 40 Degrees Celsius. According to hydrotherapy demand 
patterns,  health based tourism included herbal treatment, compression, traditional massage, mineral bath and spa.  In 
terms of patterns and integrative guidelines of health tourism and other forms of tourism, this includes home stay and 
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farm stay. The study results suggested that both government and private sectors should support the budget to develop 
health tourism and to promote villagers’ integration in making tangible home stay and farm stay. 
 
Keywords: feasibility, management pattern, health tourism 
 
ความนํา 
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้
จาํนวนมากอนัดบัตน้ๆ ของอุตสาหกรรม ในเกือบทุก
ประเทศทั่วโลก  เพราะส่งผลต่อการสร้างงานใน
ระดับช า ติ จน ถึ ง ระดับ ภู มิ ภ าค   ในแ ต่ละ ปี จะ มี
นักท่องเท่ียวกว่า 1,600 ล้าน คน เดินทางท่องเท่ียวทัว่
โลก   แนวโน้มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
แปซิฟิกเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจและ
เป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก เพราะมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนกว่าปี
ละ 400 ลา้นคน ซ่ึงทาํให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
เอเชียเติบโต ร้อยละ 6.5 - 7.0 % ในแต่ละปี ยิ่งกว่านั้น
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง (Greater Mekong Sub region--
GMS) กาํลังเป็นท่ีนิยมและคาดว่านักท่องเท่ียวจะเพิ่ม
จาก 16.5 ลา้นคน ในปี 2545 เป็น 60 ลา้นคนในปี 2557  
(ปรีดี โชติช่วง, 2552)  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็น
อุตสาหกรรมท่ีลงทุนตํ่ าแต่ให้ผลตอบแทนสูง  และ
สามารถกระจายรายได้ในกลุ่มประชากรในแต่ละ
ประเทศได้มากกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ทาํให้
นโยบายดา้นการท่องเท่ียวของไทย ทุกรัฐบาลหันมาให้
ความสําคญัต่อการสนับสนุนการพฒันา  และส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยกาํหนดเป็นวาระแห่งชาติใน
ทุกรัฐบาล  โดยแต่ละปีประเทศไทยมีรายได้จาก
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว กว่า 9 แสนลา้นบาท ซ่ึงกว่าร้อย
ละ  70 มาจากนักท่องเ ท่ียวต่างชาติ  ซ่ึง เ ดินทางมา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย กว่า 14.5 ลา้นคน ต่อปี (การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ,  2550)ประเทศไทยซ่ึง
จดัรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวในแบบกลุ่มพื้นท่ี (cluster 
area)  ตามลกัษณะจุดเด่นทางกายภาพ ศกัยภาพและ
สินค้า ท่อง เ ท่ียวในแต่ละพ้ืนท่ี  เ ช่น    ภู มิประเทศ 

ทัศนียภาพเชิงนิเวศ วฒันธรรม โบราณสถาน สินค้า
พื้นเมือง แหล่งชอบป้ิง แหล่งเกษตรกรรมเฉพาะด้าน 
ลว้นเป็นประเดน็ตน้ๆ ในการจดักลุ่มการท่องเท่ียว ทาํให้
การกระจุกตวัของรายได้จาํกัดอยู่ในผูท่ี้มีศกัยภาพการ
เสนอบริการท่องเท่ียวรูปแบบดงักล่าว  
 อย่ า งไรก็ ดี มีการพัฒนาทาง เ ลือกในการ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ๆ ข้ึนมาเพื่อความหลากหลายใน
ทางเลือกและกระจายรายได้จากบริการท่องเท่ียวให้
ครอบคลุมประชากรท่ีเช่ียวชาญและมีศักยภาพการ
จัดการท่องเท่ียวหลากหลายมากข้ึน การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ  (Health Tourism) เป็นสาขาการจดัการท่องเท่ียว
ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับจากนกัท่องเท่ียวทั้งใน
และต่างประเทศ และมีแนวโนม้ไดรั้บการสนบัสนุนการ
พฒันาจากภาครัฐมากข้ึน เพราะการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ มตลาด
นกัท่องเท่ียวเชิงกิจกรรมและมีความสนใจเฉพาะ (Niche 
Market) ซ่ึงเป็นจุดขายใหม่ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้น (ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา, 2553) ซ่ึงนอกจากจะเข้ามาท่องเท่ียวด้วย
รูปแบบอ่ืน ๆ  แล้ว นักท่องเท่ียวยงัใช้เวลาท่องเท่ียว
ดังกล่าวประกอบกิจกรรมท่องเท่ียวด้านสุขภาพ หรือ
สนบัสนุนบริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่างการเดินทาง
ไดด้ว้ย นอกนั้นนกัท่องเท่ียวอาจเดินทางเขา้มารับบริการ
ดูแลหรือรักษาสุขภาพตามความสนใจเฉพาะเจาะจงกบั
รูปแบบบริการเฉพาะตามศักยภาพของพื้นท่ีได้ด้วย 
ส่งผลให้สาขาการจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มีทิศทาง
ขยายตวัและกระจายไปทัว่ประเทศ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายภาครัฐท่ีจะผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนยก์ลาง
สุขภาพแห่งเอเชีย (Center of excellent Health care of 
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Asia) ในระยะ 5 ปี ขา้งหนา้  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
และ การท่องเท่ียวเชิงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ (Health 
Healing Tourism) จะทาํให้ตลาดการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพมีอตัราการเจริญเติบโตถึง ร้อยละ 40 และคาดว่า
จะมีรายได้จากการจัดการท่องเท่ียวในสาขาน้ีกว่า 1.3    
หม่ืนลา้นบาทในปี 2549 (ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 2553)   
 อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เป็นอีกพื้นท่ี
หน่ึงในภาคตะวนัตกของประเทศไทยท่ีมีศกัยภาพในการ
จดัการท่องเท่ียว มีระบบการจดัการท่องเท่ียวผสมผสาน
ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  ใน
รูปแบบต่างๆ มากมาย อีกทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และประวติัศาสตร์มากมาย อย่างไรก็ดีสถานท่ีดงักล่าว 
ในเขตอํา เภอท่า ม่วง  จังหวัดกาญจนบุ รี ย ังไ ม่ได้
จดัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีชดัเจนเหมือนพื้นท่ี
อาํเภออ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนั ส่งผลให้นักท่องเท่ียวใช้
เพียงเป็นท่ีพกัระหวา่งการเดินทางเท่านั้น ส่งผลให ้ตลาด
การท่องเท่ียวในเขตอาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรีไม่
ขยายตวัเท่าท่ีควร จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนจะตอ้ง
ศึกษาแนวทางหรือความเป็นไปได้ในการจัดการ
ท่องเท่ียวในอําเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุรี ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงในการ
จดัการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ในเขตอาํเภอท่าม่วง จงัหวดั
กาญจนบุรี อนัจะส่งผลให้เกิดการกระจายรายไดไ้ปสู่
ชุมชน มีการสร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชค้น
ในการให้บริการ จึงก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มมากข้ึน   ซ่ึงการ
จัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ใน อาํเภอท่าม่วง จังหวดั
กาญจนบุรี ท่ีผ่านมายงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ดงันั้น
ผูว้ิจยัและคณะ  จึงมีความสนใจร่วมกนัท่ีจะศึกษาความ
เป็นไปได้ รูปแบบ  การจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
รวมทั้งศกัยภาพในการจดัการท่องเท่ียวให้เป็นรูปธรรม 
ผลวิจัยท่ีได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในเขตอําเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรีให้มีศักยภาพ สามารถผสมผสาน

บูรณาการ เข้ากับการท่อง เ ท่ียว รูปแบบต่ างๆ  ท่ี มี
หลากหลายในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพี่อศึกษาความเป็นไปไดแ้ละรูปแบบการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ในเขต    อาํเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาผลิตภณัฑ ์รูปแบบของสินคา้เพื่อ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ในพื้นท่ี   อาํเภอท่าม่วง จงัหวดั
กาญจนบุรี 
 3.  เพื่อศึกษารูปแบบความตอ้งการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพของนักท่องเท่ียวทั้งใน และต่างประเทศต่อการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 
 4. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการบูรณาการ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ กบัการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ 
ในการจดัการท่องเท่ียวในพื้นท่ี    อาํเภอท่าม่วง จงัหวดั
กาญจนบุรี 
 5. เพื่อศึกษานโยบาย แผนกลยุทธ์ รูปแบบท่ี
เป็นไปไดใ้นการส่งเสริมสนับสนุน และขบัเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพขององค์กรภาครัฐ เอกชนและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 
กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง  ความเป็นไปไดแ้ละรูปแบบการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ในเขตอาํเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั 
 1 .  แนวคิดกลุ่มทฤษฎีความหมายของการ
ท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย
ความหมายของการท่องเท่ียว  รูปแบบการท่องเท่ียว 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพซ่ึง
ประกอบดว้ย ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ   
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 3.  แนวคิดการมีสุขภาพดีและการส่งเสริม
สุขภาพ  ซ่ึงประกอบดว้ย ความหมายของการมีสุขภาพดี 
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ลกัษณะของผูท่ี้มีสุขภาพดี การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ม
วยั องคป์ระกอบการมีสุขภาพดี กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ  
 4. แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว เชิง
สุขภาพซ่ึงประกอบด้วยความหมายและประเภทของ
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
 5. ขอ้มูลพื้นฐานพื้นท่ีอาํเภอท่าม่วง  จงัหวดั
กาญจนบุรีและขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงประกอบดว้ย 
ขอ้มูลพื้นฐานพื้นท่ีอาํเภอท่าม่วง  และแหล่งท่องเท่ียว
ของอาํเภอท่าม่วงจงัหวดักาญจนบุรี 
 6.ข้อมูลด้านนโยบายและการสนับสนุนการ
จดัการท่องเท่ียวทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ยสถานการณ์และ
แนวโนม้ของการท่องเท่ียว และการมีส่วนร่วมชองขมุชน
ในการจดัการท่องเท่ียว 
 7 .การพฒันารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพและการผสมผสานการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนซ่ึง
ประกอบด้วยรูปแบบการท่องเท่ียว วิธีการพฒันาการ
จัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  วิ ธีการผสมผสานการ
ท่องเ ท่ียวเ ชิงสุขภาพกับการท่องเ ท่ียวรูปแบบอ่ืน 
นาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ   ศึกษา
ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ซ่ึงแบ่งเป็น 5 
กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ตวัแทนองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 10 คน (2) 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น/.ผูใ้หญ่บา้น/ ผูน้าํ
ชุมชน 10 คน (3) ตวัแทนผูด้าํเนินกิจการ 10 คน (4) 
นกัท่องเท่ียว 10 คน (5) เจา้ของผลิตภณัฑ/์ผูใ้หบ้ริการ 10 
คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้างของเน้ือหา ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนจากการ
ทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา และตีความขอ้มูลออกมาเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา
โดยเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี อาํเภอท่าม่วงจงัหวดั กาญจนบุรี 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2557 ซ่ึงเป็นช่วง
เดือนท่ีเป็นฤดูฝนนักท่องเท่ียวจะแวะเท่ียวท่ีอาํเภอท่า
ม่วง และเดินทางต่อไปยงันํ้ าตก หรือไปล่องแพ ในพื้นท่ี
จงัหวดักาญจนบุรีและมีขอ้จาํกดัในการประชุมกลุ่มของ
คณะผูว้ิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยการสุ่มตวัอย่าง
แบบง่ายด้วยวิ ธีการจับฉลากจากกลุ่มประชากรท่ี
เ ก่ียวข้องตามแนวคิดท่ีผู ้วิจัยต้องการศึกษาได้กลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 50คน ซ่ึงแบ่งเป็น 5 กลุ่มไดแ้ก่  (1) 
ตวัแทนองค์กรส่วนทอ้งถ่ิน 10 คน (2) อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น/ ผูใ้หญ่บา้น/ ผูน้าํชุมชน 10 
คน (3) ตวัแทนผูด้าํเนินกิจการ 10 คน (4)  นกัท่องเท่ียว 
10 คน (5) เจา้ของผลิตภณัฑ/์ผูใ้หบ้ริการ 10 คน  
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบมีโครงสร้างของเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการ
ทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยัมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 
ทั้งหมด 8 ส่วน ดงัน้ี 
 1.แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างของ
เน้ือหา เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์   
 2.แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างของ
เน้ือหาเก่ียวกบั กลุ่มทฤษฏีความหมายของการท่องเท่ียว
และการเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 3.แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างของ
เน้ือหา เก่ียวกบั แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 4.แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างของ
เน้ือหาเก่ียวกบัแนวคิดการมีสุขภาพดีและการส่งเสริม
สุขภาพ      
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 5.แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างของ
เน้ือหาเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ 
 6.แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างของ
เน้ือหาเก่ียวกบัมูลพ้ืนฐานพื้นท่ีอาํเภอท่าม่วงจงัหวดั
กาญจนบุรี และขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว         
 7.แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างของ
เน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นนโยบายและการสนบัสนุนการ
จดัการท่องเท่ียวทัว่ไป การจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
และทิศทางการส่งเสริมและสนบัสนุน 
               8.แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างของ
เน้ือหาเก่ียวกบั การพฒันารูปแบบการจดัการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพและการผสมผสานการท่องเท่ียว รูปแบบอ่ืน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.การสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth interviewing) 
เป็นขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยใช ้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้างของเน้ือหา (Content Guideline of 
interviewing) กบักลุ่มเป้าหมาย  บรรยากาศการสมัภาษณ์
อยู่ในประเด็นตามแนวคาํถามภายใต้บรรยากาศผ่อน
คลายเป็นกันเอง  ไม่มีการว่ากล่าวหรือตําหนิผู ้ให้
สมัภาษณ์     
 2.ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) การสนทนากลุ่มจะดําเนินการคล้ายการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้นวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกมา
เป็นแนวทางในการสนทนากลุ่ม  โดยผูน้าํการสนทนา
เป็นผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการ
สนทนา   . 
 3.การรวบรวมรูปแบบและจํานวนผลิตภัณฑ ์
จากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นชุมชน  
 
 
 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล   
  1.ใช้การประมวลขอ้มูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงเน้ือหาเพื่อสรุปใจความคร้ังละประเด็นจนครอบคลุม
ขอ้มูลจากทุกกลุ่ม 
 2. การวิเคราะห์โดยการสรุปประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ การถอดเทป และวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์
ของแบบสมัภาษณ์ 
 
ผลการวจัิย 
                 1. ความเป็นไปไดแ้ละรูปแบบการจดัการการ
ท่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพในเขตอํา เภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรีพบว่าความเป็นไปไดแ้ละรูปแบบการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในเขตอาํเภอท่าม่วง จงัหวดั
กาญจนบุรี  มีความเป็นไปไดสู้งเน่ืองจากมีตน้ทุนใน
ทอ้งถ่ินในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นเขตอาํเภอท่า
ม่วงคือมีบ่อนํ้ าร้อนท่ีวดัวงัขนายซ่ึงเป็นนํ้ าบาดาลสูบมา
จากใต้ดินความลึกประมาณ 30 เมตรบริเวณวดั 90ไร่
ความร้อนของนํ้ าแร่จะร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซียส
ซ่ึงเป็นความร้อนท่ีเหมาะสมในการทาํธาราบาํบัด ท่ี
กาํหนดว่าอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 40 องศาเซลเซียสและไม่
เกิน 45 องศาเซลเซียส ปัจจุบนัมีบ่อนํ้ าร้อนประมาณ 55 
บ่อ ทั้งบ่อยืน นัง่ นอน ประโยชน์ของการแช่นํ้ าแร่เป็น
การผ่อนคลายกลา้มเน้ือผ่อนคลายการทาํงานของระบบ
ต่าง ๆ ในตวัเรา ทาํให้จิตใจดีข้ึน(คลายเครียด) ช่วยให้
การหมุนเวียนของเลือดหมุนเวียนไดดี้โดยจะเปิดบริการ
ทุกวนัตั้งแต่ 05.00 -21.00 น ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบ
สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นในการจัดบริการเพิ่มเติม
ดงัน้ีคือ ควรจดัการใหส้ถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มี
การจัดกิจกรรมในสถานที่มิดชิด มีการจัดระบบคิวใน
การให้บริการ และควรจัดทาํทางลาดสําหรับรถเข็นมี
มาตรฐานในการให้บริการ ควรจัดให้ผูท่ี้มีความรู้ให้
คาํแนะนาํดา้นสุขภาพและอนามยั ควรมีการร่วมมือกนั
ระหว่างประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการประ
สมัพนัธ์ใหม้ากข้ึน 
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 2.ผลิตภณัฑรู์ปแบบของสินคา้เพื่อการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ ในพื้นท่ีอาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 
พบวา่ผลิตภณัฑท่์องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 
อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่นํ้ ามนัสมุนไพร 
ตะไคร้หอมกนัยงุ งูดูดแกน้ิ้วลอ็ค ลูกประคบสมุนไพร 
นํ้ามนัมะพร้าว นํ้ามนัมะกอก การบูรหอม รูปแบบความ
ตอ้งการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ คือการอบสมุนไพร การ
ประคบ การนวดแผนโบราณ อาบนํ้าแร่และสปา เพิ่มการ
ประชาสมัพนัธ์ มีอาหารบาํบดัเฉพาะโรคเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพ จดัเคร่ืองออกกาํลงักายมาเสริม ส่งเสริมทอ้งถ่ิน
ใหมี้กลุ่มทาํอาหารทอ้งถ่ินปลอดสารพิษ  
 3. รูปแบบความตอ้งการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบุรี พบว่ารูปแบบความตอ้งการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ คือการอบสมุนไพร การประคบ การนวด
แผนโบราณ อาบนํ้ าแร่และสปา เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ 
มีอาหารบําบัดเฉพาะโรคเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ จัด
เคร่ืองออกกาํลงักายมาเสริม ส่งเสริมทอ้งถ่ินให้มีกลุ่ม
ทาํอาหารทอ้งถ่ินปลอดสารพิษ 
 4. รูปแบบและแนวทางการบูรณาการการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกบัการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ ใน
การจัดการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอําเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี  พบว่า รูปแบบและแนวทางการบูรณาการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกบัการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนในการ
จดัการท่องเท่ียวในอาํเภอท่าม่วง การท่องเท่ียวรูปแบบ
อ่ืนท่ีสามารถจัดให้มีได้ใน  อํา เภอท่าม่วง  คือการ
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์ซ่ึงรูปแบบควร
จดับริการตามวิถีชุมชน เนน้ประเพณีวฒันธรรมพื้นบา้น 
ศึกษาวิถีชุมชนและรูปแบบชีวิตและการทาํมาหากินใน
ท้อง ถ่ิน  ให้ เข้า ถึ งวิ ถี ชีวิตของชาวบ้าน  เข้า ใจใน
วฒันธรรมของหมู่บา้น การจดัโฮมสเตยใ์นหมู่บา้นให้
จัดเป็นกลุ่ม เช่นหมู่บ้านหนองตาขาว  อําเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบุรี การให้บริการตอ้งดูแลความปลอดภยั 
ราคาพอควร มีส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 ส่ วนฟ า ร์ มส เ ต ย์ คื อฟ า ร์ ม เ ล้ี ย ง แ ก ะและฟ า ร์ ม
นกกระจอกเทศในพิ้นท่ี ตําบลสํารอง และตําบลท่า
ตะคร้อ อาํเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุรี   ต้องจัดให้
เหมาะสม สมัผสักบัธรรมชาติไดจ้ริง ทาํใหย้ ัง่ยนืต่อเน่ือง 
 5. นโยบาย แผนกลยทุธ์ รูปแบบท่ีเป็นไปไดใ้น
การส่งเสริมสนับสนุนและขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพขององค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พบว่านโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริม
สนบัสนุนขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพขององคก์ร
ภาครัฐเอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือการ
พฒันารูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ทุกภาค
ส่วนควรมีส่วนร่วมมือ ร่วมใจพฒันา ร่วมกันวางแผน 
ร่วมกันดาํเนินการ ร่วมกันรับผิดชอบงบประมาณ ผล
การศึกษาคร้ังน้ี เสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง 
ดาํเนินการจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้เป็นรูปธรรม
โดยการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนและส่งเสริมชุมชน
ในการรวมกลุ่มทําโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์เพื่อเป็น
ทางเลือกและส่งเสริมการท่องเท่ียวของอาํเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบุรีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายต่อไป 
 
