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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ	ด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา	นักวิจัย	คณาจารย์	ตลอดจนนักวิชาการ 

ทั่วไป	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณชน	 และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ 

ด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

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

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้
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เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
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3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์  

    สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น



เลขานุการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน  มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล  มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.อรษา สุตเธียรกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์  คณะเภสัชศาสตร์

     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ   คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Mr. Leonard Trudo    Eastern Asia University

Dr. Wayne N. Phillips    Mahidol University International College

นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวอรพินท์ ลูกอินทร์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี เช่ียวโสธร ดูวอล  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Associate Professor Dr. Sushama Kasbekar Assumption University

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

     of Energy. He was a technical writer at the  

     Idaho National Laboratory and a research  

     technician, University of Maryland Physics  

     Department



พ.อ.ดร. กนก วีรวงศ์

รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

รศ.ดร. เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์

รศ. เกียรติไกร อายุวัฒน์

ดร. เกรียงศักด์ิ เตมีย์

รศ.ดร. ไกรชาติ ตันตระการภา

ศ. ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์

ผศ. นท. ดร. งามลมัย ผิวเหลือง

ศ.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ

ผศ. ดร. จงดี โตอิ้ม

รศ.ดร. จริยา วิทยะศุภร

ดร. จันทนา กุญชรรัตน์

ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

ผศ. ดร. จารึก สิงหปรีชา

รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

ดร. ไชยวัฒน์ กล�่าพล

ศ.ดร. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช

รศ. ดร. ดิเรก ทองอร่าม

ผศ. ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์

พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล

ดร. ทิพวัลย์ ดารามาศ

รศ. ดร. ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง

ดร. ธัญลักษณ์ รุจิภักด์ิ

ผศ. ดร. ธีรพจน์ เวศพันธุ์

ศ.นพ.ธีระ รามสูต

ดร. นงนภัส เที่ยงกมล

ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร

รศ.ดร. นุจรี ไชยมงคล

ผศ.ดร. เนตรนภิส เขียวข�า

ดร.บัญชา ชิณศรี

รศ. ดร. บุญใจ ศรีสถิตนรากูร

รศ.ดร. ปกรณ์ สุวานิช

รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม



ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม

ผศ. ดร. ประภาส พาวินันทน์

รศ. ดร. ประเวศ อินทองปาน

ผศ.ดร.ปราโมช เชี่ยวชาญ

ดร.นพ. ปรีชา เปรมปรี

ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา

รศ. ดร. น.สพ.พงศ์ราม รามสูต

ผศ. ดร. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ผศ. ดร. พรฤดี เนติโสภากุล

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล

ผศ. ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย

ผศ. ดร. พิมลพรรณ อิสรภักดี

ผศ.ดร. พีรดร แก้วลาย

ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์

ดร. เพชญ์ เตชรัตน์

ผศ.ดร. เพื่อนใจ รัตตากร

รศ.ดร. ไพศาล นาผล

ดร. มนตรี บุญเรืองเศษ

รศ.ดร. ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี

รศ.ดร. ร.ต.อ. หญิง ยุพิน อังสุโรจน์

รศ.ดร. รัชนี ศุจิจันทรรัตน์

ผศ. ดร. รัฐพล อาษาสุจริต

รศ. ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

ผศ.ดร. รุ้งตะวัน สุภาพผล

ผศ. ดร. เรณู พุกบุญมี

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม

รศ. ดร. วรรณภา ประไพพาณิช

พญ. วราลักษณ์ ตังคณะกุล

ผศ.ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล

รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน

รศ. ดร. วันเพ็ญ วอกลาง

ดร. วิทยา เจียรพันธุ์

รศ.ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระทรวงสาธารณะสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กระทรวงสาธารณะสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม

รศ. ดร. วินัย ด�าสุวรรณ

ผศ.ดร.วินัย นุตมากุล

รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

ผศ.ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

ผศ. ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล

รศ. ศิริชัย พงษ์วิชัย

รศ. ศิริวรรณ์ สันทัด

รศ. ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

รศ. ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์

รศ. ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

รศ. สยาม อรุณศรีมรกต

ผศ. ดร. สรรพชัย หุวะนันท์

รศ. ดร. สากล สถิตวิทยานันท์

ผศ. ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง

รศ. ดร. สุทธนู ศรีไสย์

ผศ.ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล

ศ.สุทัศน์ ยกส้าน

รศ. ดร. สุวรรณา วรรัตน์

ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง

ผศ.ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ

ผศ. อวยชัย จีระชน

รศ. อิทธิพล ราศีเกรียงไกร

ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์

Dr. Wayne N. Phillips

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University International College 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ประจ�าเดือน กันยายน – ธันวาคม 2558  

ออกในช่วงใกล้ปีใหม่ กองบรรณาธิการขอถือโอกาสอันดีนี้ ส่งความสุขปี 2559 แด่ท่านผู้อ่าน ท่านคณาจารย์  

นักวิจัย และนักวิชาการทุก ๆ ท่าน ขอให้ปีใหม่ที่ก�าลังจะผ่านเข้ามา น�าความสุข ความมีสุขภาพดี รวมทั้งผลแห่ง

การท�าความดี ได้อ�านวยพรให้ทุก ๆ ท่านประสบกับความก้าวหน้าและความส�าเร็จในชีวิต นาฬิกาแห่งวันเวลา 

และนาฬิกาของชีวิต ล้วนก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นดั่งสัจธรรมที่บอกถึงสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนบนโลก 

ที่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เวลาที่ผ่านไป จะไม่หวนคืนมา เปรียบเหมือนการท�าวิจัย ท่ีผลท่ีได้จะผันเปล่ียนไปตาม 

บริบทและสถานการณ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้น งานวิจัยจะเป็นงานที่แสดงการค้นพบ สิ่งที่แปรเปลี่ยน 

สิ่งที่เกิดใหม่ ซึ่งในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีท่านถืออยู่นี้ 

มีบทความวิจัยที่น่าสนใจหลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องทางด้านสถาปัตยกรรม สุขภาพ การพยาบาล ท่าอากาศยาน 

การบิน สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ “ค�าถามส�าคัญกว่าค�าตอบ”  
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Two Development Scenarios for Kameoka Flood Plain, Japan:  
Requirements for a Paradigm Shift to Green Infrastructure  

                                                                                                                                                                                                                                       Yukihiro Morimoto 

Abstract 
 The local government of Kyoto Prefecture in Japan is currently planning to develop a large sports stadium in 
Kameoka floodplain. The floodplain is habitat to a nationally registered fish species, the Japanese kissing loach 
(Leptobotiacurta). However, the controversy between conservation and development is not simple because the habitat 
of the species is a river controlled to irrigate rice paddies. Local farmers, who are willing to develop the stadium, 
have been taking part in conservation activities by damming the river water to facilitate an egg-laying site for the fish. 
Therefore, a viable plan must preserve the habitat and be a comprehensive solution that supports the agricultural 
environment. Furthermore, the stadium project marks a watershed of two development scenarios of the Kameoka 
basin: (1) Gray Infrastructure, which is the conventional construction design used to deal with the risk of flooding and 
(2) Green Infrastructure, which is flexible, nature-oriented land use and design. The rare species still inhabits 
Kameoka basin because the basin is prone to flooding because of the narrow bottleneck, the Hozu valley, which has 
been providing impressive beautiful scenery and boating downstream to the nationally registered scenic beauty of 
Arashiyama in Kyoto. 
 
Keywords: development scenario, green infrastructure, flood plain, nature conservation, endangered species,  
                    biodiversity 

 
I. Introduction 
 The local government of Kyoto Prefecture 
(2012, 2013) is planning to develop a large sports 
stadium in the Kameoka floodplain with Kameoka City 
(2012, 2013). The area currently is the habitat of an 
endangered fish species, the Japanese kissing loach 
(Leptobotiacurta). The local governments of Kameoka 
City and Kyoto Prefecture are promoting the project 
along with a conservation plan for the species in 
cooperation with local people. However, academic 
organizations and the World Wildlife Fund (WWF)-
Japan have voiced serious concerns about the survival 
of the fish population.  

 The controversy surrounding the planned 
development is not simply a matter of conservation 
versus development for two reasons. First, the habitat of 
the target species is not a naturally existing river; it is a 
human-controlled river used to irrigate rice paddies. The 
local farmers who support the development of the 
stadium have been engaging in conservation activities, 
such as damming the river to facilitate spawning of the 
fish. Second, the project might be symbolic of projects 
that influence the areas downstream as well as the 
planned area to change their beautiful natural 
landscapes into concrete infrastructures and degraded 
landscapes. 
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 At present, the controversy and discussion on 
the issue apparently are polarized as pro or con 
positions regarding whether the development should go 
forward. This paper’s goal is to draw each stakeholder’s 
attention to wider and more long-term aspects of the 
situation by considering two development scenarios. I 
showed this basic idea in the process of restoration from 
the great earthquake disaster in Japan (Morimoto, 
2012). The first scenario is the “Gray Infrastructure” 
type, which is the traditional structure-oriented, 
shortsighted method of development, whereas the 
second scenario is the “Green Infrastructure” type, 
which is oriented to utilize the function of ecosystem 
with low-impact land use and design. The ultimate goal 
of this study is to promote habitat preservation and to 
develop a comprehensive solution that enables 
continuation of the existing dynamic agricultural 
environment and beautiful natural landscapes, both of 
which are characteristically flood-prone. 
 
II. Controversial points of conservation and 
disasters mitigation 
A. Gray and Green Infrastructure 
 The Japanese kissing loach (Parabotiacurta), 
referred to as Ayumodoki in Japanese, is a freshwater 
fish species of the order Cypriniformes, family 
Cobitidae, and sub-family Botiinae that inhabits a 
limited region of western Honshu island, Japan. Before 
agricultural modernization, the fishwas a common 
species, with a population that was extensively 
harvested and depleted in the 1960s. It is believed that 
the most critical reason for the population decline was 
the loss of floodplain environment as the spawning 
ground, caused by farmland consolidation and river 

improvement. In 1977, Ayumodoki was named a 
national treasure and, in 2004, it was designated as a 
rare wild species by the Act for the Conservation of 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora. It 
currently is listed as a critical endangered species (IA) 
by the Ministry of the Environment, Japan. At present, a 
very small population inhabits areas limited to the 
Asahikawa watershed and the Yoshii watershed of 
Okayama Prefecture and the Kameoka basin of Kyoto 
Prefecture. 
 Despite the IA status of the fish, in Kameoka 
City, there are flood control projects of the Hozu area, 
developments of new towns in the Hozu riverbed, land 
readjustment of the northern area of Kameoka Station, 
and the development of Kameoka stadium currently in 
progress. Kameoka City is planning to create 
Ayumodoki symbiotic zones, which is its method of 
mitigating the impact of the sports stadium construction 
on the species. However, the Kameoka basin provides a 
unique habitat for endangered frog species and aquatic 
plants as well as for Ayumodoki. The traditional land 
use as paddy fields is quite ecologically suitable to these 
creatures, but the development of urban infrastructures 
poses a considerable risk of flooding in addition to the 
general ecological impact that a built environment 
would have on the unique and rich biodiversity of the 
floodplain. 
 Two scenarios can be considered in response to 
the increased risk of flooding and loss of biodiversity 
expected to result from the stadium’s infrastructural 
development. First, the Gray Infrastructure plans 
proceed by providing a four-meter thick earthen fill for 
the stadium ground to avoid inundation, dredging the 
river channel to increase cross-sectional flow 
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downstream, and strengthening the embankments to 

prevent flooding. Those measures intend to curtail the 

negative impacts of the development on the area’s 

biodiversity and interaction with the beautiful 

landscapes, such as hozu-gawa-kudari (boating down 

the Hozu river valley) to Arashiyama, a nationally 

registered beautiful scenery site in Kyoto. 

 The second, and contrary, response to this 

conventional infrastructure features minimum and smart 

hardware design with a land-use design that is faithful 

to the natural characteristics of the floodplain, the Green 

Infrastructure type. This response allows flooding to 

occur in cases of emergency using open levees with the 

existing paddies acting as temporary flood basins. The 

Green Infrastructure type had been the traditional way 

of adapting to flood prone areas, such as the Hozu area 

of Kameoka basin. A related urban developmental 

design would be low impact development (LID), which 

minimizes the alteration of the rainwater cycle by 

integrating rain gardens and bio-swales into urban 

design (AIJ, 2011). 

 
B. Kameoka basin as a biodiversity hotspot of flood 
plains 
 Kameoka basin is part of the Yodo River 

watershed. Situated upstream of the Katsura River, with 

the bottleneck at the Hozu valley, Kameoka basin has 

experienced frequent flooding (Figure 1).  

 
Figure1 Topographic map of the study area; the 

stadium development is plannd at the the Kameoka 

basin, which is connected to the Kyoto basin with the 

bottle neck of the Hozuvalley.  
 

After a severe flood in 1953, construction was begun on 

the Hiyoshi Dam on the Hozu, upstream of the 

Kameoka alluvial floodplain, to protect it from the 

effects of flooding. Eleven floods were recorded 

between 1953 and 1997 when the Hiyoshi Dam was 

completed.Even after the completion of the Dam, 

several floods inundated the Kameoka railway station. 

Ironically, the frequent flooding is the main reason for 

the variety of fish in the basin; there are many as 50 

different species of fish, which supported the survival of 

the Japanese kissing loach and other endangered 

species, such as the frog species, 

RanaporosaandR.nigromaculata, and the aquatic plant 

species, Euryale ferox. Thus, this area is a biodiversity 

hotspot among Japanese floodplains. 

 

C. Conditions necessary for the conservation of 
Japanese kissing loach 
 A literature review was conducted and 

conservation specialists (Dr. NobuhiroOhnishi and the 

group of Ayumodoki conservation) were interviewed on 

the key points regarding the necessary habitat 
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conditions to conserve the Japanese kissing loach (Abe 
2012, 2013). It was revealed that the primary habitat 
area of this species is in the midsection of the river 
where the water flow fluctuation is very high and the 
riverbed materials are mostly gravel and stones. The 
spawning site is a temporary water body of swollen 
river. Currently, a sand and gravel bar with vegetation 
in the Sogatani River is the only spawning site in the 
Kameoka basin. The bar is highly influenced by the 
operation of the fabridam (inflatable dam) that is used 
to irrigate the area’s rice paddies. Another distribution 
of the species is in Okayama; the spawning site is 
artificially created by pumping water into abandoned 
paddies. Thus, agriculture is apparently part of the 
ecosystem and correlations between the growing sites 
and spawning sites are needed.  
 The current conservation activities taken on by 
volunteers are aimed at saving fish that are downstream 
of the fabridam by relocating them upstream. This is an 
important activity because it is an opportunity to 
monitor the fish population and observe the water level 
and maintain it until the eggs hatch. In addition, these 
activities are natural ways to patrol the area to protect 
fish from poaching. 
 The growing habitat of the Japanese kissing 
loach needs gravel and space among rocks. Masonry 
retaining wall stone works exist in the Kameoka and 
Okayama habitats and apparently serve the fish as 
hideouts from predators and wintering sites. Further 
reduction of the predation pressure by large exotic fish 
is recommended. 
 
 

D. Population viability analysis of Japanese kissing 
loach 
 The fish population fluctuates according to 
various conditions, including demographic factors, even 
where there is no development. Dr. Natuhara of Nagoya 
University analyzed the population viability using 
census data from 2004 through 2012. The data used are 
the middle values using the Petersen estimator obtained 
by Kyoto Prefecture. The fish population was highly 
unstable. The yearling fish population collapsed in 2008 
because of exotic fish predation, but it recovered after 
response measures were taken to eliminate the invasive 
species. Although this population variation was not 
caused by a demographic fluctuation, the population 
viability was calculated considering the effect of the 
predator species as one of natural variation. The results 
found that the average number of years to extinction 
was 20 (if the threshold is 10 individuals) or 27 years (if 
the threshold is two individuals). The cumulative 
probability of extinction occurring within 50 years was 
high (0.92) in the former case. Thus, even without the 
stadium construction, the species faces a high risk of 
extinction. The high estimates of the risk of extinction 
are the result of high yearly population fluctuations, 
suggesting a need for restoration of old habitats and ex-
situ conservation in addition to the current measures of 
habitat conservation. 
 
III. Storm water treatment 
A. Gray Infrastructure type 
 This section presents a schematic comparison 
of the Gray Infrastructure type (Fig. 2) to the Green 
Infrastructure type (Fig. 3).  
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Figure 2 Current habitat of Japanese kissing loach; 

spawning site is the grassland flooded by dam up for 

rice paddies. The local community dam up the river 

water for the rice paddy irrigation. They help saving left 

population under the dam with specialists. 

 

 
Figure 3 Land-use plan for the development and the 

core site of the fish. 

 

The Gray Infrastructure type aims to discharge storm 

water as quickly as possible from the paved 

impermeable surfaces and roofs of urban areas to the 

rivers. The river water is expected to flow down quickly 

and empty into the ocean. Within the range of the 

anticipated rain intensity, rainfall would have a 

negligible adverse effect; urban flooding would not be 

expected to occur unless rainfall exceeded the planned 

level.  

 However, climate change is expected to 

increase the frequency of heavy rains in Japan, which 

would increase the likelihood of urban flooding, 

creating a serious problem. About 80% of rainfall in 

urban areas is surface runoff and the associated flood 

damage in Japan between 1997 and 2006 was estimated 

by the Ministry of Land Infrastructure and 

Transportation of Japanat covering an area of 200,000 

ha and costing JPY 2.4 trillion. Because of the high 

frequency of flooding from runoff, the damage is 

greater than that of floods caused by the inundation of 

river water (110,000 ha; JPY 1.9 trillion). 

 
B. Green Infrastructure type 
 In contrast, Green Infrastructure utilizes the 

ecosystem’s regulating function in the rainwater cycle: 

capturing, infiltrating, holding, absorption by plants and 

trees, filtering, bio-processing, and groundwater 

recharging, which form the base flow. The cycle’s 

processes contribute to mitigating the effects of 

flooding by cutting off and delaying the peak discharge 

even when rainfall is unexpectedly plentiful. Elements 

of Green Infrastructure include rain gardens, green 

roofs, bio-swales, permeable pavements, tanks, and 

ponds. There are emergency elements as well, such as 

paddies and grasslands. The implementation of smart 

land-use designs for public parks serve as emergency 

storm water facilities, which should be further studied. 

Moreover, smart designs, such as high-floored buildings 

or piloti (piers or supports) architecture, are useful for 

damage mitigation in emergency flooding situations. 

 Katsura Detached Palace, adjacent to the 

Katsura River, is one of the most beautiful examples of 

Japanese architecture and Japanese gardens with ponds. 
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flooding. However, the house, garden, and bamboo 
grove on the Katsura River bank have lasted for 400 
years. This is one of the smartest examples of Green 
Infrastructure in Japan. Applying these design 
techniques to the construction of Kameoka Sports 
Stadium, not filling the ground, incorporating high-
floored essential architectural facilities, and so on, 
should be studied as a viable way to avoid the negative 
influence of development on the river flow. 
 Considering the type of floods experienced in 
the Kameoka basin, it is not a problem of the tractive 
force of the dam breaking the river water; it is the 
inundation of the rising water level caused by the 
bottleneck at the Hozu valley. The rice plants are safe in 
most cases of inundations because the water level 
gradually rises and gradually recedes and the rice plants 
survive the floods. Moreover, because the flooding 
process is relatively easy to forecast, evacuation 
processes are expected to function smoothly with 
minimum risk to human life. The traditional open levee 
system in the Kameoka basin works as a mitigation 
method for flood management of the watershed, 
including the Arashiyama area and the nationally 
registered beautiful landscapes located at the end of the 
Hozu valley at the Kyoto basin. 
 
V. Backgrounds to be considered 
A. Climate change and Cost of Gray Infrastructure 
 The Japan Meteorological Agency estimated 
the long-term trends in concentrated heavy rain (> 50 
mm/hour) and torrential rain (> 80 mm/hour) in Japan. 
The trend is believed to continue along a path of 
increase in correlation with the process of global 
warming. Many local level governments have adapted 

their drainage systems to accommodate a rain intensity 
of 50 mm/hour. It is very expensive to facilitate a Gray 
Infrastructure drainage system to meet this standard, 
such as larger diameter sewage pipes, underground 
reservoirs, and underground rivers. For example, Osaka 
Prefecture originally aimed to accommodate an 
intensity of 80 mm/hour; but, when it considered the 
cost and time required for completion, it selected 
limited areas at this level and others were set at the 
lower level goal of 50 mm/hour. Additionally, a Gray 
Infrastructure approach must be periodically serviced 
and refurbished after several decades. Currently, the 
majority of Japan’s infrastructures are Gray 
Infrastructures that were constructed during the Bubble 
Economy period; those infrastructures are in need 
refurbishment, which will create major financial debts. 
For example, Kanagawa Prefecture estimates that its 
infrastructure refurbishment will cost 1.8 times it total 
budget, not including any new construction, until 2024. 
 
B. Multi-function of Green Infrastructure 
 In addition to the costliness of Gray 
Infrastructure measures, they are mostly single function 
applications. On the other hand, Green Infrastructures 
are multi-functional, utilizing ecosystem services. For 
example, rain gardens are a typical Green Infrastructure 
in urban areas that have many functions: biodiversity 
conservation, storm water management, mitigation of 
heat island phenomena, groundwater recharging, 
drainage water purification, landscaping enhancement, 
nature experience opportunities, and so on. 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 7

V. Comparison of the expected outcomes of the 
two scenarios 
A. Outcomes of Gray Infrastructure 
 There are five main consequences of 
implementing Gray Infrastructure for mitigation. Severe 
tradeoffs would exist between a short-term economic 
stimulus derived from construction and a long-term 
deficit in the area’s natural capital: biodiversity, and 
ecosystem services. 
 1. Burdensome monetary expenses for the 
maintenance and refurbishment of the infrastructures 
are forwarded to our descendants together with 
potentially huge risks in the event of unexpectedly high 
levels and numbers of floods. 
 2. The rare and uniquely beautiful rural 
landscapes of the alluvial plain with its endangered 
species will degrade into common suburbanized 
landscapes. This change may negatively influence the 
tourism economy, the potential for ecologicallybranded 
tourism, and agricultural production. 
 3. The unique biodiversity of the floodplain 
will degrade, as will the ecosystem services of flood 
regulation by the paddy fields and open levee. 
 4. The development at the Kameoka basin and 
the stadium and town at the northern side of Kameoka 
station may increase the flood discharge on the lower 
stream area, the Hozu valley, and Arashiyama. 
 5. The estimated operating revenue of the 
stadium, presented by Kyoto Prefecture at the joint 
research workshop of Kameoka City and Kyoto Gakuen 
University, is not optimistic, but rather negative, 
particularly if the Kyoto soccer team, Kyoto Sanga F.C., 
remains in the minor league of the Japan Professional 

Football League. KameokaCity takes this risk, although 
Kyoto Prefecture covers the construction cost. 
 
B. Outcomes of Green Infrastructure 
 In contrast, the Green Infrastructure scenario 
comprises: (1) low impact development (LID) of the 
sports stadium with no soil mounding, high-floored 
architectures, and town development with rain gardens, 
bio-swales, and minimum soil filling; (2) conventional 
river water management by open levees and 
conservation of the Hozu valley and Arashiyama 
landscapes; (3) restoring and creating spawning habitats 
and securing the connections among growing sites, 
spawning sites, and wintering sites for the Japanese 
kissing loach; (4) continuing rice paddy cultivation that 
accounts for the function of the spawning habitats of 
various fish species; and (5) organizing a supervisory 
committee for the conservation of biodiversity with eco-
friendly tourism and production. 
Kawai (2012) presented a landscape design for the core 
habitat, in which there was 2.9 times the growing areas 
and 5.0 times the spawning sites. The Green 
Infrastructure solutions are expected to be relatively low 
cost, highly adaptable to climate change (JMA 2014), 
and able to sustain the unique amenities of the area’s 
rural landscapes, including Satoyama (socio-ecological 
production landscape), which is believed to be a way to 
live in harmony with nature, as discussed at the 10th 
Conference of Partners of the Convention on Biological 
Diversity (S-CBD 2010). 
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Table 1 
Comparison of the two scenarios 

  1: Gray Infrastructure “Fortress” 2: Green Infrastructure “Willow” 
Stadium & 
Sports Ground 

Filling soil 4m thick  
Conventional sports ground 
Conventional stadium 

Leveling with limited filling 
Ground that inundated in a storm 
High floored or Piloti architecture 

Conservation Sanctuary creation Preservation of current site and previous 
habitat restoration 

Establish the “Biodiversity Center” for conservation 
Facilitate also the ex-situ conservation 

Related projects Land use change of paddies that had been 
retarding ponds. 
Close the open levee.  
Digging Hozu-Valley, and digging and 
banking in Arashiyama 

Low impact urban design that recharges 
ground water. 
Watershed storm water management by the 
Hozu-Valley and Arashiyama, win-win 
solution 

Expected 
consequences 

Hugemonetarycost forthe maintenance and 
renewal 
Potential huge risk of flooding 
Severe tradeoffs between the short term 
benefit by construction and the long term 
deficit of ecosystem services 

Low cost, natural capital oriented responses 
are win-winsolutionsamongthe trilemma: 
climate change,  aging shrinking society and 
financial debts 

VI. Conclusion 
 The Kameoka basin has been a rural area 
adjacent to the major city of Kyoto. However, it seems 
to be at a critical point in its development. Two 
different approaches to development in the area, Gray 
Infrastructure and Green Infrastructure, are summarized 
in Table 1. The decision about how to proceed should 
be made only after careful discussion that considers the 
risks and the costs over the long term and which parties 
take on the burden of the risks, the costs, and who reaps 
the benefits. Unlike Osaka, Shiga, and Hyogo, Kyoto 

Prefecture has no natural history museum to deal with 
species conservation. Regardless which scenario to 
select, an agency, organization, or institute comprised of 
specialists, facilities, and resources is necessary to 
manage the habitat area to conserve and protect the 
nationally registered fish species. The stadium project is 
an opportunity to shift the paradigm in Japan toward 
Green Infrastructure as an ecosystem-based solution for 
disaster risk reduction now and in the future (UNISDR, 
2011). 
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Arguments on the ‘Postmodern’ 
Movement in Thai Architecture During the 1980s  

                                                                                                                                                                                                                                       Satanan Chanowanna 

Abstract 
The Postmodern movement of applying old Western architectural elements for building façade designs 

became popular in Thailand in the 1980s.  At the same time, however, the practice evoked criticism of both the works 

and the architects who produced them.  One target of such criticism was architect Rangsan Torsuwan, whose works 

in this style were branded as culturally invasive and alien to Thailand's national identity.  Nevertheless, despite the 

criticism, Torsuwan’s works in the 1980s were commercially successful and several of his large-scale creations have 

made a lasting impression.  This paper contextualizes and portrays this movement and the criticism leveled against it, 

and argues that both architects and customers played a vital role in the movement’s progression. This paper also 

examines the validity of critics’ claims, and finds that some criticism of this trend was inapplicable, misguided, and 

the attempt to end this style of practice was not achieved.   

 

Keywords: Thai architecture, Postmodernism, Anti-Postmodernism, Rangsan Torsuwan, Thai-ness 
 

Introduction 
During the 1980s, Thailand’s economy grew at 

a rapid rate. The Gross Domestic Product (GDP) 

reached a ‘very high’ level, with double-digit growth 

between 1988 and 1990. As the economy boomed, the 

construction industry also experienced substantial 

growth. Architects sought to satisfy the increasing 

demand for commercial space and new marketing 

strategies, which had become a critical part of business. 

A very popular and successful marketing strategy was 

the application of old Western architectural elements for 

building façade design. This trend, known as Western-

historicism Postmodernism (Horayangkura, 1993), was 

used to advertise new commercial buildings, and it 

became one of the most influential architectural 

movements after the 1980s. It was also heavily 

criticized by conservative segments of the architecture 

industry. Criticism made by Vimolsiddhi Horayangkura 

in Tiptus (1996): 

“…A number of Thai architects 

seem to be wrongly influenced and 

are stuck with plagiarizing old 

Western ideas, especially from 

Europe. Applications of Classical 

elements from Greece and Rome 

might give the wrong impressions 

that Thailand was once a Western 

colony… This can be viewed as an 

error from architects who 

intentionally apply these ideas 

while knowing that they do not 

stem from any cultural basis.”  

 It needs to delve deeper to answer why 

this such a negative impulse was formed and by 
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what underlying agendas and characteristics 

Postmodern architecture are initially disproved 

despite its popularity.  

 
Characteristics of Postmodernism 

The Architecture of Postmodernism was the 

name of the period of architecture that incorporated a 

wide range of styles after “the end of Modern 

Architecture”. Postmodern (in architecture) was defined 

by William J. R. Curtis (1996) that it is on basis of post-

rationalization theory and culminated in favor of 

aesthetics and symbolic enrichment and to heighten the 

historical self-consciousness mood.  Thus the result was 

the free-wheeling eclecticism, sometimes incorporating 

mixtures of alien elements from the past. However, 

conventional accounts written in Thai have mostly been 

using this term in reference to the style of old Western 

design elements. This paper, thus, will follow the 

definition as popularized by conventional Thai language 

accounts.  (In fact, the very recent literatures began to 

use the term “Postmodern design” rightfully that is to 

cover the more variety of expression even the adaptive 

Thai elements to the mixture.)  

Postmodernism was harshly criticized because 

it was extremely incongruent with Thai architecture. 

Elements from Western architecture, especially 

Neoclassical ones, derived from the Roman, Greek, and 

Renaissance periods, were added to many buildings. 

Suan Phlu Garden Estate (Fig. 1), Ekkamai Villa      

(Fig. 2), Chicha Castle Estate (Fig. 3), and The Amarin 

Plaza (Fig. 4), are some famous examples. These 

buildings were in striking contrast to the typical 

minimalistic, box-shaped buildings with low-angled 

roofs that were prevalent at the time, especially with the 

booming housing development market.  

The popularity of this Neoclassical style rose 

rapidly, and features such as a wallpaper-like Roman 

column ornament could be easily purchased and 

installed over pre-existing structures. Houses featuring 

elements of this architectural style started appearing 

across the country, and the style was particularly 

popular in residential complexes and condominiums. In 

fact, one could even argue that the new condominium 

market was established alongside the rise of newly 

adapted Neoclassicism.   

 

 
Figure 1 Suan Phlu Garden Estate, Bangkok, designed by architect Rangsan Torsuwan in 1987  

Note. From Development of concepts and designs of architecture: Past, present and future (In Thai), by 

Horayangkura, V., 1993,  Bangkok: Association of Siamese Architects.  
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        Figure 2 Ekkamai Villa Estate, Bangkok, designed by architect Rangsan Torsuwan in 1988 

        Note. From Development of concepts and designs of architecture: Past, present and future (In Thai), by    

        Horayangkura, V., 1993,  Bangkok: Association of Siamese Architects.  

 

 
        Figure 3 Chicha Castle, Bangkok, designed by architects Jira Thanaruch and Naronrit Paneenij in 1988 Note.     
        From Development of concepts and designs of architecture: Past, present and future (In Thai), by    

        Horayangkura, V., 1993,  Bangkok: Association of Siamese Architects.  

 

 
Figure 4 Rangsam Torsuwan, Amarin Plaza, Bangkok, 1986 (reproduced courtesy of Pansit Torsuwan) 
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Criticism Issues 
Reproductions of historical Western 

architectural elements quickly became popular 
throughout Thailand, fanning a debate among architects 
and scholars about the merits or demerits of the trend. 
Sumet Jumsai na Ayudhya stated, “Postmodernism is 
just an exterior shell that is a reflection of the absence 
of intelligence.” This criticism appeared in the research 
paper, Sathapanik Siam: Phunthan, Botbat, Phonngan, 
Lae Naeokhit B.E. 2475-2537 Vol. 1 [Siamese 
Architects: Backgrounds, Roles, Works, and Concepts 
1932-1994] by Pussadee Tiptus (1996). In the same 
book, Vimolsiddhi Horayangkura expresses concern 
about the identity crisis of architecture in Thailand in 
the age of globalization. 

The choices of architectural styles were at a 
more flexible, shifting state during the rise of 
Postmodernism than during the age of Modernism. 
Architects, on the one hand, used specific architectural 
language to communicate their particular values and 
beliefs, while consumers or customers expressed 
creative and financial interest in this movement. On the 
other side were the critics. 

One of the most controversial and influential 
architects in Thailand, who was often at the receiving 
end of criticism for his works, was Rangsan Torsuwan, 
principal and director of Rangsan and Pansit Architects 
Co., Ltd. He was an architecture professor at 
Chulalongkorn University from 1967 to 1997, and now 
invests in real estate. Projects designed by Rangsan 
Torsuwan were popular with clients, but drew fire from 
his critics. Amarin Plaza, a shopping mall and office 
complex located near Ratchaprasong Intersection, 
Bangkok CBD, contained many Classical Greek 

elements. In Sathapanik Siam: Phunthan, Botbat, 
Phonngan, Lae Naeokhit B.E. 2475-2537, the author 
interviewed Rangsan Torsuwan about his design 
strategies. Torsuwan described the principles behind his 
designs and the reasons for them. He explained that he 
used Classical elements because he wanted his 
buildings to look high class.  In addition, despite the 
critics’ claim that the building style was Postmodernist, 
Torsuwan did not deliberately design the Amarin Plaza 
building to be Postmodern in the beginning; he simply 
wanted to achieve his design goals. 

The market responded positively to the Amarin 
Plaza building because of its exalted appearance, which 
had a distinctly upper-class ambience compared to the 
architectural context of the 1980s. Such architecture had 
a strong impact on the population because, prior to the 
Slave Abolition Act in 1875 and the Siamese 
Revolution in 1932, Thailand used to have a caste 
system, and although the system was abolished (Wyatt, 
2005), its effects still linger (Persons, 2008). The belief 
in noblesse oblige, where the upper classes took care of 
the lower classes survived in the form of a patronage 
system. Under this system, people who took care of 
others were held in high esteem. Larry S. Persons stated 
that Thailand’s culture values the ‘face-eye’ – respect 
for members of the upper class (Persons, 2008). 

Rangsan Torsuwan also stated that the 
particular design of the Amarin Plaza was a critical 
factor in attracting customers and businesses. The 
owner of the building was able to sell all available space 
before starting construction, a rarity for commercial 
buildings in the 1980s. According to Rangsan 
Torsuwan: 

 
        Figure 2 Ekkamai Villa Estate, Bangkok, designed by architect Rangsan Torsuwan in 1988 

        Note. From Development of concepts and designs of architecture: Past, present and future (In Thai), by    

        Horayangkura, V., 1993,  Bangkok: Association of Siamese Architects.  

 

 
        Figure 3 Chicha Castle, Bangkok, designed by architects Jira Thanaruch and Naronrit Paneenij in 1988 Note.     
        From Development of concepts and designs of architecture: Past, present and future (In Thai), by    

        Horayangkura, V., 1993,  Bangkok: Association of Siamese Architects.  

 

 
Figure 4 Rangsam Torsuwan, Amarin Plaza, Bangkok, 1986 (reproduced courtesy of Pansit Torsuwan) 
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“I think that an architectural design 
that can be widely appreciated by 
the mass market is vital. At 
present, people who look for 
commercial space also desire new 
innovations in buildings. Perhaps 
they saw some ideas from other 
countries; as architects, we need to 
be able to respond to those needs… 
Through different times, we have 
to satisfy whatever the customers 
desire… If we cannot respond to 
the market, the project owner 
cannot capitalize on his 
investments… I think it’s 
financially vital… Of course, 
moderation is the best policy, we 
have to be able to appropriately 
respond to different states of the 
market.” (Tiptus, 1996) 

Rangsan Torsuwan (1987) believed that Thai 
people revered their temples and palaces, such as the 
Ananta Samakhom Throne Hall and The Temple of the 
Emerald Buddha. He also knew that people admired 
these buildings and sought to emulate them. For a 
modern building like the Amarin Plaza, however, 
Rangsan Torsuwan elected to borrow Western 
architectural elements because Thai customers were still 
very spiritual. “People would state different restrictions 
regarding Thai architecture. The Apex cannot be lifted, 
the gable cannot look like a palace’s, for various 
spiritual reasons” Torsuwan. (1987). Thus, creating a 

commercial building in the esteemed traditional Thai 
style might not be appropriate and could risk demeaning 
their ‘revered institution’ (Torsuwan, 1987; Tiptus, 
1996). 
  In view of the divergent views about 
architectural styles in Thailand during the Postmodern 
era, it is fair to ask whether the popularity of these 
buildings, particularly temples and palaces, was due 
purely to their aesthetic appeal and visual impact, or to 
their importance and place in Thailand's history.  

The artistic uniqueness of Thai architecture 
was very important to architects and architecture 
students of the 1980s and 1990s.  Arguments erupted 
over the appropriateness of these Postmodern ideas in 
Thailand. Many academics insisted that 
“Postmodernism is not Thai” (Horayangkura, 1986; 
Horayangkura, 1993; Tiptus, 1996).   This was because 
information on Postmodernism was initially available 
only in foreign magazines. Most architectural examples 
of its contemporaries of that time were drawn from 
Classical architecture. Thai architects, however, were 
taught to focus on the context of a project. Students 
were also taught to consider the limitations and 
coherence of the surrounding environment of a project. 
Since Western ideologies strongly influenced 
Postmodernism, one could argue about the 
inappropriateness of such ideas in Thailand. And 
sometimes, tendentiously, negative impressions about 
Postmodernism were instilled in young architecture 
students’ minds without a critical interrogation of the 
nature of this expression. That is not to be incongruent 
with its context, place and time. 
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Figure 5 Detail of Amarin Plaza (reproduced courtesy of Pansit Torsuwan) 
 
The State and Context of Thai: Architecture before 
the Amarin Plaza 

Thai architecture between 1932 and 1987 was 
typically in the Modern or International style when 
European and American ideologies significantly 
influenced the 20th-century world.  This style was 
initially brought into the country during the time of 
King Rama VII around the 1930s (Prakitnonthakan, 
2004) and later became popular among architects 
following the formal architectural education whose 
pedagogy was formulated and standardized according to 
the Western Modernism model (Tiptus, 1999). 
Furthermore, especially with the Siamese Revolution of 
1932, the country was very receptive to this new style 
of architecture, which focused on functionalism and 
minimalistic design (such as that of Bauhaus, Ludwig 
Mies van der Rohe, and Le Corbusier), in accordance 
with Mies van der Rohe’s manifesto of ‘Less is more. 