การอภิปรายผล  
 1. ความเป็นไปได้และรูปแบบการจดัการการ
ท่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพ  ในเขตอําเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่าความเป็นไปไดแ้ละรูปแบบการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในเขตอาํเภอท่าม่วง จังหวดั
กาญจนบุรีมีความเป็นไปได้สูงเน่ืองจากมีต้นทุนใน
ทอ้งถ่ินในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นเขตอาํเภอท่า
ม่วง  คือ  มี บ่อนํ้ า ร้อนท่ีวัดวังขนาย  ผสมผสานกับ
วฒันธรรมประเพณี ศาสนา เพื่อนาํมาเป็นตวักาํหนดทิศ
ทางการดาํเนินการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (พรหมเมธ นาถม
ทอง,  2540) ท่ีกล่าวว่า สภาพของพื้นท่ีของชุมชน และ
ความพร้อมของทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัหน่ึงในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยืน โดยผสมผสานกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นสุขภาพ วิถีชีวิตและวฒันธรรม เขา้ดว้ยกนั 
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เป็นการนาํศกัยภาพท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการจดัการท่องเท่ียวโดยไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
ด้านใดด้านหน่ึงกับชุมชน และสอดคล้องกับ Wendy 
Brewer Lama (1996) กล่าววา่การบริการจดัการท่องเท่ียว
ของชุมชนบนภูเขาหิมาลัยของชาวเนปาลมีส่ิงท่ีต้อง
ได้รับการอนุรักษ์ ไม่ใช่ความหลากหลายของชีวภาพ
เท่านั้น แต่ตอ้งรวมถึงมรดกทางวฒันธรรมดว้ย 

2. ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ รูปแบบของสินค้า
เพื่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2   
ในพื้ น ท่ีอํา เภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุ รี  พบว่ า
ผลิตภณัฑท่์องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี   อาํเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ส่วนมาก ไดแ้ก่ “นํ้ามนัสมุนไพร 
ตะไคร้หอมกนัยุง งูดูดแก้น้ิวล็อค ลูกประคบสมุนไพร 
นํ้ามนัมะพร้าว นํ้ามนัมะกอก การบูรหอม” รูปแบบความ
ตอ้งการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ คือ”การอบสมุนไพร การ
ประคบ การนวดแผนโบราณอาบนํ้ าแร่และสปา เพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ มีอาหารบาํบดัเฉพาะโรคเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพ จดัเคร่ืองออกกาํลงักายมาเสริม ส่งเสริมใหมี้กลุ่ม
ทาํอาหารทอ้งถ่ินปลอดสารพิษ”สามารถอธิบายได้ว่า
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประชาชนภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน จะเนน้เก่ียวกบัการใชส้มุนไพรในการบาํบดัโรค 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นพรัตน์ พบลาภ และ
คณะ (2554) ท่ีศึกษา แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพแบบภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินภาคกลาง  กล่าวว่ า
ผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาด้านการเกษตรปลอดสารพิษและ
การแปรรูปผลิตภณัฑ ์ ภูมิปัญญาดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 
สําหรับภูมิปัญญาดา้นการนวดเพื่อสุขภาพมีหลายหลาก 
ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ นวดไทย 
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดกดจุดสะทอ้นเทา้ 
นวดนา้มนัหอมระเหย นวดประคบดูแลสตรีหลงัคลอด
พื้นท่ีจังหวดัปทุมธานียงัเป็นศูนยฝึ์กอาชีพแพทยแ์ผน
ไทยท่ีผา่นการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข สามารถ
เปิดอบรมหลกัสูตรการนวดตามมาตรฐานของสมาคม
แพทยแ์ผนไทยได้ นอกจากน้ียงัพบภูมิปัญญาด้าน

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ การแปรรูป 
3. ผลการศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 
3 ในพื้นท่ีอาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่รูปแบบ
ความตอ้งการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ คือ”การอบสมุนไพร 
การประคบ การนวดแผนโบราณ อาบนํ้าแร่และสปา เพิ่ม
การประชาสมัพนัธ์ มีอาหารบาํบดัเฉพาะโรคเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพ จดัเคร่ืองออกกาํลงักายมาเสริม ส่งเสริม
ทอ้งถ่ินใหมี้กลุ่มทาํอาหารทอ้งถ่ินปลอดสารพษิ”ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ท่ีมีมี
รูปแบบการการส่งเสริมสุขภาพ เช่นการนวดแพทยแ์ผน
ไทยและอบสมุนไพรเพื่อบาํบดัรักษาโรค การอาบนํ้าแร่ 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (ศิราภรณ์    
ภิญโญชูโต, 2550) ศึกษา รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพโดย ความร่วมมือขององคก์รทอ้งถ่ินและชุมชน
บา้นข่วงบุก พบวา่ ชุมชนบา้นข่วงบุกมีสภาพและ
ศกัยภาพท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ทั้งสภาพ
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ การคมนาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ภูมิปัญญา และภูมิรู้
ดา้นสมุนไพร การสนบัสนุนขององคก์รทอ้งถ่ิน และ
ความร่วมมือของชุมชน รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ มีการดาํเนินงาน 4 ดา้น  คือ ดา้นการบริหาร
จดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพบา้นข่วงบุก ดา้นการบริการ
และกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพบา้นข่วงบุก  ดา้น
การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  ดา้นการ
สร้างพนัธมิตรการท่องเท่ียว ผลการทดลองรูปแบบพบวา่ 
นกัท่องเท่ียว ชาวบา้น และองคก์รทอ้งถ่ิน มีความพึง
พอใจ ต่อรูปแบบการจดัการท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ โดย
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรม
และการบริการท่องเท่ียว 
 4 .  ผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการ    
บูรณาการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกับการท่องเท่ียว
รูปแบบอ่ืนๆ ในการจดัการท่องเท่ียว ตามวตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 4 พบว่าในพื้นท่ี อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 
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รูปแบบการท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีสามารถนาํมาบูรณาการกบั
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในพื้นท่ีอาํเภอท่าม่วง คือ”การ
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย”์ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การท่องเท่ียวท่ีสามารถนาํมาบูรณาการกบัการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพในพื้นท่ีอาํเภอท่าม่วงได ้และแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีน่าสนใจ น่าเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวไดม้าสัมผสัเป็น
หมู่บ้านวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงคือบา้นหนองขาว อยู่ท่ี
ต ําบลหนองขาว  อยู่ ห่ างจากตัว เ มืองประมาณ  12 
กิโลเมตร การเดินทางไปท่ีหมู่บ้านหนองขาว จากตัว
เมืองกาญจนบุรี ไปตามถนนสาย 324 (กาญจนบุรี-
สุพรรณบุรี) ประมาณ 12 กิโลเมตร หมู่บา้นหนองขาวมี
ช่ือเสียงว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าทอก่ีกระตุกคุณภาพสูง 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ "ผา้ขาวมา้ร้อยสี" ชาวบา้นหนอง
ขาวส่วนใหญ่ยงัคงดาํเนินชีวิตอยูอ่ย่างเรียบง่ายในสังคม
เกษตรกรรม สภาพบา้นเรือนแบบไทยสมยัก่อนยงัมีให้
เห็นอยู่ทัว่ไป วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมแบบโบราณ
ยงัคงได้รับการสืบทอดกันมาช้านาน ซ่ึงนักท่องเท่ียว
สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในปัจจุบนั เช่น การตาํขา้ว ทาํ
ขนมแบบโบราณ ทาํนํ้ าตาลปึก ประเพณีการโกนจุก การ
ทาํนา การร้องเพลงเหย่ย เพลงพวงมาลัย เป็นต้น ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางเขา้เท่ียวชมวิถีชีวิตเหล่าน้ี
ได้ หากต้องการเข้าชมหมู่บ้านเป็นหมู่คณะ สามารถ
ติดต่อสาํนกังาน ททท. ภาคกลาง เขต 1 เพื่อจดัเตรียมการ
แสดงวฒันธรรมบันเทิง ซ่ึงรวบรวมวิถีชีวิตประเพณี
ท้องถ่ินของชาวบ้านหนองขาวไว้ครบถ้วน  พร้อม
รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้าน และบริการโดย
ชาวบา้นหนองขาว สาํหรับการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์
นั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะถึงรูปแบบ
โฮมสเตยว์่า”ควรจดับริการตามวิถีชุมชน เน้นประเพณี
วฒันธรรมพื้นบา้น ศึกษาวิถีชุมชนและรูปแบบชีวิตและ
การทาํมาหากินในทอ้งถ่ิน ให้เขา้ถึงวิถีชีวิตของชาวบา้น 
เข้าใจในวฒันธรรมของหมู่บ้าน การจัดโฮมสเตย์ใน
หมู่บ้านให้จัดเป็นกลุ่ม การให้บริการต้องดูแลความ
ปลอดภัย ราคาพอควร มีส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่วน

ฟาร์มสเตยน์ั้นตอ้งจดัให้เหมาะสม สัมผสักบัธรรมชาติ
ได้จริง ทาํให้ย ัง่ยืนต่อเน่ือง”อธิบายได้ว่าการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพมีหลายรูปแบบ ท่ีทาํให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  (บุปผา วงษพ์นัธุ์
ทา, 2544) ศึกษาการประเมินและการพฒันาการท่องเท่ียว
ระบบนิเวศ พบว่าแนวทางการส่งเสริมและพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อาศยัคนในทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายร่วมกนัให้
เกิดรูปธรรม และสอดคลอ้งกบั(John Hopkins, 2006)  
การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและการท่องเท่ียวเชิง
การแพทย์ พบว่า การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  เป็นการ
เดินทาง จัดสภาพแวดล้อม ในท้องถ่ินหน่ึง และการ
บาํรุงรักษา การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการฟ้ืนฟูคุณภาพ
ชีวิตของแต่ละบุคคล ร่างกายและจิตใจ          
 5.ผลการศึกษานโยบาย แผนกลยุทธ์ รูปแบบท่ี
เป็นไปได้ในการส่งเสริมสนับสนุนและขบัเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพขององค์กรภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 5 
ของอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  คือการพัฒนา
รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ “ ทุกภาคส่วน
ควรมีส่วนร่วมมือ ร่วมใจพฒันา ร่วมกนัวางแผน ร่วมกนั
ดาํเนินการ ร่วมกนัรับผิดชอบงบประมาณ” ผลการศึกษา
คร้ังน้ีเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง” ดําเนินการ
จัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้เป็นรูปธรรมโดยการ
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนและส่งเสริมชุมชนในการ
รวมกลุ่มทาํ โฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย”์เพื่อเป็นทางเลือก
และส่งเสริมการท่องเท่ียวของอาํเภอท่าม่วงใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายต่อไป อธิบายไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ต้องมีการวางแผน  และกําหนดงบประมาณในการ
ดําเนินการจัดได้อย่างสัมฤทธ์ิผล  ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ (ปริญญา ผาตากแดด, 2553) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศแบบสําเร็จรูป พบว่าส่วนใหญ่
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ได้รับขอ้มูลเร่ืองประเทศท่ีจะเดินทางไป รองลงมาคือ
ราคาโปรแกรมและการท่อง เ ท่ียวและรายการใน
โปรแกรมท่องเท่ียวโดยได้รับข่าวสารจากคนรู้จกัเป็น
เพื่อน ครอบครัว มากท่ีสุด รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต 
ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศแบบสาํเร็จรูป คือความเช่ือมัน่ต่อผู ้
จดัโปรแกรมการท่องเท่ียว การไดรั้บความสะดวกดา้น
บริการจากบริษทันาํเท่ียวและความมีช่ือเสียงของบริษทั
นาํเท่ียว 
ข้อเสนอแนะ 
 1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ี อาํเภอท่า 

 ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ควรมีนโยบายดา้นการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสนบัสนุนงบประมาณใน
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 2. การท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรีควรเพิ่มเร่ือง
วิธีการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวทุกรูปแบบและ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชาวบา้น ในพื้นท่ีตาํบลหนอง
ขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ในการทาํโฮมสเตย ์
และส่งเสริมการทาํฟาร์มสเตยซ่ึ์งมีการเล้ียงแกะและ
นกกระจอกเทศในพิน้ท่ี ตาํบลสาํรอง และตาํบลท่า
ตะคร้อ อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรีเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายและสามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้
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รูปแบบของอคีวิ เอควิ และส่ิงแวดล้อมศึกษาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมส่ิงแวดล้อม 
Model of EQ, AQ and Environmental Education Affecting Environmental Behavior 

                                                                                                                                                                                                                                         เอกวนิ ขนุบุญจนัทร์ 

บทคดัย่อ 
 วตุัประสงคข์องการวิจยัครังน้ีคือการพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของ ความฉลาดทางอารมณ์  
(อีคิว) ความฉลาดในการแกปั้ญหา (เอคิว) และส่ิงแวดลอ้มศึกษาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางส่ิงแวดลอ้มเพื่อบรรเทาภาวะ
โลกร้อน ผ่านแรงบนัดาลใจในการมีจิตสํานึกสาธารณะ ประชากรเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรีจาํนวน 37,101 คนของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคามในภาคการศึกษาท่ี2 ปี 2555 ใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และโปรแกรมลิสเรลใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่าองคป์ระกอบ อีคิว เอคิว และส่ิงแวดลอ้มศึกษา สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมทางส่ิงแวดลอ้มเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนไดร้้อยละ 97.00 โดยผ่านแรงบนัดาลใจในการมีจิตสํานึก
สาธารณะ และแรงบนัดาลใจในการมีจิตสาํนึกสาธารณะมีอิทธิสูงสุดดว้ยอิทธิพล 0.67 ส่วน อีคิว เอคิว และส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา สามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงบนัดาลใจในการมีจิตสาํนึกสาธารณะไดร้้อยละ 85.00 และส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา มีอิทธิสูงสุดดว้ยอิทธิพล 0.51 
 
คาํสําคญั: รูปแบบ, อีคิว, เอคิว, ส่ิงแวดลอ้มศึกษา, มีผลต่อ, พฤติกรรมทางส่ิงแวดลอ้มเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
 
Abstract 
 The objective is to develop a structural relationship model Emotional Quotient (EQ), Adversity Quotient 
(AQ) and Environmental Education (EE) affecting Environmental Behavior for Global Warming Alleviation (BEH) 
through inspiration of public consciousness (IPC). The populations were 37,101 undergraduate student of 
Mahasarakham University in second semester of academic year of 2012. The Multi-stage simple random sampling 
technique was employed to collect the sample for 400 undergraduate students. The research instrument was the 
questionnaire and it was used for data collecting. LISREL was used for model verification. Results illustrated that the 
structural model confirmatory factors of AQ, EQ, and EE were able to explain the variation of endogenous factors of 
IPC to cause BEH with 97.00 percent. IPC was the most effective on BEH with an effect to 0.67. Consequently, EE, 
EQ, and AQ, were able to explain the variation of IPC with 85.00 percent. EE was the most effective on BEH with an 
effect 0.51. 
   
Keywords: model, EQ, AQ, environmental education, affecting, environmental behavior for global warming  
                    alleviation 
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Introduction 
     It is worldwide knowledgeable that climate change 
is attributed directly or indirectly to human activity that 
alters the composition of the global atmosphere and 
which is in addition to natural climate variability 
observed over comparable time periods. However, 
human activities, primarily the burning of fossil fuels 
and clearing of forests, have intensified the natural 
greenhouse effect, causing global warming. It impacts 
to environmental quality deprivation and natural 
resources demolition that is subsequent to global 
warming. Nevertheless, the deforestation is claimed as 
the key component for global warming and 
consequence is fossil fuel burning (IPCC, 2011; 
National Research Council of USA, 2010; United States 
National Academy of Sciences, 2008).  
     Emotional quotient (EQ), also called emotional 
intelligence quotient, is a measurement of a person’s 
ability to monitor his or her emotions, to cope with 
pressures and difficulty, and to control his or her 
thoughts and actions. EQ is the ability to evaluate and 
concern situations and relationships with other peoples. 
The style of EQ test varies according to each model, but 
most involve some form of problem solving, 
hypothetical scenarios, or self-reported data. EQ test 
emphasizes deeply on problem solving designed to 
measure test takers’ ability to detect, comprehend, and 
control emotions within themselves and others. High 
scores indicate high awareness of general social norms. 
One of the most commonly used ability tests is the 
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test 
(MSCEIT), which contains a total of 122 questions. 
Measurements of people’s EQs are used in many 
situations. The idea is very accepted in the business 

world, where many businesses use EQ tests to help their 
employees determine and measure their emotional 
responses to different situations. Most such tests are 
administered with the idea that this factor can be 
modified or increased. EQ is innate ability and learned 
behavior. EQ tests are often used in business to identify 
strengths and weaknesses in employees so that these 
employees can learn skills to improve certain aspects of 
their EQ. EQ might affect his or her performance in 
relationship with others including communication skills 
and other social skills (Goleman, 1995; Mayer, 
Salovey, & Caruso, 2000; Bar-On, 2007; Bar-On, 
2010).  
     Adversity Quotient (AQ) is an ability to resolve the 
problems and thrash about obscurity with aim to find a 
method to adjust the disaster to be an occasion with 
powerful mind. AQ will support anyone to be a 
courageous person with patience and try hard without 
giving up, as a result normally, the person with this 
characteristic frequently success (Stoltz, 1997; 
Seligman, 2002; Peterson &Seligman, 2004).  
     AQ is the most rationally sturdy and generally used 
way in the world for evaluating and strengthening 
human suppleness. Moreover, person who has good AQ 
will be an optimist. The original component of human 
success is technique to handle with how people respond 
to to the difficulty of life. There was powering evidence 
on our live responsiveness to difficult object of hassles, 
annoyances, and obstructions are the most scaring 
debacles that involve a superficial role in all human 
effort (Stoltz, 1997; Seligman, 2002; Peterson 
&Seligman, 2004; Seligman, 2004).  
     Environmental Education (EE) is vital for promoting 
sustainable development through developing the people 
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capacity to attend to environment and development 
issues. Especially it should be implemented via all 
education system whether formal, informal, non-formal 
and lifelong education in order to raise awareness, to 
change attitude, to cultivate the consciousness, to take 
responsibility and to practice skill for accomplish better 
environmental behavior with inspiration of public mind 
or public consciousness. The principles of EE is 
consistent to Sustainable Development (SD) in terms of 
increasing environmental knowledge and 
understanding, changing people's attitudes and 
awareness, to have appropriate value and skill to take 
responsible for environmental conservation behavior 
based on inspiration of public mind and for effective 
public participation in decision-making. Moreover, to 
meet effectiveness of EE and SD should deal with the 
dynamics of both the physical/biological and socio-
economic environment and human (which may include 
spiritual) development, should be integrated in all 
disciplines with effective means of communication       
(WCED, 1987; Thiengkamol, 2011e).  
     Thiengkamol revealed from a variety of researches 
on inspiration of public consciousness or public mind, 
she pointed out that it might occur from one’ insight 
with or without any action or it might occur from one’s 
impression on role model, event, environment and 
media perception. It is dissimilar from motivation 
because inspiration needs no rewards. Inspiration of 
public consciousness or public mind, especially, for 
natural resources and environment conservation, one 
doesn’t receive any incentive, respect or gratefulness 
for one’s act for natural resources and environment 
conservation (Thiengkamol, 2009a; Thiengkamol, 
2011f; Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2011j; 

Thiengkamol, 2012c, Thiengkamol, 2012d; 
Thiengkamol, 2012e). She and her colleagues also 
found the similar research results that point out that the 
Inspiration of public consciousness or public mind is 
play important roles to affect environmental behaviors 
(Donkonchum et al., 2012a; Gonggool et al., 2012b; 
Morrasri et al, 2012b; Ruboon et al., 2012a; Pimdee et 
al., 2012a; Udonboon et al., 2012b; Waewthaisong et 
al., 2012a). 
      EQ and AQ are important psychological 
factors that affect to human behavior. EE is also 
significant factor influencing to environmental behavior 
for global warming alleviation through inspiration of 
public consciousness including person as role model, 
impressive event, impressive environment, and media 
perception (Thiengkamol, 2012f; Thiengkamol, 2012g; 
Thiengkamol, 2012h). 
     Therefore, this research was designed to study by 
covering all factors relating as mentioned above, it 
would be able to develop a model of environmental 
behaviors for global warming alleviation that are 
affected by EQ, AQ and EE through inspiration of 
public consciousness.   
 
Objective 
     The objective was to propose a structural model of 
EQ, AQ and EE affecting to environmental behavior for 
global warming alleviation through inspiration of public 
consciousness. 
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Conceptual Framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Conceptual Framework 
 
Methodology 
Population and Sample 
     The populations were 37,101 undergraduate students 
of the second semester in academic year 2012 of 
Mahasarakham University in Northeastern region of 
Thailand. The simple random sampling technique was 
employed to collect the sample for 400 students from 
Mahasarakham University by using Multi-stage random 
sampling technique.  
 
Research Tool 
     The research instrument was the questionnaire and it 
was used for data collection. The questionnaire 
consisted of 10 items of demographic characteristics 
and 100 questions with 5 rating scales of EQ, AQ , EE, 
IPC, and BEH. 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 students undergraduate students of 

Rajabhat Mahasarakham University which is nearby 
Mahasarakham University. The reliability was 
determined with Cronbach's Alpha (Cronbach, 1951). 
The reliability of EQ, AQ, EE, IPC, and BEH, and total 
questionnaire were 0.919, 0.770, 0.972, 0.977, 0.964 
and 0.970 respectively.  
 
Data Collection 
     The questionnaire was used for data collecting from 
Mahasarakham University during  
the second semester in academic year 2012. 
 
Statistical Analysis 
     The descriptive statistics used were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The 
inferential statistics used was LISREL by considering 
on Chi-Square value differs from zero with no 
statistical significant at 0.05 level or Chi-Square/df 
value with lesser or equal to 5, P-value with no 
statistical significant at 0.05 level and RMSEA (Root 
Mean Square Error Approximation) value with lesser 
than 0.05 including index level of model congruent 
value, GFI (Goodness of Fit Index) and index level of 
model congruent value, AGFI (Adjust Goodness of Fit 
Index) between 0.90-1.00. 
 
Result 
      1. Results of confirmatory factors of exogenous 
variables  
      1.1 Confirmatory factors analysis of exogenous 
variables of Emotional Quotienal (EQ) 
     Confirmatory Factor Analysis of Exogenous Variables 
of Emotional Quotient (EQ) affecting to Environmental 
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X1 0.04 

X2 0.34 

X3 0.31 

EQ 1.00 

0.47 

0.30 

0.34 

Chi-Square=0.00,df=0,P-value=1.00000,RMSEA=0.000

Behaviors for Global Warming Alleviation (BEH) was 
revealed as the followings.  
     Confirmatory factors of EQ had Bartlett’s test of 
Sphericity of 185.539 statistically significant level of 
0.01, and Kaiser–Mayer–Olkin Measure of Sampling 
Adequacy/MSA of 0.593. This indicated that 
components of EQ aspect had proper relationship at 
good level and it can be used for analysis of 
confirmatory factors as shown in Figure 2 and table 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Confirmatory factors of Emotional Quotient  
Table 1  
Results of Analysis of Confirmatory factors of Emotional 
Quotient  

Components of 
Emotional Quotient  Weight SE t 2R  

X1 Emotional 
Realization 

0.47 0.04 10.61** 0.86 

X2 Emotional 
Control 

0.30 0.04 7.39** 0.20 

X3 Performance and 
Decision Making 

0.34 0.04 8.12** 0.27 

Chi-square = 0.00 df = 0 P = 1.00000 
 GFI =1.00 AGFI =1.00 RMSEA = 0.000 RMR =0.000 

** Statistically significant level of .01 
     From Figure 1 and table 1, results of analysis of 
confirmatory factors of Emotional Quotient (EQ) from 
3 observed variables was revealed that the model was 
congruent to empirical data by considering from 1) 

Goodness of Fit Index (GFI) equaled to 1.00 and Adjust 
Goodness of Fit Index (AGFI) equaled to 1.00, 2) Root 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
equaled to 0.000 (RMSEA < 0.05) and 3) Chi- Square 
value had no statistically significant at level of 0.01 and 
divided by degree of freedom was lesser than or 
equaled to 5.00 ( 5.00/dfχ 2 ≤ ).  
     Considering on loading weight of observed variables 
in model, it was revealed that observed variables had 
loading weight with 0.30 to 0.47 and had covariate to 
model of Emotional Quotient (EQ) with 20.00 to 86.00 
percent. 
      1.2 Results of confirmatory factors analysis of 
exogenous variable of Adersity Quotient (AQ) 
     Confirmatory Factor Analysis of Exogenous Variables 
of Adversity Quotient (AQ) affecting to Environmental 
Behaviors for Global Warming Alleviation (BEH) was 
revealed as the followings.  
     Confirmatory factors of AQ had Bartlett’s test of 
Sphericity of 339.969 statistically significant level of 
0.01, and Kaiser–Mayer–Olkin Measure of Sampling 
Adequacy/MSA of 0.694. This indicated that 
components of AQ aspect had proper relationship at 
good level and it can be used for analysis of 
confirmatory factors as shown in figure 3 and table 2.  

 
Figure 3 Confirmatory factors Adversity Quotient  
 

X4 0.21 

X5 0.47 

X6 0.15 

AQ 1.00 

Chi-Square=0.00,df=0,P-value=1.0000,RMSEA=0.000 

0.40 

0.77 

0.52 
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Table 2  
Results of analysis of confirmatory factors of Adversity 
Quotient  

Components Adversity 
Quotient  

Weigh
t SE t 2R  

X4 Personal Challenge 0.40 0.03 13.14** 0.44 

X5 Family Challenge 0.77 0.05 14.75** 0.56 

X6 Social Challenge 0.52 0.03 15.85** 0.65 
Chi-square = 0.00 df = 0 P = 1.00000 
 GFI =1.00 AGFI =1.00 RMSEA = 0.000 RMR =0.000 

** Statistically significant level of .01 
     From figure 2 and table 2, results of analysis of 
confirmatory factors of Adversity Quotient (AQ) from 3 
observed variables was revealed that the model was 
congruent to empirical data by considering from 1) 
Goodness of Fit Index (GFI) equaled to 1.00 and Adjust 
Goodness of Fit Index (AGFI) equaled to 1.00, 2) Root 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
equaled to 0.000 (RMSEA < 0.05) and 3) Chi- Square 
value had no statistically significant at level of 0.01 and 
divided by degree of freedom was lesser than or 
equaled to 5.00 ( 5.00/dfχ 2 ≤ ). 
     Considering on loading weight of observed variables 
in model, it was revealed that observed variables had 
loading weight with 0.40 to 0.77 and had covariate to 
model of Adversity Quotient (AQ) with 44.00 to 65.00 
percent. 
      1.3 Confirmatory factors analysis of exogenous 
variables of Environmental Education (EE) 
     Confirmatory Factor Analysis of Exogenous 
Variables of Environmental Education (EE) affecting to 
Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) was revealed as the followings.  

     Confirmatory factors of EE had Bartlett’s test of 
Sphericity of 2115.466 statistically significant level  
(p< .01) and Kaiser–Mayer–Olkin Measure of 
Sampling Adequacy/MSA) of 0.860. This indicated that 
components of EE aspect had proper relationship at 
good level and it can be used for analysis of 
confirmatory factors as shown in figure 4 and table 3.  

 
Figure 4 Confirmatory factors of Environmental 
Education  
Table 3  
Results of analysis of confirmatory factors of 
Environmental Education 

Components of 
Environmental 
Education 

Weight SE t 2R  

X7 Knowledge and 
Understanding 0.59 0.030 19.38** 0.68 
X8  Environmental 
Awareness 0.62 0.026 24.14** 0.93 
X9 Environmental 
Attitude 0.78 0.030 25.70** 0.99 
X10 Environmental 
Skill 0.36 0.030 12.11** 0.31 
X11 Environmental 
Participation 0.41 0.031 13.13** 0.36 
X12 Environmental 
Evaluation 0.44 0.026 16.76** 0.54 
Chi-square = 7.83 df = 5 P = 0.16603  
 GFI = 0.99 AGFI = 0.97 RMSEA = 0.038 RMR =0.0032 

X7 0.16 

X8 
0.03 

X9 0.00 

X10 
0.28 

X11 
0.29 

X12 0.16 

EE  1.00 

Chi-Square=7.83, df=5, P-value=0.16603,RMSEA=0.038
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** Statistically significant level of .01 
     From Figure 3 and table 3, results of analysis of 
confirmatory factors of EE from 5 observed variables 
was revealed that the model was congruent to empirical 
data by considering from 1) Goodness of Fit Index 
(GFI) equaled to 0.99 and Adjust Goodness of Fit Index 
(AGFI) equaled to 0.97, 2) Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) equaled to 0.041  
(RMSEA < 0.05) and 3) Chi- Square value had no 
statistically significant at level of 0.01 and divided by 
degree of freedom was lesser than or equaled to 5  
( 5.00/dfχ 2 ≤ ). 
     Considering on loading weight of 6 observed 
variables in model, it was revealed that observed 
variables had loading weight with 0.36 to 0.78 and had 
covariate to model of Environmental Education with 
31.00 to 99.00 percent. 
 2. Results of confirmatory factors of 
endogenous variable 
     Results of Confirmatory Factors Analysis of 
Endogenous Variables of Inspiration of Public 
Consciousness influencing to Environmental 
Conservation Behaviors was revealed as followings.  
      2.1 Confirmatory factors analysis of endogenous 
variables of inspiration of public consciousness for 
environmental conservation (IPC) 

     Confirmatory Factors Analysis of Endogenous 
Variables of Inspiration of Inspiration of Public 
Consciousness for Environmental Conservation (IPC) 
to Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) was revealed as the followings.  
     Confirmatory Factors of Inspiration of Inspiration of 
Public Consciousness for Environmental Conservation 
(IPC) had Bartlett’s test of Sphericity of 1280.480 
statistically significant level (p< 0.01) and Kaiser–
Mayer–Olkin Measure of Sampling Adequacy/MSA) of 
0.846. This indicated that components Inspiration of 
Inspiration of Public Consciousness for Environmental 
Conservation (IPC) aspect had proper relationship at 
good level and it can be used for analysis of 
confirmatory factors as shown in figure 5 and table 4.  

 
Figure 5 Confirmatory factor of Inspiration of Public 
Consciousness for Environmental Conservation  

Table 4  
Results of analysis of confirmatory factors of public consciousness for environmental conservation 

Confirmatory factors of Public Consciousness for Environmental Conservation  Weight SE t 2R  
Y7 Person as Role Model  0.60 0.029 20.39** 0.70 
Y8 Impressive Event  0.62 0.030 21.04** 0.76 
Y9 Impressive Environment 0.71 0.029 24.80** 0.92 
Y10 Media Receiving 0.62 0.028 21.69** 0.76 
Chi-square = 1.84 df = 1 P = 0.17496  
 GFI = 1.00 AGFI = 0.98 RMSEA = 0.046 RMR = .0030 

** Statistically significant level of .01 

Y7 0.15 

Y8 0.12 

Y9 0.05 

Y10 0.12 

IPC 1.00 

Chi-Square=1.84, df=1, P-value=0.17496, 
RMSEA=0.046 

0.60 

0.62 

0.71 

0.62 

-0.05 
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     From Figure 4 and table 4, results of analysis of 
confirmatory factors of IPC from 4 observed variables 
was revealed that the model was congruent to empirical 
data by considering from 1) Goodness of Fit Index 
(GFI) equaled to 1.00 and Adjust Goodness of Fit Index 
(AGFI) equaled to 0.98, 2) Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) equaled to 0.046  
(RMSEA < 0.05), and 3) Chi- Square value had no 
statistically significant at level of .01 and divided by 
degree of freedom was lesser than or equaled to 5.00  
( 5.00/dfχ 2 ≤ ). 
     Considering on loading weight of 4 observed 
variables in model, it was revealed that observed 
variables had loading weight with 0.60 to 0.71 and had 
covariate to model of Inspiration of Public 
Consciousness for Environmental Conservation (IPC) 
with 70.00 to 92.00 percent.  
      2.2 Confirmatory factors analysis of endogenous 
variables of environmental behaviors for global 
warming alleviation (BEH) 

     Confirmatory Factors of Environmental Behaviors 
for Global Warming Alleviation had Bartlett’s test of 
Sphericity of 1409.304 statistically significant level  
(p< 0.01) and Kaiser–Mayer–Olkin Measure of 
Sampling Adequacy/MSA) of 0.833. This indicated that 
components of BEH aspect had proper relationship at 
good level and it can be used for analysis of 
confirmatory factors as shown in Figure 6 and table 5.  