Competition was fierce over who could make 
the flattest, thinnest buildings, at the same time ensuring 
that the buildings were structurally sound. Many 
housing developments at the time could be seen using 
steel pipes with a diameter of just four inches to make 

building posts. In its pursuit of “flat, thin, and direct,” 
The Modern architecture movement left Traditionalism 
“high and dry as a great, hulking shell of the past that 
was concerned not with being “of our time” but with 
portraying bloodless “good taste” and “correctness”” 
(Trachtenberg, & Hyman, 1986).  

In the 1970s people raised new questions, and 
a new philosophy evolved that influenced the whole 
world, Thailand included. Western countries adopted 
more complex and diverse styles of architecture, 
emphasizing elegant, meaningful, and tasteful designs 
to replace the minimalist Modern style. Meanwhile, in 
Bangkok, there were rapid new constructions after 
1982. The economy was booming and architecture 
played an important role in the boom; and the Thai 
society likewise looked for more meaningful and 
tasteful buildings. 

Postmodernism was in stark contrast to the 
Modernism which had preceded it. The Modernists 
were criticized for striving to establish ‘one building for 
all nations.’ The Glass House of Philip Johnson in New 
Canaan, Connecticut, was criticized for being overly 
similar to Mies van der Rohe’s Farnsworth House in 
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Plano, Illinois. The Berlin Art Museum was viewed as a 
near replica of the Illinois Institute of Technology 
Architecture School building, which itself resembled 
Farnsworth House. The Lakeshore Drive Apartment and 
the Seagram Building also elicited comments about 
their similarities with each other, and for the fact that 
some people claimed they looked like a stack of IIT 
architecture school buildings. This reaction to 
homogeneity in architectural styles also started to 
become prevalent in Thailand, causing people to seek 
more innovative styles. 

Postmodernism started with Robert Venturi, 
who presented his ideas in two volumes: Complexity 
and Contradiction in Architecture (Venturi, 1977), and 
Learning from Las Vegas (Venturi, R. et al., 1977). 
Venturi argued against homogeneity, simplicity, 
pureness, articulation, and other principles of Modern 
architecture. He presented the idea of designing in 
duality and used Las Vegas as a city that was able to 
develop a complex and signified architectural structure. 

Many projects endorsed this ideology. 
Venturi’s own Guild House and Charles Moore’s Piazza 
d’Italia were constructed in line with Venturi’s 
principles. Between 1978 and 1979, Venturi’s clients 
may have overlooked a number of his concepts, but 
these concepts ignited a new interest in his principles. 
At the time, while his principle was a highly topical and 
controversial issue around the world, it certainly did 
reinvigorate a rather stagnant industry.  
 
Notes about Classicism and Neoclassicism 

The ancient Greeks developed the Classical 
style of architecture during the fifth century BCE. The 
Romans refined their architectural repertoire during the 

second century BCE using round arches that had a 
monumental impact across Europe and Mesopotamia. 
After the fall of Rome, the architectural expertise of the 
Classical order seemed to have faded into obscurity. It 
was not until the Italian Renaissance that Classical 
knowledge was reintegrated with contemporary 
architecture. During the 15th century, Greek and Roman 
Classical architecture combined to imbue Western 
architecture with a sense of nobility and majesty. 

After the Renaissance, the Classical orders of 
architecture persisted and repeated attempts were made 
to renew interest in the Classical style throughout 
Europe, especially during the 18th and 19th centuries 
under the names (with suffix) “-Revivals” and (prefix) 
“Neo-”. Many also incorporated different elements of 
the Classical order into their works for their political 
significance. 
 
The Matter of Meaning in Architecture 

The creative process in architecture – the 
process of deciding what to do and what not to do – is 
always imbued with meaning. Art expresses the ideas of 
its creators. Therefore, artistic intent is a crucial part of 
architecture. In his Intention in Architecture, Christian 
Norberg-Schulz (1968) describes architecture as a 
language that conveys the intent and meaning of a 
designer. Norberg-Schulz formulated the principle of 
phenomenology, which contradicts the homogeneity of 
Modernist philosophy. He insisted that each element 
within a context is different and must be considered 
individually. This was in striking contrast to the 
Modernist desire for an international and universal 
style.  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 17

This notion that there is meaning in everything 
allows us to analyze architecture. We can see the 
influence of Western colonists in buildings in Malaysia, 
Myanmar, India, and also Thailand (even without being 
colonized but westernized). History and political ideas 
can also be seen in monumental structures. Chatri 
Prakitnonthakan (2009) claims that architecture in Thai 
history is directly tied to its users; for example, the 
crematorium at Sanam Luang was erected by the 
People’s Party to cremate soldiers killed in action 
during the counterinsurgency in 1933. Additionally, the 
new design has a dual meaning. Since it was the first 
time this place was used to cremate the bodies of 
common people, in terms of politics and culture it 
signified the abolition of the caste system. At the same 
time, it also supplanted the sentiment associated with 
the traditional hierarchy of this building type. The fact 
that a crematorium, previously used only by the royal 
elites, was constructed for use by common people was 
consistent with the principles of the People’s Party of 
the 1930s.  

King Rama V used the Classical style when 
constructing the Ananta Samakhom Throne Hall in 
order to signify the “pedigree of a civilized community” 
and established monarchy (Noobanjong, 2003). His 
choice represented an expression of political ideology 
(Prakitnonthakan, 2004).  In 1876, his regent, Somdet 
Chao Phraya Borom Maha Si Suriyawongse (Chuang 
Bunnag), advised him not to construct the Chakri Maha 
Prasat Throne Hall building according to Western style, 
so the building was modified to its current form 
(Ladavalya, 1978). 

Elements from Classical architecture were 
used through the reiteration of ideas from the Greco-

Roman and Renaissance periods. After the Renaissance, 
Classical adaptations were combined to form 
Neoclassicism, which rose in popularity again during 
the 18th and 19th centuries.   In France, it was used to 
supplant the symbols of the ancien régime. The old 
regime was known for using the Baroque and Rococo 
styles of architecture, both of which were viewed as 
excessive before the French Revolution (1789-1799). 
The Château de Versailles was an example of such 
extravagance (Roth, 1992). After the French 
Revolution, ties with the old regime were broken, and 
architecture in the style of the old regime was not 
preserved.   

In trying to replace the Baroque and Rococo 
styles of the old regime, John-Jacques Rousseau 
presented the idea of Romanticism.  King Rama V 
traveled to Europe twice, while Modernist architecture 
started to become dominant. He elected to take back the 
more Classical elements since they conveyed more 
grandeur. Chatri Prakitnonthakan (2004) argues that 
using Western ideas to construct the Palace of Siam 
signified the progress of the nation or being “civilized.” 
The aesthetics of Neoclassical architecture and 
buildings erected in this style became associated with 
the monarchy. Many smaller palaces were constructed 
in the Neoclassical style thereafter. 
 
 The Anti-Postmodernism Movement, 1980s: Made-
to-Order Architecture 

The iterations of Postmodern architecture were 
made in response to customers’ demands. Architects 
needed to go against the criticism of Postmodernism 
since the worlds of practice and academia still could not 
reach a compromise. Rangsan Torsuwan said, “Humans 
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still desire to decorate, and envision beauty – a 
complete opposite from the realist ideology of 
Modernism” (Tiptus, 1996).  “The customers view these 
forms as a unique addition to their own worth – a way 
to elevate oneself within the society” (Tiptus, 1996).  
This might be because Classicism is closely associated 
with deference to the upper class. Romanticism and 
nostalgia, then, became selling points of the project 
because people wanted to show their status through the 
acquisition of such properties. This allowed 
Postmodernism to become very popular with new 
constructions because, "…regardless of any underlying 
artistic principles or any aesthetic properties of the 
project, the investors wish to make their money back in 
the quickest fashion" (Torsuwan, 1987).   

Thailand underwent dramatic changes after 
1967; there was impressive growth in Thai industries, 
creating a new market segment of the nouveau riche 
looking to establish their social status (Veeraburinon, 
2003). This new market segment was very interested in 
using their cars, fashion, and housing to display their 
new social status. It was easier to purchase the trappings 
of the upper class than to emulate their behavior 
(Eawsriwong, 2005). Therefore, it was not surprising 
that materialism became highly prevalent in Thai 
society, as stated by Sumet Jumsai na Ayudhya 
(Phungpracha, 2002). Accordingly, a large number of 
housing developments based their design on 
Neoclassical ideas, even though some could not even 
qualify as fine-standard architecture. Apparently, 
Neoclassicism became very popular, along with other 
forms of Postmodernism such as Deconstructivism and 
Late Modernism. 

The upsurge of this lavish expression was due 
to the nouveau riche’s need to display their newfound 
wealth; it became an act of mimicry, whereby architects 
constructed an external shell that replicated the interests 
and tastes of members of the upper class. Larry S. 
Persons (2008) and Nithi Eawsriwong (2005) argued 
that people tried their best to blend in with upper class 
society by acquiring clothing and automobiles to 
emulate them.  And one good choice for them was the 
Classical style of architecture but only a replica.   

The place where creation and emulation find a 
place to coexist is still the subject of debate. As 
Vimolsiddhi Horayangkura stated, “Applications of 
Classical elements from Greece and Rome might give 
the wrong impression that Thailand was once a Western 
colony.” If people were to think about the state of 
Thailand according to Horayangkura’s logic, Thai 
people in the past perhaps would have willingly agreed 
to become a colony of the Western world, especially 
during the reign of King Rama V (1868-1910).  The 
king himself deliberately imported architects from 
Europe and adopted Neoclassical architecture and 
interior design to be used in a series of royal mansions 
and offices. An example was Ananta Samakhom Throne 
Hall, a monumental building constructed for 
administrative function and political meaning.  Thai 
people in the 1980s likewise might be indifferent to the 
idea of Thailand being hegemonized (culturally) by 
Western civilization. 

In the case of the Amarin Plaza, one can gather 
from Rangsan Torsuwan’s interview that he did not 
directly emulate foreign architecture. Instead, he was 
influenced by the architecture of Ananta Samakhom 
Throne Hall (Tiptus, 1996), so perhaps the criticisms of 
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Amarin Plaza should be directed against Ananta 
Samakhom Throne Hall instead. Although top Thai 
architects must have been available, a foreign architect 
was chosen to design the palace. However, as time 
passed, Classical architecture became almost 
universally praised without being insulted as what the 
1980s Classical architecture were, and furthermore, 
organizations sprung up with the sole purpose of 
preserving such buildings. At this point, could it be 
viewed that the Western-historicism style has been 
adopted and firmly established and clients also 
accustomed to it? 
 
The Discourse on ‘the International Style’ 

During the 1980s, the problem of plagiarism of 
Classical Western architecture, the Postmodernism 
problem raised by Vimolsiddhi Horayangkura (1992), 
had not been resolved. However, instead of pleading 
with the architecture industry to stop using Classical 
architecture, he proposed that Thai architects embrace 
the International Style. “The International Style 
architecture can be compared to wearing international 
clothing which can be widely accepted. However, if 
Thai people start wearing ancient French, or Roman 
clothing, it would not be acceptable.” (Horayangkura, 
1992) 

The proposed solution from critics after 1987 
was to adopt the International Style, an intellectual 
movement started in the 1930s as a collaboration 
between European and American architects such as 
Mies van der Rohe, Le Corbusier, and Walter Gropius. 
Mies van der Rohe created what would become the 
mantra of the movement: “one building for all nations.” 
The movement emphasized minimalistic, unadorned flat 

structures. However, more criticism was directed at 
such a solution and it could still be viewed that this 
Western style served Thailand, its culture and people 
any better than Postmodernism. The International Style 
seemed to present a non-solution. 

The criticism of Postmodernism was not 
limited to the style that borrowed heavily from Classical 
Europe, like Rangsan Torsuwan’s buildings, but was 
against the general principle of Postmodernism. 
Buildings that tried to integrate traditional Thai 
architectural elements with the principles of 
Postmodernism were again criticized, raising questions 
about the identity crisis of Thai architecture. Towards 
this point, Pussadee Tiptus (1996) and Vimolsiddhi 
Horayangkura (1992) stated that "architects are lost". 

The criticism became increasingly unclear as 
Rangsan Torsuwan came under attack again for his new 
building (Tiptus, 1996). The government-owned Grand 
Hyatt Erawan Hotel, next to the Amarin Plaza, was 
designed with a totally traditional Thai exterior while 
adapting Postmodern principles based on historical Thai 
architecture. This seemed to be in accordance with 
statements stated earlier from Vimolsiddhi 
Horayangkura and Pussadee Tiptus that one should only 
use features of Thai architecture rather than borrow 
from Classical architecture (Tiptus, 1996). But in fact it 
was another type of Postmodern by changing from 
Western-historicism to Thai elements.  

Rangsan Torsuwan took traditional elements 
from Thai temples and palaces to design his building 
and the methodology was theorized by Vimolsiddhi 
Horayangkura as “(Thai) mannerism” (Horayangkura, 
1996). He stated that General Prem Tinsulanonda, the 
Prime Minister of Thailand, initially agreed with his 
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design proposal (Tiptus, 1996). However, when the 
construction of the building commenced, the directors 
of the project asked for modifications of the original 
design by cutting several components. The designer 
himself made the excuse that the finalized design 
regrettably became more of a mere structure decorated 
with Thai motifs (Tiptus, 1996).  Understandably, after 
the completion of the building, according to Rangsan 
Torsuwan, critics, again, suggested that its Thai 
architectural elements were Postmodernistic and 
superficial, and the building lacked the substance of 
Thai architecture (Tiptus, 1996). 

However, the criticism of the Grand Hyatt 
Erawan Hotel might have been a discourse in prejudice 

against Postmodernism and other works by Rangsan 
Torsuwan. Moreover, there was an overwhelming sense 
of nationalism and the need for Thai-ness in 
architecture. This placed a heavy burden upon Thai 
architects to integrate Thai-ness into their designs, 
which clashed with their philosophical beliefs and the 
direction of society. If such an integration was not 
accomplished, the Amarin Plaza and various houses 
would not be widely accepted by the population. This 
prejudice restricted the Thai architecture industry from 
daring to be influenced by ideas from broader horizons, 
especially through globalization. This restrictive 
ideology limited what an architect could safely consider 
Thai architecture. 

 

 
Figure 6 Rangsan Torsuwan, Grand Hyatt Erawan, Bangkok, 1999 
 

Trends or fashions are significant attributes in 
all forms of art as they largely determine consumption 
by the consumer market and determine whether 
products will be successful or not. Trends are capable of 
powerfully changing people’s outlook and bring them to 
head in the same direction.  If we consider architecture 
to be art, then we cannot escape from this fact. The 
opposition to Western architecture can be viewed as 

another trend countering the influence of Western 
civilization in Thailand, a trend fuelled by a central 
question: why not borrow something from the history of 
Thai architecture rather than take something from the 
West. However, previous forms of Thai architecture 
were not truly Thai either, but were easily accepted 
depending on who commissioned the project. Therefore, 
when one looks at buildings such as the Amarin Plaza 
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that tried to break away from banal practices, one must 
be able to view it with an open mind. According to 
Thanes Wongyanawa (2009) art should not be 
approached with prejudice and a closed mind: 

“…Human prejudice is a crucial 
function in our lives. Prejudice 
allows us to live normally. It acts 
as a driving force behind our 
actions. Whether in an act of 
creation or destruction, subjectivity 
is the force that births art. 
However, it can also cause 
unbridled hate, or political 
conflicts. Human prejudice can 
appear in the form of cancerous 
filth, or self-righteous 
condescension.” (Wongyanawa, 
2009) 

Architecture is not only a philosophical 
overview of the creators of that period. It also represents 
the individualistic expression of the project owner. If 
we think of architecture as an artwork between both the 
owner and the designer, we must keep the work from 
being restricted. The work should be done to the 
satisfaction of the architects and the project owners. 
Thus, according to the amount of criticisms towards the 
works in 1980s some comments are not of rationalized 
as the reasoning seemed to pro some styles such as 
Modernism over Western-historicism Postmodern 
despite the similar alienation.    
 
The Matter of Customers 
 Conservatism and the preservation of identity 
within the architecture industry are discussed mostly by 

architects and academics. However, they constitute only 
two avenues of debate. The third party concerned with 
the direction of Thai architecture is the owner or client. 
Customers, along with their business strategy, are a 
critical part of the design of any building. 
Unsurprisingly, architects do not work in an 
environment where they can freely exercise their 
creativity, as exemplified by Rangsan Torsuwan’s case, 
for example. 
 It would seem reasonable then, that when an 
architectural project does not satisfy the principles of 
the academics, the architects should not bear sole 
responsibility. Since the project owner can dictate the 
direction of any project, he is responsible for many of 
the changes. King Rama V brought Western 
architecture to Thailand. He commissioned foreign 
architects to design buildings with Western ideas, but he 
was responsible for the glorification of Western 
architecture as a symbol of civilization. Another fine 
example of architect clients is Field Marshal Plaek 
Phibunsongkhram. During his second premiership 
(1948-1957) he commissioned new buildings under his 
‘Cultural Mandate’ to reform Thai architecture. His 
architects were blamed for unsound and incongruous 
design but in fact they were being rushed and had to 
design under much pressure to innovate. An example 
was a harsh criticism and analogy blaming the situation 
by Anuwit Charoensupakul (1969) who referred to this 
symptomatic architectural design practice — 
characterized by cladding old traditional Thai skins and 
elements, such as Thai style columns and high-pitched 
gable roof adorned with antefixes, over the newly 
design — as malicious as “the cancer in architecture”. 
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But in an interview, the architects involved in this 
practice revealed the true fact that working under Field 
Marshal Plaek Phibunsongkhram some buildings were 
given only seven days to be designed, with construction 
beginning on the eighth day (Tiptus, 1996). The 
construction industry was forced to rush completion of 
buildings, which inevitably resulted in superficial 
architecture.  
 The clients of Rangsan Torsuwan, thus, were 
responsible for each project’s design. They may not 
directly have had a hand in the design decisions, but the 
designs that fulfilled market demands would take the 
projects in a direction that resulted in the satisfaction of 
the owners or buildings’ users as clearly suggested in 
Rangsan Torsuwan’s interview in Conversations with 
Architects Series (Vadanyakul, 2010). Therefore, these 
projects could be said to be truly ‘Thai architecture’ 
since that was the direction the users, and Thai people, 
deemed satisfactory. Architecture needs to meet the 
requirements of its users. If an architect can design 
according to the users' requirements and specifications, 
then the work should be a reflection of the society at the 
time, which may not completely embody the ideal 
definition of Thai-ness, but it should represent Thai 
architecture. 
 Sumet Jumsai na Ayudhya, along with other 
conservative academics who long fought for the 
preservation of traditional culture, stated that, “It’s 
about the taste of the people. Currently, Thailand faces 

new generation of people who are nouveau riche. They 
made themselves wealth, and power. Especially in this 
age when money represents leadership, architecture is 
moving towards the flashy, exciting trend. Sumet 
Jumsai na Ayudhya argued that like Disneyland which 
they called, ‘Make-believe World,’ this trend seemed to 
suit the materialistic, artificial society of today. I cannot 
argue against subjectivity, but simply fall in surrender.” 
(Phungpracha, 2002)  

In conclusion, it can be said that style selection 
and design method was not the job of the architect alone 
but it was a perplex synergy. It incorporated multiple 
factors and inputs from at least three parties, i.e. clients, 
architects, and critics, who help shape the appearance of 
an incoming building.  In a society that is becoming 
more materialistic, the effects of the combination of 
local identity and foreign influence remain to be seen. 
Many buildings and architects were blamed and rejected 
during 1980s by critics in an attempt to put an end to 
that kind of practice but, in actuality, over time it has 
been proved that the trend is now even more popular 
and more professed by extensive architect circle in 
Thailand.  Popular tourist towns in Thailand, Khao Yai 
and Hua Hin, for instance, varieties of European styles 
such as Italian castles and Greek masons as the favorite 
Postmodern flavors extensively rampage. The architects 
still reiterated the Postmodern style to apply for new 
houses and malls in order to respond to customers’ 
demand surprisingly despite criticism.  
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การศึกษาเปรียบเทยีบการเพิม่กาํลงัผลติของ PV Array ภายใต้เงือ่นไขการบังเงาบางส่วน 
Comparative Study of Enhanced Power Generation  
From PV Array Under Partial Shading Conditions 

                                                                                                                                                                                                          ธนากร  นํ้าหอมจนัทร์ 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีนาํเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มกาํลงัผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย  ์เพื่อเปรียบเทียบ
เทคนิคการจดัวางโมดูลในอาร์เรยส์ําหรับเพิ่มกาํลงัผลิตจากอาเรยภ์ายใตเ้ง่ือนไขการบงัเงาบางส่วน ใชก้ารเช่ือมต่อ
โมดูลแบบ TCT ในการศึกษา โดยเปรียบเทียบผลการจดัวางแบบคงท่ีและแบบ ซู โด กุ เพื่อกระจายผลกระทบเงาบงัต่อ
อาร์เรยท์ั้งหมด ซ่ึงการจดัเรียงโมดูลทั้ง 2 แบบสามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งเปล่ียนการเช่ือมต่อทางไฟฟ้าของโมดูลใน
อาร์เรย  ์ช่วยลดผลกระทบของการบงัเงาของโมดูลในแถว ซ่ึงช่วยเพิ่มกาํลงัผลิตของแผงเซลล์แสงอาทิตย  ์ทาํการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการเพิ่มกาํลงัผลิตใน 4 รูปแบบการบงัเงาท่ีแตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การจดัวาง
ตาํแหน่งโมดูลของอาร์เรยข์องทั้ง 2 เทคนิคช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายใตเ้ง่ือนไขการบงัเงาบางส่วนได ้

คาํสําคญั: พลงังานหมุนเวียน เซลลแ์สงอาทิตย,์ การจดัวางอาร์เรย,์ การสูญเสียกาํลงัไฟฟ้า, บงัเงาบางส่วน 
 
Abstract 

 This paper presents a study to enhance power generation from PV array under partial shading by comparing 
reconfiguration technique. In this approach, the physical location of the modules is connected in a Total Cross Tied 
(TCT) array and are arranged in a Fixed and Su Do Ku pattern for disperse the shading effect over the entire array. 
Further, this arrangement of modules is done without altering the electrical connection of the modules in the array; 
reduce the effect of shading of modules in any row thereby enhancing the generated PV power. The performance of 
the system is investigated for four different shading patterns and the results show that positioning the modules of the 
array yields improved performance under partially shaded conditions. 

Keywords: renewable energy, photovoltaic, array configuration, mismatch, partial shading 
ความนํา  

ปัจจุบนัพลงังานหมุนเวียนไดเ้ขา้มามีบทบาท
ในระบบผลิตพลงังานไฟฟ้ามากข้ึนตามลาํดบั สาเหตุจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิลมีปริมาณท่ีลดลงและส่งผลกระทบดา้น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Petrone, G., Spagnuolo, G., 
Teodorescu, R., Veerachary, M. & Vitelli, M., 2008)
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานหมุนเวียนท่ีไดรั้บความ
สนใจเป็นอยา่งมากมีการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ท่ีติดตั้งบนหลงัคา (PV Rooftop) ขนาดไม่ก่ีกิโลวตัต์
จนถึงการติดตั้งเป็นฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
(solar farm) ขนาดหลายเมกกะวตัตโ์ดยมีการติดตั้ง
เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 30% ทุกปีในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา 
(Syafaruddin, Karatepe, E. & Hiyama, T., 2009)
เน่ืองจากพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถแปลงเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าโดยอาศยัปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริกผา่นเซลล์
แสงอาทิตยซ่ึ์งถือวา่ไม่มีตน้ทุนในการผลิตกาํลงัไฟฟ้า
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การบาํรุงรักษาตํ่า และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารผลิตเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองทําให้ต้นทุนการผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตยต์ ํ่าลง (Hua, C., Lin, J. & Shen, C., 1998) 

การเช่ือมต่อแผงเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยมากจะ
เช่ือมต่อแต่ละแผงแบบอนุกรม (String) เพื่อใหไ้ดร้ะดบั
แรงดนัเอาทพ์ตุตามท่ีกาํหนดและนาํแต่ละ String มาต่อ
แบบขนานเพื่อเพิ่มกาํลงัไฟฟ้าเอาทพ์ตุ เรียกวา่ อาร์เรย ์
(PV Array) การเช่ือมต่อโมดูลแบบคงท่ีท่ีนิยมใชก้นั
อยา่งแพร่หลายมี 3 รูปแบบ ดงัน้ี series–parallel (SP), 
total cross tied (TCT) และ bridge linked (BL) (Rao, P. 
S.,Ilango G. S. & Nagamani, C., 2014; Rani, B. I., 
Ilango, G. S. & Nagamani, C., 2013) และการเช่ือมต่อ
โมดูลแบบปรับเปล่ียนไดโ้ดยใชต้วัควบคุม (Electrical 
Array Reconfiguration--EAR) เป็นวิธีท่ีมีกาํลงัผลิตสูง 
แต่จะตอ้งใชเ้ซ็นเซอร์และสวติซ์ตดัตอนอตัโนมติัเป็น
จาํนวนมาก รวมถึงการใชต้วัควบคุม ซ่ึงเป็นวิธีการ
เช่ือมต่อโมดูลท่ีมีราคาสูง ปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหก้าํลงัไฟฟ้า
เอาทพ์ตุของ PV Array ลดลงคือ การบงัเงาบางส่วน 
(Partial Shading) ซ่ึงในกรณีของ Rooftop โดยมากเกิด
จากการบงัเงาของกอ้นเมฆ ตน้ไม ้เสาไฟฟ้า อาคารสูง 
เป็นตน้ สาํหรับ Solar Farm จะเกิดจากการบงัเงากอ้น
เมฆเท่านั้นการสูญเสียกาํลงัไฟฟ้าของ PV Array 
เน่ืองจากการบงัเงาบางส่วนไม่ไดเ้ป็นสดัส่วนกบัพื้นท่ีบงั
เงาแต่ข้ึนอยูก่บัรูปแบบการบงัเงา การจดัวางอาร์เรย ์และ
ตาํแหน่งของโมดูลในอาร์เรยท่ี์ถูกบงัเงา (Rani, B. I., 
Ilango, G. S. & Nagamani, C., 2013; Moballegh, S. 
& Jiang, J., 2011) 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

บทความน้ีนาํเสนอการเปรียบเทียบการเพิ่ม
กาํลงัผลิตของPV Array ภายใตเ้ง่ือนไขการบงัเงา
บางส่วนระหวา่งการจดัวางอาร์เรยแ์บบคงท่ี (Rao, P. 

S.,Ilango G. S. & Nagamani, C., 2014)การจดัวาง
อาร์เรยแ์บบ Su Do Ku (Rani, B. I., Ilango, G. S. & 
Nagamani, C., 2013) ซ่ึงเป็นวิธีการจดัเรียงตาํแหน่ง
ใหม่ของโมดูลในคอลมันข์องอาร์เรยโ์ดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงตาํแหน่งการเช่ือมต่อทางไฟฟ้าระหวา่ง
โมดูล เพื่อลดผลจากการบงัเงาของโมดูลในแถวเดียวกนั
และเพิ่มกาํลงัผลิตของ PV Arrayโดยใช ้PV Module 
อาร์เรย ์9 × 9 เช่ือมต่อแบบ TCTในการศึกษาเปรียบเทียบ 
 
เซลล์แสงอาทติย์  

แบบจาํลองเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถเขียนแทน
ดว้ยแหล่งกาํเนิดกระแสต่อขนานกบัไดโอด วงจรสมมูล
ของเซลลแ์สงอาทิตย ์แสดงดงัภาพท่ี1 

การเช่ือมต่อเซลลแ์สงอาทิตยใ์นลกัษณะโมดูล 
(PV Module) จะเช่ือมต่อเซลลแ์สงอาทิตยใ์นลกัษณะ
อนุกรม คุณลกัษณะแรงดนัและกระแสเอาทพ์ุตของ PV 
Module ท่ีความเขม้แสงอาทิตย ์(Insolation; G) เขียนได้
ดงัสมการท่ี (1) 
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ภาพ 1 วงจรสมมูลของเซลลแ์สงอาทิตย ์
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โดยท่ี IPV คือ กระแสของโมดูล Iphคือ 

กระแสโฟโตอิเลก็ทริก Ioคือ กระแสอ่ิมตวัVph คือ แรงดนั
เอาทพ์ตุของ PV และ A = nkT/q โดยท่ี n คือ แฟคเตอร์
ไดโอดในอุดมคติ (Diode Ideality Factor)k คือ ค่าคงท่ี
ของโบลทซ์มนัน ์(Boltzmann)T คือ อุณหภูมิของโมดูล 
หน่วยเป็น เคลวินq คือ ประจุไฟฟ้า (1.602×10-19 C)Rs 
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และ Rshคือ ค่าความตา้นทานอนุกรมและขนาน 
ตามลาํดบั กระแสท่ีเกิดจากแสงอาทิตยห์าไดจ้ากฟังกช์นั
กระแสลดัวงจร ดงัสมการท่ี (2) 
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โดยท่ี ISCO คือ กระแสลดัวงจรของโมดูลท่ีความ

เขม้แสงอาทิตยม์าตรฐาน Go (1,000 W/m2) และอุณหภูมิ
มาตรฐาน To (25 oC) และ α1 เป็นค่าสมัประสิทธ์ิ
อุณหภูมิของกระแสลดัวงจรของโมดูล 
 
รูปแบบการเช่ือมต่อ PV Module 

การเช่ือมต่อ PV Module แบบคงท่ีท่ีนิยมใชก้นั
อยา่งแพร่หลาย มี 3 รูปแบบ ดงัน้ี series–parallel (SP), 
total cross tied (TCT) และ bridge linked (BL) (Rao, P. 
S., Ilango G. S. & Nagamani, C., 2014; Rani, B. I., 
Ilango, G. S. & Nagamani, C., 2013) แสดงดงัภาพ 2 

 
 

 
 (a) (b) (c) 
 

ภาพ 2 รูปแบบการเช่ือมต่อ PV Module; a) แบบ series–
parallel, b) แบบ total cross tied และ c) แบบ bridge 
linked 

 
G. Velasco-Quesada และคณะ (Velasco-

Quesada, G., Guinjoan-Gispert, F., Pique-lopez, R., 
Roman-Lumbreras, M. & Conesa-Roca, A., 2009)ได้
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเช่ือมต่อ PV Module ท่ี
แตกต่างกนัภายใตเ้ง่ือนไขการบงัเงาบางส่วน พบวา่ การ

เช่ือมต่อแบบ TCT ช่วยลดการสูญเสียไดม้ากท่ีสุด ใน
การศึกษาน้ีจะเลือกใชก้ารเช่ือมต่อแบบคงท่ี โดยใช ้PV 
Module อาร์เรย ์9 × 9 เช่ือมต่อแบบ TCTดงัภาพ 3  

จากภาพ 3 แสดงการต่อแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
จาํนวน 81 โมดูล (9 แถว 9 คอลมัน)์ แต่ละโมดูลจะมี
หมายเลข ‘pq’ กาํกบั ซ่ึงหมายถึง แถว p และคอลมัน ์q 
ของโมดูลท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น โมดูล
หมายเลข 39 เป็นโมดูลท่ีตั้งอยูใ่นแถวท่ีสามและคอลมัน์
ท่ีเกา้กระแสท่ีสร้างข้ึนโดยโมดูลท่ีความเขม้แสงอาทิตย ์
G หาไดจ้ากสมการท่ี (3) 

21I

11I

91I

31I

22I

12I

92I

32I

23I

13I

93I

33I

29I

19I

99I

39I

1mV

2mV

3mV

9mV

aV

 

ภาพ 3 PV Array 9 × 9 เช่ือมต่อแบบ TCT 

 mkII =        (3) 
 

โดยท่ี Im คือ กระแสสร้างข้ึนโดยโมดูลท่ีความ
เขม้แสงอาทิตยม์าตรฐานGo = 1,000 W/m2 และ k = 
G/Goดงันั้นกระแสท่ีสร้างข้ึนโดยโมดูลจะเป็นสดัส่วน
โดยตรงกบัความเขม้แสงอาทิตยบ์น แผงแรงดนัไฟฟ้า
ของอาร์เรยห์าไดจ้ากผลรวมของแรงดนัไฟฟ้าทั้ง 9 แถว
โดยใช ้KVL 
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 ∑
=

=
9

1p
mpa VV   (4) 

 
โดยท่ีVa คือ แรงดนัไฟฟ้าของ PV array และVmp 

คือ แรงดนัไฟฟ้าสูงสุดของแผงท่ีแต่ละแถว 
กระแสของ PV array หาไดโ้ดยใช ้KCL ท่ีแต่

ละโนด จะได ้
 

 ∑
=

+ ==−=
9

1
)1( 8,...,3,2,1,0)(

q
qppqa pIII    (5) 

 
การศึกษาเปรียบเทยีบ 

การศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มกาํลงัผลิตของ PV 
Array ภายใตเ้ง่ือนไขการบงัเงาบางส่วนในบทความน้ีจะ
ทาํการเปรียบเทียบระหวา่งการจดัวางอาร์เรยแ์บบคงท่ี 
การจดัวางอาร์เรยแ์บบ Su Do Ku โดยใช ้PV Module 
อาร์เรย ์9 × 9 เช่ือมต่อแบบTCTในการศึกษาเปรียบเทียบ 

 
 
 

การจัดวางอาร์เรย์แบบคงที ่
P. S. Rao และคณะ (Rao, P. S., Ilango G. S. 

& Nagamani, C., 2014)ไดเ้สนออลักอริธึมการจดัวาง
อาร์เรยแ์บบคงท่ีเพื่อลดผลกระทบจากการบงัเงาบางส่วน
ดงัภาพท่ี 4โดยแสดงตวัอยา่งการจดัวางและจาํลองผล
การทดสอบบน MATLAB/ Simulink ดว้ยวิธีท่ีเสนอกบั
อาร์เรย ์3 × 3 ผลจากการทดสอบเปรียบเทียบกบัแบบ
TCT การบงัเงาบางส่วน 6 รูปแบบพบวา่วิธีการจดัวาง
อาร์เรยแ์บบคงท่ีทาํให ้PV Array สามารถกระจาย
ผลกระทบการบงัเงาบางส่วนและผลิตกาํลงัไฟฟ้าไดสู้ง
กวา่ 0-23.22 เปอร์เซ็นตแ์ละผลิตกาํลงัไฟฟ้าไดเ้ท่ากบั
แบบ EAR ซ่ึงถือวา่ประหยดักวา่แบบ EAR เพราะไม่ตอ้ง
ใชเ้ซ็นเซอร์และสวิตซ์ตดัตอนอตัโนมติั 

อาร์เรยข์นาด 9× 9 แสดงดงัภาพท่ี 5 (a) ฉะนั้น         
m = n = 9, f = 3 และ p = 0 ผลการจดัวางตาํแหน่งโมดูล
ใหม่โดยใชอ้ลักอริธึมการจดัวางอาร์เรยแ์บบคงท่ี แสดง
ดงัภาพท่ี 5(b) ตารางท่ี1 แสดงการจดัวางโมดูลใหม่ในแต่
ละคอลมันข์อง อาร์เรยข์นาด 9× 9 ตามภาพ 4
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⎣ ⎦ f)mod(m,p   ,)m(f ==

 
ภาพ 4 อลักอริธึมการจดัวางอาร์เรยแ์บบคงท่ี  
Note. from Maximum power from PV arrays using a fixed configuration under different shading conditions, 
by Rao, P. S., Ilango, G. S. & Nagamani, C., 2014, IEEE Journal of Photovoltaics, 4(2), pp. 679-686. 
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ตาราง 1  
การจดัวางโมดูลใหม่ในแต่ละคอลมัน์ของอาร์เรยข์นาด 
9× 9 

m = 9, f = 3 and p = 0 

Col. No. Number to be added to the row index to 
get renumbered value 

1 0 
Group- I 2 3 

3 6 
4 1 (10-9=1) 

Group- II 5 4 (13-9=4) 
6 5 (16-9=5) 
7 2 [20-(9×2)=2] 

Group- III 8 5 [23-(9×2)=5] 
9 8 [26-(9×2)=18] 

 

 
(a) 

 
(b) 

ภาพ 5 อาร์เรยข์นาด 9 × 9 a) การจดัวางเร่ิมตน้และ b) 
จดัวางตาํแหน่งโมดูลใหม่ตาม  
Note. from Maximum power from PV arrays using a 
fixed configuration under different shading 

conditions, by Rao, P. S., Ilango, G. S. & Nagamani, 
C., 2014, IEEE Journal of Photovoltaics, 4(2), pp. 
679-686. 
 
การจัดวางอาร์เรย์แบบSu Do Ku 

B. I. Rani และคณะ (Rani, B. I., Ilango, G. S. & 
Nagamani, C., 2013)ไดเ้สนอวิธีการจดัวางอาร์เรยแ์บบ 
Su Do Ku เพื่อลดผลกระทบจากการบงัเงาบางส่วน โดย
ใชอ้าร์เรยข์นาด 9× 9 ซ่ึงเลือกรูปแบบการจดัวางดงัภาพท่ี 
6 โดยทาํการเปรียบเทียบกบัแบบ TCT ใน 4 เง่ือนไขการ
บงัเงาบางส่วน ซ่ึงแบบท่ีนาํเสนอสามารถกระจาย
ผลกระทบการบงัเงาบางส่วนและเพิ่มกาํลงัผลิตได ้3.6 – 
26.1 เปอร์เซ็นต ์

 

 
ภาพ 6 รูปแบบการจดัวางแบบ Su Do Ku  
Note. from Enhanced power generation from PV Array 
under partial shading conditions by shade dispersion 
using Su Do Ku configuration, by Rani, B. I., Ilango, G. 
S. & Nagamani, C., 2013, IEEE Journal of 
Photovoltaics, 4(2), pp. 594-601. 
 

กรณศึีกษา
คุณลกัษณะทางไฟฟ้าท่ีทดสอบตามสภาวะ

มาตรฐาน ของ PV Module ท่ีใชใ้นการศึกษา แสดงดงั
ตาราง 2  

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 28 29
31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59
61 62 63 64 65 66 67 68 69
71 72 73 74 75 76 77 78 79
81 82 83 84 85 86 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97 98 99

11 72 43 94 65 56 87 58 29
21 82 53 14 75 66 97 68 39
31 92 63 24 85 76 17 78 49
41 12 73 34 95 86 27 88 59
51 22 83 44 15 96 37 98 69
61 32 93 54 25 16 47 18 79
71 42 13 64 35 26 57 28 89
81 52 23 74 45 36 67 38 99
91 62 33 84 55 46 77 48 19

11 42 53 94 25 76 87 68 39
21 92 73 84 35 66 57 18 49
31 82 63 44 55 16 97 78 29
41 32 13 54 85 96 77 28 69
51 22 93 64 75 46 17 38 89
61 72 83 24 15 36 47 98 59
71 12 23 34 45 56 67 88 99
81 62 43 74 95 26 37 58 19
91 52 33 14 65 86 27 48 79
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ตาราง 2  
คุณลกัษณะของ PV Module ท่ี 1,000 W/m2, 25 oC 

Electric Specification Rated 
Nominal Maximum Power (Pmax) 255 W 
Open Circuit Voltage (VOC) 37.4 V 
Short Circuit Current (ISC) 9.0 A 
Optimum Operating Voltage (Vmp) 30.2 V 
Optimum Operating Current (Imp) 8.43 A 

Note. from CS6P-250|255|260P PV Module Product 
Datasheet, by Canadian Solar, 2014, Ontario: 
Canadian Solar. 
 