 
Figure 6 Confirmatory factors of Environmental 
Behaviors for Global Warming Alleviation 

Table 5  
Results of analysis of confirmatory factors of environmental behaviors for global warming alleviation 

Confirmatory factors of Environmental Behaviors for 
Global Warming Alleviation Weight SE t 2R  
Y1 Consumption Behavior 0.44 0.031 14.21** 0.45 
Y2 Energy Conservation Behavior 0.39 0.031 12.70** 0.37 
Y3 Recycling Behavior  0.63 0.031 19.89** 0.73 
Y4 Waste Management Behavior 0.61 0.036 16.78** 0.62 
Y5 Travelling Behavior 
Y6 Knowledge Transferring for  
Environmental Conservation 

0.49 
0.60 

 

0.028 
0.0.8 

 

17.52** 
18.00** 

 

0.61 
0.63 

 
Chi-square = 4.94 df = 4 P = 0.29356 
GFI = 1.00 AGFI = 0.98 RMSEA = 0.024 RMR = 0.0055 

** Statistically significant level of .01 
     From Figure 6 and table 5, results of analysis of 
confirmatory factors of Environmental Behaviors for 

Global Warming Alleviation from 6 observed variables 
was revealed that the model was congruent to empirical 
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RMSEA=0.024 

0.4

0.3

0.6

0.6

0.4

0.6

0.11 

-0.04 

-0.10 

0.06 

0.02 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 227

data by considering from 1) Goodness of Fit Index 
(GFI) equaled to 1.00 and Adjust Goodness of Fit Index 
(AGFI) equaled to 98, 2) Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) equaled to 0.000  
(RMSEA < 0.05) and 3) Chi- Square value had no 
statistically significant at level of 0.01 and divided by 
degree of freedom was lesser than or equaled to 5.00  
( 5.00/dfχ 2 ≤ ).  
     Considering on loading weight of 6 observed 
variables in model, it was revealed that observed 
variables had loading weight with 0.39 to 0.63 and had 
covariate to model of Environmental Behaviors for 
Global Warming Alleviation (BEH) with 37.00 to 73.00 
percent. 
      3. Results of effect among variables in model in 
terms of direct effect 
     1) Confirmatory factors of Emotional Quotient (EQ) 
had direct effect to Inspiration of Public Consciousness 
for Environmental Conservation (IPC) and 
Environmental Behaviors for Global Warm 0.26 and 
0.29. Moreover, model Emotional Quotient (EQ), had 
indirect effect to Environmental Behaviors for Global 
Warming Alleviation (BEH) with statistically 
significant at level of 0.01 with effect of 0.17. 
      2) Confirmatory factors of Adversity Quotient (AQ) 
had direct effect to Inspiration of Public Consciousness 
for Environmental Conservation (IPC) and 
Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) with statistically significant at level 
of 0.01 with effect of 0.29 and 0.30. Moreover, 
confirmatory factors in aspect of Adversity Quotient 
(AQ) had indirect effect to Environmental Behaviors 
for Global Warming Alleviation (BEH) with 

statistically significant at level of 0.01 with effect of 
0.19. 
     3) Confirmatory factors of Environmental Education 
(EE) had direct effect to Inspiration of Public 
Consciousness for Environmental Conservation (IPC) 
and Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) with statistically significant at level 
of 0.01 with effect of 0.51 and 0.46. Moreover, 
confirmatory factors in aspect of Environmental 
Education (EE) had indirect effect to Behaviors for 
Global Warming Alleviation (BEH) with no statistically 
significant at level of 0.01 with effect of 0.34. 
     4) Confirmatory factors of Inspiration of Public 
Consciousness for Environmental Conservation (IPC) 
had direct effect Environmental Behaviors for Global 
Warming Alleviation (BEH) with statistically 
significant at level of 0.01 with effect of 0.67.  
     5) Considering on structural model confirmatory 
factors of Adversity Quotient (AQ), oEmotional 
Quotient (EQ), and Environmental Education (EE) were 
able to explain the variation of endogenous factors of 
Inspiration of Public Consciousness for Environmental 
Conservation (IPC) to caused Environmental Behaviors 
for Global Warming Alleviation (BEH) with 97.00 
percent as following in Equation (1). 
BEH = 0.30*AQ+0.29*EQ +0.46*EE+ 0.67 *IPC..(1) 
   (R2 = 0.97)  
     Equation (1) factors that had the most effect to 
Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) was Inspiration of Public 
Consciousness (IPC) with effect of 0.67 and 
subsequences were Environmental Education (EE), 
Adversity Quotient (AQ) and Emotional Quotient (EQ) 
with effect of 0.46, 0.30, and 0.29 respectively. These 
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were able to explain the variation of Environmental 
Behaviors for Global Warming Alleviation (BEH) with 
97.00 percent. 
     Consequently, confirmatory factors of 
Environmental Education (EE), Emotional Quotient 
(EQ), and Adversity Quotient (AQ), were able to 
explain the variation of confirmatory factors of 
Inspiration of Public Consciousness for Environmental 
Conservation (IPC) with 85.00 percent. Therefore, the 
equation can be written as following Equation (2).  

IPC = 0.51*EE0.29*AQ + 0.26*EQ ………….…….(2)  
(R2 = 0.85)  
     Equation (2) factors that had the most effect to 
Inspiration of Public Consciousness for Environmental 
Conservation (IPC) was Environmental Education (EE) 
with effect of 0.51, subsequences were Adversity 
Quotient (AQ) and Emotional Quotient (EQ), with 
effect of 0.29 and 0.26. These were able to explain the 
variation of Inspiration of Public Consciousness for 
Environmental Conservation (IPC) with 85.00 percent.  

 
Figure 6 Model of Direct and Indirect Effect of EQ, AQ and EE through IPC Affecting BEH  
 
Discussion 
     The results was revealed that confirmatory factors of 
Intelligence Emotional Quotient (EQ) had direct effect 

to Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) with statistically significant at level 
of 0.01 with effect of 0.29, and had indirect effect to 
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Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) with statistically significant at level 
of 0.01 with effect of 0.17. Furthermore, Emotional 
Quotient (EQ) had direct effect to Inspiration of Public 
Consciousness (IPC) with statistically significant at 
level of 0.01 with effect of 0.26 (Thiengkamol, 2011i; 
Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 2012c; 
Thiengkamol, 2012d; Thiengkamol, 2012e; 
Donkonchum et al., 2012a; Gonggool et al., 2012b; 
Morrasri et al, 2012b; Ruboon et al., 2012a; Udonboon 
et al., 2012b). 
     Therefore, it is evidently that Emotional Quotient 
(EQ) composing of Emotional Realization (X1), 
Emotional Control (X2) and Performance and Decision 
Making (X3) affecting to Environmental Behavior for 
Global Warming Alleviation (BEH) through Inspiration 
of Public Consciousness (IPC) composing of Person as 
Role Model (Y7), Impressive Event (Y8), Impressive 
Environment (Y9), and Media Receiving (Y10), 
therefore the results of this study are harmonious to 
various studies of Thiengkamol and her colleagues. 
     Concurrently, the results was revealed that 
confirmatory factors of Adversity Quotient (AQ) had 
direct effect to Environmental Behaviors for Global 
Warming Alleviation (BEH) with statistically 
significant at level of 0.01 with effect of 0.30, and had 
indirect effect to Environmental Behaviors for Global 
Warming Alleviation (BEH) with statistically 
significant at level of 0.01 with effect of 0.19. 
Furthermore, Adversity Quotient (AQ) had direct effect 
to Inspiration of Public Consciousness (IPC) with 
statistically significant at level of 0.01 with effect of 
0.29.  

     Therefore, it is clearly seen that Adversity Quotient 
(AQ) composing of Personal Challenge (X4), Family 
Challenge (X5) and Social Challenge (X6) affecting to 
Environmental Behavior for Global Warming 
Alleviation (BEH) through Inspiration of Public 
Consciousness (IPC) composing of Person as Role 
Model (Y7), Impressive Event (Y8), Impressive 
Environment (Y9), and Media Receiving (Y10), 
therefore the results of this study are harmonious to 
various studies of Thiengkamol and her colleagues. 
     The exogenous factors of Emotional Quotient (EQ), 
Adversity Quotient (AQ) and Environmental Education 
(EE) were able to explain the variation of endogenous 
factors of Inspiration of Public Consciousness (IPC) to 
caused Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) with 97.00 percent (Thiengkamol, 
2011i; Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 2012c; 
Thiengkamol, 2012d; Thiengkamol, 2012e; 
Thiengkamol, 2013a; Donkonchum et al., 2012a; 
Gonggool et al., 2012b; Morrasri    et al., 2012b; 
Pimdee et al., 2012a; Ruboon et al., 2012a; Udonboon 
et al., 2012b). 
     Moreover, Environmental Education (EE) had direct 
effect to Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) with statistically significant at level 
of 0.01 with effect of 0.46, and had indirect effect to 
Environmental Behaviors for Global Warming 
Alleviation (BEH) with statistically significant at level 
of 0.01 with effect of 0.34. Furthermore, Environmental 
Education (EE) had direct effect to Inspiration of Public 
Consciousness (IPC) with statistically significant at 
level of 0.01 with effect of 0.51.  
     Therefore, it is clearly seen that Environmental 
Education (EE) composing of Knowledge and 
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Understanding (X7), Environmental Awareness (X8), 
Environmental Attitude (X9), Environmental Skill  
(X10), Environmental Participation (X11), and 
Environmental Evaluation (X12) affecting to 
Environmental Behavior for Global Warming 
Alleviation (BEH) through Inspiration of Public 
Consciousness (IPC) composing of Person as Role 
Model (Y7), Impressive Event (Y8), Impressive 
Environment (Y9), and Media Receiving (Y10), 
therefore the results of this study are harmonious to 
various studies of Thiengkamol and her colleagues 
(Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2011j; 
Thiengkamol, 2012c; Thiengkamol, 2012d; 
Thiengkamol, 2012e; Donkonchum et al., 2012a; 
Gonggool et al., 2012b; Morrasri et al, 2012b; Ruboon 
et al., 2012a; Udonboon et al., 2012b). 
     The model of EQ, AQ and EE affecting to BEH 
through IPC was verified the proposed model was fitted 
with all observe variables according to criteria of Chi-
Square value differs from zero with no statistical 
significant at 0.05 level or Chi-Square/df value with 

lesser or equal to 5, P-value with no statistical 
significant at 0.05 level and RMSEA (Root Mean 
Square Error Approximation) value with lesser than 
0.05 including index level of model congruent value, 
GFI (Goodness of Fit Index) and index level of model 
congruent value, AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) 
between 0.90-1.00.  
     Therefore, it might be concluded that EQ, AQ and 
EE play very important roles to create the 
environmental behavior of consumption behavior, 
energy conservation, waste management, travelling 
behavior, recycling behavior, and knowledge 
transferring and supporting for environmental 
conservation, therefore Four Nobel Truths should be 
reintroduced again in the school. However, EQ and AQ 
are significant factors for undergraduate students to 
have environmental conservation behavior for global 
warming alleviation through public consciousness to 
meet sustainable development. These results were 
congruent to concepts proposed by Thiengkamol 
(2009a, 2009b, 2011e, 2011f). 
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รูปแบบการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสําหรับฟาร์มสุกร 
Environmental Conservation Model for Swine Farm 

         Preecha Srikaewtum, Narueset Prasertsri and Tanarat Khoowaranyoo Thiengkamol 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัก่ึงทดลองน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหว่างกนัและหลงัทดลองของ
ความรู้ทางส่ิงแวดลอ้ม เจตคติทางส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้ม แรงบนัดาลใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และผลสัมฤทธ์ิการอบรม กลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงหมู จาํนวน 27 คนของ 
อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย โดยวิธีการใช้เทคนิคการสุ่มอย่าง
เฉพาะเจาะจง ดว้ยเกณฑค์ดัเลือกว่าผูเ้ขา้รับการอบรมมีความยินดีและใหค้าํมัน่สัญญาท่ีจะมีส่วนร่วมตลอดการวิจยั ใช้
การประเมินสามดา้นเพื่อประเมินการมีส่วนร่วม และการประเมินส่ีดา้นเพื่อประเมินการแสดงบทบาทสมมุติการเป็น
วิทยากร ใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียดว้ย Paired t-test และ One-way ANOVA หลงัการดาํเนินการ
ดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมแบบพาอิก ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ีย ความรู้ทางส่ิงแวดลอ้ม เจตคติทาง
ส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้ม แรงบนัดาลใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
และผลสัมฤทธ์ิการอบรม สูงกว่าก่อนอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต 
คะแนนเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีการประเมินส่ีดา้นพบว่าคะแนน
เฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

คาํสําคญั : รูปแบบ, การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม, เกษตรกรผูเ้ล้ียงหมู 
 

Abstract 
 The research objective was to compare the mean scores between pretest and posttest of environmental 
knowledge, environmental attitude,environmental awareness, inspiration of environmental conservation, 
environmental conservation behavior and training achievement. The quasi-experimental research was implemented 
with 27 swine farmers of Kosum Phisai District, Maha Sarakham Province in Northeastern region of Thailand. They 
were gathered by purposive sampling technique based on criteria of public mind and commitment to participate via 
the whole research operation. Three Dimensional Evaluations were used for determining the participation and Four 
Dimensional Evaluations were used for trainer role play evaluation. Paired t-test and One-way ANOVA was used to 
determine the mean scores difference. After Participation-Appreciation-Influence-Control (PAIC) implemented, the 
results revealed that the mean scores of posttest of environmental knowledge, environmental attitude, environmental 
awareness, inspiration of environmental conservation, environmental conservation behavior and training achievement 
were higher than pretest with statistical significance (p < 0.01for all aspects). In present and future situations 
illustrated that mean scores were different with no statistical significance (p > 0.05 and p > 0.05). Furthermore Four 
Dimensional Evaluation, the mean scores were different with no statistical significance (p > 0.05).  
 

Keywords: Model, Environmental conservation, Swine farm 
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Introduction 
 During the past period, swine farm was 
operated with simple pattern by cultivating plant and 
feed the animal for family consumption. The method 
and techniques is not complicated and lean on the 
natural condition. Currently, swine farm has been 
developed by introducing food technology and 
veterinary pharmacological knowledge; therefore it has 
been changed from simple method to complicated 
technology in order to the economic purpose.  Swine 
farm has been changed and developed continuously due 
to the change of natural resources, social and economic 
including the risk and uncertainty of different factors 
that farmer is unable to control  such as change of 
weather, agricultural product price fluctuation, demand 
and competition of agricultural good production, 
therefore the management and decision making are 
important factors that needs to concern and 
environmental management must be considered to 
search the appropriateness for environmental quality 
maintenance and to avid from the community people 
objection (Pinprayong et al., 2003).    
 Swine farm in Thailand are able to produce 
pork for exporting; there is developing swine genetic by 
introducing different technologies to integrate in swine 
farming extremely. However, its genetic was developed 
to produce pork without high meat and low fat. 
Consequently, these swine need more diverse nutrients 
and minerals but some farmer is over feeding nutrients 
and minerals, so the swine are unable to utilize it, then it 
excretes to feces and urines. These are important causes 
of smell and environmental toxic (Srisawang, 2000).    
 Swine farm usually faced with environmental 
health because it is origin of environmental pollution 

whether in forms of wastewater, excretions and smell. 
Therefore it not only causes environmental problem but 
it is also a source of germ, fly, and mosquito dispersion 
which are harmful to human and swine health as well. 
The swine farmer must establish the farm by selecting 
appropriate location and need to set policy and plan for 
waste management properly in order to minimize the 
environmental problem surrounding farm (Siri, 1997).    
 Environmental concern at present of Thailand, 
particularly, community peoples also feel anxiety for 
environmental problems extremely. Prior period, the 
swine farm has mainly fed at the outside the city or 
rural areas but presently the urban has expanded to rural 
areas increasingly, therefore the people has migrated 
and has finally settled as community. Generally, the 
swine farmer frequently selects the location that is far 
from the crowded area but when the people migrated to 
live near the swine farm. The economic progress in 
different facets whether development of tourism site 
and resort building to support the tourist or expansion of 
house building, therefore it unavoidably moves nearby 
the swine farm. The environmental problems of 
wastewater and smell are the main problems of swine 
farm; therefore people will start to dispute the swine 
farmer to move to outside the community. This causes 
conflict between swine farmer and general people in 
community (Soncharoensup, 2001).  
 Environmental management for swine farm, it 
requires to pay attention for the wastewater, smell 
pollution, air pollution and noise pollution to disturb the 
neighbors because these are significant environmental 
problems that threaten to the neighbor. Finally, it can be 
a cause on bad relationship among farmers and other 
peoples. Particularly, at present there is an extension of 
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swine farming; therefore the swine farmer needs to have 
proper environmental management knowledge to deal 
with these environmental problems correctly. Even 
though, the governmental sector has launched the 
project of bio-gas production by supporting the fund in 
the last decade but the project is not continuous until to 
present. Additionally, the private sector of some 
agricultural companies also support for system swine 
farm management but some of rural peoples are not sure 
about the benefit gain from joining with this private 
sector due to several causes such as requirement of huge 
budget investment or uncertainty of pork price in the 
market. However the demand of pork for consumption 
is a driving force to challenge the people to initiate for 
starting with small swine farming that has distributed 
over across of all region of country including 
northeastern region of country. Therefore there are a lot 
of swine farm including small, middle and large sizes 
(Department of Pollution Control, 2013). 
 Therefore, integrating the environmental 
education principles comprising environmental 
knowledge, environmental attitude, and environmental 
awareness for swine farmer is an essential idea to meet 
sustainable development. However, the conference of 
environment and development of United Nation since 
1992, the Agenda 21 of global action plan was 
introduced that the concept of sustainable development 
would be real occurred when people “Think Globally 
but Act Locally” for natural resources and 
environmental conservation. This is simply to explain 
that people at present generation should have 
knowledge, understanding the interrelationship among 
living creatures in both physical and biological 
environment including proper decision making on 