กรณีศึกษาท่ีใชเ้ปรียบเทียบการเพิ่มกาํลงัผลิตของ
PV Array ระหวา่งการจดัวางอาร์เรยแ์บบคงท่ี 
(Fixed)และแบบSu Do Ku ภายใตเ้ง่ือนไขการบงัเงา
บางส่วน 4 รูปแบบ ดงัน้ี 1) Short Wide (SW), 2) Short 
Narrow (SN), 3) Long Wide (LW) และ 4) Long Narrow 
(LN) โดยทาํการศึกษาจากจาํนวนของคอลมัน ์(ความ
กวา้ง) และ จาํนวนโมดูลต่อคอลมัน ์(ความยาว) ท่ีมีเงา
บงั ดงัภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพ 7 รูปแบบเง่ือนไขการบงัเงาบางส่วน  
Note. from Enhanced power generation from PV Array 
under partial shading conditions by shade dispersion 
using Su Do Ku configuration, by Rani, B. I., Ilango, G. 
S. & Nagamani, C., 2013, IEEE Journal of 
Photovoltaics, 4(2), pp. 594-601. 
 

ขนาดและลักษณะการบัง เงาบางส่วนท่ีใช้ใน
การศึกษาทั้ง 4 กรณี แสดงดงัภาพ 8 
 

(a) 
 

 
(b)  

 

 
(c) 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 28 29
31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59
61 62 63 64 65 66 67 68 69
71 72 73 74 75 76 77 78 79
81 82 83 84 85 86 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97 98 99

11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 28 29
31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59
61 62 63 64 65 66 67 68 69
71 72 73 74 75 76 77 78 79
81 82 83 84 85 86 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97 98 99

11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 28 29
31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59
61 62 63 64 65 66 67 68 69
71 72 73 74 75 76 77 78 79
81 82 83 84 85 86 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97 98 99
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(d) 
 

ภาพ 8 ขนาดและลกัษณะการบงัเงาบางส่วน ของ PV 
Array ท่ีเช่ือมต่อแบบ TCT;a) Case 1. SW, b) Case 
2.SN, c) Case 3.LWและ d) Case 4.LN 
 
ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

ตวัอยา่งการคาํนวณ กรณีท่ี 1) Short Wide 
ลกัษณะการบงัเงาบางส่วนและการกระจายการบงั

เงาของการจดัวางโมดูลแบบ Fixed และ แบบ Su Do Ku 
แสดงดงัภาพท่ี 9โดยภาพท่ี 9(a) และ 9(b) แสดงการจดั
วางแบบ Fixed ท่ีไดรั้บการบงัเงาบางส่วน และการ
กระจายเงาบงั ตามลาํดบัภาพท่ี 9(c) และ 9(d) แสดงการ
จดัวางแบบ Su Do Ku ท่ีไดรั้บการบงัเงาบางส่วน และ
การกระจายเงาบงั ตามลาํดบั 

 

 
(a)  

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

 

ภาพ 9 ลกัษณะการบงัเงาบางส่วน กรณีท่ี 1; a) Fixed 
arrangementb) shade dispersion with Fixed 
arrangementc) Su Do Ku arrangementและ d) shade 
dispersion with Su Do Ku arrangement 

 
จากภาพ 9(b) การบงัเงาท่ีแตกต่างกนัในแต่ละแถว

ของอาร์เรย ์โดยไดรั้บการบงัเงาบางส่วนท่ีความเขม้แสง 
4 ระดบั ดงัน้ี1,000W/m2, 800 W/m2, 600 W/m2และ 
400W/m2ตามลาํดบั สามารถคาํนวณหากระแสท่ีสร้างข้ึน

11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 28 29
31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59
61 62 63 64 65 66 67 68 69
71 72 73 74 75 76 77 78 79
81 82 83 84 85 86 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97 98 99

 1,000 W/m2  800 W/m2  600 W/m2  400 W/m2

11 72 43 94 65 56 87 58 29
21 82 53 14 75 66 97 68 39
31 92 63 24 85 76 17 78 49
41 12 73 34 95 86 27 88 59
51 22 83 44 15 96 37 98 69
61 32 93 54 25 16 47 18 79
71 42 13 64 35 26 57 28 89
81 52 23 74 45 36 67 38 99
91 62 33 84 55 46 77 48 19

11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 28 29
31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59
61 62 63 64 65 66 67 68 69
71 72 73 74 75 76 77 78 79
81 82 83 84 85 86 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97 98 99

11 42 53 94 25 76 87 68 39
21 92 73 84 35 66 57 18 49
31 82 63 44 55 16 97 78 29
41 32 13 54 85 96 77 28 69
51 22 93 64 75 46 17 38 89
61 72 83 24 15 36 47 98 59
71 12 23 34 45 56 67 88 99
81 62 43 74 95 26 37 58 19
91 52 33 14 65 86 27 48 79

11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 28 29
31 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59
61 62 63 64 65 66 67 68 69
71 72 73 74 75 76 77 78 79
81 82 83 84 85 86 87 88 89
91 92 93 94 95 96 97 98 99
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ในแต่ละแถวในอาร์เรย ์ไดด้งัน้ีแถวท่ี 1 และ 9 ไดรั้บ
ความเขม้แสง 1,000W/m2, 800 W/m2และ 400W/m2

จาํนวน 6, 2 และ 1 โมดูลตามลาํดบั กระแสของแถวท่ี 1 
และ 9 จากสมการท่ี (3) จะได ้

 
 mRR IIIIII 84.0)8.02()6( mmm91 =+×+×==   (6) 
 
 กระแสท่ีผลิตไดจ้ากแถวท่ี 2, 5 และ 6 แสดงดงัน้ี 

 
mmmm652 4.06.0)8.02()5( IIIIIII RRR ++×+×===  

 mI6.7=                                            (7) 
 

กระแสท่ีผลิตไดใ้นแถวท่ี 3, 4, 7 และ 8 หาได้
เช่นเดียวกบัสมการท่ี (6) และ (7) 

แรงดนัอาร์เรยใ์นกรณีท่ีไม่มีแถวใดถูกบายพาสจะ
ได ้Va = 9Vmและในกรณีท่ีแถวใดแถวหน่ึงถูกบายพาส Va 
= 8Vm + Vdเม่ือ Vdคือ แรงดนัตกคร่อมไดโอด ซ่ึง 
Vd<<Vaจะสามารถละทิ้ง Vd ได ้ 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีอาร์เรยผ์ลิตได ้แสดงดงัสมการท่ี (8) 
 
 

 )9( mmama VIVIP ==                (8) 
 
สาํหรับการจดัวางแบบ Su Do Ku ในกรณี SW และ

กรณี SN, LW และ LN ทั้ง 2 รูปแบบการจดัวาง สามารถ
คาํนวณหากระแส แรงดนั และกาํลงัไฟฟ้าท่ีอาร์เรยผ์ลิต
ได ้เช่นเดียวกบัการคาํนวณการจดัวางแบบ Fixed กรณีท่ี 
1 

ผลการคาํนวณกาํลงัผลิตสูงสุดทั้ง 4 กรณีแสดงดงั
ตาราง 3ผลการเปรียบเทียบการเพิ่มกาํลงัผลิตของอาร์เรย์
ทั้ง 2 รูปแบบการจดัวาง โดยใช ้Vmpและ Impจาก 
(Canadian Solar, 2014) ในการคาํนวณ แสดงดงัตาราง
ท่ี 4 

การจดัวางอาร์เรยแ์บบ Su Do Ku เม่ือเปรียบเทียบ
กบัการจดัวางแบบ Fixed สามารถเพิ่มกาํลงัผลิตไดใ้น 3 
กรณี คือ กรณีท่ี 1, 2 และ 4 ในช่วง 2.5-6.1 เปอร์เซ็นต ์
ซ่ึงพบวา่ การจดัวางแบบ Su Do Ku สามารถเพิ่มกาํลงั
ผลิตไดม้ากเม่ืออยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเงาบงับางส่วนใน
ลกัษณะของเงาบงัโมดูลในจาํนวนแถวตํ่าๆ (กรณีท่ี 1 
และ 2) สาํหรับ กรณีท่ี 3) Long Wide ไม่สามารถเพิ่ม
กาํลงัผลิตได ้ดงัแสดงในตาราง 4  

 

ตาราง 3  
ผลการคาํนวณกาํลงัไฟฟ้า  

Case 
Fixed arrangement Su Do Ku arrangement 

Row current in the order in 
which panels are bypassed 

Voltage 
Va 

Power 
Pa 

Row current in the order in 
which panels are bypassed 

Voltage 
Va 

Power 
Pa 

1 IR3 7.2Im 9Vm 64.8VmIm IR1 7.6Im 9Vm 68.4VmIm 
2 IR3 6.2Im 9Vm 55.8VmIm IR1 6.6Im 9Vm 59.4VmIm 
3 IR1 7.6Im 9Vm 68.4VmIm IR5 7.6Im 9Vm 68.4VmIm 
4 IR4 7.8Im 9Vm 70.2VmIm IR2 8Im 9Vm 72VmIm 
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����� 4  

������� ����������������� �������� ����������� Fixed ��� 
Su Do Ku 

Case 
Maximum power (W) Power 

enhancement  
(%) 

Fixed  
arrangement 

Su Do Ku  
arrangement 

1 11,957 12,622 5.3 

2 10,296 10,961 6.1 

3 12,622 12,622 0.0 

4 12,954 13,286 2.5 
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ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกโรงเรียนการบินของศิษย์การบินในประเทศไทย 

Factors Affecting Decision Making on the Flight Training School Choice  

of Pilot Trainees in Thailand 

                                                                                                                                                                                                             ศุภรักษ ์ จ่ินจนัทร์ และธีรพจน์  เวศพนัธุ์ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research)  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือก
เรียนโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบินในประเทศไทยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ศิษยก์ารบินจาก สถาบนัการ
บินพลเรือน บริษทั บางกอก เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ และบริษทั ศรีราชา เอวิเอชั่น จาํกดั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน โดยรวบรวมขอ้มูลระหว่าง เมษายน 2558-กรกฎาคม 2558 สถิติท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีคือ สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบดว้ยสถิติ t-test และ F-test ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบินใน
ประเทศไทยดา้นครูผูส้อน มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของโรงเรียนการบิน 
ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการศึกษา มีผลนอ้ยท่ีสุดในการตดัสินใจ จากการเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัดา้น
ระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูป้กครอง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

คําสําคัญ: ศิษยก์ารบิน, โรงเรียนการบิน, การตดัสินใจเลือก 

 

Abstract  

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

making on the flight training school choices of pilot trainees in Thailand. The sample included those Civil Aviation 

Training Center pilot trainees, Bangkok Aviation Center pilot trainees and Sriracha Aviation pilot trainees. A set of 

questionnaire was used as an instrument for collecting data during April 2015-July 2015. The statistics used for data 

analysis comprised percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. Research findings revealed the Pilot 

Instructor was the most factor affecting decision making on the flight training school choice of pilot trainees in 

Thailand. The second order was the Flying School’s Image while Education Expenses was the least. A comparison 

order was on status of education and the Parents’ incomes were significantly different at .05 level. 

 

Keywords: pilot trainees, flight training school, decision making choice. 
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ความนํา 

อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมประเภท
บริการท่ีก่อใหเ้กิดการจา้งงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
จาํนวนมากเม่ืออุตสาหกรรมการบินมีการขยายตวัมาก
ข้ึนส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการบุคลากรทางดา้นการบิน
มากข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะนกับิน ซ่ึงเป็นบุคคลากร
ท่ีสาํคญัและหายากประเภทหน่ึงอนัเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่ง
ยิ่งในการขยายตวัของอุตสาหกรรมการบิน 

จากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของสายการบินใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส่วน
หน่ึงเป็นผลพวงมาจากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
จาํนวนชนชั้นกลางท่ีมีกาํลงัซ้ือมากข้ึน และกลายเป็น
กลุ่มเป้าหมายสาํคญัของสายการบินต่างๆ ท่ีตอ้งการดึง
ชนชั้นกลางเหล่าน้ีเขา้มาเป็นลูกคา้จนเกิดการทุ่มงบ
โฆษณาจาํนวนมาก และมีการเร่งผลิตนกับินเพ่ือให้
เพ่ือใหท้นัต่อปริมาณเคร่ืองบินใหม่ท่ีถกูสั่งซ้ือเขา้มาใน
ฝงูบินของแต่ละสายการบิน มีรายงานระบุวา่ ในปัจจุบนั
มีเคร่ืองบินผลิตใหม่ถูกส่งออกจากโรงงานผลิตของ แอร์
บสั โบอ้ิง และผูผ้ลิตรายอ่ืนๆโดยเฉล่ีย 28 ลาํต่อสปัดาห์ 
ซ่ึงถือเป็นอตัราการผลิตเคร่ืองบินใหม่ท่ีรวดเร็วท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ ของแวดวงการบินเชิงพาณิชย ์โดยท่ี
ปลายทางของเคร่ืองบินผลิตใหม่เหล่าน้ี ส่วนใหญ่อยูท่ี่
สายการบินต่างๆ ในเอเชีย (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2558) 

จากการสาํรวจขององคก์ารการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) และสมาคมการขนส่งทาง
อากาศระหวา่งประเทศ (IATA) ดว้ยความร่วมมือของ
บริษทัผลิตเคร่ืองบินโบอ้ิง ไดบ้นัทึกขอ้มลูการพยากรณ์
เก่ียวกบัความตอ้งการนกับินใหม่ ในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก ในอนาคตอีก 20 ปีขา้งหนา้ (จาก ค.ศ. 2010 ถึง 
ค.ศ. 2029 คือ พ.ศ. 2572) หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ความตอ้งการนกับินทัว่โลก ขณะท่ีจาํนวนผูโ้ดยสาร
เคร่ืองบินในภูมิภาคน้ีจะเพ่ิมจาํนวนสูงข้ึนจนมีสดัส่วน
คิดเป็นร้อยละ 42 ของผูโ้ดยสารทัว่โลก หรือกวา่ 1,800 

ลา้นคนใน 20 ปีเช่นกนั (ปุญณัฐส์ นาํพา, 2555) 

และดว้ยกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของสงัคมยคุโลกาภิวฒัน ์ส่งผลกระทบใหก้ารศึกษาของ
ไทยทางดา้นการบินตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลง และเร่งดาํเนินการพฒันาเพ่ือใหเ้กิดคุณภาพ
มาตรฐานทางการศึกษา เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบันานา
ประเทศได ้ดงันั้นการจดัการศึกษาทางดา้นการบินจึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดวิชาชีพเป็นสาํคญั 
และจากการท่ีทางรัฐบาลไดเ้ปิดเสรีทางการบินและ
สนบัสนุนใหเ้กิดสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศ จึงทาํ
ใหธุ้รกิจการบินของไทยในปัจจุบนั มีการต่ืนตวัมาก และ
ส่งผลใหค้วามตอ้งการนกับินในทอ้งตลาดมากข้ึน
ตามลาํดบัดงัจะเห็นไดจ้ากการเปิดโรงเรียน หรือสถาบนั
แนะแนวการศึกษาเพ่ือสอบเป็นนกับินเพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวนมาก (ศุภกฤต อริยะปรีชา, 2553) 

ความสาํคญัของปัญหาการวิจยั เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัมีโรงเรียนการบินในประเทศไทยเกิดข้ึนจาํนวน
มาก ทาํใหมี้ศิษยก์ารบินมีทางเลือกในการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนการบินใหเ้หมาะสมกบัตนเองมากข้ึน ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ของโรงเรียนการบิน
และของศิษยก์ารบินเอง ตลอดจนขอ้เสนอพิเศษของ
โรงเรียนการบินแต่ละแห่งท่ีมีให ้หากศิษยก์ารบิน
ตดัสินใจไม่รอบครอบ ก็จะมีผลต่อความสาํเร็จในการ
เป็นนกับินเป็นอยา่งยิ่ง นัน่หมายถึง การสูญเสียเวลา 
สูญเสียโอกาส และงบประมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนเช่นกนั 

 จากปัญหาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว
ขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดเ้ลง็เห็นถึงความน่าสนใจของปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบินใน
ประเทศไทย วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีทาํใหศิ้ษยก์ารบินเลือก
เรียนในโรงเรียนการบินในประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาถึงการวางแผนและพฒันาจดัการศึกษา 
ปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนการบิน ใหเ้กิดประโยชน์
อยา่งคุม้ค่า และเป็นการสร้างความพึงพอใจใหก้บัศิษย์
การบินอีกทางหน่ึง รวมทั้งเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใชใ้น
การประชาสมัพนัธ์และแนะแนวต่อผูท่ี้สนใจจะศึกษาใน
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โรงเรียนการบิน สาํหรับการประกอบอาชีพนกับินใน
อนาคต อีกทั้งการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบินใน
ประเทศไทย ยงัไม่เคยมีการศึกษาในเร่ืองน้ีมาก่อน 
ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจและทาํการศึกษา ปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบินใน
ประเทศไทย เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ โรงเรียนการบินและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้าํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนดนโยบายและการวางแผนในการจดัการเรียนการ
สอนในเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนการบินของศิษยก์ารบินในประเทศไทย   

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 ศิษยก์ารบินจาก สถาบนัการบินพลเรือน  ศิษย์
การบิน จากบริษทั บางกอก เอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
และศิษยก์ารบินจากบริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน่ จาํกดั ท่ีมี
ปัจจยัดา้นสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ภูมิลาํเนา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพ 
รายได ้และการศึกษาของผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบิน ไม่

แตกต่างกนัเม่ือพิจารณาในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจ
โดยรวม และแต่ละปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ศิษยก์ารบิน
จากโรงเรียนการบินในประเทศไทย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ศิษยก์าร
บินท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2557-2558 จาก 3 

ตวัแปรสถานภาพ 

 ปัจจยัดา้นสถานภาพส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. ภูมิลาํเนา 

5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

6. อาชีพ/รายได/้การศึกษาของผูป้กครอง 

 

 

ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบิน 

1. ค่าใชจ่้ายในการศึกษา 

2. ขอ้พิจารณาในการรับศิษยก์ารบิน 

3. ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของโรงเรียนการบิน 

4. ระยะเวลาในการฝึกบิน 

5. ท่ีตั้งของโรงเรียนการบิน 

6. ครูผูส้อน 

7. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการของโรงเรียนการบิน 

8. เคร่ืองบินท่ีใชฝึ้กบิน 

9. ขอ้เสนอพิเศษ 

ตวัแปรที่ศึกษา 
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�������������� ���������� (1) �������������� 

������������������� ������ 40 �� (2) �����������

��� ������ ������ ���������� ��������� ������ ������  

50 �� ��� (3) �������������� ������ ������� ���������� 

������ ������ 10 �� ����������� 100 ��  

 

���������������� ���������� 
���������������������������������������� �

�������������������� ���������� � 3 ���������  

 ������ 1 ��� ���������������������������������

�������������� ������������������� 8 ��� 

������ 2 ��� ���������������������

��������������������������������������������������

���������������������� ������ 28 ��� 

������ 3 ��� �������������� ����������� ����

���������������������������������

��������������������������������������� 

��������������������������������������� 

�����������������������������������������������

���������������������������������������� 30 �������� 

����������������������������������������

�������������������������� (reliability) ���

��������� ������ ���������������� ����� (�) ��� 

������� (Cronbach) ���������������������

���������������������������������� �����

��������������������������������� ���������� .854 ��� ����

����������������������� .80 ��������������������������

���������������������������   

 
������������������� 

���������������� �������������������

��������� ��������� ������������������� ������

����������� ����� ������������������������ �������� �

������������������������������������ ����������

����������� ����������������������������� ������

����������������������������������������������

����������������������������� 2558 

������������������ �����������������������

������� ����� ������ ����������������������� � ���

���������� �����������������������������������

������������ ����  �����������������������������

���������� 

 
����������� �������������������� 
 ������������������������������������

������������������������������� ������ ���������

���������������� ��������������������  

��������������� �������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������ ��������� 

��������������� ������   

 - �������� t-test �����������������������������

������������������������������������� ��� ����������

����� ������� �������������  

 - �������� F-test �����������������������������

������������������������������������������� ��� ������

����������������� ������������� ���������� ������

����� ��� ����� ������ �������� ����� ������� ������

���������������������������� (One-Way Analysis 

of Variance ���� One-way ANOVA) ����������������

����������������������� ������� ������������ ���������

������������������� ������������������������ ��� ����������

������������������������������ ������������������

������ �������� Sheffe’s test �����������������������

�������������������������  
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���������� 

�����������������������������������������

�������������� ����� ���������������������� ������� 

��� ��������� 83 �� ������ ������� 83 �������������� ���

���� ������ 17 ��  ������ ������� 17 ��������������

�������������� ������� 25 ��  ��� ��������� 52 �� ������ �

������ 52  ����������������������������� �����

���������  ��� ��������� 78 �� ������ ������� 78  

����� ������������������������������������������

������� ��� ��������� 69 �� ������ ������� 69 ����������

����� ��������� ����������� ������ 31 �� ������ ������� 31 

������������� ��������������������������������� 

����������� 2.50-2.99 ��� ��������� 49 �� ������ ������� 

49 ���������������� �������������������������

����������� ��������������������� 43 �� ������ �����

�� 43 ����������������������������������� 100,001 

������������������������� 49 �� ������ ������� 49 

������������� �������������������������������

��������������� ���������  ��� ��������� 52 �� ���

��� ������� 52  

���������� ���������������������������������

��������������������������������������� ����� 

����������������������������������������������������

����9 ��������������� ������������������������

����������������������������������������������� ����

����� ������������� (�� = 4.70, SD = 44) ���������� 

�������������������������������������� (�� = 4.29, 

SD = .67) � ������������� ������������������������

�����������(��=4.24, SD = .78), ��������������

�������������������������������(�� = 3.85,    

SD = .89), ������������������ ���� (�� = 3.76, SD = .89), 

��������������� ���� (�� = 3.66, SD = 1.06), ����������

�������������� (�� = 3.37, SD = 1.10),������������ 

(�� = 3.26, SD = .82),������������������������������

���������������������������������� (�� = 2.85,SD =.74) 

���������������������������������� 

 
����� 1 
�������(��) ������ (S.D.)�������������������������
������ ���������������������������������  
 
��������������������������������������        �� SD 
 
- ����� ���� 4.70 .44 

- ������������������������                  4.29 .67 

  ��������������   

- ������������������������ 4.24 .78 

  �����������   

- ����� ����������������������� 3.85 .89 

  �����������������   

- ������������������ ���� 3.76 .89 

- ��������������� ���� 3.66 1.06 

- ������������������������ 3.37 1.10 

- ������������ 3.26 .82 

- ��������������������   2.85 .74 

  

  

 ��������������������������������� 

�������������������������������������������������

��������������������������������������� ������

�������������������������������� ����� ����������

��������������������������������������������������

����� .05 ������ 3 ���� ��������������� ����            

(p < 0.00), �����������������������������������       

(p < 0.02), ��������������������������������������

(p < 0.04) 
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����� 2  
���������������������������������������������������������������������������������������������� ������
���������������������������  
 
����������������      SS      dfMS         F         p 

 
��������� 
������������     4.17       2    2.09    13.85    .00* 

����������  14.61                    97  .15 

���   18.78                    99 

����������������������������������� 
������������     4.76       2    2.38    4.16     .02* 

����������   55.48  97 .57 

���    60.24  99 

�������������������������������������� 

������������         2.89    2 1.45 3.37 .04* 

����������        41.61  97   .43   

���        44.51  99 

 

* ��������������������������� .05 

 

 ����������������� ������������ ��������

������������������������������������������

������������������������� .05 ������5 ���� 

���������� ������������������������(p>0.00),

������������������ ����, (p>0.00), ����� ����(p>0.01), ����

�����������������������������������������

(p>0.02) ����������������������������� (p>0.03) 

(�����3) 
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ตาราง 3 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยในการตัดสินเลือกโรงเรียนการบิน จาํแนก

ตามรายไดข้องผูป้กครอง 

แหล่งความแปรปรวน   SS     dfMS        F         p 

 

ที่ตั้งของโรงเรียนการบิน 

ระหวา่งกลุ่ม     15.39     3     5.13    4.74   .00* 

ภายในกลุ่ม      103.92           96   1.08 

รวม              119.31       99 

เคร่ืองบินที่ใช้ฝึกบิน 

ระหวา่งกลุ่ม                11.89                3   3.96   5.72   .00*  

ภายในกลุ่ม     66.46      96     .69  

รวม                                                78.34              99     

ครูผู้สอน 

ระหวา่งกลุ่ม      1.97       3   .66    3.76    .01* 

ภายในกลุ่ม                  16.80    9.18 

รวม     18.77             12.18 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการของโรงเรียนการบิน 

ระหวา่งกลุ่ม        7.78   32.59 3.53     .02* 

ภายในกลุ่ม              70.55    96   .73 

รวม        77.33  128.59 

ข้อเสนอพเิศษจากทางโรงเรียนการบิน 

ระหวา่งกลุ่ม      5.71   3 1.90 3.03 .03* 

ภายในกลุ่ม   60.35  96 .63   

รวม    66.06  99 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

อภิปรายผล 

 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของ
ศิษยก์ารบินในประเทศไทย จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบิน มี 

9 ปัจจยัไดแ้ก่ 

 

 1. ครูผูส้อนเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิษยก์ารบิน 
และเป็นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินเป็น
อนัดบัแรก แสดงใหเ้ห็นวา่ ศิษยก์ารบินตดัสินใจเลือก
โรงเรียนการบิน โดยคาํนึงถึงครูผูส้อน ท่ีเป็นผูจ้ดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคทฤษฏี และภาคอากาศ 
เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีความรู้ความ 
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สามารถ ความชาํนาญในดา้นการบินเป็นอยา่งดี และมี
ชัว่โมงบินท่ีจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆแก่
ศิษยก์ารบินได ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณฐัพล ยี่สุ่น
ศรี (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชา พบวา่ในปัจจยัดา้น
ครูผูส้อน เป็นปัจจยัในการตดัสินใจมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะ
ครูผูส้อนมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศศิกานต ์สุวรรณแสง 
(2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีผูป้กครองใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ปัจจยัดา้นครูผูส้อน เป็น
ปัจจยัท่ีผูป้กครองใชใ้นการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
เอกชน เน่ืองจากครูผูส้อนท่ีมีความสามารถในการสอน 
มีบุคลิกภาพท่ีดีกย็อ่มทาํใหโ้รงเรียนสามารถจดัการศึกษา
ท่ีดีมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและ
สงัคมได ้และสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของ สิริลกัษณ์ 
กล่ินขจร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการเลือกเรียน
หลกัสูตรการศึกษาพิเศษในระดบัปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พบวา่ปัจจยัดา้น
ครูผูส้อน เป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจอนัดบัตน้ ๆ 
เน่ืองจากครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ มีความชาํนาญ 

มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป 

 2. ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของโรงเรียนการบิน 
เป็นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินเป็น
อนัดบัท่ีสอง แสดงใหเ้ห็นวา่ ศิษยก์ารบินจะตดัสินใจ
เลือกโรงเรียนการบิน เพราะเห็นวา่ ภาพลกัษณ์และ
ช่ือเสียงของโรงเรียนการบิน ทาํใหศิ้ษยก์ารบินพึงพอใจ
ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานการวิจยัของ วรวิทย ์รุ่งบุญพุฒิวงศ ์(2553) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัในการเลือกศึกษาต่อหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลยั
รามคาํแหง พบวา่ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
เป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจอนัดบัแรก เน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้หค้วามสาํคญัต่อความมีช่ือเสียง และผลงาน

ทางวิชาการของมหาวิทยาลยั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ สิริลกัษณ์ กล่ินขจร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการ
เลือกเรียนหลกัสูตรการศึกษาพิเศษในระดบัปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พบวา่
ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของสถาบนั เป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากสถาบนัท่ีมีความ
ทนัสมยั ไดม้าตรฐานทางดา้นเทคโนโลยี มีการเผยแพร่
ผลงานทางดา้นวิชาการสู่สาธารณชนเสมอ เกิดความช่ืน
ชม ศรัทธาในช่ือเสียงของสถาบนัซ่ึงเป็นท่ียอมรับของ
สงัคม 

 3. คุณสมบติัในการรับเขา้ของศิษยก์ารบิน เป็น
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินเป็นอนัดบัท่ี
สาม แสดงใหเ้ห็นวา่ ศิษยก์ารบินจะตดัสินใจเลือก
โรงเรียนการบิน เพราะเห็นวา่ คุณสมบติัในการรับเขา้
ของศิษยก์ารบินตรงกบัคุณสมบติัของศิษยก์ารบินเอง 
โดยมีคุณสมบติัครบตามขอ้กาํหนดของกรมการบินพล
เรือน กระทรวงคมนาคม และองคก์รการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation 

0rganization-- ICAO) 

 4. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการของ
โรงเรียนการบิน เป็นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
การบินเป็นอนัดบัท่ีส่ี แสดงใหเ้ห็นวา่ ศิษยก์ารบินจะ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบิน เพราะเห็นวา่ ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและบริการของโรงเรียนการบิน มีการ
จดัสรรใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบัการใชง้าน สะดวก
และปลอดภยั  มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี โดยตอ้งสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงาน
การวิจยัของ วรวิทย ์รุ่งบุญพุฒิวงศ ์(2553) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัในการเลือกศึกษาต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบวา่
ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั เป็น
ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ เน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อการบริการและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆท่ีมหาวิทยาลยัจดัสรรให ้สอดคลอ้งกบั
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ผลงานการวิจยัของ ณฐัพล ยี่สุ่นศรี (2552) ศึกษาเร่ือง 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชา ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกของ
โรงเรียน เป็นปัจจยัในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยั
ของ ศศิกานต ์สุวรรณแสง (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
ผูป้กครองใชใ้นการตดัสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน ระดบั
ประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ปัจจยั
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการของโรงเรียน เป็น
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือก เน่ืองจากมีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสม  
 5. เคร่ืองบินท่ีใชฝึ้กบิน เป็นปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินเป็นอนัดบัท่ีหา้ แสดงให้
เห็นวา่ ศิษยก์ารบินจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบิน 
เพราะเห็นวา่ เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการฝึกบินมีความทนัสมยั
และปลอดภยั มีจาํนวนเคร่ืองบินท่ีเพียงพอ เคร่ืองบินมี
ความง่ายต่อการเรียนรู้ และเช่ือมัน่ในความสามารถของ
โรงเรียนการบินในการบริหารจดัการเคร่ืองบินจน
สามารถฝึกบินไดส้าํเร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 6. ระยะเวลาในการฝึกบิน เป็นปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินเป็นอนัดบัท่ีหก แสดงให้
เห็นวา่ ศิษยก์ารบินจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบิน 
เพราะระยะเวลาในการฝึกบินเป็นหว้งเวลาท่ีสอดคลอ้ง
กบัหว้งเวลาในหนา้ท่ีการงานท่ีรับผิดชอบอยูใ่นปัจจุบนั
โดยมีระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ระยะเวลาในการฝึกบิน เป็นส่ิงสาํคญัในการตดัสินใจ
เลือกโรงเรียนการบิน เพราะศิษยก์ารบินมีความเช่ือมัน่วา่
โรงเรียนการบินจะสามารถบริหารจดัการระยะเวลาใน
การฝึกบิน ใหส้าํเร็จและสามารถทนัหว้งเวลาในการสอบ
เพ่ือขอรับเพ่ือเขา้รับใบอนุญาตนกับินพาณิชยต์รีจาก
กรมการบินพลเรือน 

 7. ท่ีตั้งของโรงเรียนการบิน เป็นปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินเป็นอนัดบัท่ีเจด็ แสดงให้

เห็นวา่ ศิษยก์ารบินจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบิน 
เพราะท่ีตั้งของโรงเรียนการบินสามารถเดินทางได้
สะดวก อยูใ่กลท่ี้พกัอาศยัของศิษยก์ารบิน และตั้งอยูใ่น
จงัหวดัท่ีมีค่าครองชีพไม่สูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ณฐัพล ยี่สุ่นศรี (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการ
ตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชา ใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
เป็นปัจจยัในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา โดยคาํนึงถึงเร่ืองท่ีตั้งของโรงเรียนตอ้ง
อยูไ่ม่ไกลจากการคมนาคมเดินทางสะดวก 

 8. ขอ้เสนอพิเศษจากทางโรงเรียน เป็นปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินเป็นอนัดบัท่ีแปด 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ศิษยก์ารบินจะตดัสินใจเลือกโรงเรียน
การบิน เน่ืองจากมีขอ้เสนอพิเศษในเร่ืองค่าใชจ่้าย และ
วิธีการชาํระเงิน มีการฝึกอบรมหลกัสูตรเพ่ิมเติม และมี
การแถมอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ขอ้เสนอพิเศษ เป็นส่ิงสาํคญัในการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนการบิน เพราะศิษยก์ารบินมีการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนการบินจาก ขอ้เสนอพิเศษต่างๆ โดยโรงเรียน
การบินแต่ละแห่งจะมีการชกัจูงศิษยก์ารบินใหต้ดัสินใจ
เลือกโรงเรียนการบินของตนโดยการ มอบส่วนลด
ค่าใชจ่้ายในการศึกษา ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร หรือมีการแถม
อุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับการศึกษา ตลอดจนขอ้เสนอพิเศษ
กบัการฝึกหลกัสูตรอ่ืนเพ่ิมเติม  ทาํใหศิ้ษยก์ารบิน
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินตามขอ้เสนอพิเศษท่ีตน
ตอ้งการ 

 9. ค่าใชจ่้ายในการศึกษา เป็นปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินเป็นอนัดบัท่ีเกา้ แสดงให้
เห็นวา่ ศิษยก์ารบินจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบิน 
เพราะโรงเรียนการบินมีการจดัเกบ็ค่าเล่าเรียนท่ีเหมาะสม 
มีค่าใชจ่้ายในการเรียนไม่สูงเม่ือเทียบกบัสถาบนัอ่ืน และ
โรงเรียนการบินใหมี้การแบ่งชาํระค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 
และเป็นธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของณฐัพล 
ยี่สุ่นศรี (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจส่งบุตร
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หลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชา ในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย เป็นปัจจยัใน
การตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
โดยคาํนึงถึงความคุม้ค่าต่อการลงทุนและผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

 จากสถานการณ์ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศไทยมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน และส่งผลให้
ความตอ้งการนกับินเพ่ิมข้ึนมากเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้าก
การเปิดโรงเรียนการบินเพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก เพ่ือผลิต
นกับินใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานดา้น
การบิน ทาํใหโ้รงเรียนการบินต่างๆตอ้งศึกษาเหตุผลใน
การตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบินใน
ประเทศไทย และหาวิธีการจูงใจศิษยก์ารบินในการเขา้
ศึกษา และจากผลการวิจยัคร้ังน้ีไดข้อ้คน้พบในการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบิน ทั้งหมด 
เกา้ ดา้น ตามลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี 

 1. ครูผูส้อนหรือครูการบิน เป็นบุคลากรท่ี
สาํคญัท่ีสุดของการฝึกบิน  ครูการบินท่ีมีความสามารถ
และมีประสบการณ์สูง จะสามารถถ่ายทอดความรู้ และ
ความสามารถใหแ้ก่ศิษยก์ารบินไดเ้ป็นอยา่งดี  นัน่
หมายถึง มาตรฐานและความปลอดภยัทางดา้นการบินท่ี
จะสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นโรงเรียนการบินจึงควรมี
มาตรฐานในการคดัเลือกครูการบินท่ีมีความสามารถ
ครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการฝึกบินในทุกๆดา้น 

 2. ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของโรงเรียนการบิน 

โรงเรียนการบินตอ้งคาํนึงถึงการผลิตนกับินท่ีดีมีคุณภาพ
และตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานทางดา้นการ
บินเป็นอนัดบัแรก พร้อมทั้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงเรียนการบินในทุกๆดา้นควบคู่กนัไป และจดัให้
มีการประชาสมัพนัธ์โดยขอความร่วมมือจากศิษยก์ารบิน
ท่ีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้และประสบความสาํเร็จใน
อาชีพนกับิน เป็นผูบ้อกเล่าความสาํเร็จของการตนเองใน

การสาํเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพนกับิน โดย
องคป์ระกอบต่างๆนั้นลว้นเป็นแนวทางในการสร้าง
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดีของโรงเรียนการบิน ท่ีมี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของ
ศิษยก์ารบินในประเทศไทย 

 3. คุณสมบติัในการรับเขา้ของศิษยก์ารบิน
โรงเรียนการบินควรจะมีการกาํหนดคุณสมบติัในการ
รับเขา้ของศิษยก์ารบิน ใหช้ดัเจนแมว้า่การบินนั้นจะตอ้ง
อาศยัทกัษะของความเป็นศิลปะ  แต่การบินเป็นเร่ืองของ
วิทยาศาสตร์  ซ่ึงจะตอ้งใชค้วามรู้และความเขา้ใจทางวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นส่ิงสาํคญั ทางโรงเรียนการบินจะตอ้ง
จดัหามาตรการหรือหลกัสูตรเพ่ิมเติมสาํหรับศิษยก์ารเป็น
ท่ีมีความรู้พ้ืนฐานไม่มากนกั เช่น ศิษยก์ารบินท่ีมีพ้ืนฐาน
ทางการศึกษาท่ีไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์โดยตรง  
 4. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการของ
โรงเรียนการบินโรงเรียนการบินควรมีการปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนการบิน
ใหมี้มาตรฐานอยูเ่สมอเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บั
ศิษยก์ารบิน เน่ืองจากภาพลกัษณ์ภายนอกเหล่าน้ีเป็นจุดท่ี
บุคคลภายนอกใหค้วามสนใจเม่ือพบเห็น และเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัท่ีศิษยก์ารบินนาํมาประกอบการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบิน ดงันั้นโรงเรียนการบิน
ต่างๆจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งรักษาและปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงอาํนวยความสะดวก อาคารเรียนอุปกรณ์
การสอน และบริการต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ และมี
ความทนัสมยั 

 5. เคร่ืองบินท่ีใชฝึ้กบิน เคร่ืองบินเป็นอุปกรณ์
สาํคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงสาํหรับการฝึกบิน เป็นส่ิงท่ีใหท้ั้ง
ความรู้และความปลอดภยัในระหวา่งการฝึกบิน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดของการบิน  ดงันั้น สภาพโดยรวม
ทัว่ไปของเคร่ืองบินและความสามารถในการบาํรุงรักษา
เคร่ืองบิน จะเป็นเคร่ืองช้ีวดัสาํคญัของความปลอดภยัใน
การบิน นัน่หมายถึง ความมัน่ใจในการบินของศิษยก์าร
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บินและจะมีผลสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนการ
บินของศิษยก์ารบินในประเทศไทยเป็นอยา่งยิ่ง 

 6. ระยะเวลาในการฝึกบิน ระยะเวลาในการฝึก
บิน เป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงในการฝึกบิน เน่ืองจากมี
ความสมัพนัธ์กบัหว้งเวลาจบและหว้งเวลาในการสอบ 
เพ่ือเขา้รับใบอนุญาตของกรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม  ซ่ึงแบ่งเป็นวงรอบเพียงปีละส่ีคร้ังเท่านั้น  
ตลอดจนหว้งเวลาในการรับสมคัรนกับินเขา้ทาํงานของ
สายการบินต่าง ๆ กจ็ะมีไม่บ่อยมากนกั  โรงเรียนการบิน
ควรมีการบริหารและการจดัการกบัจาํนวนศิษยก์ารบิน 
และความสามารถในการบริหารการซ่อมบาํรุงของ
เคร่ืองบินใหส้ามารถพร้อมใชง้านเป็นสาํคญั 

 7. ท่ีตั้งของโรงเรียนการบิน สถานท่ีตั้งโรงเรียน
การบินในแต่ละแห่งจะมีความใกลไ้กลจากสถานท่ีพกั
ของศิษยก์ารบินท่ีแตกต่างกนัดว้ยระยะทาง การเดินทาง
ระหวา่งท่ีพกัอาศยักบัสถานท่ีฝึกบินนั้น จะเป็นเร่ือง
สาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีศิษยก์ารบินจะตอ้งพิจารณา โรงเรียน
การบินจึงควรมีการตั้งหน่วยฝึกบินแยกจากสถานท่ีหลกั 
เพ่ือใหเ้กิดความอ่อนตวัในการฝึกบิน เน่ืองจากสถาน
ท่ีตั้งของโรงเรียนการบินจะเป็นตวักาํหนดกลุ่มของศิษย์
การบินท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ เน่ืองจากท่ีตั้งของโรงเรียน
การบินจะมีความสัมพนัธ์ดา้นค่าใชจ่้ายระหวา่งการศึกษา 
และการเดินทางกลบัภูมิลาํเนาของศิษยก์ารบินใน
ช่วงเวลาวนัหยดุสุดสปัดาห์หรือวนัหยดุสาํคญัต่างๆ ซ่ึง
องคป์ระกอบต่างๆจะตอ้งอยูภ่ายใตพ้ื้นฐานของความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ดงันั้นสถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนการบินตอ้งสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมายหรือศิษยก์ารบินไดม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงโรงเรียนการบินต่างๆตอ้งปรับตวัในการวางแผนให้
เหมาะสมแก่ความตอ้งการของศิษยก์ารบินมากท่ีสุด และ
ท่ีสาํคญัจะตอ้งมีมาตรฐาน 

 8. ขอ้เสนอพิเศษจากทางโรงเรียนการบิน ใน
ปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในการฝึกบินของแต่ละโรงเรียนการบิน
นั้นจะแตกต่างกนัไม่มากนกั ทั้งน้ีข้ึนกบัช่ือเสียงของ

โรงเรียนการบิน เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการฝึกบินและสถาน
ท่ีตั้งของโรงเรียนการบิน  หากแต่ยงัมีปัจจยัสาํคญัอีก
อยา่งหน่ึงซ่ึงมกัจะเป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยใน
การตดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของศิษยก์ารบิน โดย
โรงเรียนการบินแต่ละแห่งควรท่ีจะใหค้วามสาํคญัในการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มลูต่างๆระหวา่งโรงเรียนการ
บินและศิษยก์ารบิน เพ่ือท่ีจะสามารถชกัจูง ศิษยก์ารบิน
ใหต้ดัสินใจเลือกโรงเรียนการบินของตน 

 9. ค่าใชจ่้ายในการศึกษา ในดา้นค่าใชจ่้ายใน
การศึกษา ของแต่ละโรงเรียนการบินไม่ควรจะมีความ
แตกต่างกนัมากนกั เพราะความแตกต่างกนัในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการศึกษาของแต่ละโรงเรียนการบินจะเป็น
ส่ิงดึงดูดความสนใจของศิษยก์ารบินในการเลือก
โรงเรียนการบิน ค่าใชจ่้ายในการศึกษาจึงเป็นปัจจยัดึงดูด
ใหศิ้ษยก์ารบินมีความสนใจในการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนการบินนั้นเพ่ิมข้ึน และทางโรงเรียนการบินควร
จะหาแนวทางในการช่วยเหลือทางดา้นการเงินใหก้บั
ศิษยก์ารบินท่ีมีปัญหาดา้นการเงินโดยมีการผอ่นชาํระได ้
ตลอดจนการหาแหล่งเงินกูจ้ากธนาคารใหแ้ก่ศิษยก์ารบิน 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูกบั
ศิษยก์ารบิน เฉพาะศิษยก์ารบินท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นปี
การศึกษา 2557-2558 จาก 3 โรงเรียนการบิน โดยการ
เกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ีไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียนการบินใน
ประเทศไทย ดงันั้นในการทาํวิจยัในคร้ังต่อไปอาจจะมี
การเกบ็ขอ้มูลครบทุกโรงเรียนการบินในประเทศไทย 

 2.  ควรมีการศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนการบิน ดา้นอ่ืนท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนการบิน นอกเหนือจากปัจจยัท่ีไดด้าํเนินการวิจยั
ไปแลว้ทั้ง 9 ปัจจยั 

 3.  ในอนาคตอนัใกลป้ระเทศไทยจะมีการเปิด
ประชาคมอาเซียนจะทาํใหมี้ศิษยก์ารบินจากต่างประเทศ
เขา้มาเรียนบินมากข้ึน ดงันั้นในการทาํวิจยัในคร้ังต่อไป
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Abstract  

The purpose of this research were as follows: this research is a qualitative research.The purpose of 

research was to study characteristics of ground service personnel of the Nok Airlines.The result of study is 

based on questioning 20 experts consisting of managers and supervisors working at Nok airlines in the field of 

passenger services.Open-ended questions are applied together with 5 leveled-rating scale questions (Likert 

scale) and Delphi technique as the questionnaire, median, and interquartile rage. The result of the study 

revealed that Nok Airlines’ Ground Service Personals have 6 responsibilities which are greeting passengers, 

giving flight’s information and booking, issuing boarding passes, boarding the passengers, arrival services, 

and taking care of passenger’s baggage. Moreover, the experts highly agreed that Nok Airlines’ Ground 

service Personals should have these 3 characteristics which are knowledge (aviation knowledge, service 

knowledge, knowledge of safety at work, knowledge of aviation laws, knowledge on the job), skills (language 
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usage, computer latency, problem solving and decision making, coordination, expertise), attributes 
(accountability, teamwork, personality and emotional control, service mind, self-confidence) and results of 
monitoring of ground service personnel of Nok airlines, all three. Expert opinions consistent high level and 
can be used in every issue. 
 
Keywords: qualification, ground service agents, Nok Airlines 
 
ความนํา 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินมีการเติบโตมาก
โดยเฉพาะในอาเซียน ทั้งน้ี เพื่อเตรียมรับการเขา้สู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน การท่ีประเทศไทยจะเป็น
ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคไดน้ั้น ทุก
องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการบินจะตอ้งมีความ
เขม้แขง็ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงการแข่งขนัของธุรกิจสายการบิน
ตน้ทุนตํ่าในไทยค่อนขา้งสูงและมียทุธศาสตร์ทางดา้น
ต่างๆ ออกมาเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบสายการบินคู่แข่ง ทั้งดา้น
การขาย การตลาด ดา้นการประชาสมัพนัธ์ หรือดา้นการ
คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บั
ผูโ้ดยสาร ส่ิงเหล่าน้ีทุกสายการบินไดมี้การพฒันามา
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อไม่ใหมี้การเสียเปรียบหรือดอ้ยกวา่กวา่
คู่แข่ง ส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญั สายการบินควรใหค้วามสาํคญั 
และคาํนึงถึง คือการใหบ้ริการท่ีดีอยา่งมืออาชีพจาก
พนกังานตอ้นรับภาคพื้นดิน ท่ีส่งผลทาํใหผู้โ้ดยสารเกิด
ความประทบัใจ มีความรู้สึกท่ีดี อยากกลบัมาใชบ้ริการ
ซํ้ าอีก หรือนึกถึงสายการบินทนัทีเม่ือตอ้งการเดินทาง
โดยเคร่ืองบิน จึงจาํเป็นท่ีสายการบินตอ้งมีการคดั
คุณลกัษณะของพนกังานท่ีจะรับเขา้มาทาํหนา้ท่ีเป็น
พนกังานตอ้นรับภาคพื้น อยา่งไรกต็ามสายการบินมี
ความตอ้งการพนกังานท่ีมีคุณภาพและความรู้ 
ความสามารถตรงกบัสายงาน เน่ืองจากทรัพยากรดา้น
บุคคลนั้นเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุน และเป็นปัจจยั
หลกัท่ีช่วยใหกิ้จการของสายการบินแขง็แกร่ง กา้วหนา้ 
และสามารถแข่งขนัอยูใ่นตลาดสายการบินได ้ดงันั้น 

หากสายการบินใดมีพนกังานท่ีมีคุณลกัษณะตรงกบั
ความตอ้งการ แนวการบริหารงานของสายการบินกจ็ะ
เป็นส่ิงท่ีไดเ้ปรียบในเบ้ืองตน้ เพื่อการวางแผนในการ
ปรับปรุงธุรกิจของสายการบินไดต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาหนา้ท่ีพนกังานตอ้นรับภาคพื้น 
สายการบินนกแอร์ 
 2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
พนกังานตอ้นรับภาคพื้น สายการบินนกแอร์ 
 3.เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และ
ความเป็นไปไดข้องคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
พนกังานตอ้นรับภาคพื้น สายการบินนกแอร์ 
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู (2556) ไดก้าํหนด
คุณลกัษณะของพนกังานท่ีเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ร
สมยัใหม่ไว ้5 ประการซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีองคก์ร
ตอ้งการ มีดงัน้ี  (1) มีความรับผดิชอบสูง พนกังาน
พยายามหาวิธีการแกไ้ขปัญหา เพื่อใหง้านสาํเร็จไดต้าม
เป้าหมายท่ีกาํหนด คุณลกัษณะน้ีจึงเรียกวา่ “ความ
รับผดิชอบสูง” (2) ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ 
องคก์รตอ้งการพนกังานท่ีมีความยดืหยุน่ สามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี (3) มี
ความคิดสร้างสรรคชิ์งความไดเ้ปรียบในธุรกิจ (4) ส่ือ
ความไดดี้การทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ั้น 
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จะตอ้งส่ือความกบัคนอ่ืนรู้เร่ือง มีมนุษยส์มัพนัธ์กบัคน
รอบขา้ง (5) มีใจรักท่ีจะทาํงานและตอ้งการประสบ
ความสาํเร็จ  
 แนวคิด 8 ทกัษะท่ีพนกังานควรมี (Incquity, 
2558) สมยัก่อนการจะรับผูส้มคัรงานเขา้มาเป็นพนกังาน
ในบริษทัมกัจะมุ่งเนน้ตรวจสอบและใหน้ํ้ าหนกักบั
ความรู้เป็นสาํคญั แต่ในปัจจุบนัการมีความรู้แต่เพียง
อยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานร่วมกนั
ภายในองคก์รประสบความสาํเร็จได ้เน่ืองจากการทาํงาน
ภายในบริษทัจะตอ้งใชอ้ะไรท่ีมากกวา่ความรู้ ซ่ึงส่วน
สาํคญัพิจารณาคดัเลือกพนกังานกคื็อเร่ืองของ “ทกัษะ” 
อนัประกอบไปดว้ย (1) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ (2) 
ทกัษะการฟังและพดู (3) การเขียน (4) การแกปั้ญหา    
(5) การบริหารเวลา (6) มนุษยสมัพนัธ์เป็นเลิศ (7) อดทน  
(8) ภาษาต่างประเทศ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
         ตวัแปรตน้           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
    
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการแผนกบริการภาคพื้น จาํนวน 9 
คนและหวัหนา้พนกังานแผนกบริการภาคพื้น จาํนวน 11 
คน ของสายการบินนกแอร์สนามบินดอนเมือง รวม

ทั้งส้ิน 20 คน เป็นตวัแทนประชากรทั้งหมด ซ่ึงผูว้ิจยั
เรียกวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ 
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ชนิดปลายเปิด และแบบสอบถามชนิดปลายปิด แบ่ง
ออกเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 

- ประชากรท่ีศึกษา 
- อาย ุ
- เพศ 
- การศึกษา 
- ประสบการณ์การ
ทาํงาน 

คุณลกัษณะของ
พนกังานตอ้นรับ
ภาคพ้ืน สายการบิน 
นกแอร์ ตามความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

สร้างแบบสอบถามปลายเปิดก่ึงโครงสร้างนาํไป
สอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญ ในรอบแรก และสรุปผล 

สร้างแบบสอบถามปลายปิดจากผลสรุปในรอบแรก 
กลบัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเป็นรอบท่ี 
2 และสรุปผล 

หาค่าทางสถิติค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหวา่งควอ
ไทล/์ส่งกลบัใหผู้เ้ช่ียวชาญยนืยนัความคิดเห็นอีก

้ ่

หากไม่มีการเปล่ียนแปลงความคิดเห็น นาํผลสรุป
จากแบบสอบถามในรอบท่ี 3 มาวเิคราะห์โดยใช้
สถิติหาค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์

สรุปคุณลกัษณะพนกังานท่ีพึงประสงคข์อง
พนกังานตอ้นรับภาคพ้ืน สายการบินนกแอร์ และ
นาํเสนอต่อสายการบินนกแอร์ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทบาทของพนกังานตอ้นรับ
ภาคพ้ืน สายการบินนกแอร์ สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือ
วเิคราะห์บทบาทและหนา้ท่ีของพนกังานตอ้นรับ
ภาคพ้ืน 
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������������������������ (������ 1)  
 � ����������� 1 ������������������������

���������������������� ���������� 
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- ค่ามธัยฐานตั้งแต่ 4.50 ข้ึนไป แสดงวา่ขอ้ความนั้น
สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด 
 2. ค่าพิสยัระหวา่งควอร์ไทล ์(Interquartile 
Range--IR) คาํนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2532) 

IR  =      Q3 – Q1 
 เม่ือIR =  ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์
 Q3 =  ตาํแหน่งควอไทลท่ี์ 3 
 Q1 =  ตาํแหน่งควอไทลท่ี์ 1 
โดยคาํนวณหา Q3และ Q1จากสูตร (อรนุช ศรีสะอาด, 2541, 
หนา้ 70-74) 

Q3	 =	 L+	i	�
��
� ���
� 	

Q1	 =	 L+	i	�
�
����
� 	

 เม่ือQ3 =  ตาํแหน่งควอไทลท่ี์ 3 
 Q1 =  ตาํแหน่งควอไทลท่ี์ 1  
           L =  ขอบเขตล่างของชั้นท่ีควอไทลต์ก 
       อยู ่
 i =  อนัตรภาคชั้น 
           N =  จาํนวนขอ้มลูทั้งหมด 
 F =  ความถ่ีสะสมก่อนถึงชั้นท่ีควอไทล์
       ตกอยู ่
 f =  ความถ่ีของชั้นท่ีควอไทลต์กอยู ่

 
การแปลความหมายของค่าพิสยัระหวา่ง 

ควอไทลเ์ป็นการคาํนวณหาค่าความแตกต่างระหวา่งควอ
ไทลท่ี์ 3 และควอไทลท่ี์ 1 โดยค่าพิสยัระหวา่งควอไทล์
ของขอ้คาํถามท่ีมีค่าไม่มากกวา่ 1.50 แสดงวา่ความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกนัและ
ถา้ค่าพิสยัระหวา่งควอไทลข์องขอ้คาํถามท่ีมีค่ามากกวา่ 
1.50 แสดงวา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อขอ้คาํถาม
นั้นไม่สอดคลอ้งกนั (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2534 อา้งใน
ลดัดาวลัย ์สุขะวลัลิ, 2541) ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์
 

ผลการวจัิย 
 

  สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 9 45 

หญิง 11 55 
รวม   20 100 
อาย ุ 25-30ปี 9 45 

31-35 ปี 8 40 
 36 ปีข้ึนไป 3 15 
รวม   20 100 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 19 95 
ปริญญาโท15 
รวม   20 100 
ประสบการณ์
ทาํงาน 1-5 ปี 

7 35 

6-10 ปี 9 45 
11 ปีข้ึนไป 4 20 

รวม   20 100 
 
ผูเ้ช่ียวชาญมีจาํนวน 20 คน  เป็นเพศชาย 

จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 เป็นเพศหญิง จาํนวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 55 เม่ือพิจารณาตามอาย ุปรากฏวา่ 
อาย ุ25- 30 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 อาย ุ31- 35 
ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อาย ุ31 ปีข้ึนไป 
จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 พิจารณาตามระดบั
การศึกษา ปรากฏวา่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 95 และระดบัปริญญาโท จาํนวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 5และเม่ือพิจารณาตามประสบการณ์
ทาํงาน ปรากฏวา่ ประสบการณ์ทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 35 ประสบการณ์ทาํงาน 6-10 ปี 
จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ประสบการณ์ทาํงาน 11
ปีข้ึนไป จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
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������������������� 0.50 4 ��������� ������ 

��������������������������������������� ����

������������������������������������������

����� ��������������������������������������������

���������������������� 0.375 
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1. ������ ����������� 5 0.5 
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2.������ ��������

������ 
5 0.5 

��������

��������� 

3.������ ���������

������������

������ 

5 0.5 
��������

��������� 

4.������ �����

������������ 
5 0.375 

��������

��������� 

5.������ ��������

�������� ������� 
5 0.5 

��������

��������� 
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1.�����������

����������  
5 0.5 
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2.���������������

����������� 
5 0.375 

��������

��������� 

3.����������������

�������������� 
5 0.5 

��������
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������������ 
 ����������������������� �� ����������������

�������������������������������������������������

��������������������� ��������������� ���������

��������������������������������������� ����������� ��

������������������������� �������������� ����������

�������������������������� ��������� ������  ������

������� ������������ �������������������� ������

������� ��������� � �������������������������� ������� 

����������������������� ������� ����������������

�������������������������� ������� ���������������

���������������������� ������ ��������������������

��������� � ������������������������ ������

��������� 3 ���� ������   
 1.  ���������� � (knowledge) �����������

�������������� ���������� (2557) �������� �������

������������������������������������������������

��������� �������� ����������������������������

������������������������������������������

������������������������� �����������������

�������������� ������������ ������������

�����������������������������������������������

����������������������������������� ����������

��������������������������������������������������

���������������������������� ����������  

 2.  ��������� (skills) �������������������

���������  ������������� (2547) ������������������� 

������ � 3 ������ ������ KSA ��� ��������������

������������ ������   

 1) ������ � (knowledge) ������� ��������������

��������������������������������������������� 

�������� �����/������ ��������������������� 

����������������������������������������������

������������������������� ��� �������������������������

�������������  

 2) ����� (skills) ������� ������������������

����� ����������������������������������������� ���

����������������������������� ���������������������

������ � 2 ���� ������ (2.1) ������������������/

��������� (management skills) (2.2) ���������������

�������� (technical skills)  

 3) ������������������ (attributes) ����� 

��������������������������� ����������������������

��������������������������������������  

 3.  ���������������������� (attributes) 

���������������������������� ������������� (2547) 

������� ������� ������ ���� ������ ������� �������� 

�������������������� ����� ������������������

��������� �����������������������������������������

��������������������������������������� ���������

������������������ 
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 ��������������������������������������

������������������������ �� ������������������

�����������  

 1.  ���������������������������� ������

�������������������������������������������� ��� �

�������������������������������������������

������ ������������������������� ��������� �������

��������������������������������������������� 

 2.  ������������������������������ ������

�� �������������������� �������� ������������������ �

�������������������� ����������� �������������

������ 
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�������������������� ������� ���������� ������

�� ����������� ����������������������� ������  

1. ��������������������������� 

��������������������� ������������������  

������������������� ��������������������������

�������� � 
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�������������� ��������������� ���� 
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���������������������������������������������������������  
Behavior of Passengers Using Online with the NOK Airlines 

                                                                                                                                                                                                   �����  ������� ���������  ��������� 

�������� 
������������ ���� ��� ������������������� (survey research)  ��� ���������������������������������� �������������

������������������������������� ����������������������� ������ �� ���������������������������������������

�������������������������� �� �������������������������������������������������������������–������� �.�.

2558 ������ 200 �� ��� ���� ��� ��������� ��������� ������������������������ ����� ��������������������� ��� �

�������������� ��������������� ������������������������� ���� ��� �������������� ������ ��������� ��������� ������������

������� ������������������������������������������������������������ ���������� (point biserial 

correlation coefficient) ����������������������� ����������������������������������������������������

�������������� ��������������������������� ��� ������ ��� ���� ������������� ��������� �������������

��������������������������������������������������������������������������������� � ���������� �����

�������� ����� ������������������������������������������������/��������������������������� ��� ���

������������� 8 ���� ������ ���������������� ����������������� ���������������������� ��������������

���������������������� ���������������� ��������������������� �������������������������������� ���

�������� ������� �� ���������������������������������������� 

 
���������: ���������� �������, �������������, ��������������� 
 
Abstract  
 The purpose of research was to study behavior of passengers using online with the Nok Airlines. The sample 

was used in this research is 200 Thai Passengers who decided to use the Nok Airline by themselves from July to 

August 2015. The research instrument was questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics which are 

percentage, mean, and standard deviation. Also using a point biserial correlation coefficient to study the behavior. 

The hypothesis testing revealed demographic of sample which are level of sex, age, education, and income that have 

correlation with sample’s behavior in using the online service of the Nok Airline. On the other hand age, education, 

occupation, and income correlated with sample’s behavior in using online service of the Nok Airlines for each 

traveling.Moreover, the sample considered all eight aspects of the online services; Book Flight, Check-in, My 

Booking, Promotion & News, Flight Schedule, Low fare Search, Contact us & FAQ’s, and Setting) that are offered 

by Nok airlines both website and application as a good quality of service. 

 

Keywords: passenger behavior, online service, Nok airline. 
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������� 
������������ ���������������������������������

��������������� ��������� ��������������������

���������������������������� �����������������

��� ��������������� ������������������������������

��������� �����������������������������  �.�. 2556 ���

�����������������������������������������������

������������������������������������������������ ��� �
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������������� ����������� � ����������������������� 

����������� ������������������������� ����������� ���

���������������������� ���������� ��� ���� ���������
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��������������������������������������� �������� 

����������������������������������������������� 

������������������������������� ����������������� 

������ ��� ����� (Bill Gates, 2015) ��� �������������

�������� ������������ ������������������������ ���

����������� ��������������������������������� 
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������������������������ 
���������������������������������������

����� ��������������������� �����������������������

�� ������������� ����������� ������������������� ������� 

(consumer behavior) (Schiffman and Kanuk, 2000) ���

��� ������������������������������������������������

��������������������������� ���� ����, ����, ����

������ ����������������������������������������� 

�������� ��������������������������������������� 

(whether) ������������ (why) ����������� (when) ���������� 

(where) ����������� (how) ���������� (how much) ����

���������� (how often) ������������������� (how 

long) ���������� ������ �������������������������

���������� � 

���������������������������������������

����� ������� ���������� ��������������������
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������ (����� ���������, 2556) ����������� ������   

(1) �������� � (perception) (2) ���������� � (learning)       

(3) ���������������������� (needs and motive)            

(4) ��������� (personality) (5) ������� (attitude)       

(6) ������������������� (values and lifestyles) ������

������ ���������������������������� ������� ��� �

����������������������������� ������ (1) �������� 

(family) (2) ������������ (reference group) (3) �������� 

(culture) (4) ������������ (social class) 

��������������������������������������

�������������������������������������������� ����
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����������� ��������������� ������������������� 
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กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยใช้
บริการสายการบินนกแอร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม–
สิงหาคม พ.ศ.2558 ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตดัสินใจใชบ้ริการกบัสาย
การบินดว้ยตนเอง 

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากเป็นกรณีไม่ทราบ
จาํนวนประชากรแน่นอน เน่ืองจากจาํนวนผูโ้ดยสารของ
สายการบินนกแอร์มีจาํนวนมากและเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถเปิดเผยได ้โดยจะทาํการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 50 
จากผูท่ี้ใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
99% ค่าความคาดเคล่ือน 1% จากสูตรคอแครน 
(Cochran, 1977 อา้งถึงใน ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543) จากการ
คาํนวณตามสูตรขา้งตน้พบวา่ ค่า n ท่ีไดจ้ะมีประมาณ 
166 ซ่ึงถือเป็นค่าการเลือกสุ่มตวัอยา่ง แต่ในท่ีน้ีจะ
กาํหนดใหเ้กบ็ขอ้มูลจาํนวนมากกวา่ท่ีกาํหนดไว้
ประมาณร้อยละ 10 เพื่อนาํมาใชใ้นกรณีท่ีตอ้งมีการคดั
แบบสอบถามบางชุดท่ีมีความไม่สมบูรณ์ออก ดงันั้นจึงมี
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 116 คน และเพื่อป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนของขอ้มูลจึงทาํการเกบ็ตวัอยา่งจาํนวน 200 
คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

 1.  ขอ้มูลทัว่ไปไดแ้ก่ อาย ุเพศ  ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการกบั
ทางสายการบินนกแอร์ 
  2.1 พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ
ออนไลนท่ี์สายการบินนกแอร์มีบริการไดแ้ก่ การจอง
บตัรโดยสาร, การตรวจบตัรโดยสาร, การตรวจสอบ
ขอ้มูลการจอง, บริการส่งเสริมการขายและขอ้มูลข่าวสาร
, ตรวจสอบเท่ียวบิน, บตัรโดยสารราคาประหยดั, ติดต่อ
สายการบินและซกัถามขอ้สงสยั, ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
  2.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการออนไลน์
ในการเดินทางแต่ละคร้ัง ไดแ้ก่ ช่องทางการใชบ้ริการ 
วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการสาย
การบิน ระยะเวลาการซ้ือบตัรโดยสารก่อนการเดินทาง 
ช่วงเวลาท่ีเดินทางค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อราคาค่าโดยสารแต่
ละเท่ียวบิน ผูร่้วมเดินทาง 
 3. คุณภาพของบริการออนไลนส์ายการบินนก
แอร์ ไดแ้ก่ การจองบตัรโดยสาร การตรวจบตัรโดยสาร 
การตรวจสอบขอ้มูลการจอง บริการส่งเสริมการขายและ
ขอ้มูลข่าวสาร ตรวจสอบเท่ียวบิน บตัรโดยสารราคา
ประหยดั ติดต่อสายการบินและซกัถามขอ้สงสยั ขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน 
 จากผลการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามไดท้ดลองใชก้บั
กลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ตวัอยา่ง 
โดยนาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใชม้าตรวจให้
คะแนนและหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช ้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α) ของ 
ครอนบาค (Cronbach) ในการทดสอบแบบสอบถาม 
(ไพฑูรย ์เริงกมล, 2554) 
 ผลการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
พบวา่ แบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ ค่าเท่ากบั 
.845 ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ไดต้ั้งแต่ .80 ข้ึนไปจะมีความ
เหมาะสมท่ีจะนาํไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลจริง  
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ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
     -ระหวา่ง 40-49 ปี 31 15.5 
     -50 ปีข้ึนไป 20 10.0 
รวม 200 100.0 
3.  ระดบัการศึกษา 
     -อนุปริญญา 7 3.5 
     -ปริญญาตรี 123 61.5 
     -สูงกวา่ปริญญาตรี 50 25.0 
รวม 200 100.0 
4.  อาชีพ 
     -นกัเรียน/นกัศึกษา 42 21.0 
     -ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 49 24.5 
     -ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 66 33.0 
     -ผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกิจ 32 16.0 
     -อ่ืนๆ (ครูสอนพิเศษ,อาชีพอิสระ) 11 5.5 
รวม 200 100.0 
5.รายไดต่้อเดือน   
     -นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 34 17.0 
     -15,000-30,000 บาท 94 47.0 
     -30,001-45,000 บาท 32 16.0 
     -มากกวา่ 45,001 ข้ึนไป 40 20.0 
รวม 200 100.0 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการออนไลนท่ี์

สายการบินนกแอร์มีบริการ ส่วนใหญ่ผูโ้ดยสารใช้
บริการการจองบตัรโดยสาร และ Low Fare Search การ
คน้หาบตัรโดยสารราคาประหยดั ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก       
(X =3.74)เท่ากนัทั้งสองขอ้ รองลงมาคือ การตรวจสอบ
เท่ียวบิน และการตรวจสอบขอ้มูลการจองอยูใ่นระดบั
มากเช่นเดียวกนั (X =3.72) และ (X =3.71) ตามลาํดบั 
สาํหรับพฤติกรรมการใชบ้ริการการส่งเสริมการขายและ

ขอ้มูลข่าวสารและการตรวจบตัรโดยสารอยูใ่นระดบัปาน
กลาง(X  =3.36)และ (X =3.02) สาํหรับการบริการท่ี
ผูโ้ดยสารใชใ้นระดบันอ้ยและนอ้ยท่ีสุด คือ ติดต่อสาย
การบินและซกัถามขอ้สงสยั (X =2.45) และ Setting 
ขอ้มูลผูใ้ชง้าน (X =2.27) โดยท่ีพฤติกรรมในการ
เลือกใชบ้ริการออนไลนท่ี์สายการบินนกแอร์มีบริการ
รวมทั้งหมดมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง         
(X =3.25) 
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ตาราง 2 
แสดงค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับพฤติกรรมการใช้บริการออนไลน์ของผู้โดยสารสายการ
บินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

พฤตกิรรมการใช้บริการออนไลน์ของผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ ความถีใ่นการใช้บริการ 
(X ) S.D ระดบั 

1. พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการออนไลนท่ี์สายการบินนกแอร์มีบริการ    
   1.1)  Book Flight การจองบตัรโดยสาร 3.74 0.995 มาก 
   1.2)  Check-in การตรวจบตัรโดยสาร 3.02 1.234 ปานกลาง 
   1.3)  My Booking การตรวจสอบขอ้มูลการจอง 3.71 1.016 มาก 
   1.4)  Promotion & News บริการส่งเสริมการขายและขอ้มูลข่าวสาร 3.36 1.037 ปานกลาง 
   1.5)  Flight Schedulตรวจสอบเท่ียวบิน 3.72 0.964 มาก 
   1.6)  Low Fare Search บตัรโดยสารราคาประหยดั 3.74 1.062 มาก 
   1.7)  Contact us & FAQ’ ติดต่อสายการบินและซกัถามขอ้สงสยั 2.45 1.235 นอ้ย 
   1.8)  Setting ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 2.27 1.336 นอ้ยท่ีสุด 
รวม 3.25 1.251 ปานกลาง 
2. พฤติกรรมการใชบ้ริการออนไลนใ์นการเดินทางแต่ละคร้ัง    
    2..1)  ช่องทางบริการออนไลนท่ี์เลือกใช ้    
              2.1.1)  ผา่นเวบ็ไซดข์องสายการบินนกแอร์ 3.67 1.094 มาก 
              2.1.2)  แอพพลิเคชัน่ของสายการบินนกแอร์ 3.42 1.179 มาก 
รวม 3.55 1.143 มาก 
    2.2  วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง    
            2.2.1)  การท่องเท่ียว 3.23 1.145 ปานกลาง 
            2.2.2)  ทาํงาน/ติดต่อธุรกิจ 3.01 1.311 ปานกลาง 
          2.2.3)  การศึกษาดูงาน 2.46 1.168 นอ้ย 
          2.2.4)  เยีย่มญาติ/ครอบครัว/เพื่อน 3.28 1.237 ปานกลาง 
รวม 2.99 1.257 ปานกลาง 
   2.3  ช่วงเวลาท่ีเดินทาง    
         2.3.1)  06.00 - 12.00 น. 3.26 1.293 ปานกลาง 
         2.3.2)  12.01 - 18.00 น. 3.38 1.141 ปานกลาง 
          2.3.3)  18.01- 24.00 น. 2.60 1.224 นอ้ย 
รวม 3.08 1.266 ปานกลาง 
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พฤตกิรรมการใช้บริการออนไลน์ของผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ ความถีใ่นการใช้บริการ 
(X ) S.D ระดบั 

  2.4  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อราคาค่าโดยสารแต่ละเท่ียวบิน    
         2.4.1)  500–1,000 บาท 2.43 1.193 นอ้ย 
         2.4.2)  1,001–1,500 บาท 2.31 1.250 นอ้ย 
         2.4.3)  1,501–2,000 บาท 3.16 1.135 ปานกลาง 
         2.4.4)  2,001–2,500 บาท 2.42 1.113 นอ้ย 
         2.4.5)  มากกวา่ 2,501 บาท 2.19 1.119 นอ้ย 
รวม 2.68 1.249 ปานกลาง 
   2.5  ผูร่้วมเดินทางในการเดินทางแต่ละคร้ัง    
          2.5.1)  เดินทางคนเดียว 3.68 1.295 มาก 
          2.5.2)  เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 2.93 1.307 ปานกลาง 
          2.5.3)  ครอบครัว 2.71 1.250 ปานกลาง 
          2.5.4)  ลูกคา้/คู่คา้ 1.73 0.895 นอ้ยท่ีสุด 
รวม 2.76 1.384 ปานกลาง 

ตาราง 3 
จาํนวนและค่าร้อยละของระดับพฤติกรรมการใช้บริการออนไลน์ในการเดินทางแต่ละคร้ัง 

พฤตกิรรมการใช้บริการออนไลน์ในการเดนิทางแต่ละคร้ัง จํานวน ร้อยละ 
1. จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการเดินทาง   
    1.1)  1-2 คร้ัง/ปี 36 18.0 
    1.2)  3–4 คร้ัง/ปี 65 32.5 
    1.3)  5-6 คร้ัง/ปี 30 15.0 
    1.4)  7–8 คร้ัง/ปี 20 10.0 
    1.5)  มากกวา่ 8 คร้ัง/ปี 46 23.0 
    1.6)  อ่ืนๆ 3 1.5 
รวม 200 100.0 
2. ระยะเวลาในการซ้ือบตัรโดยสารก่อนการเดินทาง   
   2.1)  1–7 วนั ก่อนการเดินทาง 101 50.5 
   2.2)  8–14 วนั ก่อนการเดินทาง 40 20.0 
   2.3)  15-21 วนั ก่อนการเดินทาง 22 11.0 
   2.4)  22–30 วนั ก่อนการเดินทาง 17 8.5 
   2.5)  มากกวา่ 30 วนัก่อนการเดินทาง 20 10.0 
รวม 200 100.0 
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����� 4 
������������� ( X ) ���������������������� (SD) ������������������������������������/������������������
���������  

������������������������� 
����������������

��������� 
( X ) SD ����� 

1.  Book Flight ����������������    

1.1  �������������������� 3.97 0.907 ��� 

1.2  �����������������������������������/������������ 3.91 0.920 ��� 

��� 3.94 0.851 ��� 

2.  Check–in �����������������    

2.1  �������������������� 3.77 0.982 ��� 

2.2  �����������������������������������/������������ 3.75 0.944 ��� 

��� 3.76 0.905 ��� 

3.  My Booking ����������������������    

3.1  �������������������� 3.89 0.875 ��� 

3.2  �����������������������������������/������������ 3.88 0.850 ��� 

3.3  �������������������������� 4.01 0.888 ��� 

��� 3.92 0.786 ��� 

4.  Promotion & News ������������������������������������    

4.1  �������������������� 3.84 0.901 ��� 

4.2  ��������� ��������� �������������������������� 3.86 0.897 ��� 

4.3  �������������������������������������������������������������������

���������������������     3.82 0.901  

 

��� 

��� 3.84 0.824 ,kd 

5.  Flight Schedule ����������������    

5.1  �������������������� 4.06 0.787 ��� 

5.2  �����������������������������������/������������ 3.92 0.817 ��� 

5.3  �������������������� 3.91 0.840 ��� 

5.4  �������������� ��������� ����������������������������������� 3.87 0.785 ��� 

��� 3.94 0.709 ��� 

6.  Low Fare Search ���������������������    

6.1  �������������������� 3.85 0.925 ��� 
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6.2  �����������������������������������/������������ 3.84 0.876 ��� 

6.3  �������������������� 3.86 0.863 ��� 

6.4  �������������������������������������������������������������������

������������������ 3.76 0.936 

 

��� 

��� 3.83 0.814 ��� 

7.  Contact us & FAQ’s ��������������������������������    
7.1  ���������� ����� 3.60 0.987 ��� 

7.2  ������������������������������� 3.68 0.976 ��� 

7.3  ���������/��������������������������������������� 3.78 0.947 ��� 

7.4  ���������������������� 4.01 0.833 ��� 

 7.5  �������������������������� ������������� ������� 3.95 0.843 ��� 

��� 3.80 0.769 ��� 

8.  Setting ���������������    

8.1  ��������������������� ����������������������������� 3.92 0.755 ��� 

8.2  �������������������� ������������� ����������������������� 3.96 0.807 ��� 

��� 3.94 0.728 ��� 

    

2. ��������������������������������

���������������� � �������������������������������

������������������������������ ���������������

���������������������������������� ��������

���������������������������������������������

��������������������� ( X =3.67) ��� ��������������

�������������������������������� ���������������������

���������������������� ( X =3.42) ����������������

���������������������� ( X =3.55) ������ �����������

���������������������������/��������/������ ���������  

( X =3.28) ������������� ������������� ( X =3.23) ���

������������������/������������ ( X =3.01) ����������

��������������� ( X =2.46)�� ������������������������

��������������� 12.01-18.00 �. ��������� ( X =3.38)