environmental problems. Thus, any human activities for 
living needs to use the natural resources are impacts to 
environmental quality as well. Therefore, it is their 
obligations to take responsibility for any activities that 
they implemented (Office of National Economic and 
Social Development Plan, 2010; WCED, 1987; Volker, 
2007; Watkinson, 2009; Thiengkamol, 2009c; 
Thiengkamol, 2011a; Thiengkamol, 2011e). 
 Thiengkamol has proposed about inspiration of 
public mind on environmental conservation. She and 
her colleagues conducted different researches on diverse 
issue by using inspiration of public mind on 
environmental conservation. The results of numerous 
studied illustrated that it is an essential variable that 
affecting to environmental behaviors in wide range 
target groups whether primary school student, 
secondary school, high school, general people, teacher 
and learning disability student. All of these research 
results indicated that inspiration of public mind of 
environmental conservation had positive direction to 
pro-environmental behavior definitely. She explained 
that public mind inspiration is occurring from insight 
and it entirely differs from motivation because 
inspiration needs no rewards, admirations, and 
complements. Particularly, inspiration of public 
consciousness or public mind for environmental 
conservation, therefore when one has inspiration to 
conserve natural resources or environment, one requires 
no rewards, honor, money, admirations or complements 
because one is willing to do from one’s insight. 
Therefore inspiration might occur due to admiration in a 
person as role model or idle, or pleasure from events, 
situations, environment, and media perceiving such as 
movies, book, magazine, and internet. (Thiengkamol,  
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2009a; Thiengkamol, 2009b; Thiengkamol, 2011a; 
Thiengkamol,  2011e; Thiengkamol, 2011i; 
Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 2012c; 
Thiengkamol, 2012d; Ruboon et al, 2012a; Gonggool et 
al, 2012b; Pimdee et al., 2012a). 
 However, environmental quality management 
in swine farm is an important issue because the 
neighbors feel they are threatened by swine farming 
activities in different terms whether bad smell, noise 
pollution, water pollution and excretion. In order to live 
together with harmonization among community peoples 
and swine farmers, therefore it needs to provide proper 
environmental knowledge, adjust environmental 
attitude, and raise environmental awareness in order to 
change swine farmer behavior by implementing with 
effective training process of Participation-Appreciation-
Influence-Control (PAIC) process. PAIC process 
emphasized on the result of behavioral change in 
various issues on environmental conservation behavior 
based on the knowledge, understanding, awareness, 
attitude, skill, participation, and sensitivity for people to 
alter their behavior to achieve the pro-environmental 
conservation for sustainable development. However, 
Kosum Phisai District in Maha Sarakham Province 
locates in the Northeastern region of Thailand; there are 
numerous families that have swine farming as 
supplementary occupation. Therefore, if the swine 
farmers receive the training to be trainer and educator 
for knowledge transferring, particularly in 
environmental conservation through real practice in 
their farms, it will be a good change to conserve 
environment and create good relationship among 
community peoples. Moreover, if they are able to 
produce bio-gas from swine farm, it will help them for 

economic aspect and conserve the community 
environment for sustainable development. PAIC process 
can build the participants to have inspiration for 
environmental conservation and to be trainer to transfer 
environmental knowledge, attitude and awareness to 
other swine farmers if they are appreciate and concern 
for the important of environmental quality with public 
mind (Thiengkamol, 2009a; Thiengkamol, 2009b; 
Thiengkamol, 2010b; Thiengkamol, 2011a; 
Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011h; 
Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2012e; 
Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 2012b; 
Chomputawat, 2013; Chaisena et al., 2013; 
Jongwutiwes et al., 2012a; Udonboon et al., 2012a). 
 
Objective 
 The objective was to compare the mean scores 
between pretest and posttest of the mean scores between 
pretest and posttest of environmental knowledge, 
environmental attitude, environmental awareness, 
inspiration of environmental conservation, 
environmental conservation behavior and training 
achievement. 
 
Methodology 
 The research operation was conducted in steps 
by step as the followings:  
 1) The handbook of environmental 
conservation for swine farm was constructed for swine 
farmers of Kosum Phisai District, Maha Sarakham 
Province in Northeastern region of Thailand. Its content 
consisted of environmental knowledge, environmental 
attitude, environmental awareness, inspiration of 
environmental conservation, and environmental 
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conservation behavior for swine farm (Siri, 1997; 
Soncharoensup, 2001; Srisawang, 2000; InWent-DSE-
ZEL, 2002; Thiengkamol, 2009c; Thiengkamol, 2011a; 
Thiengkamol, 2012a).  
 2) The research instruments composed of 
questionnaire and evaluation forms. The questionnaire 
was used for determining participant about 
environmental knowledge, environmental attitude, 
environmental awareness, inspiration of environmental 
conservation, and environmental conservation behavior 
for swine farm. The reliability of questionnaire was 
0.951. 
 3) The evaluation forms of Three Dimensions 
and Four Dimensions were constructed to evaluate the 
participant practice during PAIC implemented. 
 4) Participant of 27 swine farmers of Kosum 
Phisai District. They would be recruited according to 
the setting criteria (willingness, time, devotion, 
commitment, and public mind).   
 5) Participant 27 swine farmers of Kosum 
Phisai District, Maha Sarakham Province were 
employed to determine the training results of 
environmental knowledge, environmental attitude, 
environmental awareness, inspiration of environmental 
conservation, and environmental conservation behavior 
for swine farm, and training achievement. The PAIC 
was used to train participant systematically. The focus 
group discussion integration with brain storming and 
Training of Trainer (TOT) were organized (Langly, 
1998, Weiss, 1993; Sproull, 1988; InWent-DSE-ZEL., 
2002; Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 2012b). The 
Three Dimensional Evaluation (TDE) was used to 

determine the relevant of three aspects evaluation 
regarding Self-evaluation, Friend-evaluation, and 
Facilitator-evaluation for training participation. The 
Four Dimensional Evaluation (FDE) was used for 
trainer role play evaluation (Thiengkamol, 2011a; 
Thiengkamol, 2011g; Thiengkamol, 2011h; 
Thiengkamol, 2011e).   
 6) Paired t-test and One-way ANOVA was 
used for data analysis to determine the mean scores 
difference. 
 
Results 
 The results of the study were as the followings. 
4.1General Characteristics of Swine Farmers 
The sample group of this study was 27 swine farmers of 
Kosum Phisai District, Maha Sarakham Province in 
Northeastern region of Thailand in the year of 2013. 
The sample was swine farmers who were chosen to be 
trained as trainer on environmental knowledge, 
environmental attitude, environmental awareness, 
inspiration of environmental conservation, and 
environmental conservation behavior. Most of them 
were male with 25 (92.59%), paid respect to Buddhism 
with 27 (100.00%), graduated with primary school level 
with 17 (62.97%), had social status as general people 
with 21 (77.78%), had age between 34-62 years old 
with mean of 49.52 years old, had income between 
10,000-60,000 bath with mean of 28,180.00 baht and 
had wastewater treatment with 22 (81.48%) as 
illustrated in table 1. 
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Table 1  
Demographic Characteristics of Swine Farmers 

Characteristics 
Swine Farmers 
Frequency Percent 

Sex  
Male 
Female 

 
25 
2 

 
92.59 
7.41 

Religion respect  
Buddhism 
Christ 

 
27 
- 

 
100.00 

Education Level 
Primary School  
Lower Secondary School 
Upper Secondary School  
Vocation 
Bachelor 

 
17 
6 
1 
2 
1 

 
62.97 
22.22 
3.70 
7.41 
3.70 

Social Status 
Community Leader/Organization Leader 
General people   

 
6 
21 

 
22.22 
77.78 

Age  
Between 34-62 years, Mean=49.52, S.D.=8.38 

  
 

Income  
Between 10,000-60,000 baht 
Mean=28,180.00 baht, S.D.=15,023.86 baht 

  
 

Wastewater treatment  
Yes 
No 

 
22 
5 

 
81.48 
18.52 

Total 27 100.00 
 
4.2. Results of Pretest and Posttest with PAIC technique 
 PAIC technique was trained for 27 swine 
farmers about environmental knowledge, environmental 
attitude, environmental awareness, inspiration of 
environmental conservation, and environmental 

conservation behavior for swine farm. The research 
results revealed that before and after PAIC training 
process implemented, the mean scores of posttest of 
training results on environmental knowledge, 
environmental attitude, environmental awareness, 
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inspiration of environmental conservation, and 
environmental conservation behavior for swine farm 
and training achievement were higher than pretest with 

statistical significance (p< 0.01, p< 0.01, p< 0.01, p< 
0.01, p< 0.01and p< 0.01), as illustrated in table 2. 

 
Table 2  
Pretest and Posttest of Swine Farmers 

Training Issues 
Posttest Pretest 

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

Environmental Knowledge  87.22 6.09 79.2 4.64 9.30 0.00** 
Environmental Attitude 114.96 6.38 104.07 7.21 9.60 0.00** 
Environmental Awareness 43.00 3.81 36.89 3.26 8.72 0.00** 
Inspiration of Environmental 
Conservation 98.22 4.46 92.37 4.43 9.15 0.00** 

Environmental Conservation 
Behavior 

42.63 2.75 38.37 2.86 6.15 0.00** 

Training Achievement 381.78 12.13 213.56 8.78 32.75 0.00** 
** Significant Level at 0.01 
 
4.3 Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Present Situation 
 Three Dimensional Evaluation was employed 
for determination the participation of 27 swine farmers 
in three aspects evaluation in present situation, Self-
evaluation, Friend-evaluation, and Facilitator-evaluation 
by using One-way ANOVA Analysis in order to 

determine the mean score differences of three groups. 
The results of One-way ANOVA illustrated that there 
were different mean scores among Self- evaluation, 
Friend evaluation and Facilitator evaluation about 
participation in training process with no statistical 
significance (p>0.05) as illustrated in table 3.  

 
Table 3 
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 

0.43 
10.46 
10.89 

2 
78 
80 

0.22 
0.13 

1.61 0.207 

* Significant Level at 0.05 
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4.4 Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Future Situation 
 Three Dimensional Evaluations were 
employed for determination the perceptions of 27 swine 
farmers in three aspects evaluation in future situation, 
Self-evaluation, Friend-evaluation, and Facilitator-

evaluation by using One-way ANOVA Analysis in 
order to determine 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 with no statistical significance (p>0.05) 
as illustrated in table 4.  

 
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 
Within Groups 
Total 

0.03 
5.86 
5.89 

2 
78 
80 

0.01 
0.08 

0.18 0.832 

* Significant Level at 0.05 
 
4.5 Results of Four Dimensional Evaluations for Trainer 
Role Play 
 Four Dimensional Evaluations were employed 
for determination the trainer role play in four aspects 
evaluation of Trainer self-evaluation, Trainer friend 
evaluation, Audience evaluation and Expert trainer 

evaluation by using One-way ANOVA Analysis in 
order to determine the mean score differences of four 
groups. The results of One-way ANOVA illustrated that 
there were different mean scores about trainer role play 
during PAIC with no statistical significance (p>0.05) as 
illustrated in table 5.  

 
Table 5 
Results of Four Dimensional Evaluations for Trainer Role Play 
Source of Variation Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 0.03 3 0.01 0.32 0.813 
Within Groups 6.48 160 0.04   
Total 6.51 163    
* Significant Level at 0.05 
 
During the PAIC training implementation, focus groups 
discussion and brain storming were incorporated, as a 
result, it is perceptible that they intentionally paid 

attention and participated. Moreover, they were able to 
communicate their idea and explain to their friends in 
the small group about their concept for environmental 
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conservation for their swine farm. Simultaneously, they 
were also appreciating to play role as trainer 
successfully. In small group discussion, they happily 
participated and were able to use their own imagination 
to draw their own idea and express their thinking to 
propose project for implementing after PAIC training 
completed. Furthermore, they planned to contribute 
their knowledge and understanding to other swine 
farmers in the same community and plan to be act as 
trainer for other swine farmers in the same district and 
the same province with public mind on environmental 
conservation of swine farm to accomplish better quality 
of life for all over the country. 
 
Discussions  
 The results illustrated that the swine farmer 
participants had environmental knowledge, 
environmental attitude, environmental awareness, 
inspiration of environmental conservation, and 
environmental conservation behavior for swine farm 
after taking part in the PAIC training process. These 
were similar to diverse researches of Thiengkamol, 
(2010b, 2011g, 2011h, 2012a, 2012b) and her 
colleagues (Chaisena et al., 2013; Mongkonsin, et al., 
2013a; Moolmanee et al., 2013; Pusdorn et al., 2013; 
Saisunantharom, 2013; Chomputawat, 2013; Goongool, 
et al., 2012a; Morrasri, et al., 2012a; Ngarmsang, et al., 
2012a; Phinnarach, et al., 2012a; Udonboon et al., 
2012a). It might be explained that the swine farmer of 
Kosum Phisai District after trained with PAIC training 
technique are able to gain more environmental 
knowledge, adjust environmental attitude, raise 
environmental awareness, get inspiration of 
environmental conservation, and change environmental 

conservation behavior for swine farm after participating 
in the PAIC training via direct experience from other 
swine farmers who have actual practice   in their daily 
life activities in their farms. The results are also 
harmonious to the results of numerous studies of 
Thiengkamol, and Thiengkamol colleagues (2010b, 
2011b,2011c, 2011a, 2011g, 2011h, 2011i, 2011j, 
2012a, 2012b) and researches of Udonboon et al., 
2012a; Morrasri et al., 201a; Gonggool et al., 2012a; 
Saisunanthararom, 2013; Mongkonsin et al., 2013a; 
Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013; 
Chomputawat, 2013. The participation of swine farmer 
are resulted in perform for environmental conservation 
with public mind to accomplish the real sustainable 
development via environmental education process 
regarding environmental knowledge, environmental 
attitude, environmental awareness, inspiration of 
environmental conservation, and environmental 
conservation behavior for swine farm after training 
finished.  
 The results of TDE of 27 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 no difference among three aspects in 
present and future situations (p>0.05 and p>0.05).  This 
might be demonstrated that swine farmer participants 
who have supplement occupation of swine farming, 
they understand to the significance of environmental 
conservation behavior for swine farm because they 
directly earn the income from swine farming. These 
swine farmers are rural people who are agriculturists 
had direct experience from swine farming so they 
understand the situation of swine farm environmental 
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problem. Therefore, their mean score both in self-
evaluation and friend-evaluation are the same as the 
mean score of facilitators. Particularly, FDE was used to 
evaluate the trainer role play of swine farmer 
participants; it revealed that the mean scores of Trainer-
self evaluation, Trainer-friend evaluation, Audience 
evaluation, and Expert trainer evaluation were no 
statistically significant at level of 0.05 because they 
recognize to the importance of environmental 
conservation of swine farm. However, the result of 
training was relevant to several studies of Thiengkamol, 
(2010b, 2011g, 2011h, 2012a, 2012b) and researches of 
Thiengkamol colleagues such Udonboon et al., 2012a; 
Morrasri et al., 2012a; Gonggool et al., 2012a; Sukwat 
et al., 2012; Sukserm at al., 2012; Wattanasaroch et al., 
2012; Charoensilpa et al., 2012a; Saenpakdee & 
Thiengkamol, 2012; Jongwutiwes et al., 2012a.    
 However, it revealed that PAIC training is 
effective for training with application of brain storming 
process to develop a shared vision, action plan and 
projects in different issues of training such as 
environment and natural resource conservation, elderly 
health care, dust self-prevention, urban community food 
security management, and environmental conservation 
of food stand entrepreneur including other issues such 
as environmental conservation of agriculturist, 

biodiversity conservation, environmental conservation 
of disability student, food security management, 
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; Saisunanthararom, 2013; 
Ngarmsang, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 2012b; 
Petchang, 2013; Petchang, 2013).  
 Finally, the results of training accomplishment 
was relevant to numerous studies of Thiengkamol, 
(2010b, 2011g, 2011h, 2012a, 2012b), and 
Thiengkamol colleagues including  Gonggool, et al., 
2012a; Morrasri, et al., 2012a; Phinnarach, et al., 2012b; 
Ngarmsang, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 2012b; 
Mongkonsin, et al., 2013a; Pusdorn et al., 2013; 
Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013; 
Saisunanthararom, 2013.It can be applied to use in other 
issues and contexts with numerous target groups by 
duplicating its implementation to construct the 
Environmental conservation model for swine farm 
through trainer development for environmental 
knowledge transferring for community in other districts 
in this province and other regions of the country. 
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การป้องกนัตนเองจากสารเคมีทางการเกษตร 
Self-Prevention from Agriculturally Chemical Substance  

         Wittaya Tinvan, Narueset Prasertsri and Chatchai Thiengkamol 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัก่ึงทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกนัและหลงัทดลองของความรู้ในการ
ป้องกนัตนเองจากสารเคมีทางการเกษตร ส่ิงแวดลอ้มศึกษา พฤติกรรมการป้องกนัตนเอง และผลสัมฤทธ์ิการอบรม 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 32 คนของโรงเรียนบา้นหนองโนอีดาํ อาํเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มอยา่งเฉพาะเจาะจง วิธีวิจยัใชก้ารประเมิน
สามดา้นเพื่อประเมินการมีส่วนร่วม และการประเมินส่ีดา้นเพื่อประเมินการแสดงบทบาทสมมุติการเป็นวิทยากร ใชก้าร
วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียดว้ย Paired t-test และ One-way ANOVA ก่อนและหลงัจากการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียความรู้ในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีทาง
การเกษตร ส่ิงแวดลอ้มศึกษา และพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง และผลสัมฤทธ์ิการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สําหรับในสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต คะแนนเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ นอกจากน้ีการประเมินส่ีดา้นพบวา่คะแนนเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
คาํสําคญั: การป้องกนัตนเองจากสารเคมีทางการเกษตร, นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
Abstract 
 This quasi-experimental research has objective to compare the mean scores between pretest and posttest of 
self-prevention knowledge from agriculturally chemical substance, environmental education, self-prevention behavior 
and training achievement. Research was conducted with 32 secondary school students of Ban Nong No I Dam 
School, Muang District, Maha Sarakham Province in the Northeastern region of Thailand. They were gathered by 
purposive sampling technique based on criteria of willing and commitment to participate through the entire research 
process. Three Dimensional Evaluations were employed for exterminating the participation and Four Dimensional 
Evaluations were used for trainer role play evaluation. Paired t-test and One-way ANOVA was used to examine the 
mean scores difference. After Participation-Appreciation-Influence-Control (PAIC) operated, the results discovered 
that the mean scores of posttest of self-prevention knowledge from agriculturally chemical substance, environmental 
education, self-prevention behavior and training achievement were higher than pretest with statistical significance (p 
< 0.01 for all aspects). In present and future situations illustrated that mean scores were different with no statistical 
significance (p > 0.05 and p > 0.05). Additionally Four Dimensional Evaluation, the mean scores were different with 
no statistical significance (p > 0.05).  
 