������������� ������������ 6.00-12.00 �. ( X =3.26)  

���������������������� 18.01-24.00 �. ��� ������������

�� ����������������������������� �������������������� 

( X =2.60) ����� �����������������������������������

���������������������������� 1,501-2,000 ������

������ ( X =3.16) ���������� 2,001-2,500 ������ 500-

1,000 ��� ( X =2.43) ��� ( X =2.42) ��������� ����

�������������������������������������������������������

��� ���������� 2,501 ��� ( X =2.19) �������� ���������

����������������� ��������� ( X =3.68) ����������

����������������/������������������������                 

( X =2.93) ��� ( X =2.71) ��������� ��� �������������

��������� �������������������/������ ���������� ( X =1.73) 

�� ������������������������������������������ �������

������������� 3-4 ���� �/��  ������������ ��������������� 

32.5 �����������������������������  ���� �/��  ������ 

23.0 ����������������� 1-2 ���� �/��  5-6 ���� �/��  ��� 7-8 

���� �/��  ������������� 18.0, 15.0 ��� 10.0 ��������� 
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����������������� ��������������� ����������� 1 ���� �

��������������������� 1.5 ����� �����������������

��������������������������������� 1-7 � ���������

���������������� ��� ��������������� 50.5 ���������� 8-

14 � ���������������� ������ 20.0 �����������������

������������������������������� 15-21 � �� ��� 

������� 30 � ���������������� ������������� 11.0 

��� 10.0 ����������������������������������

�������������������� 22-30 � �� ������������� 8.5 

3.  ���������������������������������

������������������/��������������������������� 

�������������������� ��������� ������������������

����������������������� ( X =3.97) ���������������

�����������������������������������/

������������ ( X =3.91) �����������������������  

������������������������� ( X =3.77) �����������

���������������������������������������/

������������ ( X =3.75)�������������������������

��� ������������������������� ( X =3.89) ��������

���������������������������������������/

������������ ( X =3.88) �����������������������

��������������� ( X =4.01) �����������������������

�������������������  �������������� ��������������

����������������� ( X =3.84) ������������ ������

��� ��������� �������������������������� ( X =3.86)  

���������������������������������������������

���������������������������������������������������

���� ( X =3.82) ���������������������� �����������

�������������� ( X =4.06) ����������������������

����������������������������������������

��������/������������( X =3.92) ����������������

������������������������ ( X =3.91) ���������

��������������� ��������� ������������������������

�������������������������������� ( X =3.87) 

������������������������������ ����

���������� ������������������������� ( X =3.85) 

���������������������������������������

��������/������������ ( X =3.84)����������������

���������������� ( X =3.86) ������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������� ( X =3.76) �����

�������������������������������� �������������� ��

���������������������� ����� ( X =3.60) ��������

��������������������������������������� ( X =3.68) 

������������������������/����������������������

����������������� ( X =3.78) �����������

���������������������� ( X =4.01) ��������������

�������������������������� ������������� �������       

( X =3.95) ���������� ����������������� ������� 

������������������������������ ���������������

�������������� ( X =3.92) ���������������������

�� ������������� ����������������������� ( X =3.96) 

4. �������������������������������������

�������������������������������� �������������

������������������������������� �����������

���������������������������������������� � ������

��������������������������������������������������

���������� (point biserial correlation coefficient) ��� �

�������������������������������������  

4.1.  ����������������������������

����������������������������� �������������

������������������������������� 

����������������������������� ��������� ���� 

�������� ���������  

�������������������������������� 

4.2.  ����������������������������

�������������������������������������������

��������������������� �  
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����������������������� ������ ���������� 

�������� ����� ��������� 

������������������������������ 

����� 5 
������������������������������������������������������� �������������������� 

���������������������� 
����������������� 

�����������������
������� 

����������
������������ 

X=0 X=1 rpb rpb 

���   

��� ���� +0.06 +0.01 

����   

15-19 ��  20-29 ��  +0.15 +0.28 

15-19 ��  30-39 ��  -0.02 +0.29 

15-19 ��  40-49 ��  +0.17 +0.47 

15-19 ��  50 �� ������ +0.25 +0.62 

20-29 ��  30-39 ��  -0.17 -0.01 

20-29 ��  40-49 ��  +0.03 +0.18 

20-29 ��  50 �� ������ +0.04 +0.26 

30-39 ��  40-49 ��  +0.17 +0.2 

30-39 ��  50 �� ������ +0.18 +0.29 

40-49 ��  50 �� ������ +0.01 +0.11 

X=0 X=1 rpb rpb 

�������������   

�����������������  ��������� -0.01 +0.23 

�����������������  ���������  +0.1 +0.31 

�����������������  ����������������  +0.04 +0.47 

��������� ���������  +0.07 +0.09 

��������� ����������������  +0.03 +0.19 

���������  ����������������  -0.1 +0.06 

�����   

��������/�������� ���������/������������������ +0.01 +0.31 

��������/�������� �������/������������������ -0.05 +0.21 

��������/�������� �� ����������/������������� -0.01 +0.45 
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��������/�������� ���� � 0 +0.46 

���������/������������������ �������/������������������ -0.06 -0.07 

���������/������������������ �� ����������/������������� -0.02 +0.17 

���������/������������������ ���� � -0.01 +0.19 

�������/������������������ �� ����������/������������� +0.04 +0.22 

�������/������������������ ���� � +0.03 +0.21 

�� ����������/������������� ���� � +0 +0.05 

������   

�������� 15,000 15,001-30,000 +0.05 +0.29 

�������� 15,000 30,001-45,000 -0.04 +0.45 

�������� 15,000 ������� 45,001 +0.06 +0.51 

15,001-30,000 30,001-45,000 -0.08 +0.07 

15,001-30,000 ������� 45,001 +0.01 +0.21 

30,001-45,000 ������� 45,001 +0.09 +0.16 

����� 6 
����������������������������������������������������������� �������������������� 

���������
�������������  

������������������������������������������
���������������  

��������������������������������
����������������� 

��� �������������� ����������������� 

���� �������������� �������������� 

������������� �������������� �������������� 

����� ����������������� �������������� 

������ �������������� �������������� 

������������ 
������������� ��������������������������

������������������ ������������� ����� �����������

����������������������������������� �� 5 ������ 

������ ��� ���� ������������� ����� ��������� ��� ���

������������������������ �������������  

��������������� �� �����������������������

������������������������������� �������� ��� �����

����������������� 20-29 ��  ������������������

���������  ������������/������������������ ��������

������� �������������� 15,001-30,000 ��� ��� ���������

����������������������������������� (2555) �����������

��������������������������������������������

���������������������� ENSOGO ��������������

������������� ��� ������������������������� �������� 

������������� 26-30 ��  ���������� �������������

�������� ��� ������������������ ����������� 

20,0001-30,000 ��� ������������������������������

����������������   
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����������������������������������������

������������������������� ��� ��������������������

��� ������ ������� (2554) �������������������

��������������������� � ����� �������������������

������������������������������������������ 

���������� ����� ���������������������������

������������� ��������� ��� ���� ������������� 

����� ����������������� �����������������������

������������������������� 

��������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������� � ��������������

������� ���� ���������������� �������������� ����������

������������������������������������������ ����

��������� ��� ����������������������� ��������  ���

���������� (2555) �������������������������������������

������������������������������������������

������������������ ����������� ����������� ������� 

(2553) �������������������������������������������

����������������������������� ��������� ������������

�������������������������������������������� 

��������������������������������� ������������

� �� �������������� ������������� ����������

������ ��������������������������������� 

�������������������������������������� �

����������������������������������������������� 

����������������������� � ��������� ���������������

��� ����������������� ��������������������� ���������

������������������� � ������������� ��� ����������

������������������������������������������������ 

����������������� ��������������������������

����������������� �������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������� 

��������������������������������������

������������������������������������� ���

��������������������������������������������

���� � �������������������������������������������

������������������ � ������������ ��� ������������

������������������� ������� (2553) ����������

������������� ���������������������������������

����������������������� �������������������

������� �������������������������������������

������������������� 1 �� ����� �������������������

��������������������������������������� ����

���������������������� ������������������ �����

��������� ������������� ���������������� ���

������������������������  

������������������������������������

�����������������������������������������

���������������� ���������� ���������������

�������� ��������������������������� ����������������

���������������������������������������� ������������� 

� ���������������������������������� ������������� � 

��������������������������������������������

������ ���������������������������� ������������������
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Abstract  
 This research was research and development. The purpose of this research were as follows: (1) develop e-

Learning on the Integrated Circuit of Undergraduate Students to Develop Learning Achievement and (2) evaluation 

of e-Learning on the Integrated Circuit of undergraduate Students to Develop Learning Achievement for experts. The 

research was divided into three phases which consisted of (1) the study and analysis of context in learning, (2) 

development of e-Learning on the Integrated Circuit of Undergraduate Students to Develop Learning Achievement, 
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and (3) evaluation suitability and performance of e-Learning on the Integrated Circuit of Undergraduate Students to 

Develop Learning Achievement. The samples were 6 experts in electrical and electronic, computer and information 

and communication technology for education who have experience in using the e-Learning with at least three years 

selected by purposive sampling technique.  Research tools included interview context, e-Learning on the Integrated 

Circuit of Undergraduate Students to Develop Learning Achievement and questionnaires suitability and performance 

for experts.  Statistics for data analysis are arithmetic mean and standard deviation.  Results of the research were as 

follows: (1) the e-Learning included the 2 parts which were (1.1) learner system, which involved the presentation of 

contents  and instructional media, which present on the course 030523101 Integrated Circuit, curriculum in Bachelor 

of Industrial Technology, major in Electronics Technology, College of  Industrial Technology, King Mongkut’s 

University of Technology North Bangkok and (1.2) instructor system, which involved the learning management 

system (LMS), and (2) results of evaluation, found that the suitability evaluation of e-Learning in terms of contents 

and lesson design were a very high level; and the efficiency evaluation of in terms of system was a very high level. 

 

Keywords:  e-learning, learning achievement 

 

ความนํา  

 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่ิงสาํคญัอยา่ง
หน่ึงในการนาํพาประเทศไปสู่ความกา้วหนา้จาก
การศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กาํหนดสาระสาํคญั
ประการหน่ึงไวว้า่ การจดัการศึกษาท่ีครอบคลุมทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต 
การดาํเนินการตามแนวนโยบายดงักล่าวใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จนั้นจาํเป็นตอ้งนาํเทคโนโลยีการส่ือสาร และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการขยาย
โอกาสทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) โดย
ยึดหลกัความยืดหยุน่ ความสามารถในการเขา้ถึง
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการรวมรวมความรู้
ในการบริหารการเรียนรู้ (สาํนกังานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ, 2544) ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ในวงการศึกษาปัจจุบนั บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning) ไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่าง

สูงเน่ืองจากผูเ้รียนสามารถศึกษาเน้ือหาไดทุ้กท่ีและทุก
เวลาทาํใหเ้กิดความหลากหลายในการเรียนการสอนและ
ยงัสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคน้ควา้ขอ้มูลในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง (active learning) โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยมนตช์ยั (2548) ไดเ้สนอแนวคิดในการ
กาํหนดส่วนประกอบของระบบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์
เพ่ือใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
ระบบการจดัการดา้นการเรียนรู้ (LMS) ระบบการจดัการ
ดา้นเน้ือหาบทเรียน (CMS) ระบบการจดัการดา้นขอ้สอบ 
(TMS) และระบบการจดัการดา้นการนาํส่งบทเรียน (DMS) 

นอกจากนั้นควรนาํส่ือการเรียนการสอนมาช่วยในบทเรียน
เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและ
เสริมสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนมากข้ึน 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัและบทความวิจยั 
พบวา่ บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนการสอนบน
เวบ็ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในการนาํมาเป็นส่ือ
เสริม (supplementary) สาํหรับพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนไดแ้ละยงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
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การเรียนรู้ดว้ยตนเองไดทุ้กท่ีทุกเวลา จากงานวิจยั
ของธนทั อาจสีนาค (2548) เร่ืองการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียน e-Learning กบัการ
สอนปกติ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
(หลกัสูตรสถาบนัราชภฎั, 2542) พบวา่ กลุ่มผูเ้รียนท่ี
เรียนดว้ยบทเรียน e-Learning มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยวิธีปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และ จากงานวิจยัของกรรณิกา ทองพนัธ์ 

(2547) เร่ืองการพฒันาบทเรียน e-Learning แบบปฎิ
สมัพนัธ์ วิชาการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ 
สาํหรับนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาํหรับวิทยาลยัชุมชน พ.ศ. 

2538 พบวา่ บทเรียน e-Learning แบบปฎิสมัพนัธ์ท่ีสร้าง
ข้ึน มีประสิทธิภาพ 86.19/85.14 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์85/85 

ท่ีตั้งไว ้และเม่ือนาํคะแนนเฉล่ียการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบดว้ยการทดสอบที (t-test) 

พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ย
บทเรียน e-Learning แบบปฎิสมัพนัธ์สูงข้ึนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงใหเ้ห็นวา่การนาํ
บทเรียน e-Learning มาใชค้วบคู่กบัการเรียนการสอน
สามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีสูงข้ึนได ้ 
 จากการศึกษาขอ้มลูและวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอนจากคณาจารย์
ในวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาํนวน 15  ท่าน 
พบวา่  1) ดา้นเน้ือหา : รูปแบบรายวิชาท่ีเหมาะสมในการ
นาํมาออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็คือรายวิชา
ประเภททฤษฎี และในส่วนของการนาํเสนอเน้ือหาบน
เวบ็ควรมีการนาํเสนอส่ือประกอบเน้ือหาท่ีมีหลากหลาย
เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน เช่น 
ขอ้ความ รูปภาพ ตวัอยา่ง แบบฝึกหดั เป็นตน้ 2) ดา้น
ผูเ้รียน : เป็นการแสดงความคิดเห็นของคณาจารยต่์อ
พ้ืนฐาน ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะของผูเ้รียน โดย
คณาจารยท์ั้งหมดมีความคิดเห็นตรงกนัวา่นกัศึกษามี

ความสามารถในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบนัอยา่งสูง รองมาคือชอบเรียนรู้ดว้ยการนาํเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้านมากกวา่การคน้ควา้ดว้ย
ตนเองเป็นศูนยก์ารเรียนรู้  และนกัศึกษามีความสามารถใน
การใชค้อมพิวเตอร์และกลา้ศึกษาเรียนรู้และใชง้านตาม
ลาํพงั ในส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้ สรุปไดว้า่ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
แต่มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนผา่นส่ือเทคโนโลยี
มากกวา่การเรียนในหอ้งทฤษฎีและชอบคน้ควา้ขอ้มลู
ผา่นทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และ 3)  ดา้นส่ือและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ : พบวา่คณาจารยท์ั้งหมดใชส่ื้อทุก
คร้ังเม่ือมีการเรียนการสอนในหอ้ง คณาจารยส่์วนใหญ่มี
ความคิดเห็นวา่ควรสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือ
เสริมสาํหรับรายวิชาทฤษฎีเพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและยงัสามารถทบทวนเน้ือหาบทเรียนนอก
สถานท่ีไดอี้กทางหน่ึง 

 จากหลกัการและเหตุผลขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิด
ในการพฒันาบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาวงจรรวม
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเพ่ือพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการ
สอนอีกชนิดหน่ึงในการนาํมาใชค้วบคู่กบัการเรียนการ
สอนในหอ้งเรียน อีกทั้งยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับ
ผูเ้รียนในการนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ซ่ึงช่วยใน
การส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ในหอ้งเรียนใหเ้กิดประสิทธิผลสูงข้ึน รวมทั้งเป็นการ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดมี้การโตต้อบ การปฎิสมัพนัธ์และ
การเรียนรู้ตลอดเวลาโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดต่อการเรียนการสอนในยคุปัจจุบนั  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือพฒันาบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์รายวิชา
วงจรรวมสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเพ่ือพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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สาํหรับแบบประเมินความเหมาะสมผูวิ้จยัไดใ้ชเ้กณฑ์
กาํหนดช่วงคะแนนเฉล่ียไวเ้พ่ือสะดวกในการแปล

ความหมาย (ประคอง กรรณสูต, 2538) 

 

 ตาราง 1 

เกณฑ์การกาํหนดช่วงคะแนนเฉล่ียและแปลความหมาย  

 

ผลการวจัิย  

 การวิจยัคร้ังน้ีนาํเสนอผลการวิจยัเป็น 2 ตอน ท่ี
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 ตอนท่ี 1 บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาวงจร
รวมสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเพ่ือพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 โดย
บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีลกัษณะการทาํงาน
แบบออนไลน ์(online) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผา่น
เวบ็ไซต ์http://circuit.cit.kmutnb.ac.th  ภายในบทเรียน
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ระบบผูเ้รียนและระบบผูส้อน 

 

 
 

ภาพ 2  หนา้แรกบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาวงจรรวมท่ีพฒันาข้ึน 

 

คะแนน แปลความหมาย 

4.50 - 5.00 

3.50 - 4.49 

2.50 - 3.49 

1.50 - 2.49 

1.00 - 1.49 

มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 

มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 

มีความเหมาะสมในระดบัเห็นควรปรับปรุง 
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1.1  ระบบผูเ้รียน เป็นส่วนของการนาํเสนอเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนบนเวบ็รวมทั้งส่ือการเรียนการ
สอนในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ประกอบดว้ย 3 เมนู คือ เมนูหลกั เมนูเขา้สู่บทเรียน และ
เมนูระบบจดัการผูเ้รียน ภาพ 3  

 

 
ภาพ 3 หนา้แรกระบบผูเ้รียน 

 

จากภาพ 3 แสดงหนา้แรกสาํหรับผูเ้รียน มีเมนู 3 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1  เมนูหลกั ประกอบดว้ย คาํอธิบาย
รายวิชา เมนูเขา้สู่บทเรียน แหล่งการเรียนรู้ อาจารย์
ผูส้อน และออกจากบทเรียน  
 ส่วนท่ี 2  เมนูเขา้สู่บทเรียน เป็นส่วนท่ีใชใ้น
การนาํเสนอเน้ือหาและแบบทดสอบ ภายในเป็นเน้ือหา
รายวิชา 030523101 วงจรรวม หลกัสูตรอุตสาหกรรมศา
สตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์  วิทยาลยั
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ จาํนวน 11 บทเรียน ผูวิ้จยัไดน้าํ
เน้ือหารายวิชามาจากหนงัสือวงจรรวม เล่ม 1 และ วงจร
รวม เล่ม 2 เรียบเรียงโดย อาจารยศิ์ริวฒัน ์ หงษท์อง  
 บทท่ี 1  คุณลกัษณะของสารก่ึงตวันาํ 

 บทท่ี 2  คุณลกัษณะของอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ 

 บทท่ี 3  การสร้างวงจรรวม  

 บทท่ี 4  เทคนิคการไบแอสในวงจรรวม 

 บทท่ี 5  วงจรขยายความแตกต่าง 

 บทท่ี 6  วงจรรวมชนิดเชิงเสน้ 

 บทท่ี 7  ความหมายของแผน่ขอ้มลูไอซี 

 บทท่ี 8  การต่อออปแอมป์แบบวงรอบเปิดหรือ
เปิดลปู 

 บทท่ี 9  การต่อออปแอมป์แบบวงรอบปิดหรือ
ปิดลปู 

 บทท่ี 10  คุณสมบติัการใชง้านของออปแอมป์ 

 บทท่ี 11  การประยกุตใ์ชง้านไอซีออปแอมป์ 

 เมนูเขา้สู่บทเรียน มีเมนูยอ่ยดงัน้ีคือ เมนูแบบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เมนูบทเรียน และ
เมนูแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นปรนยัแบบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 25 ขอ้ รวม 25 

คะแนน และเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนโดยผูส้อนทาํการสลบั
ขอ้สอบ  
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ภาพ 4  เมนูบทเรียน 

 

ส่วนท่ี 3  ระบบจดัการผูเ้รียน ประกอบดว้ย แกไ้ขประวติั
ส่วนตวั  ตรวจสอบประวติัการเขา้เรียน ตรวจสอบผลการ
เรียน ดาวนโ์หลดเอกสาร ดาวนโ์หลดใบงาน 

 1.2  ระบบผูส้อน  เป็นส่วนของระบบบริหาร
จดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 6 เมนู คือ เมนูเพ่ิม

ผูส้อน เมนูเพ่ิมผูเ้รียน เมนูดูประวติัผูเ้รียน เมนูจดัการ
ขอ้สอบ เมนูดูคะแนนสอบ และเมนูออกจากบทเรียน 
ภาพ 5 

 

 
ภาพ 5  หนา้แรกระบบผูส้อน 

 

จากภาพ 5 แสดงหนา้แรกสาํหรับผูส้อน ประกอบดว้ย
การทาํงาน 6 เมนู 

 1.  เมนูเพ่ิมผูส้อน สาํหรับเพ่ิมผูส้อนเขา้ใน
บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาวงจรรวมสาํหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต  
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2.  เมนูเพ่ิมผูเ้รียน สาํหรับเพ่ิมผูเ้รียนเขา้ในบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาวงจรรวมสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต 

 3.  เมนูดูประวติัผูเ้รียน สาํหรับตรวจสอบประวติั
ผูเ้รียน เช่น ช่ือ-นามสกุล ผลการเรียนสะสม อีเมล ์และ
รหสัผา่น เป็นตน้ 

 4.  เมนูจดัการขอ้สอบ ประกอบดว้ย เมนูเพ่ิม
ขอ้สอบ เมนูแกไ้ขขอ้สอบ และเมนูลบขอ้สอบ 

 5.  เมนูดูคะแนนสอบ สาํหรับใชต้รวจสอบ
คะแนนสอบของผูเ้รียนรายบุคคลในบทเรียน 
ประกอบดว้ย คะแนนสอบของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียน 

 6.  เมนูออกจากบทเรียน สาํหรับออกจาก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาวงจรรวมสาํหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาวงจรรวม
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตเพ่ือพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญ ตามวตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 2 

 การประเมินความเหมาะสมบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาวงจรรวมสาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิตเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 6 ท่าน ทาํการประเมิน 2 ส่วน คือ 1) 

ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ดา้น
เน้ือหาและการออกแบบบทเรียน และ 2) ประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นระบบ
บริหารจดัการเรียนการสอน 

 1.  ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ดา้นเน้ือหาและการออกแบบบทเรียน 
ภายใตก้รอบการพิจารณา 5 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา ดา้น
ภาพและภาษา ดา้นตวัอกัษรและสี ดา้นแบบทดสอบ 
และดา้นการออกแบบบทเรียน 

ตาราง 2  

ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ด้านเนือ้หาและการออกแบบบทเรียน 

ด้าน 𝐱𝐱� S.D ระดบัความเหมาะสม 

1. ดา้นเน้ือหา 4.85 0.36 มากท่ีสุด 

2. ดา้นภาพและภาษา 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

3. ดา้นตวัอกัษรและสี 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

4. ดา้นแบบทดสอบ         4.86 0.35 มากท่ีสุด 

5. ดา้นการออกแบบบทเรียน       4.73 0.45 มากท่ีสุด 

สรุป  ภาพรวมเน้ือหาและการออกแบบบทเรียน 4.78 0.42 มากที่สุด 

 

จากตาราง 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ดา้นเน้ือหาและการออกแบบบทเรียน 
(องคป์ระกอบรวม) มีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (x�=4.78, S.D.=0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ความเหมาะสมดา้นแบบทดสอบมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด (x�=4.86, S.D.=0.35)  รองมาไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x�=4.85, 

S.D.=0.36) ดา้นตวัอกัษรและสีมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (x�=4.79, S.D.=0.41) ตามลาํดบั 

 2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ดา้นระบบบริหารจดัการเรียนการสอน 
ภายใตก้รอบการพิจารณา 5 ดา้น คือ ดา้นความสามารถ
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������� (functional requirement test) ��������������

������ (functional test) ������������������������� 

(usability test) ������������������� (security test) 

��������������������������� (performance test) 

 
����� 3  

������������������������������� ��������������������������������������� �������� 
���� �� SD ����������� 

1. ��������������������� 4.83 0.38 ��������� 

2. �������������������� 4.92 0.28 ��������� 

3. ������������������������� 4.87 0.35 ��������� 

4. �������������������        4.67 0.48 ��������� 

5. ������������������������ 4.44 0.51 ��� 

����  ������������������������ 4.78 0.41 ��������� 
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 1.  ����������������������������������������

��������������������������������������������

��������������� ����������� �����  (1)  ������������

����������������������������������������������

������������������� �����������������������

���������������� (�� = 4.78, SD = 0.42) ������������

��� �������� ����� �������������������������

�������������������� (��= 4.86, SD = 0.35)  
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��������� (��= 4.85, SD = 0.36) �������������������
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��������������������������������������������� 4 

���� ��� ��������������������������� � (LMS) ����

��������������������������� (CMS) �������������

���������� (TMS) �����������������������������

������� (DMS)  ��� ��������� ��������������������

�������������������������������������������

����������� ���������������������� �����������
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��� ���� ��������������������������� (Individual 

Learning) ����� ������������������������ ������

����������������������������������������
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Adaptation of Ant Colony System for Solving Vehicle Routing Problem  

                                                                                                                                                                                  ,     
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ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence--AI) อาทิ 
กระบวนการทางพนัธุศาสตร์ (Genetic Algorithm--GA) 
ระบบอาณานิคมมด (Ant Colony System--ACS)  ใน
งานวิจยัท่ีผา่นมา (กญัจนณิ์ชา, นิกร และพิมลอร, 2557) 
มีการนาํกระบวนการทางพนัธุศาสตร์มาปรับใชใ้นการ
แกปั้ญหาดงักล่าว ซ่ึงสามารถใหผ้ลลพัธ์เป็นเส้นทางรวม
ท่ีสั้น  แต่ระบบท่ีออกแบบสามารถรองรับขนาดบรรจุ
ภณัฑสิ์นคา้ไดเ้พียงขนาดเดียว ในขณะท่ีงานวิจยั 
(Dorigo & Gambardella, 1997) ไดท้าํการพิสูจนใ์หเ้ห็น
วา่ระบบอาณานิคมมดสามารถพฒันาประสิทธิภาพใน
การคน้หาคาํตอบของปัญหาไดดี้กวา่กระบวนการทาง
พนัธุศาสตร์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวงานวิจยัน้ีจึงขอนาํเสนอ
การประยกุตใ์ชร้ะบบอาณานิคมมดในการแกปั้ญหาการ
จดัเส้นทางการเดินรถ ท่ีสามารถใหผ้ลลพัธ์เป็นระยะทาง
รวมท่ีสั้นและสามารถรองรับขนาดของบรรจุภณัฑสิ์นคา้
ไดห้ลากหลายขนาด โดยพฒันาดว้ยโปรแกรมภาษา 
Visual C#.NET   

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อแกปั้ญหาการจดัเส้นทางการเดินรถโดยใช้
ระบบอาณานิคมมด (Ant Colony System--ACS)  ใหไ้ด้
ผลลพัธ์เป็นระยะทางรวมท่ีสั้น ใชจ้าํนวนรอบ (จาํนวน
รถ) ในการขนส่งนอ้ย โดยระบบตอ้งสามารถรองรับ
ขนาดบรรจุภณัฑข์องสินคา้ไดห้ลากหลายขนาด  
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
 1. ระบบอาณานิคมมด (Ant Colony System-- 
ACS) ลกัษณะทางธรรมชาติของมดท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั 
พวกมดสามารถคน้หาเส้นทางการเดินท่ีสั้นท่ีสุดระหวา่ง
แหล่งอาหารกบัรังของมนั โดยระหวา่งการเดินมดทุกตวั
จะท้ิงฟีโรโมนไวบ้นพื้น ซ่ึงฟีโรโมนนั้นมีกลไกการ
ระเหย (Evaporation) หรือลดลงตามเวลาท่ีเพิ่มข้ึน ใน
การเดินมดจะเดินตามฟีโรโมนท่ีถูกท้ิงโดยมดตวัก่อน
หนา้ การหาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดระหวา่งจุดสองจุดโดย

ใชฟี้โรโมนสามารถอธิบายไดด้งัน้ี เม่ือเร่ิมออกเดินทาง
มดจาํเป็นจะตอ้งตดัสินใจวา่จะเดินไปตามเส้นทางใด
ระหวา่งแต่ละเส้นทางท่ีเป็นไปไดใ้นการเดินไปหา
เป้าหมายและเดินยอ้นกลบัมา และเน่ืองจากยงัไม่มี
ร่องรอยใดท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เส้นทางไหนดีกวา่กนั พวก
มดคร่ึงหน่ึงจะเลือกไปทางเส้นทางหน่ึง ส่วนอีกคร่ึงหน่ึง
จะเดินไปในเส้นทางท่ีเหลือ สมมติวา่มดทุกตวัเดินดว้ย
ความเร็วท่ีใกลเ้คียงกนั ฟีโรโมนท่ีถูกปล่อยและเกิดการ
สะสมอยา่งรวดเร็ว ในเส้นทางท่ีใกลก้วา่มดจะใชเ้วลาใน
การเดินทางไป-กลบัสั้นกวา่ทาํใหป้ริมาณฟีโรโมนมีการ
ระเหยออกไปนอ้ยกวา่เส้นทางท่ีไกลกวา่ เม่ือมดตวัอ่ืนๆ 
ท่ีเหลือเดินมาถึงจุดท่ีตอ้งทาํการตดัสินใจเลือกเส้นทาง
มนัจึงสามารถรับรู้ไดถึ้งปริมาณฟีโรโมนท่ีหนาแน่นกวา่
ของเส้นทางท่ีสั้นกวา่  

ระบบอาณานิคมมด (ant colony system) ถูก
นาํเสนอโดย (Dorigo & Gambardella, 1997) และ 
(Dorigo, Birattari & Stutzle, 2006) โดยจาํลองมาจาก
ลกัษณะทางธรรมชาติในการคน้หาเส้นทางของระบบมด 
(Ant System--AS) (Dorigo, Maniezzo & Colorni, 1996) 
โดยไดรั้บการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากระบบ
มดใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีขนาดใหญ่ไดภ้ายในเวลาท่ี
เหมาะสม ซ่ึงทาํโดยการเพิ่มการทาํงานจากระบบมดใน
ส่วนของการปรับปรุงค่าฟีโรโมนเฉพาะบริเวณ (Local 
Pheromone Update) การปรับปรุงค่าฟีโรโมนครอบคลุม
ทั้งระบบ (Global Pheromone Update) และกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกตาํแหน่งถดัไปของมด 
 2. ปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้ ปัญหา
การขนส่งสินคา้ท่ีมีจาํนวนรอบการขนส่งมากกวา่หน่ึง
รอบหรือตอ้งใชจ้าํนวนรถในการขนส่งมากกวา่ 1 คนั 
โดยมีจาํนวนสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีแตกต่างกนัใน
หลากหลายขนาด คาํตอบของปัญหาท่ีตอ้งการคือ
เส้นทางรวมของการขนส่งสินคา้ท่ีสั้นท่ีสุด ทั้งน้ีรอบการ
ขนส่งจะถูกจาํกดัดว้ยปริมาณสินคา้ท่ีรถสามารถบรรทุก
ได ้โดยจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของการเดินทางคือศูนย์
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กระจายสินคา้ (depot)  ในงานวิจยัน้ีไดก้าํหนดขอบเขต
ของปัญหาดงัน้ี 
 2.1 ขอบเขตของปัญหา 
 จาํนวนลูกคา้ท่ีใชใ้นการจดัเส้นทาง 1 คร้ัง มีไม่
เกิน 30 ราย 

- บรรจุภณัฑข์องสินคา้มี 3 ขนาด คือ ขนาดเลก็ 
กลาง และใหญ่ โดยสามารถระบุอตัราส่วนระหวา่งขนาด
ของบรรจุภณัฑไ์ด ้ เช่น 

- บรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ 1กล่อง มีขนาด
เทียบเท่ากบับรรจุภณัฑข์นาดเลก็ 4 กล่อง 

- บรรจุภณัฑข์นาดกลาง 1 กล่อง มีขนาด
เทียบเท่ากบับรรจุภณัฑข์นาดเลก็ 2 กล่อง 

- รถขนส่งทุกคนัสามารถบรรทุกสินคา้ไดใ้น
ปริมาณจาํกดัเท่ากนั โดยความสามารถในการบรรทุกจะ
ระบุเป็นจาํนวนกล่องของบรรจุภณัฑข์นาดเลก็  

- ลูกคา้แต่ละรายสามารถสัง่สินคา้ไดใ้นปริมาณ
ไม่จาํกดั  
 2.2 ตวัอยา่งปัญหาการจดัเส้นทางการเดินรถ 
 การวางแผนจดัเส้นทางการส่งสินคา้จาํเป็นตอ้ง
ทราบระยะทางระหวา่งลูกคา้แต่ละรายกบัศูนยก์ระจาย
สินคา้ (depot) ตวัอยา่งของระยะทางระหวา่งลูกคา้
จาํนวน 5 ราย คือ ลูกคา้ A, B, C, D และ E และศูนย์
กระจายสินคา้แสดงดงัตาราง 1   

 

ตาราง 1  
ระยะทางระหว่างลกูค้าและศูนย์กระจายสินค้า (กิโลเมตร) 

ลูกค้า A B C D E DEPOT 
A 0 5.7 7.5 9.62 12 6.71 
B 5.7 0 2.5 5 9.62 7.91 
C 7.5 2.5 0 2.5 7.5 7.5 
D 9.62 5 2.5 0 5.7 7.91 
E 12 9.62 7.5 5.7 0 6.71 

DEPOT 6.71 7.91 7.5 7.91 6.71 0 
 

  

 
ในตวัอยา่งน้ีกาํหนดใหร้ถบรรทุกสินคา้สามารถ
บรรทุกสินคา้ได ้20 กล่องเลก็ต่อ 1 คนัรถและกาํหนด
ขนาดสินคา้ 3 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดเลก็ กลางและใหญ่ 
ดงัน้ี  
 - สินคา้ขนาดใหญ่ 1 กล่อง เทียบเท่ากบั 
สินคา้ขนาดเลก็ 4 กล่อง  

 - สินคา้ขนาดกลาง 1 กล่อง เทียบเท่ากบั 
สินคา้ขนาดเลก็ 2 กล่อง  
โดยลูกคา้แต่ละรายมีการสัง่สินคา้ในปริมาณท่ีแตกต่าง
กนัตามขนาดต่างๆ ของสินคา้ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2  
ปริมาณการส่ังสินค้าของลกูค้า 

ลูกค้า 
สินค้า )กล่อง(  

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวมเป็นขนาดเลก็ 
A 3 1 1 9 
B 1 1 2 11 
C 5 2 1 13 
D 3 1 0 5 
E 5 5 0 15 

 
สมมติฐานการวจัิย  

ระบบอาณานิคมมดสาํหรับการจดัเส้นทางการ
เดินรถขนส่งสินคา้ สามารถใหผ้ลลพัธ์ในการจดัเส้นทาง
ท่ีมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ใหร้ะยะทางรวมท่ีสั้น ใช้
จาํนวนรถในการขนส่งนอ้ย และสามารถรองรับขนาด
ของบรรจุภณัฑสิ์นคา้ไดห้ลากหลายขนาด  
   
วธีิดําเนินการวจัิย  
1. การออกแบบระบบอาณานิคมมด 
 1.1ค่าเป้าหมายของมด  
 การวดัค่าเป้าหมายของมดคาํนวณจากระยะทาง
รวมของรถทุกคนัท่ีใชใ้นการขนส่ง การคาํนวณเป็นไป
ดงัสมการท่ี (1) ทั้งน้ีค่าเป้าหมายท่ีดีท่ีสุด (Obest) คือค่า
เป้าหมายท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด 
 

 
1 1= =

=∑∑
mNS

mn
m n

O d  (1) 

เม่ือ m คือลาํดบัของเส้นทาง, n คือลาํดบัของลูกคา้, S คือ
จาํนวนเส้นทางหรือจาํนวนรถทั้งหมด, Nm คือจาํนวน
ลูกคา้ทั้งหมดบนเส้นทางของรถคนัท่ี m และ dmn คือ

ระยะทางจากจุดก่อนหนา้มายงัลูกคา้ n บนเส้นทางของ
รถคนัท่ี m  
 1.2 การออกแบบตารางฟีโรโมน 
 ตารางฟีโรโมนถูกออกแบบโดยลูกคา้แต่ละราย
จะแบ่งออกเป็น 2 โหนด ไดแ้ก่ 

 1.2.1 โหนดตดัรถ คือ โหนดท่ีเม่ือมด
เลือกเดินทางไปแลว้จะไดเ้ส้นทางจบสาํหรับรถ 1 คนั 
กล่าวคือตอ้งเดินทางกลบั DEPOT เพื่อท่ีมดจะไดเ้ลือก
โหนดใหม่ (ลูกคา้ท่ีจะส่งรายถดัไปสาํหรับรถคนัใหม่)  

 1.2.2 โหนดไม่ตดัรถ คือ โหนดท่ีมด
เลือกแลว้ยงัสามารถเลือกเดินทางไปยงัโหนดถดัไป 
(ลูกคา้ท่ีจะส่งรายถดัไป) ไดต่้อ 
 เม่ือมดเลือกโหนดตดัรถหรือไม่ตดัรถของเมือง 
(ลูกคา้) ใดแลว้ เมืองนั้นจะไม่ถูกนาํมาพิจารณาเลือกอีก 
ตวัอยา่งตารางฟีโรโมนสาํหรับลูกคา้ 5 ราย แสดงดงั
ตารางท่ี 3 ซ่ึงโหนด i คือโหนดของลูกคา้ (ตดั, ไม่ตดั) 
ปัจจุบนัท่ีมดอยู ่ส่วนโหนด  j  คือโหนดของลูกคา้ (ตดั, 
ไม่ตดั) ถดัไปท่ีมดจะเลือกเดิน 
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ตาราง 3  
ตารางฟีโรโมน ( ijτ ) 

 โหนด j A B C D E 
โหนด i  ตัด ไม่ตัด ตัด ไม่ตัด ตัด ไม่ตัด ตัด ไม่ตัด ตัด ไม่ตัด 

DEPOT 0.1 0.1 0.1 0.12 0.12 0.13 0.06 0.11 0.1 0.1 

A 
ตัด 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.06 0.1 0.1 
ไม่ตัด 0 0 0.1 0.1 0.1 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 

B 
ตัด 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.1 
ไม่ตัด 0.1 0.12 0 0 0.1 0.1 0.1 0.06 0.1 0.1 