Keywords: self-prevent from agriculturally chemical substance, secondary school student 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 247

Introduction 
 In Northeastern region of Thailand, majority of 
local peoples are agriculturists. Even though, they have 
different plant cultivation, particularly at present, they 
are changing to cultivate for economic purpose, 
therefore they need to heavily use pesticides in different 
types. This might be a major impact to their health, 
natural resources, and environment if the user lacked of 
knowledge and understanding, awareness, positive 
attitude and skill to use pesticide appropriately. 
However, Thailand is agricultural country, therefore, it 
is unavoidable to use pesticides in terms of chemical 
substance. Even though about three decades, the 
governmental and private sectors try to promote to use 
the natural pesticide made of herbs and plants but most 
of them have trapped with the convenience and believes 
of the strong effect of chemical substance because it is 
obviously seen from its action of killing germs and 
rodents. However, there were reporting from Division 
of Epidemiology, Ministry of Public Health informed 
the result of surveillance the disease caused by 
occupation and environment (passive policy) during 
B.E. 2546-2552 without included committed suicide 
cause with pesticide, it reported that there were 459 
cases that can be classified as pesticide toxic with 349 
cases and other household chemical product with 110 
cases. Moreover, report informed that there was people 
getting pesticide poisoning while working and accident 
by classifying into 3 groups as poison from insecticide 
181 cases with 51.8 percents, herbicide 143 cases with 
41.0 percents and rodenticide 25 cases with 7.2 
percents. The insecticide toxic effect was reported by 
causing with organophosphates with 91 case, carbamate 
with 6 case, pyretoid with 2 cases. The herbicide toxic 

effect was classified to cause by paraquat with 34 cases, 
gyposate with 22 cases, and other with 87 cases 
(Siripanich, et al, 2011). 
 According to United States law, a pesticide is 
also any substance or mixture of substances intended for 
use as a plant regulator, defoliant, or desiccant (U.S. 
Environmental Protect Agency, 2013). Presently, 
pesticide chemical substance has caused the impact 
among global agriculturist in all country whether 
developed countries, developing countries and least 
developed countries. It impacts environment, 
ecosystem, and people health and surrounded people 
who contact it. The danger will rely on the types and 
amount of chemical substance but its serious impact 
frequently takes place in developing and least 
developed countries (Kishi M, Ladou J, 2001). Type of 
chemical substance has used at highest rate is herbicide 
chemical substance; subsequences are insecticide, 
fungicide, and plant prevention disease chemical 
respectively. Beside these 3 groups, there is using 
various type but they are lesser used (World Health 
Organization, 2010).   
 The assessment was made by Expert 
committee of Pesticides Utilization of WHO, it was 
discovered that 500,000 people got poison from 
pesticide across the world and had mortality rate with 1-
10 percents. However, it relies on the condition of 
treatment. The data might be lower than the actual 
circumstances because the data firstly composed from 
only 19 developed countries but it did not include 
agricultural countries. Most of agricultural countries are 
developing countries and the least developed countries 
that still lack of data record of patient or impact of 
chemical utilization. Subsequently, WHO tried to gather 
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and analysis, therefore it was discovered that nearly 
99.00 percents of patients were died due to pesticide 
poison were in agricultural countries which are 
developing and least developed countries. For this 
reason, it was named for acute poison of pesticide as 
“New third world’s disease” (Ramathibodi Poison 
Center, 2012; Charoensong, et al., 2011). The Economic 
and Social Commission of Asia and the Pacific 
(ESCAP) during 1983, assessed the pesticide poison 
receiver might be reached to 2 million per year and the 
mortality rate might be up to 40,000 persons per year. 
Afterward in 1986, the environmental Organization of 
United Nations reported on pesticide poison receiver 
that estimated by WHO there were 1 million people 
unintentionally got pesticide poison and mortality rate 
about 0.5-2 percents. Some academic people evaluated 
that if one used data of poison receiver of Sri Lanka 
which is developing and agricultural country as 
foundation for computation, it can be predicted that 
there are 2,900,000 peoples per year received toxic and 
the mortality rate was 220,000 peoples (Ramathibodi 
Poison Center, 2012).  
 From different reports, it might be concluded 
that Asia Continent, the peoples were got acute poison 
highest with 44.3 percents, America Continent with 
42.6 percents, Europe Continent with 10.0 percents, 
Africa Continent with 2.8 percents, Australia and 
Oceania with 0.3 percents. It is obvious seen that 
Europe Continent was the first continent that has used 
pesticide but the majority of poisoning is happening in 
Asia Continent and America Continent. The group of 
pesticides have caused the poison are substance type of 
organochlorines with 12.6 percents, organophosphates 
with 3.4 percents, arsenic with 6.1 percents, and zinc 

phosphide with 0.9 percents (Bureau of Occupational 
and Environmental Diseases, 2009). Moreover, in 2000, 
International Labour Organization anticipated that each 
year the patients with acute poisoning from pesticide 
were up to 1.1 million over the world. 20,000 cases 
unintentionally got poison, therefore every cause was 
summarized, and numbers of patients with acute 
poisoning from pesticide were up to 2.9 million over the 
world. The deaths of patients with 220,000 cases per 
year were caused by pesticide (Tungkijthavorn, 2006). 
 The basic concept of environmental education 
aims people to realize the interrelationship among all 
living creatures but human is accepted as most smart 
and clever creature on this planet. Human have 
developed an economic system using a technology 
which has consumed enormous resources. This has 
brought speedy environmental alteration and waste 
accumulation in the environment. It is worldwide 
recognized by majority of scientists that human 
activities are the significance of environmental 
destruction and cause of global warming. Therefore our 
generations have obligations to decrease environmental 
impacts in all aspects covered air, water, soil and noise 
to serve the needs of future generations by preserving 
environmental quality in order to meet the good life 
quality. Therefore, it needs essential policy and plan to 
reach the goals of environmental education that are 
firstly, to foster awareness of, and concern about, 
economic, social, political and ecological 
interdependence in urban and rural areas; secondly, to 
provide every person with opportunities to acquire the 
knowledge, values, attitudes, commitment and skills 
needed to protect and improve the environment; and 
thirdly to create new patterns of behavior of individuals, 
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groups and society as a whole toward the environment 
with responsibility (United States National Academy of 
Sciences, 2008, National Research Council of USA., 
2010; UNESCO, 1978; Thiengkamol, 2011e; 
Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2011j; 
Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 2012c; 
Thiengkamol, 2012d; Thiengkamol, 2012e; 
Thiengkamol, 2012f; Thiengkamol, 2012h; 
Thiengkamol, 2012i). 
 However, the rate of pesticide poisoning is still 
high, therefore the student who is a member of 
agricultural families, particularly, the secondary school 
students needs to be gain more knowledge of self-
prevent from agriculturally chemical substance, 
particularly pesticide including  awareness raising, 
attitude adjusting  and behavior by using the 
Participation-Appreciation-Influence-Control (PAIC) 
training technique. PAIC process can be implemented o 
train them to have proper self-prevention behavior from 
pesticide based on the environmental education 
concepts to inspire and sensitize them to take 
responsibility as trainer to transfer knowledge to their 
families and communities to have suitable performance 
for pesticide use to accomplish sustainable 
development. However of Ban Nong No I Dam School 
is secondary school in Maha Sarakham Province locates 
in the Northeastern region of Thailand that has vast area 
for cultivation diverse kind of plants. Therefore, it is 
excellent occasion to train secondary school student to 
be trainer and education for knowledge transferring in 
terms of self-prevention from agriculturally chemical 
substance by using actual practice in daily living 
(Thiengkamol, 2010b; Thiengkamol, 2011a; 
Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011h; 

Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2012e; 
Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 2012b; 
Chomputawat, 2013; Mongkonsin et al., 2013a). 
 
Objective 
 The objective was to compare the mean scores 
between pretest and posttest of self-prevention 
knowledge from agriculturally chemical substance, 
environmental education, self-prevention behavior. 
 
Methodology 
The research design was implemented in steps by step 
as the followings:  
 1) The handbook of self-prevention behavior 
was constructed for secondary school students of Ban 
Nong No I Dam School, Muang District, Maha 
Sarakham Province in the Northeastern region of 
Thailand. Its content included self-prevention 
knowledge from agriculturally chemical substance, 
environmental education, self-prevention behavior 
(Ramathibodi Poison Center, 2012; Charoensong, et al., 
2011; Tungkijthavorn, 2006; Siripanich, et al, 2011; 
InWent-DSE-ZEL, 2002; Thiengkamol, 2009c; 
Thiengkamol, 2011a; Thiengkamol, 2012a).  
 2) The research instrument contained 
questionnaire and evaluation forms. The questionnaire 
was used for examining participant on self-prevention 
knowledge from agriculturally chemical substance, 
environmental education, self-prevention behavior. The 
reliability of questionnaire was 0.947. 
 3) The evaluation forms of Three Dimensions 
and Four Dimensions were constructed to evaluate the 
participant practice during PAIC implemented. 
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 4) Participant of 32 secondary school students 
of Ban Nong No I Dam School. They would be 
recruited according to the setting criteria (willingness, 
time, devotion, commitment, and public mind).   
 5) Participant 32 secondary school students of 
Ban Nong No I Dam School were used to examine the 
training results of self-prevention knowledge from 
agriculturally chemical substance, environmental 
education, self-prevention behavior, and training 
achievement. The PAIC was used to train participant 
with organized procedure. The focus group discussion 
integratied with brain storming and Training of Trainer 
(TOT) were implemented (Langly, 1998, Weiss, 1993; 
Sproull, 1988; InWent-DSE-ZEL., 2002; Thiengkamol, 
2012a; Thiengkamol, 2012b). The Three Dimensional 
Evaluation (TDE) was used to determine the 
congruence of three aspects evaluation regarding Self-
evaluation, Friend-evaluation, and Facilitator-evaluation 
for training participation. The Four Dimensional 
Evaluation (FDE) was used for trainer role play 
evaluation (Thiengkamol, 2011a; Thiengkamol, 2011g; 
Thiengkamol, 2011h; Thiengkamol, 2011e).   

 6) Paired t-test and One-way ANOVA was 
used for data analysis to determine the mean scores 
difference. 
 
Results 
The results of this research were as the followings. 
4.1General Characteristics of Sample Group 
 The sample group of this study was 32 
secondary school students of Ban Nong No I Dam 
School, Muang District, Maha Sarakham Province in 
Northeastern region of Thailand in the year of 2013. 
The sample was secondary school students who were 
selected to be trained as trainer on knowledge self-
prevention knowledge from agriculturally chemical 
substance, environmental education, and self-prevention 
behavior. Most of them were female with 21 (65.63%), 
paid respect to Buddhism with 32 (100%), had age 
between 13-15 years old with mean of 14.22 years old, 
had education level at secondary school level 2 with 17 
(53.13%), and had family characteristics with nuclear 
family with 21 (65.63%) as illustrated in table 1. 

 
Table 1 
Demographic Characteristics of Secondary School Students 

Characteristics 
Secondary School Students 
Frequency Percent 

Sex  
Male 
Female 

 
11 
21 

 
34.37 
65.63 

Religion Respect  
Buddhism 

 
32 

 
100.00 
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Characteristics 

Secondary School Students 
Frequency Percent 

Age  
Between 13-15 years, Mean=14.22 years 

  

Education Level 
Secondary School Level 1 
Secondary School Level 2 
Secondary School Level 3 

 
4 
17 
11 

 
12.50 
53.13 
34.37 

Family Characteristics 
Nuclear Family 
Extended Family   

 
21 
11 

 
65.63 
34.37 

Total 40 100.00 
 
4.2. Results of Pretest and Posttest with PAIC technique 
 PAIC technique was trained for 32 secondary 
school students about self-prevention knowledge from 
agriculturally chemical substance, environmental 
education, and self-prevention behavior. The research 
results discovered that before and after PAIC training 
process implemented, the mean scores of posttest of 

training results on self-prevention knowledge from 
agriculturally chemical substance, environmental 
education, self-prevention behavior and training 
achievement were higher than pretest with statistical 
significance (p< 0.01, p< 0.01, p< 0.01, and p< 0.01), as 
illustrated in table 2. 

 
Table 2 
Pretest and Posttest of Sample Group of Secondary School Students 

Training Issues 
Posttest Pretest 

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

Knowledge of Self-Prevention 9.16 0.92 7.19 1.20 9.46 0.00** 
Environmental Education 22.22 4.36 16.15 5.02 6.26 0.00** 
Self-Prevention Behavior 27.44 3.48 22.03 4.89 6.69 0.00** 
Training Achievement 58.81 5.95 45.38 7.23 10.58 0.00** 

** Significant Level at 0.01 
 
4.3 Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Present Situation 

 Three Dimensional Evaluation was employed 
for determination the participation of 32 secondary 
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school students in three aspects evaluation in present 
situation, Self-evaluation, Friend-evaluation, and 
Facilitator-evaluation by using One-way ANOVA 
Analysis in order to examine the mean score differences 
of three groups. The results of One-way ANOVA 

illustrated that there were different mean scores among 
Self- evaluation, Friend evaluation and Facilitator 
evaluation about participation in training process with 
no statistical significance (p>0.05) as illustrated in table 
3.  

 

Table 3 
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 

0.34 
11.98 
12.32 

2 
93 
95 

0.17 
0.13 

1.30 0.277 

* Significant Level at 0.05 
 
4.4 Results of Three Dimensional Evaluations for 
Participation in Future Situation 
 Three Dimensional Evaluations were 
employed for determination the perceptions of 32 
secondary school students in three aspects evaluation in 
future situation, Self-evaluation, Friend-evaluation, and 

Facilitator-evaluation by using One-way ANOVA 
Analysis in order to examine 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 with no statistical 
significance (p>0.05) as illustrated in table 4.  

 

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 
Within Groups 
Total 

0.03 
6.32 
6.35 

2 
93 
95 

0.02 
0.07 

0.22 0.802 

* Significant Level at 0.05 
 
4.5 Results of Four Dimensional Evaluations for Trainer 
Role Play 
 Four Dimensional Evaluations were employed 
for determination the trainer role play in four aspects 
evaluation of Trainer self-evaluation, Trainer friend 
evaluation, Audience evaluation and Expert trainer 

evaluation by using One-way ANOVA Analysis in 
order to examine the mean score differences of four 
groups. The results of One-way ANOVA illustrated that 
there were different mean scores about trainer role play 
during PAIC with no statistical significance (p>0.05) as 
illustrated in table 5.  
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Table 5 
Results of Four Dimensional Evaluations for Trainer Role Play 
Source of Variation Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 0.07 3 0.02 0.71 0.546 
Within Groups 5.60 170 0.03   
Total 5.67 173    
* Significant Level at 0.05 
 
Discussions  
 The results illustrated that the secondary 
school student participants had self-prevention 
knowledge from agriculturally chemical substance, 
environmental education, self-prevention behavior after 
participating in the PAIC training process. These were 
congruent to a variety of studies of Thiengkamol, 
(2010b, 2011g, 2011h, 2012a, 2012b) and her 
colleagues (Mongkonsin, et al., 2013a; Pusdorn et al., 
2013; Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013; 
Saisunantharom, 2013; Chomputawat, 2013; 
Kotchakote, 2013). It might be clarified that the 
secondary school student of Ban Nong No I Dam 
School after trained with PAIC training technique are 
able to gather more self-prevention knowledge from 
agriculturally chemical substance, environmental 
education, self-prevention behavior after training with 
PAIC technique through actual practicing behavior in 
their daily life activities in their homes on self-
prevention knowledge from agriculturally chemical 
substance, environmental education, self-prevention 
behavior. The findings are also congruent to the results 
of different studies of Thiengkamol, and Thiengkamol 
colleagues (2010b, 2011b,2011c, 2011a, 2011g, 2011h, 
2011i, 2011j, 2012a, 2012b) and researches of 