C 
ตัด 0.1 0.06 0.1 0.1 0 0 0.11 0.1 0.1 0.1 
ไม่ตัด 0.1 0.1 0.12 0.1 0 0 0.1 0.1 0.11 0.1 

D 
ตัด 0.1 0.1 0.11 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1 
ไม่ตัด 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12 0.1 0 0 0.1 0.1 

E 
ตัด 0.1 0.1 0.12 0.1 0.1 0.1 0.12 0.1 0 0 
ไม่ตัด 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 

 

 

2. สมการคาํนวณของระบบอาณานิคมมด 
 2.1 ค่าฟีโรโมนเร่ิมตน้ 
 ค่าฟีโรโมนเร่ิมตน้ ( 0τ ) คาํนวณจากค่า
เป้าหมายท่ีดีท่ีสุด (Obest) ตามสมการท่ี (2) 

 0
1τ =
bestO

 (2) 

 โดยค่าเป้าหมายท่ีดีท่ีสุด (Obest) ไดม้าจากมดตวั
ท่ีดีท่ีสุดซ่ึงกคื็อมดท่ีเดินแลว้ใหร้ะยะทางรวมท่ีสั้นท่ีสุด 

 2.2 กระบวนการตดัสินใจเลือกตาํแหน่งถดัไป 
การตดัสินใจเลือกตาํแหน่ง j  (ตาํแหน่งถดัไป)  

เป็นไปตามสมการที่ (3) ถา้  จะเลือกเส้นทางท่ีมี
ค่าฟีโรโมนท่ีมากหรือดีท่ีสุด แต่ถา้   มดกจ็ะทาํ
การเลือกเมือง (ตาํแหน่งโหนดของลูกคา้ ) J โดยเลือก
จากค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเส้นทางท่ีเป็นไปไดด้ว้ย
สมการการส่งผา่นหรือค่าความน่าจะเป็น k

ijP  ส่วนการ
เลือกตาํแหน่งโหนดของลูกคา้ J ถดัไปนั้น จะพิจารณา
จากเซต  ซ่ึงเป็นกลุ่มของโหนดท่ีมดตวัท่ี k ยงัไม่ได้

เลือกเดินไป โดยการเลือกเดินนั้นจะอาศยัความน่าจะเป็น 
k

ijP  (ค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้แต่ละรายจะถูกเลือก) ของ
แต่ละเมืองมาเป็นขอ้มูลในการเลือกและค่าความน่าจะ
เป็นท่ีแต่ละเมืองจะถูกเลือกกาํหนดใหมี้การคาํนวณดงั
สมการท่ี (4)   

 
{ }

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

= ∈
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j ijsNC p

il

ατ)(argmax  (3) 

 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

= ∑ ∈

0
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ijP α

α
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 (4) 

 

เม่ือ Cil คือเส้นทางใดๆ ท่ีมดตวัท่ี k สามารถเลือกเดินได,้ 
N คือเซตของเส้นทางจากโหนดปัจจุบนัไปยงัโหนดอ่ืน 
ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีมดตวัท่ี k ยงัไม่ไดเ้ลือกเดินไป, SP คือกลุ่ม
ของโหนด (ตดั, ไม่ตดั) ท่ีมดตวัท่ี k ยงัไม่ไดเ้ลือกเดินไป, 
i คือโหนดของลูกคา้ (ตดั, ไม่ตดั) ปัจจุบนัท่ีมดอยู ่และ j 
คือโหนดของลูกคา้ (ตดั, ไม่ตดั) ถดัไปท่ีมดจะเลือกเดิน 

0qq ≤

0qq >

pS

ถ้า 0qq ≥ , 

 

อ่ืนๆ   
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 2.3 การปรับปรุงค่าฟีโรโมนเฉพาะบริเวณ 
(Local Pheromone Update) 

การปรับปรุงค่าฟีโรโมนเฉพาะบริเวณจะกระทาํ
โดยมดทุกตวั โดยจะปรับปรุงในทุกเส้นทางท่ีมดแต่ละ
ตวัไดเ้ลือกตาํแหน่งเมือง j ถดัไป ในขณะท่ีปัจจุบนัมดอยู่
ท่ีตาํแหน่งเมือง i โดยปริมาณฟีโรโมนบนดา้นท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งเมือง (i, j) จะถูกปรับปรุงดว้ยสมการท่ี (5) 

 0.).1( τϕτρτ +−= ijij  (5) 

เม่ือ  คือค่าเร่ิมตน้ของฟีโรโมน  คือค่า
สมัประสิทธ์ิการเส่ือมสลายของฟีโรโมนเฉพาะบริเวณ
ซ่ึง  

 การปรับปรุงฟีโรโมนในระดบัเฉพาะบริเวณ
ของระบบอาณานิคมมด มีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัไม่ให้
เส้นทางท่ีมีจาํนวนมดผา่นมากมีค่าของฟีโรโมนใน
เส้นทางนั้นมากเกินไปจนทาํใหเ้ส้นทางอ่ืนมีโอกาสถูก
เลือกนอ้ย ดงันั้นเม่ือมีมดเดินผา่นมายงัดา้นใดๆ  กจ็ะทาํ
การปรับปรุงค่าฟีโรโมนเฉพาะบริเวณเพื่อลดระดบัฟีโร
โมนบนดา้นน้ีใหมี้ความน่าสนใจนอ้ยลง จึงทาํใหม้ดตวั
อ่ืนในฝงูมีโอกาสท่ีจะสาํรวจเส้นทางใหม่ๆ หรือคน้พบ
เส้นทางท่ีแตกต่างกนัออกไปได ้ 

 2.4 การปรับปรุงค่าฟีโรโมนครอบคลุมทั้ง
ระบบ (Global Pheromone Update) 

 การปรับปรุงค่าฟีโรโมนครอบคลุมทั้งระบบ
เป็นการเพิ่มระดบัฟีโรโมนเม่ือเสร็จส้ินการทาํงานในแต่
ละรอบ (เม่ือมดทุกตวัเดินทางครบแลว้) โดยจะเพิ่มฟีโร
โมนเฉพาะเส้นทางเดินของมดตวัท่ีใหค้าํตอบท่ีดีท่ีสุด  
เท่านั้น สมการการปรับปรุงค่าฟีโรโมนครอบคลุมทั้ง
ระบบแสดงดงัสมการท่ี (6) 
 

 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧ Δ+−

←
ij

ijij
ij τ

τρτρ
τ

.).1(  (6) 
 

เม่ือ   1/ij bestOτΔ =  

 3. การพิจารณาเลือกทางเดินของระบบอาณา
นิคมมด การเดินทางของมดจะเร่ิมตน้จากโหนด DEPOT 
ไปยงัโหนดของลูกคา้ (ตดั, ไม่ตดั) แต่ละราย โดยมดจะ
นาํค่าฟีโรโมนของโหนด DEPOT ท่ีเดินทางไปยงัลูกคา้
แต่ละราย มาพิจารณาในการตดัสินใจเลือกเดิน (เป็นไป
ตามสมการท่ี (3) และ (4) และเม่ือเดินทางไปยงัลูกคา้ 
(ตดั, ไม่ตดั) แลว้กจ็ะทาํการลบโหนดของลูกคา้ท่ีเดินทาง
ไปแลว้ออกจากการเลือกเดินทางในคร้ังถดัไป 
 การเลือกขอ้ต่อท่ี 1 เร่ิมตน้มดจะเดินทางจาก
ตาํแหน่งของโหนด DEPOT (i) และตอ้งพิจารณาเลือก
โหนดของลูกคา้ (j) รายถดัไป โดยมดเลือกเดินทางไปยงั
โหนดของลูกคา้ (B, ไม่ตดั)  
 

 
 

   โหนด  j 
โหนด i 

A B C D E 
ตดั ไม่ตดั ตดั ไม่ตดั ตดั ไม่ตดั ตดั ไม่ตดั ตดั ไม่ตดั 

DEPOT 0.1 0.1 0.1 0.12 0.12 0.13 0.06 0.11 0.1 0.1 
 

ภาพ 1 การเลือกขอ้ต่อท่ี 1 
 
 

B (ไม่ตดั) 
 

ภาพ 2 แสดงขอ้ต่อท่ี 1 
 

0τ ϕ

]( 1,0∈ϕ

ถ้า (i, j) เป็นเส้นทางท่ีทาํให้ได้
ค่า bestO  ท่ีดีท่ีสุด,    
ื่
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 การเลือกขอ้ต่อท่ี 2   โหนดปัจจุบนัท่ีมดอยูคื่อ
โหนดของลูกคา้ (B, ไม่ตดั) และตอ้งพิจารณาเลือกโหนด

ของลูกคา้ (j) รายถดัไปท่ีเหลือ โดยมดเลือกเดินทางไปยงั
โหนดของลูกคา้ (C, ตดั) 

 

   โหนด  j 
โหนด i 

A C D E 
ตดั ไม่ตดั ตดั ไม่ตดั ตดั ไม่ตดั ตดั ไม่ตดั 

B ไม่ตดั 0.1 0.12 0.1 0.1 0.1 0.06 0.1 0.1 
 

ภาพ 3 การเลือกขอ้ต่อท่ี 2 
 

B (ไม่ตดั) C (ตดั) 
 

ภาพ 4 แสดงขอ้ต่อท่ี 2 
 

กรณีท่ีมดเลือกเดินทางไปแลว้ทาํใหก้ารบรรทุกสินคา้
เกินขนาดของปริมาณการบรรทุกของรถหน่ึงคนั ระบบ
จะเปล่ียนสถานะของลูกคา้ท่ีทาํการเลือกจากไม่ตดัรถ
เป็นตดัรถของลูกคา้ในโหนดก่อนหนา้ท่ีรถบรรทุกจะ
บรรทุกเกิน ซ่ึงในท่ีน้ีคือโหนด B ดงันั้นโหนด B จะ

เปล่ียนจากสถานะไม่ตดัเป็นตดัและตอ้งเดินทางกลบั 
DEPOT ซ่ึงจะไดเ้ป็นเส้นทางของรถคนัท่ี 1 ส่วนใน
ตาํแหน่งโหนดของลูกคา้ (C, ตดั) ท่ีมดไดเ้ลือกเดินไป
แลว้กย็งัคงสถานะของโหนดนั้นอยู ่และตอ้งเดินทาง
กลบั DEPOT ซ่ึงจะไดเ้ส้นทางของรถคนัท่ี 2 

 

B (ตดั) C (ตดั) 
 

ภาพ 5 แสดงขอ้ต่อท่ี 2 เม่ือ B เปล่ียนสถานะจากไม่ตดัเป็นตดั 
 

การเลือกขอ้ต่อท่ี 3 ตาํแหน่งปัจจุบนัท่ีมดอยูคื่อโหนด
ของลูกคา้ (C, ตดั) และตอ้งพิจารณาเลือกโหนดของ
ลูกคา้ (j) รายถดัไปท่ีเหลือ โดยมดเลือกเดินทางไปยงั

โหนดของลูกคา้ (A, ตดั) และตอ้งเดินทางกลบั DEPOT 
ซ่ึงจะไดเ้ส้นทางของรถคนัท่ี 3 

 

   โหนด  j 
โหนด i 

A D E 
ตดั ไม่ตดั ตดั ไม่ตดั ตดั ไม่ตดั 

A ตดั 0.1 0.12 0.1 0.06 0.1 0.1 
 

ภาพ 6 การเลือกขอ้ต่อท่ี 3 
 

B (ตดั) C (ตดั) A (ตดั) 
 

ภาพ 7 แสดงขอ้ต่อท่ี 3 
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ทั้งน้ีระบบอาณานิคมมดจะดาํเนินการเลือกขอ้ต่อเช่นน้ี
ไปจนกวา่จะครบตามจาํนวนลูกคา้ โดยในขอ้ต่อสุดทา้ย
ท่ีเลือกจะตอ้งเปล่ียนเป็นโหนดตดัเสมอเน่ืองจากจะตอ้ง

เดินทางกลบั DEPOT รูปท่ี 8 แสดงขอ้ต่อทั้ง 5 และผล
ของการจดัเส้นทางของรถแต่ละคนั 

 

B (ตดั) C (ตดั) A (ตดั) E (ไม่ตดั) D (ตดั) 
รถคนัท่ี 1 รถคนัท่ี 2 รถคนัท่ี 3 รถคนัท่ี 4 

ภาพ 8 แสดงขอ้ต่อทั้ง 5 และผลของการจดัเส้นทางของรถแต่ละคนั 

 

 4. การออกแบบการทดลอง ในงานวิจยัน้ี ผูว้จิยั
ไดอ้อกแบบการทดลองออกเป็น 6 การทดลอง โดยใชชุ้ด
ขอ้มูลในการทดลองจาํนวน 5 ชุด ท่ีมีความแตกต่างกนั
ในส่วนของจาํนวนลูกคา้ ปริมาณสินคา้ท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือ 
ปริมาณจาํกดัของสินคา้ท่ีบรรทุกไดต่้อ 1 คนัรถ และ
ระยะทางของเส้นทางต่างๆ ระหวา่งลูกคา้และจุดกระจาย
สินคา้ ตวัอยา่งของชุดขอ้มูลท่ี 5 ซ่ึงมีจาํนวนลูกคา้ 10 
ราย มีการกาํหนดใหร้ถขนสินคา้สามารถบรรทุกสินคา้

ไดเ้ทียบเท่ากบับรรจุภณัฑข์นาดเลก็ 25 กล่อง/คนั โดย
บรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ 1 กล่อง เทียบเท่ากบับรรจุภณัฑ์
ขนาดเลก็ 6 กล่อง และบรรจุภณัฑข์นาดกลาง 1 กล่อง 
เทียบเท่ากบับรรจุภณัฑข์นาดเลก็ 3 กล่อง โดยมี
รายละเอียดของการสัง่สินคา้ แสดงดงัตารางท่ี 4 ส่วนรูป
ท่ี 9 แสดงระยะทางของเส้นทางต่างๆ ระหวา่งลูกคา้และ
ศูนยก์ระจายสินคา้  

 

ตาราง 4  
รายละเอียดการส่ังสินค้าของชุดข้อมลูท่ี 5  

ลาํดบั รหัสลูกค้า 
จํานวนสินค้าทีส่ั่ง (กล่อง)   รวมเป็นสินค้า 

  ขนาดเลก็ (กล่อง) ขนาดเลก็ ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ 
1 1000 3 3 2 24 
2 1001 1 1 0 4 
3 1002 3 1 1 12 
4 1003 2 0 1 8 
5 1004 1 1 2 16 
6 1005 1 1 0 4 
7 1006 2 6 2 32 
8 1007 2 2 0 8 
9 1008 4 0 0 4 
10 1009 2 4 1 20 

รวม 21 19 9 132 
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ลกูคา้ 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 DEPOT 
1000 0 81.7 53 26.4 48.8 150 103 126 32.7 101 53.3 
1001 81.7 0 81.2 125 58.5 43.8 104 59.6 74.7 56.1 34 
1002 53 81.2 0 139 77.5 65.2 18.4 121 81.7 53 144 
1003 26.4 125 139 0 19.9 41.8 103 84.1 33.3 43.2 72.1 
1004 48.8 58.5 77.5 19.9 0 101 112 102 77.4 138 22.6 
1005 150 43.8 65.2 41.8 101 0 33 71.4 106 7.07 74.7 
1006 103 104 18.4 103 112 33 0 56.1 79.6 74.1 77.5 
1007 126 59.6 121 84.1 102 71.4 56.1 0 65.2 18.4 11.1 
1008 32.7 74.7 81.7 33.3 77.4 106 79.6 65.2 0 27.3 52.9 
1009 101 56.1 53 43.2 138 7.07 74.1 18.4 27.3 0 18.4 

DEPOT 53.3 34 144 72.1 22.6 74.7 77.5 11.1 52.9 18.4 0 
 

ภาพ 9 ระยะทางของเส้นทางต่างๆ ระหวา่งลูกคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ของชุดขอ้มูลท่ี 5 (กิโลเมตร) 
 

โดยในการทดลองที่ 1 และ 2 จะเป็นการทดลอง
เพื่อคน้หาจาํนวนมดท่ีดีท่ีสุด (จาํนวนมดท่ีใหค่้า
เป้าหมายหรือเส้นทางการเดินรถท่ีมีระยะทางรวมสั้น
ท่ีสุด) ส่วนการทดลองที่เหลือจะเป็นการนาํจาํนวนมดท่ีดี
ท่ีสุดท่ีไดจ้าก 2 การทดลองแรกไปทาํการทดลองกบัชุด

ขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อหาเส้นทางการเดินรถของแต่ละชุดขอ้มูล 
ทั้งน้ีตั้งแต่การทดลองท่ี 2 มีการทาํซํ้ า 5 คร้ัง และมีการ
ปรับเปล่ียนรอบการทาํงานท่ี 1000, 2000, 3000, 4000 
และ 5000 รอบ   

 

ตาราง 5  
รายละเอียดของการทดลองท่ี 1-6 

การ
ทดลอง
ที ่

ชุด
ข้อมูลที่
ใช้ 

รายละเอยีดการทดลอง 

1 1 ทดลองใชจ้าํนวนมด 30, 40, …, 100 ตวั เพื่อคน้หาจาํนวนมดท่ีใหค่้าเป้าหมายท่ีดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก 

2 1 นาํจาํนวนมดท่ีใหค่้าเป้าหมายท่ีดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรกจากชุดขอ้มูลท่ี 1 มาทาํการทดลองซํ้ า 5 คร้ัง เพื่อคน้หา
จาํนวนมดท่ีใหค่้าเป้าหมายท่ีดีสุดเพียงลาํดบัเดียว  

3 2 นาํจาํนวนมดท่ีใหค่้าเป้าหมายท่ีดีท่ีสุดจากการทดลองที่ 2 มาทาํการทดลองกบัชุดขอ้มลูท่ี 2 โดยทาํการทดลอง
ซํ้ า 5 คร้ัง เพื่อหาผลลพัธ์ของการจดัเส้นทางการเดินรถของชุดขอ้มูลท่ี 2 

4 3 นาํจาํนวนมดท่ีใหค่้าเป้าหมายท่ีดีท่ีสุดจากการทดลองที่ 2 มาทาํการทดลองกบัชุดขอ้มลูท่ี 3 โดยทาํการทดลอง
ซํ้ า 5 คร้ัง เพื่อหาผลลพัธ์ของการจดัเส้นทางการเดินรถของชุดขอ้มูลท่ี 3 

5 4 นาํจาํนวนมดท่ีใหค่้าเป้าหมายท่ีดีท่ีสุดจากการทดลองที่ 2 มาทาํการทดลองกบัชุดขอ้มลูท่ี 4 โดยทาํการทดลอง
ซํ้ า 5 คร้ัง เพื่อหาผลลพัธ์ของการจดัเส้นทางการเดินรถของชุดขอ้มูลท่ี 4 

6 5 นาํจาํนวนมดท่ีใหค่้าเป้าหมายท่ีดีท่ีสุดจากการทดลองที่ 2 มาทาํการทดลองกบัชุดขอ้มลูท่ี 5 โดยทาํการทดลอง
ซํ้ า 5 คร้ัง เพื่อหาผลลพัธ์ของการจดัเส้นทางการเดินรถของชุดขอ้มูลท่ี 5 
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ผลการวจัิยและการอภิปรายผล  
 ในการทดลองท่ี 1  มีการปรับเปล่ียนจาํนวนมด
ท่ี 30, 40, …, 100 ตวั เพื่อคน้หาจาํนวนมดท่ีใหค่้า
เป้าหมายท่ีดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก ผลการทดลองพบวา่
จาํนวนมดท่ีใหค่้าเป้าหมายดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือจาํนวน
มดท่ี 50, 60 และ 80 ตวั ในการทดลองท่ี 2 ผูว้จิยัจึงไดน้าํ

จาํนวนมด 50, 60 และ 80 ตวั มาทาํการทดลองซํ้ า 5 คร้ัง 
ผลการทดลองพบวา่การใชจ้าํนวนมด 60 ตวั ใหค่้าเฉล่ีย
ของระยะทางท่ีดีท่ีสุด (สั้นท่ีสุด) จึงไดน้าํมดจาํนวนมด 
60 ตวัมาใชใ้นการจดัเส้นทางเดินรถของการทดลองที่ 3-
6 ต่อไป ตวัอยา่งของผลการทดลองที่ 6 ซ่ึงใชชุ้ดขอ้มูลท่ี 
5 แสดงดงัตารางท่ี 6 ตารางท่ี 7 และรูปท่ี 9  

 
ภาพ 9 ค่าเป้าหมายในแต่ละรอบการทาํงานของการทดลองที่ 6 
 
ตาราง 6  
จาํนวนรถ ระยะทางรวมและเวลาท่ีใช้ในการทาํงานของการทดลองท่ี 6 

คร้ังที่ จํานวนรอบ (รอบ) จํานวนรถ (คนั) ระยะทางรวม (กม.) เวลา (วนิาที) 

1 

1000 6 765.20 3.16 
2000 6 765.20 6.16 
3000 6 765.20 9.18 
4000 6 765.20 12.20 
5000 6 765.20 15.25 

2 

1000 7 788.00 3.27 
2000 7 788.00 6.33 
3000 7 788.00 9.36 
4000 7 788.00 12.36 
5000 7 788.00 15.39 
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คร้ังที่ จํานวนรอบ (รอบ) จํานวนรถ (คนั) ระยะทางรวม (กม.) เวลา (วนิาที) 

3 

1000 7 835.10 3.18 
2000 7 797.07 6.18 
3000 7 797.07 9.14 
4000 7 788.00 12.13 
5000 7 788.00 15.08 

4 

1000 6 765.20 3.28 
2000 6 765.20 6.34 
3000 6 765.20 9.37 
4000 6 765.20 12.38 
5000 6 765.20 15.38 

5 

1000 7 797.07 3.21 
2000 7 797.07 6.29 
3000 7 797.07 9.37 
4000 7 788.00 12.40 
5000 7 788.00 15.44 

ระยะทางรวมเฉลี่ยของการทาํงานในรอบสุดทา้ย  = 778.88  กิโลเมตร 
 
โดยตารางท่ี 6  แสดงจาํนวนรถ ระยะทางรวมและเวลาที่
ใชใ้นการทาํงาน ซ่ึงจะเห็นวา่ในคร้ังท่ี 1 และ 4 ใหค่้า
เป้าหมายท่ีดีท่ีสุด คือไดเ้ป็นระยะทางรวมท่ี 765.20 
กิโลเมตร โดยใชร้ถในการขนส่ง 6 คนั โดยมีกราฟแสดง
ค่าเป้าหมายในแต่ละรอบการทาํงาน 5000 รอบดงัรูปท่ี 9 
เม่ือจาํนวนรอบเพิ่มข้ึนค่าเป้าหมายจะลดลงเร่ือยๆ โดย
ในคร้ังท่ี 4 ค่าเป้าหมายจะลดลงจนถึงจุดท่ีน่ิงเร็วกวา่คร้ัง
ท่ี 1 ส่วนผลลพัธ์ของการจดัเสน้ทางการเดินรถท่ีไดข้อง
การทดลองท่ี 6 แสดงดงัตารางท่ี 7  
 จากผลการทดลองพบวา่ระบบอาณานิคมมดท่ี
นาํเสนอสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการจดัเส้นทางการ
ขนส่งสินคา้ โดยใหผ้ลลพัธ์ในการจดัเส้นทางการเดินรถ

ท่ีมีประสิทธิภาพ กล่าวคือเม่ือจาํนวนรอบในการทาํงาน
เพิ่มมากข้ึนระบบสามารถพฒันาคาํตอบไปสู่ค่าเป้าหมาย 
(ระยะทางรวม) ท่ีลดลง นอกจากน้ีระบบท่ีนาํเสนอ
สามารถรองรับหน่วยงานท่ีมีรถขนส่งหลากหลาย
รูปแบบท่ีมีปริมาณการบรรทุกสินคา้ต่อ 1 คนัรถไดต้าม
ความจาํกดัของรถแต่ละรูปแบบ และท่ีสาํคญัระบบท่ี
นาํเสนอน้ีสามารถรองรับการขนส่งสินคา้ท่ีมีขนาดของ
บรรจุภณัฑห์ลากหลายขนาดโดยผูใ้ชง้านสามารถ
ปรับเปล่ียนการใชง้านไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกบังานวิจยั (กญัจนณิ์ชา, ยทุธพงษ ์และสุ
ปราณี, 2014) รองรับขนาดของบรรจุภณัฑเ์พียงขนาด
เดียว 
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ตาราง 7  
ผลของการจัดเส้นทางการเดินรถ ของการทดลองท่ี 6 

รถคนัที่ 

ปริมาณสินค้าที่บรรทุก
ทั้งหมด (กล่อง) เส้นทาง การปล่อยสินค้าทีจุ่ด

ปลายทาง (กล่อง) ระยะทาง(กม.) 
เลก็ กลาง ใหญ่ รหัสลูกค้า

ต้นทาง 
รหัสลูกค้า
ปลายทาง เลก็ กลาง ใหญ่ 

1 
2 2 2 DEPOT 1006 2 2 2 77.5 
0 0 0 1006 DEPOT 0 0 0 77.5 

2 

4 6 1 DEPOT 1001 1 1 0 34 
3 5 1 1001 1002 3 1 1 81.2 
0 4 0 1002 1006 0 4 0 18.4 
0 0 0 1006 DEPOT 0 0 0 77.5 

3 
2 4 1 DEPOT 1009 2 4 1 18.4 
0 0 0 1009 DEPOT 0 0 0 18.4 

4 
3 3 2 DEPOT 1000 3 3 2 53.3 
0 0 0 1000 DEPOT 0 0 0 53.3 

5 

9 3 1 DEPOT 1008 4 0 0 52.9 
5 3 1 1008 1003 2 0 1 33.3 
3 3 0 1003 1005 1 1 0 41.8 
2 2 0 1005 1007 2 2 0 71.4 
0 0 0 1007 DEPOT 0 0 0 11.1 

6 
1 1 2 DEPOT 1004    1 1 2 22.6 
0 0 0 1004    DEPOT 0 0 0 22.6 

ระยะทางรวมของทุกเส้นทาง 765.20 
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Factors Affecting Green Behavior of Elementary Student 
���������������������������������������������������� 

                                                                                                                                                                           Pornpimon  Morrasri                           

Abstract 
 The research objectives were to study the environmental education level, public mind for environmental 

conservation level, and green behavior level, and to study the independent variables of environmental education in terms 

of environmental knowledge and understanding, environmental attitude, environmental awareness, environmental 

responsibility, and public mind for environmental conservation affecting dependent variable of green behavior of 

elementary school students. The populations of 274 elementary students at level 4-6 of Mahasarakham University 

Demonstration School (Elementary) in Northeastern region of Thailand in Academic year of 2014 were used as sample 

group. Research tool was questionnaire that was conducted for data collection. Statistic data analysis were percentage, 

S.D. and multiple regression analysis to predict the relationship between independent variables and dependent variable. 

The findings illustrated that environmental education, public mind for environmental conservation and green behavior of 

elementary school students were at most levels. Moreover, independent variables comprising of environmental 

knowledge and understanding, environmental attitude, environmental awareness, environmental responsibility, and public 

mind for environmental conservation affected to dependent variable green behavior of  elementary school students with 

84.30 percent of power prediction (Adjusted R2 = 0.843). Recommendation of this research, it should use the variables of 

environmental education and public mind for environmental conservation in elementary school to reach the green 

behavior.    
 

Keywords: factors, environmental education, public mind for environmental conservation, green behavior 
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Introduction 

 Green-Schools, known internationally as Eco-

Schools, is an international environmental education 

programme, environmental management system and 

award scheme that promotes and acknowledges long-

term, whole school action for the environment. Eco-

Schools is operated by the Foundation for Environmental 

Education (FEE) is a non-government, non-profit 

organization promoting sustainable development through 

environmental education. whose main partners include the 

United Nations Environment Programme (UNEP) and the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO).  Eco-Schools aim to empower 

students to be the change our sustainable world needs by 

engaging them in fun, action-orientated learning. The 

Eco-Schools programme provides an integrated system 

for environmental management of schools based on an 

ISO 14001/EMAS approach. Each school follows a seven 

step change process and empowers their young people to 

lead processes and actions wherever they can. Over time 

and through commitment to the Eco-Schools seven step 

process, improvements will be seen in all learning 

outcomes, attitude and behavior of students and the local 

community and ultimately the local environment.  

 The program consists of seven steps that the 

school needs to adopt as a methodology. These are 

Establishment of the Eco-schools Committee, 

Environmental review, Action Plan, Monitoring and 

Evaluation, Curriculum Linking, Informing and involving 

the wider community and Eco-Code (Wikipedia, 2015). 

The Eco-schools or Green-Schools programme provides 

the courses covering all six themes that incorporate these 

themes into the curriculum. The courses also provide 

useful information, supports and resources to help the 

school with whatever stage of the programme is at. The 

daily lectures, field trips and active learning are included 

into the course (UNEP, 2015). These six themes are litter 

and waste, energy, water, travel, biodiversity, and global 

citizenship (Green-School Ireland, 2015). Green-Schools 

is a themed programme with schools initially focusing on 

the theme of Litter & Waste, and working through the 

seven steps for this theme and applying for the Green 

Flag. Once successful, the school moves onto the Energy 

theme, and then onto the Water theme, with a new theme 

introduced after each successful renewal. This links very 

well with the renewal of the award every two years 

(Green-Schools Ireland, 2015). Principally, the 

elementary school should be paid attention on social 

development process with public mind for environmental 
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conservation with integration of environmental education 

based on environmental knowledge and understanding, 

environmental attitude, environmental awareness, and 

environmental responsibility. This child are quick learner 

to understand and imitate the appreciate behaviors to 

develop self-awareness, self-image, self-esteem, self-

control and independence through direct experiences from 

field learning (Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2011j; 

Thiengkamol, 2012c). Although, their mood or emotion 

might be swung in relation to events and condition but the 

moral development might be idealism. On the other hand, 

they can make a justice of right or wrong (Ketuman, 

2007; Thiengkamol, 2012b). Additionally, Thiengkamol 

pointed that the child is our future expectation with 

environmental ethics for environmental conservation 

through daily activities with public mind for family, 

school, society and country. In order to meet sustainable 

development, they should pay their attention to have to 

participate for environmental conservation based on 

public mind for environmental conservation in school 

level (Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2012b; 

Thiengkamol, 2012c; Donkonchum et al., 2012a; 

Gonggool et al., 2012b; Ngarmsang et al., 2012b; 

Chomputawat et al., 2013b; Kotchakote et al., 2013a). 

 The elementary school students have characters 

of active and curios learners. They must be inspired with 

public mind with suitable activities by out-door learning 

and training through environmental education process and 

these must be cultivated through daily perform. Their 

direct experience will be converted into their permanent 

behaviors. These activities will push them to have correct 

environment and natural resource conservation and will 

drive them to be a beneficially universal citizen with 

environmental responsibility for environmental quality for 

their own generations and next generations. They will 

become important change agents for world if they gain 

more knowledge and understanding on the importance of 

interrelationship among all creatures, therefore, they can 

make a right decision making and guide them to perform 

green behaviors in daily living. The green behaviors cover 

(Thiengkamol, 2011e; Donkonchum, &  Thiengkamol, 

2012; Gonggool et al., 2012b; Ngarmsang et al., 2012b; 

Pimdee, et al, 2012b; Phinnarach, et al, 2012a). 

 Green behavior is a pattern of practice to 

conserve environment by performing through daily living 

with concern to take care environment. It regards to 

consumption behavior, energy conservation behavior, 

recycling behavior, waste management behavior, traveling 

behavior and environmental knowledge transferring 

behavior. Green behavior need to be cultivated for 

elementary student because they are our future hope to 

conserve the world (Thiengkamol, 2012b; Donkonchum 

et al., 2012a; Gonggool et al., 2012b; Kotchakote et al., 

2013a; Pimdee, et al, 2012b; Waewthaisong et al., 2012a).  

 Mahasarakham University Demonstration School 

(Elementary) should be a leader for developing the 

student to have public mind for environmental 

conservation via green behaviors based on energy 

conservation, waste management, and tree conservation 

with integration of environmental education principles 

through inspiration of public mind for environmental 

conservation to meet sustainable development along with 

vision of president, Supachai Samappito has launched the 

green university concept since 2009 with vision of “First 
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we must make our university a great place to work and 

learn with green energy, green technology, green vehicles 

and green waste disposal. Currently, the university get 

“Green university award from Universitas Indonesia (UI) 

by releasing the results of its GreenMetric Ranking of 

World Universities at the ranked 3rd in Thailand and 74th 

in the world among 360 universities from 62 countries 

who took part for the UI GreenMetric World Universities 

Ranking 2014. This ranking marked the completion of the 

“Environmentally Friendly” development of MSU Going 

Green Project (Mahasarakham University, 2015). 

 Understanding, factors affecting green behavior 

of students of Mahasarakham University Demonstration 

School (Elementary), therefore, it should study factors of 

environmental education and public mind for 

environmental conservation affecting green behavior of 

elementary student in order to introduce the appropriately 

environmental activities into learning course and 

curriculum to accomplish sustainable development and 

meet the mission of vision of president. The results would 

be guidelines for academics to conduct with their intended 

groups including elementary, high school students, 

undergraduate,   graduate and local people nearby 

university by using the revealed factors for inspiring them 

to make them have green behaviors with inspiration of 

public mind (Thiengkamol, 2011f; Thiengkamol, 2011i; 

Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 

2012b; Thiengkamol, 2012c; Donkonchum, &  

Thiengkamol, 2012; Pimdee, et al, 2012b; Phinnarach, et 

al, 2012a; Chomputawat et al., 2013b; Kotchakote et al., 

2013a). 

Objective 

 1. To study the environmental education level, 

public mind for environmental conservation level, and 

green behavior level of elementary school students. 

 2. To study the independent variables of 

environmental education in terms of environmental 

knowledge and understanding, environmental attitude, 

environmental awareness, environmental responsibility, 

and public mind for environmental conservation affecting 

dependent variable of green behavior of elementary 

school students. 

 

Research Hypothesis 

 1. The environmental education level, public 

mind for environmental conservation level, and green 

behavior level of elementary school students are at 

moderate levels. 

 2. The independent variables of environmental 

education in terms of environmental knowledge and 

understanding, environmental attitude, environmental 

awareness, environmental responsibility, and public mind 

for environmental conservation are affecting dependent 

variable of green behavior of elementary school students. 

 

Methodology 

 1. The populations were 274 students of 

Mahasarakham University Demonstration School 

(Elementary) in Northeastern region of Thailand in 

academic year of 2014. 

 2. The research instrument was the questionnaire 

and it was used for data collection. The questionnaire 
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composed of 40 questions with 5 rating scales of 

environmental knowledge, environmental awareness, 

environmental attitude, environmental responsibility, 

public mind for environmental conservation and green 

behavior. This was applied from different studies of 

Thiengkamol and her colleagues (Thiengkamol, 2011j; 

Thiengkamol, 2012a; Thiengkamol, 2012b; Thiengkamol, 

2012c; Donkonchum, &  Thiengkamol, 2012; Pimdee, et 

al, 2012b; Phinnarach, et al, 2012a; Chomputawat et al., 

2013b; Kotchakote et al., 2013a). The contents and 

structural validity were determined with Item Objective 

Congruent (IOC) by 5 experts in the aspects of forest, 

social science and social research methodology (Rovinelli 

and Hambleton, 1977). The reliability was done by 

collecting the sample group from 50 elementary school 

student of Rajabhat Maha Sarakham University 

Demonstration School which was the similar 

characteristic of people and location and they were not 

sample group. The reliability was determined with 

Cronbach's Alpha (Cronbach, 1951). The reliability of 

environmental knowledge, environmental awareness, 

environmental attitude, environmental participation, 

public mind for forest conservation and forest 

conservation. and total questionnaire were 0.912, 0.923, 

0.938 and 0.958 respectively. 

 3. The descriptive statistics used included 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

rating for explanation of levels environmental knowledge, 

environmental awareness, environmental attitude, 

environmental responsibility, public mind for forest 

conservation and forest conservation were starting 0-1.50 

as very low level, 1.51-2.50 as low level, 2.51-3.50 as 

moderate level, 3.51-4.50 as more level, 4.51-5.00 as most 

level. The inferential statistics used was Multiple 

Regression Analysis (Hair et al., 1998) by considering 

confident interval at 0.05 and 0.01. 
 

Results 

 1. Results of Environmental Education Level 

 The results of environmental education level of 

275 elementary school students had total mean score at 

most level with 4.54 while considering on each aspect, it 

was revealed that the environmental education level 

comprising of environmental knowledge and 

understanding level, environmental awareness level, 

environmental attitude level and environmental 

responsibility were at most level with 4.55, 4.52, 4.55, 

and 4.56. Moreover when considering on aspect of 

environmental knowledge and understanding, the mean 

score of Use of fossil energy causes global warming was 

highest level with 4.58 and subsequences were Global 

warming is due to population growth and Accomplishing 

the aim of environmental education, it needs to have 

knowledge transferring with 4.53 and 4.52 respectively. In 

aspect of environmental awareness, the mean score of 

Present living needs to realize the ecological balance was 

highest level with 4.62 and subsequences were the need to 

know how to valuably use natural resources and 

Environment is public; therefore we no need to look after 

with 4.55 and 4.51 respectively. In aspect of 

environmental attitude, the mean score of the favor to 

conserve and prevent the environment because it supports 

you to have a better life quality was highest level with 

4.60 and subsequences were the realize the forest 
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importance because the number of forest has decreased to 

the critical level and the realize to the environmental 

value, you will participate for environmental conservation 

with 4.56 and 4.52 respectively. In aspect of 

environmental responsibility, the mean score of the living 

with sufficiency that is a mean to decrease environmental 

problems was highest level with 4.63 and subsequences 

were there is any environmental problem, take a part to 

participate and the responsibility for environmental 

campaign on global warming and surrounding rice farm 

with 4.59 and 4.58 as presented in table 1.

 

Table 1 

Environmental education level 

Environmental knowledge and understanding level µ σ Level 

1. Environmental education is an important tool to prevent and to solve 

environmental problems. 
4.50 0.71 More 

2. Accomplishing the aim of environmental education, it needs to have 

knowledge transferring. 
4.52 0.80 Most 

3. Use of fossil energy causes global warming. 4.58 0.64 Most

4. Deforestation is a main cause of global warming. 4.51 0.72 Most

5. Global warming is due to population growth 4.53 0.65 Most

Mean of environmental knowledge and understanding level 4.55 0.764 Most 

Environmental awareness level µ σ Level 

1. Everyone must aware of the importance of natural resource conservation. 4.49 0.64 More 

2. We need to know how to valuably use natural resources. 4.55 0.65 Most 

3. Environment is public; therefore we no need to look after. 4.51 0.70 Most 

4. Present living needs to realize the ecological balance. 4.62 0.56 Most 

5. People must be cultivated to have good consciousness for environment. 4.48 0.60 More 

Mean of environmental awareness level 4.52 0.68 Most 
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Table 1 

Environmental education level (Continue) 

Environmental attitude level µ σ Level 

1. When you realize to the environmental value, you will participate for 

environmental conservation. 
4.52 0.66 Most 

2. When you perceive to value of creatures, you will conserve the other living 

things. 
4.50 0.65 More 

3. You favor to conserve and prevent the environment because it supports you 

to have a better life quality. 
4.60 0.60 Most 

4. You intend to decrease forest destruction because you want to protect the 

forest ecology. 
4.49 0.94 More 

5. You realize the forest importance because the number of forest has 

decreased to the critical level. 
4.56 0.63 Most 

Mean of environmental attitude level 4.55 0.70 Most 

Environmental responsibility level µ σ Level 

1. You take responsibility for environmental campaign on global warming. 4.58 0.65 Most 

2. You take responsibility for all forms of environmental conservation. 4.48 0.66 More 

3. When there is any environmental problem, you will take a part to 

participate. 
4.59 0.65 Most 

4. You gain direct benefit from taking responsibility for environmental 

problems. 
4.48 0.64 More 

5. You have living with sufficiency that is a mean to decrease environmental 

problems. 
4.63 0.62 Most 

Mean of environmental responsibility level 4.56 0.63 Most 

Mean of environmental education level 4.54 0.65 Most 
 

 2. Results of Public Mind for Environmental 

Conservation Level 

 The findings revealed that public mind for 

environmental conservation level of 274 elementary 

school students in holistic view was at most level with 

4.55 while considering on each issue, it was revealed that 

the wish to be a good model for public devotion was at 

most level with 4.61 and subsequences were there is a lot 

forest resource; therefore it is no need to conserve for next 

generation and the willing to conserve the public 

environment and property with 4.60 and 4.58 respectively 

as presented in table 2. 
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Table 2 

Public mind for forest conservation level 

Public mind for environmental conservation level µ σ Level 

1. You have an impressive person as you’re idle for environmental 

conservation. 

4.50 0.62 More 

2. You have an impression to your close friend who express for environmental 

conservation. 

4.54 0.65 Most 

3. You wish to be a good model for public devotion.  4.61 0.73 Most 

4. You face with impressive event on environmental conservation. 4.53 0.7 Most 

5. The last flood event makes you feel good impression for people heals each 

others. 

4.57 0.65 Most 

6. Your impression on natural park visiting, it inspires you to conserve the 

natures. 

4.49 0.65 More 

7. National parks and natural tourism sites are the impressive environment. 4.50 0.64 Most 

8. Environment is public, it is the governmental sector to look after. 4.48 0.67 More 

9. There is a lot forest resource; therefore it is no need to conserve for next 

generation. 

4.60 0.66 Most 

10. You are willing to conserve the public environment and property. 4.58 0.68 Most 

Mean of public mind for environmental conservation level 4.55 0.70 Most 

 3. Results of Green Behavior Level 

 The findings revealed that green behavior level 

of 274 elementary school students was at most level 

with 4.51. considering on each issue, it was found that 

use two pages of paper  was at most levels with 4.62 

and subsequences were the garbage drops outside the 

bin, the warn should be done and the participate the 

forestation campaign because it is a way to decrease 

global warming with mean scores of 4.60 and 4.55 

respectively as presented table 3. 
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Table 3 

Green behavior level  

 Green behavior level µ σ Level 

1. You will check the water tap before leave the rest room. 4.53 1.05 Most 

2. You use the washed dishes to pour the tree. 4.50 0.65 More 

3. When you take a bath, you use the ceiling shower instead of water bowl. 4.52 0.92 Most 

4. While brushing your teeth, you should use a glass instead of direct tap water. 4.54 0.60 Most 

5. You separate the garbage before dropping. 4.48 0.66 More 

6. The food waste should be used for fertilizer making. 4.53 0.86 Most 

7. If you see your friends drop the garbage outside the bin, you will warn them. 4.60 0.60 Most 

8. You use two pages of paper. 4.62 0.60 Most 

9. You cultivate the tree because it gives fresh air and alleviates global warming. 4.48 0.64 More 

10. You participate the forestation campaign because it is a way to decrease global 

warming. 

4.55 0.67 Most 

Mean of green behavior level 4.56 0.75 Most 

 

 4. Results of Environmental Education and 

Public Mind Affecting Green Behavior of Elementary 

School Students  

 The relationship between independent 

variables of environmental education and public mind 

for environmental conservation affected to green 

behavior as presented in table 4 and 5.  

 

Table 4  

Result analysis prediction power of environmental education and public mind affecting green behavior of elementary 

school students 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.923a 0.854 0.843 0.189954 

a. Predictors: Constant, Environmental Education and Public Mind 

b. Dependent Variable: Green Behavior 
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Table 5  

Multiple linear regression analysis between environmental education and public mind affecting to local peoples forest 

conservation behavior 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 55.514 5 11.702 285.436 

 

 

0.000a 

 

 

Residual 11.075 270 0.041 

Total 66.589 275 

a. Predictors: Constant, Environmental Education and Public Mind 

b. Dependent Variable: Green Behavior 
 

From table 4 and 5 when Multiple Linear Regression 

was analyzed between independent variable of 

environmental education and public mind for 

environmental conservation affecting to dependent 

variable of green behavior, it was found that regression 

coefficient equaled to 0.923 (92.30%) and coefficient of 

R Square was 0.854 (85.40 %) at statistically significant 

with level of 0.01. After it was adjusted, the coefficient 

of R Square with power of prediction was 0.834 

(84.30%). It might be explained that Environmental 

Education and Public Mind are able to predict Green 

Behavior with 84.30%.    

 5. Results of Environmental Education and 

Public Mind Affecting Green Behavior of Student 

 Relationship environmental education and 

public mind affecting green behavior of elementary 

school students, the result illustrated in table 6. 

Table 6  

Relationship between environmental education and public mind affecting green behavior of student 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta   

 Constant  -0.215 0.111 - -.799 0.361 

1 Environmental Knowledge and 

Understanding 
0.213 0.065 0.184 3.657 0.00** 

 Environmental Awareness 0.255 0.062 0.174 3.363 0.00** 

 Environmental Attitude 0.341 0.057 0.121 4.599 0.00** 

 Environmental Responsibility 0.250 0.064 0.210 4.257 0.00** 

 Public Mind   0.531 0.056 0.522 12.724 0.00** 

a. Dependent Variable: Green Behavior 
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 From table 6, linear regression equation, it was 

revealed that independent variables of environmental 

education in terms of environmental knowledge and 

understanding, Environmental Awareness, 

Environmental Attitude, Environmental Responsibility, 

and public mind affecting dependent variable of green 

behavior of students with statistically significant at level 

of  0.01, 0.01, 0.01, 0.01, and 0.01. The equation 1 can 

be written as the following. 

 

y = a+b1 X1+b2 X2+b3 X3+b4 X4+b5 X5……………………………………. (1) 

 

When 

  y = Green Behavior of Student as 

Dependent Variable 

 a = constant value 

 b1 = Coefficient relation of Environmental 

Knowledge 

 X1 = Environmental Knowledge and 

Understanding as Independent Variable  

 b2 = Coefficient relation of Environmental 

Awareness 

 X2 = Environmental Awareness as 

Independent Variable  

 b3 = Coefficient relation of Environmental 

Attitude 

 X3 = Environmental Attitude as Independent 

Variable  

b4 = Coefficient relation of Environmental 

Responsibility 

 X4 = Environmental Responsibility as 

Independent Variable  

b5 = Coefficient relation of Public Mind for 

Forest Conservation 

X5 = Public Mind for Forest Conservation as 

Independent Variable 

  

 The prediction equation of relationship of 

environmental knowledge and understanding, 

environmental awareness, environmental attitude, 

environmental responsibility and public mind affected 

to dependent variable of green behavior of student. It 

can be explained that public mind for environmental 

conservation was the most effect to of local people 

forest conservation behavior with 53.10 percent with 

statistically significant at level of 0.01. Subsequences 

were environmental attitude, environmental awareness, 

environmental responsibility and environmental 

knowledge and understanding with 34.10, 25.50, 25.00 

and 21.30 percents with statistically significant at level 

of 0.01, 0.01, 0.01 and 0.01 respectively as presented in 

the following equation 2. 

 

Y = -0.215+0.213X1+0.255X2+0.341X3+0.250X4+0.531X5................................. (2) 
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Discussions  

 The results indicated that environmental 

responsibility and green behavior were at highest level, 

and subsequences were public mind for environmental 

conservation, environmental attitude, environmental 

knowledge and understanding, environmental 

awareness, and green behavior were at more levels. 

However, the prediction equation of relationship of 

environmental education and public mind for 

environmental conservation affecting dependent 

variable of green behavior of elementary school student 

were revealed that the public mind for environmental 

conservation was the most effective prediction. This 

implies that public mind for environmental conservation 

was the most effective variable that is able to use for 

altering elementary school student for green behavior 

with 53.10 percent and subsequence was environmental 

attitude, therefore people who has more public mind for 

environmental conservation, they would have a good 

attitude to practice to conserve environment with proper 

knowledge and understanding including taking 

responsibility with awareness. Therefore if we want to 

inspire elementary school student to perform green 

behaviors, they must be inspired to have public mind 

firstly, then they would practice green behaviors. The 

results were pertinent to the studies of Donkonchum et 

al., 2012a; Gonggool et al., 2012b; Ngarmsang et al., 

2012b; Udonboon et al., 2012b; Waewthaisong et al., 

2012a; Saisunantharom et al., 2013a; Suebsing et al., 

2013a; Kotchachote et al., 2013a; Chomputawat et al., 

2013b. 

 

Recommendation 

 It should use the variables of environmental 

education and public mind for environmental 

conservation in elementary school to reach the green 

behavior because they are next generation which is 

our hope to conserve the world. 
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Abstract 

The objectives of this research were to: (1) Development of water management for agriculture from past to 

present (2) Model of piping irrigation management appropriate. This research used population consisting of 147 

households from Nakam village and tool used interviews, focus group and brainstorm. Analytical statistics used were 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The research findings were: (1) Development of water 

management for agriculture from past to present are used wisdom to water management for water forecast, the rain 

and the changing seasons. For drinking water used dig the well and jar for water capacity and water for agriculture 

from creek and swamp. Tools were can and krasoahandicrafts. (2) Model of piping irrigation management 

appropriate had to integrating the use of wisdom and new technology from past to present. Water management 

divided into four groups of water users according to the agricultural area and the terrain. Each group had a joint 

committee of the group and set the rules including Navi group, Nachuk group, Naka group and Nasabang group. 
 

Keywords: irrigation, piping, model 
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ความนํา 

ชุมชนบา้นนาขามมีพ้ืนท่ีในการทาํนาจาํนวน  
2,550 ไร่ (คิดเป็นพ้ืนท่ีใชน้ํ้าทั้งส้ิน 5,100,000 ลกูบาศก์
เมตรต่อปี) ฤดูทาํนาจะไดรั้บผลกระทบจากการขาด
แคลนนํ้าเพ่ือใชต้กกลา้ (เพาะพนัธ์ุเมลด็ขา้ว) ตามฤดูกาล 
หรือบางทีตน้กลา้ตายจากฝนท้ิงช่วง ทาํใหต้น้ทุนในการ
ทาํนาตอ้งเพ่ิมข้ึนและปักดาํล่าชา้กวา่กาํหนด ผลผลิตไม่ดี
เท่าท่ีควร แหล่งนํ้าจากธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นชุมชนยงัไม่มี
การจดัการระบบท่ีดี  คือ ยงัไม่สามารถท่ีจะนาํนํ้าท่ีมีอยู่
ในแหล่งนํ้าธรรมชาติมาใชป้ระโยชนไ์ดเ้พียงพอสาํหรับ
ชุมชน  เพราะวา่ยงัไม่มีระบบส่งนํ้าเพ่ือใหชุ้มชนท่ีอยู่
ห่างจากแหล่งนํ้านาํนํ้าจากแหล่งนํ้ามาใชป้ระโยชนท์าง
การเกษตรได ้ และแหล่งนํ้าดงักล่าวยงัไม่สามารถเกบ็กกั
นํ้าไดใ้นปริมาณท่ีเพียงพอสาํหรับชุมชน 

จากสภาพปัญหาและสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้  ทาํ
ใหช้าวบา้นนาขามตอ้งการศึกษาใหเ้ขา้ใจสภาพพ้ืนท่ี  
สถานการณ์  ศกัยภาพและปัญหาของแหล่งนํ้า วิธีการใช้
นํ้า การพฒันาแหล่งนํ้าการจดัระบบส่งนํ้าท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์และปัญหาแหล่งนํ้า โดยกระบวนการเรียนรู้ 
ขอ้มลู  องคค์วามรู้ภายในทอ้งถ่ินและความรู้จากภายนอก  
เพ่ือนาํมาหาแนวทางในการพฒันาการเกษตรของชุมชน
อยา่งเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนบา้นนาขาม  
เพ่ือใหชุ้มชนไดมี้อาชีพท่ีเหมาะสมและมีรายไดท่ี้
เพียงพอต่อครอบครัวและสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ีและ
แหล่งนํ้าท่ีมีอยู่ 

ดว้ยเหตุของปัญหาและความสาํคญัดงักล่าวจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาพฒันาการของการจดัการนํ้าเพ่ือ
การเกษตรของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและศึกษา
รูปแบบการจดัการชลประทานระบบท่อท่ีเหมาะสมกบั
สภาพพ้ืนท่ีของบา้นนาขาม 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาพฒันาการของการจดัการนํ้าเพ่ือ
การเกษตรของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบนัของบา้นนา
ขาม  
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัการชลประทาน
ระบบท่อท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีของบา้นนาขาม 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัชลประทานระบบท่อ (สาํนกั
แผนงานและโครงการ, 2542) เป็นการพฒันาระบบ
ชลประทานโดยใชร้ะบบท่อระบบคลองในการส่งนํ้าเป็น
การลดการสูญเสียของนํ้าท่ีร่ัวซึมและระเหยไปจากคลอง
ส่งนํ้า ทาํใหก้ารใชน้ํ้ามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
นอกจากนั้นการชลประทานโดยใชร้ะบบท่อสามารถส่ง
นํ้าจากแหล่งนํ้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีตํ่ากวา่ ไปสู่พ้ืนท่ีตอ้งการนํ้า
ท่ีอยูสู่งกวา่ไดโ้ดยใชเ้คร่ืองสูบนํ้า เป็นการบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีท่ีอยู่สูงข้ึนไป หรือพ้ืนท่ีท่ีอยู่
นอกเขตชลประทานได ้สรุปวตัถุประสงคห์ลกัของ
โครงการคือ 

 1. เพ่ิมแหล่งนํ้าสาํหรับอุปโภค บริโภค ในพ้ืนท่ี
ขาดแคลนนํ้าใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 

 2. เพ่ือใหมี้แหล่งนํ้าสาํหรับใชใ้นการเกษตร
กรรมปลูกพืชเศรษฐกิจ และปลกูพืชสวนผกั หรือปลูก
พืชไร่ และสวนผลไม ้รวมทั้งการเล้ียงสตัวแ์ละการ
ประมงหรือดาํเนินการเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการ
สร้างงานใหม่ในทอ้งท่ีชนบท และสามารถยกระดบั
รายไดแ้ละคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานสอดคลอ้งตาม
นโยบายของรัฐบาลในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเคยขาดแคลนนํ้า
หรือไม่มีนํ้าเพียงพอ 

 3. เพ่ือใหมี้การส่งนํ้าจากแหล่งนํ้าท่ีมีเกินความ
ตอ้งการ ไปยงัแหล่งนํ้าท่ีอยูใ่กลเ้คียงแต่ขาดแคลนนํ้า
ตน้ทุนได ้
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โครงการ ผลการศึกษาพบวา่ ตาํบลนาสะอาดเป็นพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมในการจดัการชลประทานระบบท่อเน่ืองจากมี
แหล่งนํ้าตามท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีระยะทางประมาณ 1 

กิโลเมตรเศษ ซ่ึงมีปริมาณนํ้าเพียงพอในการนาํมาใชใ้น
หนา้แลง้ ระดบัความสูงของการส่งนํ้าเขา้เกบ็ในสระเกบ็
กกันํ้าคือ 15 เมตร ขนาดเคร่ืองสูบนํ้าท่ีเหมาะสมคือ
ขนาด 150 แรงมา้ ขนาดท่อส่งนํ้าคือ 30 มม. ความจุของ
สระเกบ็กกันํ้า 6,200 ลกูบาศกเ์มตร 

การศึกษาวิจยัและดาํเนินกิจกรรมรูปแบบการ
ใชน้ํ้าท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  ของ
ชุมชนบา้นผาชนัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพ่ือ
ศึกษาปริมาณแหล่งนํ้าท่ีมีอยูข่องชุมชนบา้นผาชนั (2) 

เพ่ือศึกษาปริมาณการใชน้ํ้าในการอุปโภคและบริโภค
ของชาวบา้นผาชนั (3) เพ่ือศึกษาวิธีการใชน้ํ้าท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จาํกดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี  วิถีชีวิตของชาวบา้นผาชนั (4) 

เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจดัการนํ้าท่ีมีความเหมาะสม  
และสอดคลอ้งกบัชาวบา้นผาชนัโดยการนาํภูมิปัญญา  
เทคโนโลยี  และนวตักรรมต่าง ๆ มาใชผ้ลการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ีพบวา่ 

 1. การนาํภูมิปัญญาดั้งเดิมในวิธีการใชน้ํ้าอยา่ง
ประหยดัและเกิดประโยชนสู์งสุด มาปรับใชใ้หมี้ความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี วิถีชีวิตในปัจจุบนั
ของบา้นผาชนั คือ (1) การนาํนํ้าท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชก้บั
อีกกิจกรรมหน่ึง (2) หมัน่ตรวจสอบอุปกรณ์การใชน้ํ้าให้
อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ (3) นํ้าท่ีใชค้วรเป็นนํ้าท่ีผา่นการ
ดูแลความสะอาด (4) ปลกูตน้ไมเ้พ่ือความรักษาความชุ่ม
ช่ืน 

 2. ลดพลงังานของเคร่ืองสูบนํ้าจากฝายวงัอีแร้ง 
โดย การติดตั้งระบบกาลกันํ้า 

 3. ลดพลงังานเคร่ืองสูบนํ้าและเสริมแรงส่งนํ้า 

จากบุ่งพะลพคอน โดยนวตักรรม แอร์แว 

 4. แบ่งระบบประปาหมู่บา้น เป็น 2 ระบบ คือ 
ฤดูฝน ใชร้ะบบกาลกันํ้าจากฝายวงัอีแร้งปล่อยนํ้าใหใ้ช้

ทั้งหมู่บา้น จาํนวน 134 ครัวเรือน และฤดูแลง้ ใชร้ะบบ
กาลกันํ้าจากฝายวงัอีแร้ง ปล่อยนํ้าใหใ้ชเ้ฉพาะ 21 

ครัวเรือน และใชร้ะบบนวตักรรม แอร์แว ในประปา
หมู่บา้นจากบุ่งพะละคร ใชส้าํหรับ 113 ครัวเรือน 

 5. การบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นท่ี
ร่วมกนักาํหนดข้ึน (1) จดัระบบการจดัสรรนํ้าใหค้รบทุก
ครัวเรือน (2) การกาํหนดระเบียบการชาํระค่านํ้าและ
ค่าธรรมเนียม (3) การกาํหนดขอ้หา้มในการดูแลรักษา
ฝายหว้ยวงัอีแร้ง และบุ่งพะลพคอน ท่ีนาํมาใชท้าํระบบ
ประปาหมู่บา้น (4) ใหมี้คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง
ในเวทีประชุมชนหมู่บา้นในการควบคุมดูแลระบบ
ประปาหมู่บา้น 

นิมิต   อุดมกลัป์ (2547) การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจปริมาณนํ้าท่ีมีอยูบ่นเทือกเขาภู
ลงักาในเขตอาํเภอบา้นแพง  และอาํเภอนาทม  จงัหวดั
นครพนม  เพ่ือศึกษารวบรวมองคค์วามรู้  ภูมิปัญญาการ
จดัการนํ้าของชุมชนรอบเทือกเขาภูลงักา  เพ่ือหาแนวทาง  
และรูปแบบ การจดัการนํ้าบนเทือกเขาภูลงักาอยา่งย ัง่ยืน  
และเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัทาํแผนการจดัการนํ้าบนเทือกเขาภูลงักาอยา่งย ัง่ยืน 

                  จากการศึกษาขอ้มลูบริบทชุมชน  การ
พฒันาการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการนํ้าบนเทือกเขา ภูลงักา
ในช่วงท่ีผา่นมา  และขอ้มลูองคค์วามรู้ภูมิปัญญาการ
จดัการนํ้าของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  และปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการจดัการนํ้าของชุมชน พบวา่ 
ชุมชนมีองคค์วามรู้ในการคน้หาแหล่งนํ้าใตดิ้น 3 

รูปแบบ และในอดีตท่ีผา่นมา ชาวบา้นในพ้ืนท่ีนิยมทาํ
ฝายคนัดิน  โดยเลือกบริเวณท่ีแคบท่ีสุดของลาํหว้ย  และ
ดินท่ีนาํมาใชท้าํเป็น “ทาํนบ/คนั’’ ก่อนการสร้างกต็อ้ง
จดัใหมี้พิธีกรรมภายในพ้ืนท่ีลาํหว้ย  ซ่ึงเช่ือวา่จะมี “ผีลาํ
หว้ย’’ ดูแลอยู ่ การจดัการนํ้าเพ่ือนาํมาใชป้ระโยชนข์อง
ชุมชน มี 3 วิธี คือ ทาํร่องนํ้า คนัโซ่ และเคร่ืองสูบนํ้า  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของแหล่งนํ้าก็
เน่ืองมาจากคนเขา้ไปใชป้ระโยชน ์เช่น การเกบ็ของป่า 
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การล่าสตัวป่์า การก่อสร้าง และองคก์รภาครัฐ องค์
ทอ้งถ่ินบริเวณรอบพ้ืนท่ีภูลงักาไม่มีแผนอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
อยา่งชดัเจน จึงก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรม และสูญเสีย
ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งเห็นไดช้ดั เช่นป่าลดนอ้ยลง 
หนา้ดินพงัทลาย ลาํหว้ยต้ืนเขิน ความชุ่มช่ืนลดนอ้ยลง 
และในช่วงฤดูแลง้เกิดไฟไหมไ้ดง่้าย และบ่อยคร้ังกวา่ใน
อดีต 

 ธนะศกัด์ิ  โยเซฟ (2549) การวิจยัน้ีศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจและปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรต่อ
โครงการชลประทานระบบท่อส่งนํ้า บา้นกดุแคน ตาํบล
โนนทอง อาํเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มท่ี
ทาํการศึกษาคือ หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้า 
จาํนวน 163 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบของ
กลุ่มประชากรไปทาํการประมวลผล สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความผนัแปร และการวิเคราะห์การจาํแนก
พหุผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
โครงการชลประทานระบบท่อส่งนํ้า บา้นกดุแคนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยั
ดา้นบุคลากรของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส จาํนวนสมาชิกท่ีเป็นแรงงานในครอบครัว 
ระยะเวลาอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีโครงการ และระยะเวลาดาํรง
อาชีพเกษตรกร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจจาก
โครงการชลประทานระบบท่อบา้นกดุแคน ส่วนปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการชลประทานระบบท่อส่งนํ้าบา้นกดุ
แคน ไดแ้ก่ รายไดเ้ปรียบเทียบก่อนและหลงัจากมี
โครงการฯ  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการ
ชลประทานระบบท่อส่งนํ้าฯ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ชลประทานระบบท่อส่งนํ้า และความคาดหวงัต่อ
โครงการชลประทานระบบท่อส่งนํ้าฯ มีความสมัพนัธ์
กบัความพึงพอใจต่อโครงการชลประทานระบบท่อส่งนํ้า
บา้นกดุแคน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชาชนบา้นนาขาม จาํนวน 147 ครัวเรือน 

บา้นนาขาม  ตาํบลสาํโรง  อาํเภอโพธ์ิไพร  จงัหวดั
อุบลราชธานี   
 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในการหาขอ้มลูปฐม
ภูมิ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การสงัเกต และ
การถ่ายภาพ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในการหา
ขอ้มลูทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มลูพ้ืนฐานของชุมชน (รปฐ.) 

ไดแ้ก่ 

ชุดท่ี 1 แบบสาํรวจขอ้มลู (ผูน้าํชุมชน) 2 ขอ้ 

ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ (สาํหรับประชาชน) 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูลกัษณะและพ้ืนท่ีทางการเกษตร 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูปริมาณความตอ้งการในการใชน้ํ้าเพ่ือ
การเกษตรของชุมชนบา้นนาขาม 3 ขอ้ 

ชุดท่ี 3 แนวทางการสนทนากลุ่มเพ่ือศึกษาพฒันาการของ
การจดัการนํ้าเพ่ือการเกษตรจากอดีตถึงปัจจุบนั รวมทั้ง
ปัญหา สาเหตุและขอ้จาํกดัของชุมชนบา้นนาขาม 6 ขอ้ 

ชุดท่ี 4 แบบสาํรวจภูมิปัญญาในการจดัการนํ้าของบา้น
นาขาม  7 ขอ้ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

มีทั้งหมด 12 กิจกรรม ซ่ึงมีหลากหลายวิธีในการ
เกบ็รวมขอ้มลู ดงัน้ี  
 1. กิจกรรม ดาํเนินการประชุมทีมวิจยัเพ่ือทาํ
ความเขา้ใจโครงการเตรียมความพร้อมและวางแผนการ
ปฏิบติังานการจดักิจกรรมช้ีแจงวตัถุประสงคข์ั้นตอนการ
ทาํงานและเพ่ืออธิบายถึงบทบาทหนา้ท่ีของทีมวิจยั 

 2. กิจกรรม จดัประชุมคนในชุมชนเพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจในตวัรายละเอียดของโครงการต่อชุมชน
พร้อมทั้งคดัเลือกอาสาสมคัรการจดักิจกรรมช้ีแจง
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สะแบง (กลุ่มผูใ้ชน้ํ้าท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนพร้อมกฎระเบียบใน
การใชน้ํ้า) ผลจากการปฏิบติัการทดลองเกษตรกร
สามารถใชน้ํ้าตกกลา้และปักดาํไดเ้ป็นอยา่งดี   

 2.4.3 การบริหารจดัการนํ้าไดแ้บ่งกลุ่ม
ใชน้ํ้าออกเป็น 4 กลุ่ม โดยทาํการแบ่งกลุ่มโดยทีมวิจยั
ไดแ้ก่ นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  
นายช่างจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทีมวิจยัชุมชน
บา้นนาขาม และผูมี้ส่วนไดเ้สียในพ้ืนท่ี เพ่ือกาํหนดกลุ่ม
ผูใ้ชน้ํ้าใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีและความตอ้งการการใชน้ํ้า
ท่ีมีรูปแบบการใชน้ํ้าท่ีแตกต่างกนัโดยใชวิ้ธีการคือ 
กระบวนการกลุ่มเพ่ือหาแนวทางในการจดัการนํ้าใน
พ้ืนท่ีแตกต่างกนั  โดยแต่ละกลุ่มมีคณะกรรมการประจาํ
กลุ่มและร่วมกนัตั้งกฎกติกา เพ่ือการจดัการดาํเนินการ
ต่าง ๆ หากเกิดการชาํรุดตอ้งมีการบาํรุงซ่อมแซม  และ
ดูแลรักษาระบบชลประทานระบบท่อ ดงัน้ี  
 - คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มนาวี  
 - คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มนาเชือก   
 - คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มใชน้ํ้านาแก  
 - คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มใชน้ํ้านา
สะแบง 

 - คณะกรรมการกองทุนนํ้าบา้นนาขามและท่ี
ปรึกษากองทุนนํ้า 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัชลประทาน 

ระบบท่อ(สาํนกัแผนงานและโครงการ, 2542)

พระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้า(สาํนกัส่งเสริมและประสาน
มวลชนกรมทรัพยากรนํ้า, 2546; มานะ ศรีสูงเนิน, 2550; 

กล  พรมสาํลี, 2548) 
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การศึกษาความหลากหลายของพชืผกัพืน้บ้านและภูมปัิญญาอาหารในท้องถิน่ ตําบลคลองกระจัง 

อาํเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบูรณ์  

Studying Diversity of Local Vegetables and Local Food Wisdom in Khongkrachang  

Sub-District, Sithep District, Phethchabun Province 

                                                                                                                                                                                                                                                 สุกญัญา  แกว้น่ิม 

บทคัดย่อ   

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความหลากหลายของพืชผกัพ้ืนบา้นท่ีนาํมาประกอบอาหารใน
ทอ้งถ่ินตาํบลคลองกระจงั อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ (2) ศึกษาภูมิปัญญาการนาํพืชผกัพ้ืนบา้นมาประกอบอาหาร
ในทอ้งถ่ินตาํบลคลองกระจงั 3) เพ่ือจดัทาํฐานขอ้มูลพืชผกัพ้ืนบา้นและอาหารในทอ้งถ่ินตาํบลคลองกระจงั โดยใชวิ้ธี
วิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการคน้หา
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) ดว้ยวิธีการปากต่อปาก (Snowball) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 37 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้
ไดแ้ก่ (1) แบบสัมภาษณ์ความหลากหลายของพืชผกัพ้ืนบา้นในทอ้งถ่ิน (2) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเก่ียวกบั
ภูมิปัญญาในการประกอบอาหาร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลการศึกษาภูมิ
ปัญญาการนาํพืชผกัพ้ืนบา้นตามลกัษณะพืช พบว่า มีพืชผกัพ้ืนบา้นทั้งส้ิน 95 ชนิด นาํมาประกอบอาหารทุกฤดูกาล 66 

ชนิด ฤดูฝน 21 ชนิด  ฤดูหนาว 11 ชนิด ปลายฤดูฝนตน้ฤดูหนาว 7 ชนิด ฤดูร้อน 3 ชนิด จาํแนกตามประเภทของพืช 
เป็นไมล้ม้ลุกและพืชหวั 36 ชนิด ไมย้ืนตน้ 29 ชนิด ไมเ้ล้ือยและไมเ้ถา 25 ชนิด (2) ผลการศึกษาภูมิปัญญาการนาํพืชผกั
พ้ืนบา้นมาประกอบอาหาร จาํแนกตามวิธีการประกอบอาหารในทอ้งถ่ิน พบว่า นาํมาตม้หรือลวก 72 ชนิด ผกัสด 56 

ชนิด แกง 44 ชนิด ผดั 24 ชนิด ยาํ 13 ชนิด (3) ฐานขอ้มูลเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพืชผกัพ้ืนบา้น และอาหารใน
ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ช่ือพรรณไม ้ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามญั ช่ือวงศ ์และช่ืออ่ืนๆ ไดฐ้านขอ้มูลพืชผกัพ้ืนบา้น จาํนวน 
115 ชนิดและอาหารในทอ้งถ่ินท่ีประกอบข้ึนจากผกัพ้ืนบา้น จาํนวน 18 ชนิด 

 

คําสําคัญ:  ความหลากหลาย, พืชผกัพ้ืนบา้น, ภูมิปัญญาอาหาร 

 

Abstract 

 The objective of this research qualitative were to (1) study diversity of local vegetable in 

Khongkrachang subdistrict sithep district, Phetchsboon Province (2) study local food wisdom in 

Khongkrachang subdistrict (3) construct data base of  local vegetable  and  local food in Khongkrachang 

subdistrict. The 37 samples were determined by snowball sampling technique from purposive sampling form. The 

instruments consisted of (1) diversity of local vegetable interview, (2) local food wisdom semi-structured 

interview. Results were analyzed by content analysis. The research findings were as follows: (1) Local vegetables 

in Khongkrachang subdistrict were 95 vegetables. Divide by season to prepare food consist of 21 in rain, 11 

in winter, 7 in end of the rainy winter season and 3 in summer, (2) Local food wisdoms were 5 ways to prepare 

food consist of 72 vegetables for boiled or poached. 56 for fresh, 44 for curry, 24 for fried, 13 for mix food, 
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(3) Data base of local vegetable and local food in Khongkrachang sub district consisted of: 115 local vegetables 

and 18 local foods which that made from local vegetable by name of tree, scientific name, generic name, family name 

and other name. 

 

Keywords:  diversity, local vegetable, local food wisdom 

 

ความนํา 

สงัคมปัจจุบนัเป็นยคุการส่ือสารไร้พรมแดน 
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองยาก
อีกต่อไปเหมือนในอดีต มนุษยไ์ม่ไดอ้ยูเ่พียงลาํพงั มีการ
ติดต่อคา้ขายสร้างมิตรไมตรีต่อกนัหลายประเทศทัว่โลก 
ทาํใหก้ารหลัง่ไหลของวฒันธรรมต่างๆ เขา้มาสู่ประเทศ
ไทยและประเทศเพ่ือนบา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะวฒันธรรม
การบริโภคอาหารอนัเป็นเหตุใหว้ฒันธรรมการบริโภค
และประกอบอาหารแบบไทยดั้งเดิมถูกเปล่ียนแปลงไป 
โดยอารยธรรมตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเขา้มา ร้านสะดวกซ้ือ
หลายร้อยสาขาเกิดข้ึนมากมาย สร้างความเสียหายดา้น
วฒันธรรม ประเพณี เอกลกัษณ์ท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สงัคม ของไทย จากสภาพการทาํงานเร่งรีบแข่งกบัเวลา 
การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัต่างๆ กเ็ร่งรีบไปดว้ย การ
ประกอบอาหารเพ่ือรับประทานในครอบครัวได้
ปรับเปล่ียนไปเป็นการจดัซ้ืออาหารปรุงสาํเร็จบรรจุ
กระป๋อง ถุงพลาสติก อาหารจานด่วน และอาหารกรุบ
กรอบขบเค้ียวทัว่ไป  เม่ือรับประทานซํ้าๆ บ่อยคร้ังเป็น
เวลานาน ร่างกายอาจจะไดรั้บสารอาหาร  ไม่ครบ 5 หมู่ 
ทาํใหเ้กิดภาวะทุโภชนาการ เป็นความสะดวกท่ีแฝงไว้
ดว้ยอนัตรายท่ีมนุษยค์าดไม่ถึง อีกทั้งส่งผลใหว้ฒันธรรม
ดั้งเดิมของไทยหายไป ความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว
ลดลง (สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน, 2553) 

การรับประทานอาหารเป็นความตอ้งการ
พ้ืนฐานของชีวิตมนุษย ์อาหารเป็นปัจจยัส่ี ท่ีจาํเป็น
สาํหรับการดาํรงชีวิตท่ีมนุษยต์อ้งตระหนกั ให้
ความสาํคญั เอาใจใส่พิถีพิถนัคดัสรรวตัถุดิบท่ีมี
ประโยชนต่์อร่างกายผูท่ี้ไดรั้บอาหารไม่ถกูหลกั

โภชนาการจะส่งผลถึงการพฒันาร่างกายและสมอง  การ
มีความรู้ดา้นโภชนาการจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก 
แมว้า่ปัจจุบนัประชาชนจะมีพ้ืนฐานการศึกษาดีข้ึน 
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีไดถ้กูพฒันาไป
กวา้งไกลแต่ยงัพบวา่ประชาชนคนไทยยงัมีการเจบ็ป่วย
จากโรคอว้น โรคไขมนัในเลือดสูงโรคไขขอ้อกัเสบ โรค
ขาดโปรตีน โรคขาดวิตามิน เป็นตน้ อาหารนอกจากจะมี
ความสาํคญัต่อมนุษยด์า้นสุขภาพแลว้ยงัมีความสาํคญั
ดา้นวฒันธรรม จารีต ประเพณี และความเช่ืออีกดว้ย 
(แสงโสม  ลีนะวฒัน,์ 2548) เห็นไดจ้ากการไดรั้บความ
นิยมของอาหารไทยท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายไปทัว่โลก 
เน่ืองจากอาหารไทยประกอบดว้ยสมุนไพรและ
เคร่ืองเทศ  ท่ีมีความหลากหลายเป็นส่วนผสม มี
เอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน ทาํใหมี้กล่ินและรสชาติ
เฉพาะตวั มีคุณค่าและประโยชนต่์อสุขภาพ อาจกล่าวได้
วา่อาหารไทยเปรียบเสมือนตวัแทนสาํคญัในการเผยแพร่
วฒันธรรมและภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ 

ผกัพ้ืนบา้นเป็นพืชท่ีมนุษยรู้์จกักนัมาหลายร้อย
ปี และมนุษยแ์สวงหาพืชอยูต่ามธรรมชาติในป่ามาใชท้าํ
ยา ประกอบอาหารและใชรั้กษาโรค ในทางมานุษวิทยา
และสงัคมวิทยา กล่าววา่ มนุษยใ์นยคุหาของป่า ล่าสตัว์
นั้น เพ่ือใชป้ระกอบอาหารและเป็นยารักษาโรค อาหาร
ประเภทพืช ผกั นบัวา่เป็นอาหารหลกัของมนุษยถึ์งร้อย
ละ 80 ของอาหารท่ีรับประทาน การหาผกัและผลไม ้ทาํ
ใหม้นุษยมี์อาหารรับประทานไดม้ากกวา่การล่าสตัวต่์อ
คร้ัง และยงัพบวา่มีสุขภาพแขง็แรงกวา่ชนเผา่ท่ีนิยมแต่
การล่าสตัวเ์พียงอยา่งเดียว (เมฆ จนัทนป์ระยรู, 2545) 

ปัจจุบนัสงัคมมีการท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํใหผ้กัพ้ืนบา้น
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หลายชนิดเร่ิมหายากและสูญหายไป อาจเกิดจากพ้ืนท่ีป่า
ถกูทาํลาย  จากการถกูแผว้ถางหรือการเผาทาํลายของ
มนุษย ์คนไม่ไดน้าํมาปลูกไวต้ามบา้นเรือน เกิดการ
เปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากการเกษตรเพ่ือยงัชีพมา
เป็นเกษตรเชิงพาณิชย ์มีการทาํการเกษตรแบบใชส้ารเคมี
เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตสูง ระบบนิเวศเปล่ียนไปโดยเฉพาะการ
ใชส้ารเคมีปราบวชัพืช มีการพฒันาแหล่งนํ้า โดยเฉพาะ
แหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีมีผกัพ้ืนบา้น หว้ย คลอง หนองบึง 