Saisunanthararom, 2013; Mongkonsin, et al., 2013a; 
Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013; 
Chomputawat, 2013 that the participation is capable to 
practice whether on different topics include 
environmental conservation, self-health care, self-
prevention, and other issues, therefore, the secondary 
school students of Ban Nong No I Dam School gain 
more knowledge of self-prevention from agriculturally 
chemical substance and moreover they are capable to 
transfer their knowledge to their families and their 
communities as well.  
 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 present 
and future situations (p>0.05 and p>0.05). These results 
are congruent studies of Sukwat et al., 2012; Sukserm et 
al., 2012; Ruboon et al., 2012b; Charoensilpa et al., 
2012a; Wattanasaroch et al., 2012). This might be 
indicated that secondary school student participants who 
live in rural area and majority of their families have the 
occupation of agriculture and often use the 
agriculturally chemical substance, therefore, they must 
pay more attention to use it with realization of its 
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toxicity and plan to carefully use it for their better 
health by preventing themselves from chemical toxicity. 
However, these students are able to correctly evaluate 
on participation of self-evaluation and friend-evaluation 
with being similar to facilitator evaluation, therefore 
their mean scores are not different. In addition, FDE 
was used to evaluate the trainer role play of secondary 
school student participants; it was discovered that the 
mean scores of Trainer-self evaluation, Trainer-friend 
evaluation, Audience evaluation, and Expert trainer 
evaluation were no statistically significant at level of 
0.05. It is obviously seen that they understand the 
content of knowledge of self-prevention from 
agriculturally chemical substance and have proper 
behavior of self-prevention so they are able to act as 
trainer appropriately. However, the result of training 
was congruent to several studies of Thiengkamol, 
(2005a, 2010b, 2011g, 2011h, 2012a, 2012b) and 
researches of Thiengkamol colleagues such as Sukwat 
et al., 2012; Sukserm et al., 2012; Ruboon et al., 2012b; 
Charoensilpa et al., 2012a; Wattanasaroch et al., 2012.  
 Additionally, it was discovered that PAIC 
training is successful for training with combination of 
brain storming process to develop a shared vision, 
action plan and projects in different issues of training 
for example 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; Phinnarach et al., 2012b; 
Moolmanee et al., 2013; Chaisena et al., 2013; 
Chomputawat, 2013; Saisunanthararom, 2013; 
Ngarmsang, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 2012b).   
 Consequently, the results of training 
achievement was congruent to several studies of 
Thiengkamol, (2010b, 2011g, 2011h, 2012a, 2012b), 
and Thiengkamol colleagues regarding on Gonggool, et 
al., 2012a; Morrasri, et al., 2012a; Phinnarach, et al., 
2012b; Ngarmsang, et al., 2012a; Sangsan-anan, et al., 
2012b; Chaisena et al., 2013; Mongkonsin, et al., 
2013a; Moolmanee et al., 2013; Pusdorn et al., 2013; 
Saisunantharom 2013. This model of self-prevention 
from agriculturally chemical substance can be 
integrated in other contexts and different target groups 
by reproducing its implementation to construct the 
chemical substance prevent model through trainer 
development for environmental knowledge transferring 
for school and community in other provinces of the 
country. 
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ช่ือหนังสือ: สองแขนที่กอดโลก 
รายการ: หนังสือส่ือความรู้ ช่วงหนังสือชวนคุย 
ออกอากาศทางสถานีวทิยุ FM ๙๗.๗๕ Mhz.  
“คลืน่สีขาวของชาวพุทธ” คร้ังที่ ๒๔ 

 
คนเรามกัจะรับภาพจากส่ือและคนรอบรอบตวั

เสมอวา่ ความสุขคือจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวิต  
และการรับความสุขกคื็อการตกัตวงความสุขทั้งหลายมา
ใส่ตวั การมองแบบน้ีเป็นการมองตวัเองวา่เป็นศูนยก์ลาง  
ซ่ึงพุทธปรัชญาสอนในส่ิงท่ีตรงขา้มโดยส้ินเชิง  เหตุน้ี
พระพุทธองคจึ์งทรงเลือกหนทางท่ีจะใหแ้ทนท่ีจะรับ  
หรือเสวยสุขโดยล าพงั ตลอดพระชนมชีพท่ีเหลือนบัแต่
ทรงตรัสรู้  จึงทรงเดินทางยาวไกลเพ่ือสัง่สอนหลกัธรรม 
ช้ีหนทางพน้ทุกขแ์ก่ผูอ่ื้น เพราะความสุขไม่ใชอ้าหาร
บุฟเฟตท่ี์ต่างคนต่างตกัใหม้ากท่ีสุด  หากคือการแบ่งปัน
กนั  เพราะความรักคือการให ้ เพราะความรักคือการรัก
คนอ่ืน คริสตศ์าสนา กมี็หลกัการคลา้ยกนั คือรัก
มนุษยชาติ รักชาวโลก 

ความจริงท่ีเราตอ้งยอมรับคือโลกภายนอกมี
เร่ืองแย่ๆ มากมาย  ทรัพยากรมีนอ้ยลง คนมีมากข้ึน การ 

 

แข่งขนัรุนแรงข้ึน โอกาสใหน้อ้ยลง โอกาสท่ีจะรักคน
อ่ืนกย็ิ่งนอ้ยลงไปอีก  เหตุผลน้ีอาจเป็นเพียงขอ้แกต้วั  
เพราะประวติัศาสตร์ท่ีเราไดรั้บรู้รับทราบเตม็ไปดว้ยคน
ให ้ ไม่วา่จะเป็น พระพุทธเจา้  พระเยซู  หรือแมแ้ต่มหา
ตมคานธี   

เราไม่ตอ้งท าเร่ืองยิ่งใหญ่เช่นคนเหล่านั้นกไ็ด ้ 
แต่ท าอยา่งไรท่ีจะสามารถท าเร่ืองเลก็ๆรวมกนัแลว้
เปล่ียนโลกใบน้ีใหดี้ข้ึนได ้ เร่ืองเลก็ๆท่ีแต่ละคนท าเป็น
หยดน ้าใสบริสุทธ์ิ  หยดน ้ายิ่งมากกมี็โอกาสรวมตวัเป็น
สายน ้าชะลา้งฝุ่ นละอองท่ีจบัเป้ือนโลกได ้ เช่น  เพียง
เปล่ียนค่านิยมจากรับมาเป็นให ้สงัคมโดยรวมกจ็ะ
แขง็แรงทนัตาเห็น  น่ีคือความหมายของเมตตาค ้าจุนโลก  
น่ีคือความหมายของการใหท้านและการท าบุญซ่ึงไม่ตอ้ง
หวงัผลถึงชาติหนา้  น่ีคือการกอดโลกกอดโลกคือการ
เขา้ใจคนอ่ืนเอาใจเขามาใส่ใจเรา  กอดโลกคือการเขา้ใจ
สตัวโ์ลกอ่ืนท่ีไม่ใช่มนุษยเ์อาใจพวกมนัมาใส่ใจเรา  กอด
โลกคือการเขา้ใจธรรมชาติเอาใจธรรมชาติมาใส่ใจเรา  
ลดการท าลายธรรมชาติ  บางทีถา้เราสามารถกอดคนอ่ืน
ไดส้นิทใจดว้ยความรู้สกัเส้ียวเดียวกบัท่ีเรากอดคนท่ีเรา
รัก  โลกใบน้ีคงต่างจากท่ีเรามองเห็นตอนน้ีมาก 

ผูค้นจากทุกมุมโลกต่างกไ็ดรั้บแรงดึงดูดจาก
อะไรบางอยา่งใหไ้ปไต่ภูเขาเอเวอร์เรสต ์ไม่ใช่เพราะมนั
มีทศันียภาพท่ีดีไปกวา่ภูเขาลกูอ่ืน  แต่เพราะมนัเป็น
สญัลกัษณ์ของการฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความส าเร็จ  มีเร่ือง
เล่าของนกัไต่เขาผูห้น่ึงซ่ึงเป็นผูสู้งอายท่ีุสุดในโลกท่ีไป
เยือนยอดเขาน้ีในขณะท่ีมีอาย ุ๗๐ ปีเศษ  เขาเล่าวา่...เขา
ต่างจากนกัไต่เขาคนอ่ืนๆไม่ใช่ท่ีอายแุต่เป็นเพราะเขา
เร่ิมตน้ปีนชา้กวา่คนอ่ืน  และส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีเขาให้
ความสนใจคือการเตรียมตวัมานานและหนกั  เขารู้วา่
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จุดอ่อนของเขาคือหวัเข่า  เขาเร่ิมเตรียมตวัในวยัราว ๔๐ 
ปี  โดยฝึกฝนการว่ิงอยา่งสม ่าเสมอบริเวณเนินเขาแถว
บา้นดว้ยการแบกกระเป๋าสมัภาระหนกัถึง ๒๐ กิโลกรัม  
และไดห้าประสบการณ์จาการไต่เขาต่างๆมาเป็นระยะๆ  
และเขามกัจะมองไปท่ีหลายคนท่ีร่างกายไม่สมประกอบ
ท่ีสามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสตไ์ดเ้ป็นก าลงัใจ โดย
เขามองวา่คนเหล่าน้ีไม่น่าจะท าการใหญ่ท่ีฝืนสงัขารได ้ 
แต่ในทางกลบักนันกัไต่เขาท่ีร่างกายครบ ๓๒ ในจ านวน
ไม่นอ้ยไดเ้สียชีวิตในระหวา่งเดินทาง  ความแตกต่างก็
คือ  บางคนสมบูรณ์เกินไปจนประมาท  และคนท่ีดู
อ่อนแอกวา่กลบัท าส าเร็จเพราะเตรียมตวัมาอยา่งดี  
เช่นเดียวกบัคนท่ีร่างกายอ่อนแออาจมีชีวิตยืนยาว  เพราะ
พวกเขารู้วา่ตอ้งดูแลตวัเองอยูเ่สมอ  ขณะท่ีคนร่างกาย
แขง็แรงอาจไม่มีความคิดเช่นน้ีจึงลม้ลงก่อนเวลาอนัควร  
คุณค่าของการท างานใหญ่จึงไม่ไดว้ดักนัท่ีจุดส าเร็จแต่
อยูท่ี่การเตรียมตวั  วางแผนและฝึกฝน เพราะการเตรียม
ตวัท่ีดีเยี่ยมช่วยลดอาการพ่ายแพล้งกวา่คร่ึง  ดงัท่ีขงจ้ือ
กล่าวไวว้า่ “ความส าเร็จลว้นมาจากการเตรียมตวั
ล่วงหนา้  ปราศจากการเตรียมน้ีความลม้เหลวเป็นส่ิงท่ี
เล่ียงไม่พน้” 

ผูเ้ขียนไดเ้ล่าประสบการณ์ของตนเองวา่ “ผม
พบวา่ในชีวิตของตนเองมกัชอบท างานสองอยา่งท่ี
ต่างกนัในเวลาเดียวกนัเสมอ  เช่น  ท างานโฆษณาและ
เขียนหนงัสือ  ค าถามท่ีมกัจะไดย้ินอยูบ่่อยๆคือ  งานเยอะ
อยา่งน้ีเอาเวลาไหนมาท า  ค าตอบของผมง่ายนิดเดียวเม่ือ
ผมเลือกเหยียบเรือสองแคมผมกต็อ้งหาเวลาเพ่ิม  การหา
เวลาเพ่ิมกคื็อลดเวลาท่ีไม่จ าเป็นออกไป ผมเขียนหนงัสือ
ตอนท่ีคนอ่ืนดูทีวี ตอนกินขา้ว ตอนรอคน ตอนนัง่ในรถ
แทก็ซ่ี ผมนึกถึงนวนิยายจีนมงักรหยกท่ีก๊วยเจ๋งเรียน
วิทยายทุธโดยแบ่งความคิดออกเป็นสองส่วน ขณะท่ีมือ
ขา้งซา้ยร่ายกระบวนวิชาหน่ึง  มือขา้งขวากร่็ายกระบวน
ท่าของอีกวิชาหน่ึง ซ่ึงในชีวิตจริงเรากใ็ชห้ลกัการน้ีได ้
โดยท างานในลกัษณะท่ีคู่ขนานเพราะช่วงเวลาท่ีเร่ือง

หน่ึงคิดไม่ออกอีกเร่ืองหน่ึงอาจจะคิดออกกไ็ด ้อลัเบิร์ต
ไอนส์ไตน ์กใ็ชวิ้ธีน้ีเหมือนกนั เขามกัจะชอบแช่น ้าอุ่น
และขบปัญหายากๆไปพร้อมกนั 

หลกัการบริหารเวลาเป็นเร่ืองท่ีไม่ยากท่ีส าคญั
ตอ้งรู้จกัเสียดายเวลาก่อน  เม่ือรู้จกัเสียดายกจ็ะหาเวลาท า
ทุกอยา่งเพ่ือใชม้นัใหคุ้ม้ท่ีสุด 

ในชีวิตจริงของมนุษยจ์ านวนมากมกัจะมอง
อะไรเป็นเร่ืองร้ายไวก่้อนเสมอ เห็นก่ิงไมเ้ป็นงูเขียว  เห็น
งูเขียวเป็นงูเหลือม เวลาปวดทอ้งกคิ็ดวา่ตนเองเป็นมะเร็ง
ล าไสใ้หญ่  ท าขอ้สอบเสร็จกบ็อกวา่ตวัเองสอบตกแน่ๆ  
อนัท่ีจริงการมองโลกในดา้นร้ายไวบ้า้งกท็ าใหไ้ม่
ประมาท  เช่น  เดินในท่ีเปล่ียวกร็ะวงัคนร้าย  หรือเดินใน
ท่ีรกกร็ะวงังูกดั  ซ่ึงกเ็ป็นสญัชาตญาณการรักษาชีวิตของ
ตน  ถา้ท าแต่พอดีกไ็ม่เป็นไร  แต่หากใชชี้วิตแบบเห็นมด
เท่าชา้ง  เห็นปัญหาใหญ่เกินจริงอยูต่ลอดเวลายอ่มท าให้
ไม่มีความสุข   แวน่ตาด ามีกรอบหลายแบบแต่แบบท่ี
ใครๆกนิ็ยมคือ การตีตนก่อนไขแ้ละการมองโลกในแง่
ร้าย ท่ีส าคญัการสวมแวน่ตาด าบ่อยๆอาจท าใหต้าไม่เคย
ชินกบัความสวา่งอยูใ่นช่วงท่ีน่าจะมีความสุขกไ็ม่เป็นสุข  
อยูใ่นช่วงท่ีทุกขก์ทุ็กขก์วา่ท่ีควรจะเป็น วิลเล่ียม เจมส์ 
นกัปรัชญาจิตวิทยาชาวอเมริกนั ไดก้ล่าวไวว้า่...การ
เปล่ียนแปลงทศันคติดา้นในของจิต มนุษยส์ามารถจะ
เปล่ียนแปลงดา้นนอกของชีวิตของพวกเขาได ้ ความสุข
เร่ิมไดท่ี้การถอดแวน่ตาด าออกก่อน เช่นเดียวกบัพุทธ
ปรัชญาท่ีสอนใหม้องทุกขท่ี์ตน้เหตุ  มองทุกอยา่งท่ีความ
เป็นจริง และมองดว้ยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง หากยืมหลกัอริยสจั
ส่ีมาประยกุตใ์ช ้ เรากจ็ะสามารถถอดช้ินส่วนของปัญหา
ออกเป็นขั้นๆ หลกัการแกปั้ญหากจ็ะง่ายนิดเดียว คือ มอง
ปัญหาท่ีสาเหตุ  มองสาเหตุใหช้ดัเจน แลว้แกต้รงจุดนั้น  
แต่การตามลา้งตามเช็ดปัญหากไ็ม่สูก้ารป้องกนัไวก่้อน  
นั้นคืออาจมองวา่ปัญหาอาจไม่ใช่ปัญหา เพราะชีวิตของ
คนเรานั้นอาจหนีไม่พน้ปัญหากจ็ริง แต่ท่ีแยท่ี่สุดคือ
ปัญหาท่ีเราคิดวา่มนัเป็นปัญหาเป็นสตัวร้์ายท่ีเราสร้าง
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ข้ึนมาเอง มนัท าใหเ้ราเสียเวลา พลงังาน และทรัพยากร
โดยไม่จ าเป็นเพ่ือจะจดัการมนั เงาในน ้ามกัมีขนาดใหญ่
กวา่ของจริงเสมอ 

เป็นท่ีเช่ือกนัมาแต่โบราณวา่ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด
ในโลกมีพลงับางอยา่งในตนเอง  พลงัน้ีจะสูญหายไปเม่ือ
ส่ิงมีชีวิตนั้นเป็นส่ิงท่ีไร้ชีวิต ในทางตะวนัออกเช่ือวา่เป็น
ปราณ  จีนเรียกวา่ช่ี  ฝร่ังเรียกวา่พลงัออร่า  ตามความเช่ือ
น้ีเม่ือร่างกายของเราแขง็แรง สดใส อ่ิมใจ พลงัแสง
ดงักล่าวจะเขม้ขน้  หากหดหู่หม่นหมองแสงน้ีกจ็ะอ่อน
แรงและดบัไปเม่ือส้ินชีพ แต่ทวา่ต าราต่าง ๆกข็ดัแยง้
กนัเอง บา้งกว็า่พลงัน้ีมีในวตัถุทุกอยา่งแมแ้ต่ในส่ิงไร้
ชีวิต ในปัจจุบนัน้ีเตม็ไปดว้ยการแสดงภาพรังสีท่ีฉาย
ออกจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือวตัถุประสงคท์างการตลาด  และ
เร่ืองเหล่าน้ีกย็งัท่ีเป็นท่ีถกเถียงกนัระหวา่งวงการ
วิทยาศาสตร์และวงการจิตวิทยา   

อยา่งไรกต็ามผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่...ความเบ่ือ
หน่วยความเศร้าหมอง ความทุกขเ์หมือนเช้ือโรคท่ี
ระบาดง่ายเหมือนการนัง่ขา้งคนสูบบุหร่ี ชา้หรือเร็วก็
จะตอ้งโดนหางเลขไปดว้ย อยูก่บัคนช่างทุกขเ์รากทุ็กข์
ไปโดยไม่รู้ตวั แต่เวลาท่ีเราอยูใ่กลค้นท่ีหนา้ตายิม้แยม้
แจ่มใส  เรายอ่มรู้สึกดีกวา่อยูก่บัคนหนา้ตาบูดบ้ึง ใกลค้น
ท่ีพดูจาไพเราะกย็อ่มสบายใจกวา่ใกลค้นข้ีบ่น รังสีออร่า
ท่ีมองเห็นไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นกระแสไฟฟ้ายอ่มสวยงาม
กวา่นั้นคือออร่าแห่งรอยยิม้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเราเป็นสุข   

หน่ึงในเหตุผลท่ีท าใหม้นุษยห์ลายคนยงัอยากมี
ชีวิตอยูใ่นโลกเบ้ียว ๆ ใบน้ี  คือการไดรั้บการยอมรับจาก
สงัคม  ซ่ึงหลายคนเคยไดย้ินแนวคิดเร่ืองทฤษฎีล าดบั
ความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลวซ่ึ์งแมจ้ะ  
โบร ่าโบราณแลว้กย็งัไม่ถึงกบัตกยคุตกสมยัและยงัคง
อธิบายความตอ้งการของมนุษยไ์ดดี้ ทฤษฎีน้ีวาดความ
ตอ้งการของมนุษยไ์วเ้ป็นพีระมิดท่ีฐานล่างท่ีกวา้งท่ีสุด
คือความตอ้งการทางกายภาพ เช่น การหายใจ การกิน 

การนอน การมีเพศสมัพนัธ์ เป็นตน้  ถดัข้ึนมาอีกขั้นหน่ึง
คือ ความตอ้งการความปลอดภยั เช่น  ความปลอดภยัทาง
กาย ความมัน่คงทางทรัพยสิ์น การมีสุขภาพดี ถดัข้ึนมา
อีกขั้นคือ ความรักความเป็นเจา้ของ เช่น มิตรภาพ  
ครอบครัว ความใกลชิ้ด ข้ึนมาอีก คือ การเคารพนบัถือ  
เช่น การเคารพตวัเอง  การบรรลุผลส าเร็จ  และการไดรั้บ
การยอมรับจากคนอ่ืน  ส่วนความตอ้งการขั้นสูงสุดบน
พีระมิดนั้น คือการท าใหศ้กัยภาพของตนเป็นจริงหรือ
เป็นในส่ิงท่ีตนเป็นได ้ซ่ึงหลกัความสมัพนัธ์ของทฤษฎีน้ี 
คือ  หากความตอ้งการชั้นล่างไม่ไดรั้บการตอบสนอง
มนุษยก์จ็ะยงัไม่สนใจความตอ้งการชั้นบนข้ึนไป  เช่น  
หากก าลงัหิวอยูก่จ็ะไม่สนใจท่ีจะไดรั้บการเคารพนบัถือ
จากใคร  แต่ส าหรับบางคนการยอมรับจากสงัคมกลบัมี
ค่ายิ่งกวา่ปัจจยัส่ีเสียอีก เช่น บางคนชอบท่ีจะท าให้
ปรากฏช่ือบนหนา้หนงัสือพิมพโ์ดยเฉพาะในคอลมัน์
ซุบซิบเพราะถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของการประสบ
ความส าเร็จ  ช่ือเสียงส าหรับคนจ านวนหน่ึงจึงเป็น
เป้าหมายส าหรับชีวิตเลยทีเดียว โดยท่ีลืมคิดไปวา่การ
ไดรั้บการยอมรับท่ีดีท่ีสุดอยูท่ี่ตวัเราเอง  เม่ือเรารู้วา่เราท า
ดี  แมส้งัคมไม่รู้แต่คุณค่าน้ีต่างหากคือคุณค่าท่ีจะอยูก่บั
เรานานแสนนาน  พระพุทธองคท์รงสอนไวว้า่  มียศก็
เส่ือมยศ  มีช่ือเสียงไดช่ื้อเสียงกจ็างไปได ้มนัเป็นเพียง
มายาภาพเหมือนรุ้งกินน ้าท่ีปรากฏชัว่ครู่ชัว่ยามเท่า
นั้นเอง   

นอกจากเร่ืองช่ือเสียงแลว้สงัคมไทยทุกวนัน้ียงั
เป็นสงัคมวิพากษ ์ชอบติ ชอบด่าไวก่้อน ความเสียหาย
บางเร่ืองเป็นเพียงน ้าผึ้งหยดเดียว  แต่ขยายตวัลามออกไป
เพียงเพราะคนท่ีประสบปัญหาไม่สามารถหุบปากตวัเอง
ได ้เช่น เม่ือถกูต ารวจราจรจบัขอ้หาผิดกฎจราจรกด่็า
ต ารวจวา่จบัสุ่มส่ีสุ่มหา้ เม่ือถกูนินทาวา่ร้ายกอ็อกมาตอบ
โตฝ่้ายตรงขา้มอยา่งรุนแรงจนเร่ืองบานปลายขยายใหญ่   
แนวคิดทางพุทธสอนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เม่ือมีปัญหาจง
แกปั้ญหาท่ีตน้เหตุและท่ีส าคญัในทุกคร้ังท่ีก าลงัจะ
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แกปั้ญหาขอใหถ้ามตนเองใหแ้น่ใจก่อนวา่ส่ิงท่ีก าลงัท า
อยูน้ี่เป็นการแกปั้ญหาหรือเป็นการสร้างปัญหาใหม่
ข้ึนมา  เม่ือเกิดวิกฤติใด ๆ ขออยา่งไดข้ยายความเสียหาย
ใหม้ากไปกวา่ท่ีเกิดข้ึนแลว้  โดยการเลือกท่ีจะเงียบหรือ
รู้จกัเงียบใหถ้กูเวลา  ปราชญโ์บราณจึงแนะน าไวว้า่  “ใช้
ความสงบสยบความเคล่ือนไหว” “อยา่เอาพิมเสนแลกกบั
เกลือ” 

ส านกัแห่งความสุขไดป้ระกาศรายช่ือของ
สมุนไพรอนัตรายท่ีมีต่อชีวิตการท างานดงัน้ี 

๑.  ขิง ข่า : ขิงกร็าข่ากแ็รงเป็นอนัตรายต่อชีวิต
การท างานอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ยอมกนัคนละกา้วกจ็ะเสียทั้ง
งานและภาพพจนข์ององคก์ร 

๒.  ขม้ินกบัปูน ไม่ชอบเพ่ือน ไม่ชอบนาย ไม่
ชอบหนา้ลกูคา้  ไม่ชอบทุกอยา่งในชีวิต  การท างาน
เช่นน้ียากท่ีจะกา้วหนา้  และท่ีแยท่ี่สุด  คือจะตอ้งใหชี้วิต
การท างานแต่ละวนัผา่นไปอยา่งทรมาน 

๓.  มะนาวไม่มีน ้า  พดูไม่ดี พดูไม่เพราะ พดูแต่
เร่ืองร้าย เป็นอนัตรายอยา่งยิ่งขององคก์ร 

๔. จิก  ประเภทการใชค้นไม่เลือกเวลา ท าใหไ้ด้
งานท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพนอ้ย 

๕. วา่นหางจระเขฟ้าดหาง มกัจะเกิดจากการน า
เร่ืองอ่ืนหรือท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัมาปะปนกนั 

๖. ชา  การเยน็ชากบัลกูคา้ ลกูนอ้ง วนัละหลาย
สิบชัว่โมงต่อสปัดาห์ท าใหบ้รรยากาศในท่ีท างานเสีย 

๗. สีเสียด การใชค้ าพดูในเชิงลบไม่ไดช่้วย
แกปั้ญหาใด ๆ ทั้งส้ิน  ตรงกนัขา้มท าใหค้วามน่าเช่ือถือ
ของผูพ้ดูลดลง 

๘. กระทืบยอด เป็นยอดในการย  ่าคนอ่ืน เป็น
เยี่ยงในการไต่ข้ึนสูง  สร้างแต่ศตัรู 

๙. มะขวิด  ไล่ขวิดคนไปทัว่ โดยลืมไปวา่การ
วดัผลงานไม่วดัท่ีความคมของเข้ียวหรืองา   

๑๐. ยอ การยกยอไม่ใช่ความส าเร็จในระยะยาว   

๑๑. แมงลกั  การเรียนรู้จากความคิดของผูอ่ื้น
แลว้น าไปแตกหน่อต่อยอดจะดีกวา่การขโมยไอเดียแลว้
ยกวา่เป็นของตนเอง 

๑๒. รางจืด  การเปล่ียนชีวิตการท างานใหไ้ม่จืด
ชืด  เช่น  การไปสงัสรรคก์บัเพ่ือนบา้งอาจจะพบวา่การ
ท างานเป็นเร่ืองสนุกได ้

๑๓. กระบือเจด็ตวั  ความรู้หรือเทคโนโลยีท่ี
เรียนมา อาจใชแ้กปั้ญหารูปแบบใหม่ๆไม่ได ้จึงไม่ควร
พอใจในความรู้ความสามารถของตนโดยไม่ยอมเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ 

การจดัอนัดบัความส าคญัเป็นปัจจยัส าคญัของ
การประสบความส าเร็จ  มีการทดลองท่ีน่าสนใจอยา่ง
หน่ึงเรียกวา่ Marshmallow Test  ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมของ
เดก็วยัส่ีขวบกลุ่มหน่ึง โดยแจกขนม  Marshmallow และ
บอกวา่หากหนูไม่กิน Marshmallowช้ินน้ีใน ๒๐ นาที  
จะไดรั้บ Marshmallow อีก ๑ ช้ิน  เดก็หลายคนรอจน
เวลาผา่นไป ๒๐ นาที  และไดรั้บ Marshmallow อีก ๑ 
ช้ิน  แต่เดก็หลายคนไม่รอ  บางคนกร็อสกัครู่หน่ึงแลว้ก็
พ่ายแพค้วามเยา้ยวนของขนมหวานในมือ  และกินขนม
ก่อนครบ ๒๐ นาที  ผูท้  าการวิจยัไดติ้ดตามความกา้วหนา้
ในการเรียนของเดก็กลุ่มน้ีไปจนเติบโตเป็นวยัรุ่นและ
ผูใ้หญ่  ไดผ้ลลพัธ์ออกมาวา่เดก็ท่ีทนความเยา้ยวนของ
ขนมหวานไดจ้นครบ ๒๐ นาที  จะประสบความส าเร็จ
ในชีวิตมากกวา่  แต่อยา่งไรกต็ามตอ้งลืมวา่ การประสบ
ความส าเร็จในชีวิตเป็นคนละเร่ืองกบัการประสบ
ความสุขในชีวิต  เพราะคนท่ีกิน Marshmallow ก่อน
อาจจะมีความสุขกวา่กไ็ด ้ แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่คนท่ี
ประสบความส าเร็จในชีวิตจะไม่มีความสุขในชีวิต  
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เพราะคนท่ีกิน Marshmallow ท่ีหลงัอาจจะมีความสุขกวา่
กไ็ดเ้ช่นกนั  เน่ืองจากไดกิ้นถึง ๒ ช้ิน  ผูเ้ขียนก าลงัจะ
บอกวา่มนุษยเ์รามีเสรีภาพท่ีจะเลือกใชชี้วิตอยา่งไรกไ็ด้
บางคนเห็นเร่ืองความส าเร็จมาก่อนครอบครัว  บางคน
เอาเร่ืองเงินทองมาก่อนความชอบ  น่ียอ่มไม่ใช่เร่ืองผิด
หรือถกู ความส าเร็จในชีวิตหรือความสุขจึงเป็นทางสอง

สายจะใหข้นานกนักไ็ด ้ ไขวก้นักไ็ด ้ เช่ือมเป็นทางสาย
เดียวกนักไ็ด ้ และทา้ยท่ีสุดแลว้บางทีความสุขกคื็อการ
รักษาสมดุลระหวา่งการใชห้วักบัการใชห้วัใจ  หรือการ
ใชเ้หตุผลความคิดกบัการใชค้วามรู้สึกหรืออารมณ์ใน
การตดัสินใจเร่ืองต่างๆผา่นเขา้มาในชีวิต 
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แนะนําหนังสือ 
                                                                                                                                                                      อดิสนั  เจริญสุข 

 

 
ช่ือหนังสือ: จะเล่าใหคุ้ณฟัง 
ผู้แต่ง: ฆอร์เฆ่ บูกาย  
ผู้แปล: เพญ็พิสาข ์ศรีวรนารถ 
สํานักพมิพ์: ผเีส้ือ  
 คุณเคยตั้งใจทาํอะไรท่ีไม่คุน้เคยไหม มัน่ใจว่า
ทาํได ้ไหนลองกนัสักที ผลออกมาไม่ได้เป็นอย่างท่ีคิด 
เจบ็หนกั แต่ชีวิตยงัสวยงาม ในหน่ึงวนัท่ีย ํ่าแย ่ผมบงัเอิญ
ไดรั้บความช่วยเหลือผา่นนํ้าเสียงอ่อนโยนจากแดนไกล 
วา่กนัวา่ หนงัสือดี ๆ บางเล่ม เปล่ียนแปลงชีวิตผูค้นได ้ 
หนังสือ เ ล่ม น้ี  เ ป็นหน่ึงในนั้ น  “จะเ ล่ าให้ คุณฟัง” 
ของฆอร์เฆ่ บูกาย ประกอบด้วยนิทานขนาดสั้นกว่าห้า
สิบเร่ือง ทุกเร่ืองอ่านสนุก เต็มไปดว้ยอารมณ์ขนัลุ่มลึก 
หลายเร่ืองทาํให้ตอ้งครุ่นคิด ทบทวน และเปรียบเทียบ
กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ชวนให้นึกถึง “เจา้ชายนอ้ย”
โดย  อ็องตวน  เดอ  แซ็งแตกซูว์เปรี  ท่ีกระตุ้นการ
ตรวจสอบตวัเองของผูอ่้านดว้ยท่วงทาํนองเบาสบาย 
“จะเล่าให้คุณฟัง” ดาํเนินเร่ืองผ่านบทสนทนาจิตบาํบดั
ของหนุ่มนอ้ย ดาเมียน กบัจิตแพทยร่์างทว้ม ฆอร์เฆ่ ใน
แต่ละตอน  ดาเมียนจะบ่น  โอดครวญ  โศกเศร้ากับ

โชคชะตาและปัญหาท่ีเขาพบเจอ มีฆอร์เฆ่เป็นผูรั้บฟัง 
และตอบกลบัดาเมียนดว้ยนิทานสั้น ๆ  
 ถึงแม ้“จะเล่าให้คุณฟัง“ จะประกาศตวัอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นหนงัสือท่ีเขียนโดยจิตแพทย ์มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อช่วยเหลือให้จิตใจอันตกอยู่ในสภาวะไม่ปกติ ให้
กลบัฟ้ืนคืนสภาพ แต่นิทานของฆอร์เฆ่ไม่ไดมี้ลกัษณะ
สอนสั่ง หรือตดัสินว่าการกระทาํของตวัละครในแต่ละ
เร่ือง ถูก-ผิด ดี-ชั่ว แต่อย่างใด ฆอร์เฆ่แทรกสารท่ีเขา
ตอ้งการส่ือไวใ้นนิทานแต่ละเร่ืองอย่างแยบยล จะอ่าน
เอารส อ่านเอาเร่ือง หรือว่าอ่านแบบไม่คิดอะไรเลย ก็
สนุกทั้งนั้น  
 ผมคิดว่าผู ้อ่ านแต่ละท่านจะตีความนิทาน
ของฆอร์เฆ่ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ และ
เร่ืองราวท่ีแต่ละคนไดพ้บเจอมา บางเร่ืองผมอ่านแลว้เฉย 
ๆ แต่บางเร่ืองก็กระทบใจ ให้ขอ้คิดท่ีเฉียบคม นิทานบาง
เร่ืองชวนให้อ่านซํ้ าสองถึงสามรอบ กว่าท่ีคาํแนะนํามี
ประโยชนแ์ละงดงามของฆอร์เฆ่จะคล่ีคลายออกมา 
 เร่ืองท่ีผมชอบท่ีสุด บงัเอิญเป็นเร่ืองเดียวกนักบั
เร่ืองท่ีเพื่อนร่วมงานของฆอร์เฆ่เขียนชมไว้ในคาํนํา
หนงัสือ ช่ือ “ปีกมีไวบิ้น” พ่อใหก้าํลงัใจกบัลูกของเขาว่า 
เจา้มีปีก ถา้จะบิน ตอ้งกลา้เส่ียง กระโดดลงจากหน้าผา
สูงเลย ถึงบินไม่ข้ึน ตกไปก็ไม่ถึงตาย จะมีแค่แผลถลอก
ท่ีทาํให้แขง็แกร่งข้ึนในคราวถดัไป ลูกไม่มัน่ใจ ปรึกษา
เพื่อนผูห้วงัดีแลว้พวกเขาแนะนาํวา่ใหล้องเร่ิมจากยอดไม้
เต้ีย ๆ ก่อน ลูกปีนยอดไม้แล้วกระโดดลงมา พยายาม
กระพือปีกสุดแรง แต่กลบัตกลงมากระแทกพื้น เขาเดิน
มาหาพอ่พร้อมหนา้ผากบวมฉ่ึง “พอ่โกหกผม” 
“ลูกเอ๋ย การจะบินได ้เราตอ้งมีพื้นท่ีว่างเพียงพอให้ปีก
ของเรากางออกได ้คลา้ยการโดดร่มนัน่แหละ ลูกตอ้งอยู่
ท่ีระดบัความสูงพอควรก่อนจะกระโดดลงมา การจะบิน
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ไดน้ั้น ตอ้งเร่ิมจากความกลา้จะเส่ียงก่อน  ถา้ลูกไม่อยาก
ทาํกย็อมแพเ้สีย แลว้เดินต่อไปทั้งชีวิต” 
 อ่านจบแล้วอยากจะไปที่หน้าผา ลองพยายาม
บินกนัอีกซกัคร้ัง ถา้คุณชอบเร่ืองน้ี คุณน่าจะชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “เจา้ชายนอ้ย”, อ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูวเ์ปรี เขียน, 
อาํพรรณ โอตระกลู แปล, สาํนกัพิมพจิ์นด.์ 

•  “นิทานเวตาล”, พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยา
ลงกรณ เขียน, แพรวสาํนกัพิมพ.์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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