ถกูปรับเปล่ียนไปเป็นระบบชลประทาน มีการขดุลอก
ใหม่ เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ทาํใหผ้กัพ้ืนบา้น 
ตาย ลดลง และบางชนิดกสู็ญพนัธ์ุไป และอาจเกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคผกัพ้ืนบา้น เน่ืองจากสภาพของ
สงัคมเปล่ียนไปจากสังคมเมือง สู่สงัคมชนบท ความเร่ง
รีบ เร่งรัด ทาํใหผู้ค้นนิยมความสะดวกสบายในการ
บริโภค พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไปจากเดิม ไม่นิยม
ประกอบอาหารรับประทานเอง คนท่ีรู้เร่ืองผกัพ้ืนบา้นจึง
มีจาํนวนลดลงเร่ือยๆ ไม่มีการถ่ายทอดความรู้การบริโภค
พืชผกัพ้ืนบา้นจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ ทาํใหค้นรุ่น
ใหม่ไม่รู้จกั จึงไม่รักษา ไม่รู้วิธีการนาํไปปรุงอาหาร ไม่รู้
คุณค่าและประโยชนข์องผกัพ้ืนบา้นในดา้นสารอาหารท่ี
มีประโยชนต่์อร่างกาย (เมฆ จนัทนป์ระยรู, 2545) 

จากสภาพการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความหลากหลายของพืชผกัพ้ืนบา้นและ
ภูมิปัญญาอาหารในทอ้งถ่ินตาํบลคลองกระจงั อาํเภอศรี
เทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใหเ้ป็นแหล่งความรู้แก่ประชาชน
ผูส้นใจในการศึกษาคน้ควา้ นาํไปใชป้ระโยชนมี์ความรู้ 
และมีเจตคติในการเลือกรับประทานผกัพ้ืนบา้นไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง จรรโลงไวซ่ึ้งองคค์วามรู้เร่ืองผกัพ้ืนบา้น การ
ประกอบอาหารพ้ืนบา้นใหค้งอยูคู่่กบัทอ้งถ่ินของ
ประเทศไทยต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพืชผกั
พ้ืนบา้นท่ีนาํมาประกอบอาหารในทอ้งถ่ินตาํบลคลอง
กระจงั อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์  

2. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการนาํพืชผกัพ้ืนบา้นมา
ประกอบอาหารในทอ้งถ่ินตาํบลคลองกระจงั อาํเภอศรี
เทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

3. เพ่ือจดัทาํฐานขอ้มลูพืชผกัพ้ืนบา้นและอาหารใน
ทอ้งถ่ินตาํบลคลองกระจงั อาํเภอศรีเทพ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกบัพืชผกัพ้ืนบา้น เป็นความรู้
เก่ียวกบัพืชผกัพ้ืนบา้นท่ีชนชาวไทยนาํมาใชป้ระโยชน์
ในชีวิตประจาํวนั อาจแบ่งออกเป็น พืชอาหาร พืช
สมุนไพร พืชใชสี้แต่งอาหารและสียอ้ม พืชมีพิษ  และ
พืชท่ีใชใ้นงานหตัถกรรมพ้ืนบา้น (สารานุกรมไทย
สาํหรับเยาวชน เล่มท่ี 2, 2543) 

2. แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาอาหารในทอ้งถ่ิน 
เป็นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ือ และศกัยภาพ
ในการแกปั้ญหาของมนุษยท่ี์สืบทอดกนัมาจากอดีตถึง
ปัจจุบนัอยา่งไม่ขาดสาย และเช่ือมโยงกนัทั้งระบบทุกสาขา 

(สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน เล่มท่ี 2, 2543) 

3. แนวคิดการจดัทาํฐานขอ้มลู เป็นการจดัทาํ
หรือจดัเก็บขอ้มลูหรือข่าวสารต่างๆ ไวใ้นสถานท่ี
เดียวกนัอยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการคิดคน้ คน้ควา้ 
แกไ้ข และใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

(ทกัษิณา สวนานนท,์ 2544) 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

รูปแบบการวจัิย  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีขอบเขตของการศึกษาเพ่ือ
ความหลากหลายและภูมิปัญญาในการนาํพืชผกั
พ้ืนบา้นมาประกอบอาหารในทอ้งถ่ิน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรในการวิจยัเป็นประชาชนในตาํบล
คลองกระจงั อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จาํนวน 18 

หมู่บา้น รวมจาํนวนประชากร 13,851 คน  สาํหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งการวิจยั ผูวิ้จยัไดท้าํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
ตาํบลคลองกระจงั จาํนวน 18 หมู่บา้น กาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการคน้หาผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key informant) 

ดว้ยวิธีการปากต่อปาก (Snowball) ได ้กลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 37 คน ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นดา้นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นพืชผกัพ้ืนบา้น 16 คน ปราชญช์าวบา้นดา้น
การประกอบอาหาร จาํนวน 16 คน และนกัวิชาการดา้น

ความหลากหลายของพืชผกัพ้ืนบา้น องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตาํบลคลองกระจงั จาํนวน 5 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 1. แบบสมัภาษณ์ความหลากหลายของพืชผกั
พ้ืนบา้นและภูมิปัญญาอาหารในทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) 

โดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC--Item Objective 

Congruence Index) จากผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 0.80  

2. แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเก่ียวกบัภูมิ
ปัญญาในการประกอบอาหาร ท่ีไดรั้บการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยการหาดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ (IOC--Item Objective Congruence Index) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 

เช่นเดียวกนั  

  

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง
พืชผกัพ้ืนบา้นในทอ้งถ่ินตาํบล
คลองกระจงั อาํเภอศรีเทพ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง
การนาํพืชผกัพ้ืนบา้นมาประกอบ
อาหารในทอ้งถ่ินตาํบลคลอง
กระจงั อาํเภอศรีเทพ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 

ความหลากหลายของพืชผกัพ้ืนบา้น
ทอ้งถ่ินตาํบลคลองกระจงัอาํเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ภูมิปัญญาการประกอบอาหารพ้ืนบา้น
ทอ้งตาํบลคลองกระจงั ถ่ินอาํเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

    

    
ฐานขอ้มลูพืชผกัพ้ืนบา้น 

และอาหารทอ้งถ่ินตาํบลคลองกระจงั 
อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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นาํมาปลกู พบวา่ ปลกูเป็นพืชผกัสวนครัว 26 ชนิด ปลูก
ไวใ้นพ้ืนท่ีทาํสวน 22 ชนิด และปลกูบริเวณสวนหลงั
บา้น 11 ชนิด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บงัอร เลิศสกุล
จินดา (2549) ท่ีศึกษาการนาํ  ผกัพ้ืนบา้นมาใชป้ระโยชน์
ของชุมชนบา้นไร่พิจิตรภายใตก้รอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวา่รูปแบบการนาํพืชผกัพ้ืนบา้นมาใช้
ประโยชนข์องชุมชนบา้นไร่พิจิตรมีความหลากหลาย
มาก แสดงวา่ มีความพอเพียงและมัน่คงเชิงระบบสูง 
สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 30 วงศ ์60 ชนิด พืชผกัพ้ืนบา้น ท่ี
สามารถนาํมาทาํยารักษาโรคตามความรู้และภูมิปัญญา
ชาวบา้น มี 24 ชนิด การใชป้ระโยชนจ์ากผกัพ้ืนบา้น
ส่งผลใหเ้กิดความ มัน่คงทางอาหารต่อชุมชน เกิด
กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติแบบองคร์วมในชุมชน 

เกิดเป็น ความมัง่คงทางวฒันธรรม เป็นลกัษณะรูปแบบ
สาํคญัของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอยูใ่นชุมชน และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปัทมา วิชยัโย (2554) ได้
ศึกษาวิจยั เร่ืองการศึกษาผกัพ้ืนบา้นในโครงการพระราชดาํริ
พฒันาป่าโคกกดุเลาะ จงัหวดันครพนม ผลการศึกษา 
พบวา่ พบผกัพ้ืนบา้น 41 ชนิด 30 สกลุ โดยในฤดูร้อนพบ
ไผป่่า มากท่ีสุด มีค่าดชันีความสาํคญั เท่ากบั 0.57 ในฤดู
ฝนพบ ผกัแว่น มากท่ีสุด มีค่าดชันีความสาํคญั เท่ากบั 

0.10 ในฤดูหนาวพบหญา้ละออง มากท่ีสุด มีค่าดชันี
ความสาํคญั เท่ากบั 0.23 ผกัพ้ืนบา้นในป่าโคกกเุลาะ
ชาวบา้นนิยมนาํส่วนต่างๆ ของพืชมารับประทาน 

2. ภูมิปัญญาในการนาํพืชผกัพ้ืนบา้นมา
ประกอบอาหาร จาํแนกตามวิธีการประกอบอาหารใน
ทอ้งถ่ิน พบวา่ นาํมาตม้หรือลวก 72 ชนิด ผกัสด 56 ชนิด 
แกง 44 ชนิด ผดั 24 ชนิด ยาํ 13 ชนิด สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ วาลีรัตน ์ใจบุญ และคณะ (2552) ท่ีศึกษา
เร่ือง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของการบริโภคผกัพ้ืนบา้นและ
สมุนไพรไทยท่ีสามารถลดอตัราเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวานโดยมีวตัถุประสงค ์พบวา่ ผกัพ้ืนบา้นและ
พืชสมุนไพรไทยจาํนวน 294 ชนิด มีสรรพคุณทางยาใน
การรักษาโรคต่างๆ ผกัพ้ืนบา้นและพืชผกัสมุนไพรไทย

จาํนวน 122 ชนิด มีสรรพคุณจาก ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    

ช่วยในการป้องกนัและรักษาโรคเบาหวานได ้ส่วนใหญ่
นาํมาปรุงเป็นอาหารคาว ทั้งในรูปการบริโภคสด เป็น
เคร่ืองเคียง และใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหารชนิด
ต่างๆ และในรูปของเคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะการตม้เป็นชา 

หรือยาหมอ้ ในขณะท่ีการนาํไปปรุงเป็นอาหารหวาน 

ขนมหรือของวา่งมีจาํนวนนอ้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ วาลีรัตน์ ใจบุญ และคณะ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินของการบริโภคผกัพ้ืนบา้นและสมุนไพร
ไทยท่ีสามารถลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานโดย
มีวตัถุประสงค ์พบวา่ ผกัพ้ืนบา้นและพืชสมุนไพรไทย 

จาํนวน 294 ชนิด มีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคต่างๆ 

ผกัพ้ืนบา้นและพืชผกัสมุนไพรไทย จาํนวน 122 ชนิด มี
สรรพคุณจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ช่วยในการป้องกนัและ
รักษาโรคเบาหวานได ้ส่วนใหญ่นาํมาปรุงเป็นอาหารคาว 

ทั้งในรูปการบริโภคสด เป็นเคร่ืองเคียง และใชเ้ป็น
ส่วนประกอบของอาหารชนิดต่างๆ และในรูปของ
เคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะการตม้เป็นชา หรือยาหมอ้ ในขณะท่ี
การนาํไปปรุงเป็นอาหารหวาน ขนมหรือของวา่งมี
จาํนวนนอ้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลาภรณ์ 
เสราดี (2536) ศึกษาถึงวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัคุณค่า
ของผกัพ้ืนบา้นภาคเหนือ พบว่า ผกัพ้ืนบา้นในชุมชนท่ี
ศึกษาและประชากรนาํมาใชใ้นการดาํรงชีวิตในดา้น
ต่างๆ มีจาํนวน 168 ชนิด และไดแ้บ่งการจาํแนกออกเป็น 
4 แบบ คือ การจดัจาํแนกตามลกัษณะ จาํแนกตามแหล่งท่ี
อยู ่จาํแนกตามคุณลกัษณะ จาํแนกตามคุณประโยชนด์า้น
ต่าง ๆ ใชเ้ป็นอาหาร ใชเ้ป็นสมุนไพร คุณค่าทางดา้น
ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน คุณค่าทางดา้นเศรษฐกิจ 
คุณค่าทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาถึง
บทบาทและคุณค่าของผกัพ้ืนบา้นต่อการดาํเนินชีวิตของ
ประชาชน คุณค่าดา้นศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
คุณค่าทางศิลปะและ ความงาม การศึกษาปัจจยั ท่ีส่งผล
ต่อการลดลงและหมดไปของพืชผกัพ้ืนบา้น พบวา่
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Model of Supportive Environmental Ethics Integrated  
with Environmental Education for Policemen 

����������������������������������������������������������������������������� 
                                                                                                                                   Widech Wongsueb, Nongnapas Thiengkamol and Chatchai Thiengkamol 

Abstract 
The objective of this research was to develop the causal relationship model of supportive environmental 

ethics and environmental education affecting environmental and natural resources conservation behavior through 

inspiration of public mind. The populations were 2,048 policemen under Office of Provincial Police of Chaiyapoom 

Province in year of 2014.  The Multi-stage simple random sampling technique was employed to collect the sample 

for 402 policemen. Questionnaire was used as tool for data collection. Structural Equation model (SEM) was used for 

model verification. The finding showed that Supportive Environmental Ethics (SuE), and Environmental Education 

(EE)  were able to explain the variation of endogenous factors of Inspiration of Public Mind (IPM) to cause 

Environmental and Natural Resources Conservation Behaviors   (Beh)  with 94.00 percent. IPM had the most effect 

to Beh with 0.99 and subsequences were EE and SuE with effects of 0.44 and 0.35. All exogenous variables were 

able to explain the variation of IPM with 77.00 percent. EE was the most effect with 0.78 and subsequence was SuE 

with effect 0.22. The conclusion, the 5 observed variables of Environmental Law Enforcement, Family Support for 

Environmental Ethics, Community Support for Environmental ethics, Social Support for Environmental Ethics and 

Religion Support for Environmental Ethics are able to make policemen to have proper environmental conservation 

behavior.    
 

Keywords: model, supportive environmental ethics, environmental and natural conservation Behavior 
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Introduction 

 The police service has purpose to uphold the 

law fairly and firmly; to prevent crime; to pursue and 

bring to justice those who break the law; to protect, help 

and reassure the community. It is seen to do this with 

integrity, common sense and sound judgment, therefore 

police functions and the fundamental contribution made 

by the police to the maintenance of a civilized society. 

However, law enforcement constitutes only part of 

policing activity. Policing has included an array of 

activities in diverse situations, but the principal ones are 

concerned with the preservation of order. In the late 

18th and early 19th centuries, in some societies, these 

developed within the context of maintenance the class 

system and the protection of private property. Some 

parts of the world may suffer from police corruption. 

The police force is generally a public sector service 

because they normally get paid by the taxpayer 

(Neocleous, 2004; Police Foundation & Policy Studies 

Institute, 1996; Siegel, 2005; Walker, 1977). 

The foundation for the modern police force 

was finished with by reformers at the turn of the 19th 

century, on the basis of Benthamite philosophy. The 

idea of a police, as it then existed in France, was 

considered as insult to the liberal English. Colquhoun 

delineated the political foundation on economic 

indicators to demonstrate that a police devoted to crime 

prevention was “completely genial to the principle of 

the British constitution.” In addition, he implemented so 

far as to praise the French system, which had reached 

“the greatest degree of perfection” in his opinion 

(Colquhoun, 2011; Critchley, 1978; Paterson, 2007).  

Notwithstanding the Bow Street Runners’ 

efforts, most English citizens were resisted to the 

development of a police force. Their resistance was 

based on two related factors: (1) the importance placed 

on individual liberties, and (2) the English tradition of 

local government. To reunite these issues with the 

development of a police force, Patrick Colquhoun, 

developed the science of policing in the late 1700s 

Colquhoun suggested that police functions must include 

detection of crime, apprehension of offenders, and 

prevention of crime through their presence in public. 

The function of crime prevention was supported by 

other influential scholars at the time. In his 1763 essay 

On Crimes and Punishment, Italian theorist Cesare 

Beccaria proposed that “it is better to prevent crimes 

than to punish them” (Beccaria, 1963; Colquhoun, 

2011; Langworthy and Travis, 1999). 

 Walker (1999) explained three new elements 

of the English police forces as particularly important for 

modern policing. First, borrowing from the Bow Street 
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Runners, their mission was crime prevention and 

control. The philosophy that it was better to prevent 

crime than simply respond to it greatly influenced the 

role of modern police officers. Second, their strategy 

was to maintain a visible presence through preventive 

guard. Finally, the third element was that of a quasi-

military organizational structure. As described by 

Walker, “Peel borrowed the organizational structure of 

the London police from the military, including 

uniforms, rank designations, and the authoritarian 

system of command and discipline”. These three 

elements of policing developed in the early 1800s in the 

London police department had a significant impact on 

modern policing (Walker, 1999).  

 The first modern police forces in America 

borrowed heavily from those established in England. In 

particular, American law enforcement agencies adopted 

the mission of crime prevention and control, the 

strategy of preventive patrol, and the quasi-military 

organizational design of the first modern police 

department established in London. In addition to these 

three elements, American policing borrowed other 

features from the British system, for example, the 

tradition that police have some limitations on their 

authority (Walker, 1999). 

Effective accountability procedures are critical 

when the police need to accomplish their goals of 

lawfulness and legitimacy because accountability is a 

fundamental element of American policing, therefore 

both individual officers and law enforcement agencies 

should be held to account for their actions. Besides, 

holding individual police officers accountable for their 

conduct is an essential element of policing. Achieving 

the basic goals of policing, it is both directly and 

indirectly related to reducing crime and disorder. 

Moreover, it also enhances the quality of neighborhood 

life, and provides fair, respectful, and equal treatment 

for all people. However, both traditional and new 

accountability mechanisms are very restricted. With 

respect to effectiveness, there is only a few instances 

that existing literature is met the standards of evidence-

based policymaking. Furthermore, to accomplish the 

law enforcement, it was revealed from the study that 

police–suspect encounters within the context of a force 

continuum structure, they escalated the level of force in 

about one of five encounters involving nonresistant 

suspects, and de-escalated the level of force in three of 

four encounters involving resistant suspects. 

Subsequently, a number of factors differentially affect 

the manner in which they apply force, therefore before 

one can begin to judge the appropriateness of police 

force, one should measure and consider the extent to 

which force is applied proportionately and 

incrementally. Due to public fears concerning the 

deployment of the military in domestic matters, Robert 

Peel organized the force along civilian lines, rather than 

paramilitary. To appear neutral, the uniform was 

deliberately manufactured in blue, rather than red which 

was then a military color, along with the officers being 

armed only with a wooden truncheon and a rattle to 

signal the need for assistance. Along with this, police 

ranks did not include military titles, with the exception 

of Sergeant (Engel, 2008; Taylor, 2003; Terrill, 2007; 

Walker, 2006). 

There were differences, however, between the 

British and American systems of law enforcement. One 

of the most significant differences is the absence of 

strong political influences over police organizations in 
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England, compared to the strong relationship between 

politics and policing that existed in American policing 

(Walker, 1999). While police administrators in England 

were protected from political influence, politics heavily 

influenced American police agencies. In fact, policing 

during the nineteenth century in America has been 

described as inefficient, ineffective, lacking 

professionalism, and highly corrupt (Colquhoun, 2011; 

Walker, 1999; Walker, 2006).  

Police in America changed dramatically during the 

twentieth century.’ There are three principle forces were 

underlying this change: the police professionalism 

movement, modern technologies, and the civil rights 

movement. Other scholars suggest that police reform 

was the result of investigative commissions, reform 

initiated by police administrators, and political reform 

in general (Gaines et al., 1999; Walker, 1999; Walker, 

2006).  

Thailand National Police Department (TNPD), 

a subdivision of the Ministry of Interior took primary 

responsibility and exercised for the maintenance of 

public order internal security needs through 

enforcement of the kingdom’s laws. TNPD was a 

unitary agency that charged with performing police 

functions throughout the entire country with power and 

influence in Thai national life. Therefore, the formal 

functions of the TNPD integrated more than the 

enforcement of laws and pause of offenders. The 

department also played an important role in the 

government’s efforts to suppress the remainders of the 

revolution. In the event of an invasion by external 

forces, much of the police force would come under the 

control of the Ministry of Defense to serve together. 

However, it is not incorporated into the military forces 

(TNPD, 2014; Wikipedia, 2014).  

TNPD headquarters in Bangkok, were 

administered all components of the police system and 

provided technical support for law enforcement 

activities all over the kingdom. The major operational 

units of the force were the Provincial Police, the Border 

Patrol Police (BPP), the Metropolitan Police, and 

smaller specialized units supervised by the Central 

Investigation Bureau. Later In 1998, TNPD was 

transferred from the Ministry of Interior of Thailand to 

be directly under the Office of the Prime Minister by 

using the name (in English) the Royal Thai Police. The 

position of its supreme head was changed from that of 

the Director-General of the TNPD to the 

Commissioner-General of the Royal Thai Police 

(TNPD, 2014; Wikipedia, 2014).  

Environmental ethics is described as the 

human moral connected to other living creatures and 

their natural environment including value, belief and 

responsibility to protect, conserve, and efficiently use 

natural resources.  Emphasizing on a standard to 

performance on natural resources and environmental 

conservation, global citizen needs to practice for 

reaching sustainable development. Regarding moral and 

obligation to concern beyond the human species, it 

includes all living creatures of animal, plant and entire 

ecosystems. Nevertheless environmental ethics brings 

out the fact that all the life forms on earth have the right 

to live and includes the rights of non-human animals in 

our ethical and moral values. Even if the human race is 

considered the primary concern of society, animals and 

plants are in no way less important because they have a 

right to get their fair share of existence. Whenever 

everyone has an environmental ethic for whatever they 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology132 Vol. 9 No. 3 September-December 2015

perform, finally, the natural resource and environment 

will be conserved.  The significant component of 

environmental ethics is to maintain an awareness and 

inspiration for environmental issues without regarding 

the needs of people and intrinsic value of non-human 

beings. The environmental ethics are become the 

extreme assumption, because a philosophical article has 

explored lately the possibility of humans’ willing 

extinction as a sign toward other beings (Afeissa, 2008; 

Kochi and and Ordan, 2008; Mautner, 2009; Singer, 

2011; Smith et al., 2013; Thiengkamol, 2011e; 

UNESCO, 2008). In order to promote pro-

environmental behavior for police, the family, 

community, social and region play important roles to 

support and encourage them to practice for 

environmental and natural resources conservation. 

According to Thai culture and tradition as Buddhist 

belief, the family is a most significant factor to support 

Thai people to perform any action. Moreover, 

community and social also other factors affect to Thai 

people to carry out any activities as well. Another 

essential factor that affects to Thai people behavior is 

Buddhism religion (Jukravalchaisri et al., 2013; 

Kongsakol, 2005; Koonboonchan et al., 2013a; 

McKenzie-Mohr, 2012; Office of National Economic 

and Social Development Plan; 2010; Phinnarach, et al., 

2012a; Thiengkamol, 2011e)   

Moreover, this research introduced 

environmental education to integrate with supportive 

environmental ethics as exogenous variables to predict 

of environmental and natural resource conservation 

behavior. The exogenous latent variable of supportive 

environmental ethics comprised of environmental law 

enforcement, family support for environmental ethics, 

community support for environmental ethics, social 

support for environmental ethics, and region support for 

environmental ethics. Environmental knowledge, 

attitude, awareness, skill, participation, and 

responsibility are observed variables to confirm the 

exogenous latent variable of environmental education 

affecting through inspiration of public mind to cause 

environmental and natural resource conservation  

comprising environmental law enforcement behavior, 

consumption behavior, energy conservation behavior, 

waste management behavior, travelling behavior and 

knowledge transferring for environmental conservation. 

It is obviously seen that environmental behavior or pro-

environmental behaviors is influenced by environmental 

knowledge, attitude, awareness, skill, participation, and 

responsibility (Chawla, 1999;  Gurevitch et al., 2006; 

Ricklefs, 2008; Hines et al., 1987; Hungerford  & Volk, 

1990; Kaplan, 2000;  Katzev & Johnson, 1987; Kollmus  

&Agyeman, 2002; Molles, 2009; Thiengkamol, 2011e; 

Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 2012d;  

Donkonchum and Thiengkamol, 2012; Udonboon, 

2012b;  Chomputawat et al., 2013b; Smith et al., 2013; 

Koonboonchan et al., 2013a; Prasertsri, et al., 2013b; 

Saisunantharom et al., 2013a; Suebsing et al., 2013a; 

Zeleny, 1999). 

Another essential factor that must be taken in 

account is inspiration to have public mind. Thiengkamol 

explained that public mind inspiration is occurring from 

insight of person and it differs from motivation because 

inspiration needs no rewards, admirations, and 

complements. Inspiration of public consciousness or 

public mind, predominantly, when one conserves the 

natural resources and environment, he or she doesn’t 

want any rewards, admirations or complements because 
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he or she is willing to do  from his or her 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,  

2009a; Thiengkamol, 2009b; Thiengkamol, 2011a; 

Thiengkamol,  2011e; Thiengkamol, 2011i; 

Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 2012c; 

Thiengkamol, 2012d; Donkonchum et al., 2012a; 

Gonggool et al, 2012b; Phinnarach et al., 2012a; 

Pimdee et al., 2012a; Ruboon et al, 2012a; Sangsan-

anan et al., 2012a; Petchang et al, 2013a). 

      This research was conducted with policemen under 

Office of Provincial Police of Chaiyapoom Province 

because this province covers numerous national parks 

such as Tad Tone National Park, Pu Lan Ka National 

Park and so on. The policemen are the important person 

to help for protecting the natural resources, therefore 

understanding the factors that are able to support them 

and encourage them to perform an appropriated 

behavior. Nevertheless, the research results can be 

applied for other provinces that cover various national 

parks as well.  

 

Objective 

The objective of research was to develop the 

causal relationship model of supportive environmental 

ethics and environmental education affecting 

environmental and natural resources conservation 

behavior through inspiration of public mind. 

 

 

Conceptual Framework 

 

 

 

 

 

 

The SuE refers Supportive Environmental Ethics, EE 

refers Environmental Education, Beh refers 

Environmental and Natural Resources Conservation 

Behaviors and IPM refers Inspiration of Public Mind. 

The exogenous latent variable of SuE was measured by 

Environmental Law Enforcement (X1), Family Support 

for Environmental Ethics (X2), Community Support for 

Environmental ethics (X3), Social Support for 

Environmental Ethics (X4), Religion Support for 

Environmental Ethics (X5) and EE was measured by  

Environmental Knowledge (X6),  Environmental 

Awareness (X7), Environmental Attitude (X8), 

Environmental Skill (X9),   Environmental Participation 

(X10), Environmental Responsibility (X11). The 

endogenous latent variable of Beh measured by 

Environmental Law Enforcement Behavior (Y1), 

Consumption Behavior (Y2), Energy Conservation 

Behavior (Y3), Recycling Behavior (Y4), Waste 

Management Behavior (Y5), and Traveling Behavior 
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(Y6) and Knowledge Transferring for Environmental 

Conservation (Y7) and IPM was measured by Person as 

Role Model (Y8), Impressive Event (Y9), Impressive 

Environment (Y10), Self Public Mind (Y11), and    

Media Impression (Y12). 

Methodology 

Population and Sample  

 The populations were 2,048 policemen under 

Office of Provincial Police of Chaiyapoom Province in 

year of 2014.  The Multi-stage simple random sampling 

technique was employed to collect the sample for 402 

policemen. Questionnaire was used as tool for data 

collection with confident interval at 0.05 (Lavrakas, 

2008; Yamane, 1973). 

 

Research Tool 

 The research tool was the questionnaire with 

147 questions and each observed variable had 7 

question used to determine the reliability. It was used 

for data collection. The content and structural validity 

were determined by Item Objective Congruent (IOC) 

with 5 experts in the aspects of environmental 

education, psychology, social science and social 

research methodology. The reliability was done by 

collecting the sample group from 50 policemen of 

Provincial Police of Khonkaen Province which is 

similar characteristics of policemen in Chaiyapoom 

Province because they are adjacent province that 

located in Northeastern region of Thailand. The 

reliability was determined by Cronbach's Alpha. The 

reliability of supportive environmental ethics, 

environmental education, inspiration of public mind, 

natural resources and environmental conservation 

behavior and the whole questionnaire were 0.912, 

0.867, 0.949, 0.937 and 0.964 respectively (Cronbach, 

1951;Rovinelli, & Hambleton, 1977).  

 

Data Collection  

 The questionnaire was used for data collecting 

from policemen under Office of Provincial Police of 

Chaiyapoom Province in year of 2014. The Multi-stage 

simple random sampling technique was employed to 

collect the sample for 402 policemen. 

 

Statistical Analysis  

 The descriptive statistics used were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The 

inferential statistics used was Structural Equation Model 

(SEM) and analyzed with LISREL version 8.30  by 

considering on Chi-Square value differs from zero with 

no statistical significant at 0.05 level or Chi-Square/df 

value with less or equal to 5, RMSEA (Root Mean 

Square Error Approximation) value and  RMR (Root 

Mean Square Residual)  with less than 0.05 including 

index level of model congruent value, GFI (Goodness 

of Fit Index) and AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) 

between 0.90-1.00, and critical number is more than 

200 (Joreskog & Van, 1972; Joreskog & Sorborn, 1981; 

Ullman, & Bentler, 2003; Markus, 2007).  

 

Results 

 Results of Effect among Variables in Model in 

Terms of Direct Effect  
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 1. Confirmatory factors of Supportive 

Environmental Ethics (SuE) had direct effect to 

Inspiration of Public Mind (IPM) and Environmental and 

Natural Resources Conservation Behaviors (Beh) with 

statistically significant at level of 0.01 with effect of 0.22 

and 0.35.  Moreover, confirmatory factors in aspect of 

Supportive Environmental Ethics (SuE) had indirect 

effect to Environmental and Natural Resources 

Conservation Behaviors (Beh) with statistically 

significant at level of 0.01 with effect of 0.22 and total 

effect to Environmental and Natural Resources 

Conservation Behaviors (Beh) with statistically 

significant at level of 0.01 with effect of 0.79. 

 2. Confirmatory factors of Environmental 

Education (EE) had direct effect to Inspiration of 

Inspiration of Public Mind (IPM) and Environmental and 

Natural Resources Conservation Behaviors (Beh) with 

statistically significant at level of 0.01 with effect 0.78 

and 0.44.  Moreover, confirmatory factors in aspect of 

Environmental Education (EE) had indirect effect to 

Environmental and Natural Resources Conservation 

Behaviors (Beh) with statistically significant at level of 

0.01 with effect of 0.77 and total effect to Environmental 

and Natural Resources Conservation Behaviors (Beh) 

with statistically significant at level of 0.01 with effect 

of 0.79. 

 3. Confirmatory factors of Inspiration of Public 

Mind (IPM) had direct effect to Environmental and 

Natural Resources Conservation Behaviors (Beh) with 

statistically significant at level of 0.01 with effect of 

0.99. 

 4. Considering on structural model 

confirmatory factors of Supportive Environmental 

Ethics (SuE) and Environmental Education (EE) were 

able to explain the variation of endogenous factors of 

Inspiration of Public Mind (IPM) to caused 

Environmental and Natural Resources Conservation 

Behaviors (Beh) with 94.00 percent as the following in 

equation (1). 

Beh=0.35*SuE+0.44*EE+0.99*IPM…(1) 

 (R2 = 0.94) 

 Equation (1) factors that had the most effect to 

Environmental and Natural Resources Conservation 

Behaviors (Beh) was Inspiration of Public Mind (IPM) 

with the effect of 0.99 and subsequence were 

Environmental Education (EE) and Supportive 

Environmental Ethics (SuE) with the effect of 0.44 and 

0.35. These were able to explain the variation of 

Environmental and Natural Resources Conservation 

Behaviors (Beh) with 94.00 percent.   

 Moreover, confirmatory factors Supportive 

Environmental Ethics (SuE) and Environmental 

Education (EE) were able to explain the variation of 

confirmatory factors of Inspiration of Public Mind 

(IPM) with 77.00 percent. Therefore, the equation can 

be written as the following equation (2).  

    IPM = 0.22*SuE+0.78*EE…..(2) 

 (R2 = 0.77) 

 Equation (2) factors that had the most effect to 

Inspiration of Public Mind (IPM) was and 

Environmental Education (EE) with the effect of 0.78 

and subsequence was Supportive Environmental Ethics 

(SuE) with the effect of 0.22. These were able to 

explain the variation of Inspiration of Environmental 

Conservation with 77.00 percent.   

 5. Considering on Chi-Square value/df was 

1.481 that was less than 5, therefore it was accepted that 

hypothetical model of research was congruent to 
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empirical data. Moreover, it was considered on other 

statistical values to verify the congruence that were 

Goodness of Fit Index (GFI) and Adjust Goodness of 

Fit Index (AGFI) were 0.94 and 0.91 respectively (GFI 

> 0.90 and AGFI > 0.90), RMSEA <0.05 (0.047) and 

RMR <0.05 (0.014) and critical number = 219.86 which 

was more than 200. It indicated that model was 

congruent to empirical data. The results of analysis of 

causal relationship model and analysis of path effect as 

presented in figure 1 and table 1.  

 

 
Figure 1 Causal relationship model of supportive environmental ethics integrated with environmental education 
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Table 1  

Direct, Indirect and Total Effects of SuE and EE Affecting Beh through  IPM                 

Causal 

variable 

 

Result variables 

IPM Beh 

TE IE DE TE IE DE 

SuE 0.22** 

(0.061) 

- 0.22** 

(0.061) 

0.79** 

(0.061) 

0.44** 

(0.049) 

0.35** 

(0.051) 

EE 0.44** 

(0.077) 

- 0.44** 

(0.077) 

1.21** 

(0.064) 

0.77** 

(0.058) 

0.44** 

(0.052) 

IPM - - - 0.99** 

(0.058) 

- 0.99** 

(0.058) 
2χ   =  287.33;  df = 194                              CN = 219.86 df/2χ = 1.481 

   RMSEA=0.047, RMR=0.014                              GFI=0.94 AGFI=0.91 

   TE: Total Effect, IE: Indirect Effect, DE: Direct Effect 

 

Discussion 

 The findings indicated that Supportive 

Environmental Ethics (SuE) had direct effect to 

Inspiration of Public Mind (IPM) and Environmental 

and Natural Resources Conservation Behaviors (Beh) 

with statistically significant at level of 0.01 with effect 

of 0.22 and 0.35.  Moreover, confirmatory factors in 

aspect of Supportive Environmental Ethics (SuE) had 

indirect effect to Environmental and Natural Resources 

Conservation Behaviors (Beh) with statistically 

significant at level of 0.01 with effect of 0.22. However, 

Environmental Education (EE) had direct effect to 

Inspiration of Inspiration of Public Mind (IPM) and 

Environmental and Natural Resources Conservation 

Behaviors (Beh) with statistically significant at level of 

0.01 with effect 0.78 and 0.44.  Moreover, confirmatory 

factors in aspect of Environmental Education (EE) had 

indirect effect to Environmental and Natural Resources 

Conservation Behaviors (Beh) with statistically 

significant at level of 0.01 with effect of 0.77. This 

might be explained that the sample groups who are 

police will practice according to Environmental Law 

Enforcement Behavior, Consumption Behavior, Energy 

Conservation Behavior, Recycling Behavior, Waste 

Management Behavior, Traveling Behavior and 

Knowledge Transferring for Environmental 

Conservation by using exogenous latent of Sufficiency 

Economy and Environmental Education. Particularly, 

exogenous latent of Environmental Education can be 

confirmed from 6 observed variables of Environmental 

Knowledge, Environmental Awareness, Environmental 

Attitude, Environmental Skill, Environmental 

Participation and Environmental Responsibility with 

effect of 0.68, 0.78, 0.77, 0.59, 0.73 and 0.54. 

Moreover, exogenous variable of Supportive 

Environmental Ethics (SuE) can be confirmed from 6 

observed variables of Environmental Law Enforcement, 
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Family Support for Environmental Ethics, Community 

Support for Environmental ethics, Social Support for 

Environmental Ethics and Religion Support for 

Environmental Ethics with effect of 0.36, 0.46, 0.43, 

0.32 and 0.45.  

 However, the result also indicated that 

endogenous latent variable of Inspiration of Public 

Mind can be confirmed from 5 observed variables of 

Person as Role Model, Impressive Event, Impressive 

Environment, Self Public Mind and    Media Impression 

with effect of 0.63, 0.50, 0.74, 0.76 and 0.80. These 

results were pertinent to the researches of Thiengkamol 

concept (Thiengkamol, 2009a; Thiengkamol, 2009b;  

Thiengkamol,  2011e; Thiengkamol,  2011f,   and her 

different studies of Thiengkamol and her colleagues 

(Thiengkamol,  2011f; Thiengkamol, 2011i; 

Thiengkamol, 2011j; Thiengkamol, 

2012d;Thiengkamol, 2012g; Thiengkamol, 

2012h;Donkonchum, &Thiengkamol, 2012; Pimdee, et 

al, 2012b; Waewthaisong, et al, 2012a; Chomputawat et 

al., 2013a; Chomputawat et al., 2013b; Koonboonchan 

et al., 2013a; Petchang et al., 2013a; Prasertsri et al., 

2013b; Suebsing et al., 2013a; Mongkonsin et al., 

2013b; Sangsan-anan et al., 2012a; Jongwutiwet et al., 

2012b) that the results illustrated that the endogenous 

latent variable of inspiration of public mind was very 

significant factor affected to pro-environmental 

behavior. 

 The result can be concluded Supportive 

Environmental Ethics (SuE) and Environmental 

Education (EE) had direct effect to Inspiration of 

Inspiration of Public Mind (IPM) and Environmental 

and Natural Resources Conservation Behaviors (Beh) 

with statistically significant at level of 0.01 with effect 

of 0.22 and 0.78.  Additionally, Inspiration of Public 

Mind (IPM) direct effect to Natural Resources 

Conservation Behaviors (Beh) with statistically 

significant at level of 0.01 with effect of 0.99. These 

were congruent to Thiengkamol concept (Thiengkamol, 

2009a; Thiengkamol, 2009b;  Thiengkamol,  2011e; 

Thiengkamol,  2011f,   and her different studies of 

Thiengkamol and her colleagues (Thiengkamol,  2011f; 

Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2011j; 

Thiengkamol, 2012d;Thiengkamol, 2012g; 

Thiengkamol, 2012h; Chomputawat et al., 2013b; 

Donkonchum, &Thiengkamol, 2012; Jongwutiwet et 

al., 2012b; Koonboonchan et al., 2013a; Mongkonsin et 

al., 2013b; Morrasri et al., 2012b; Petchang et al., 

2013a; Pimdee, et al, 2012b; Prasertsri et al., 2013b; 

Sangsan-anan et al., 2012a; Suebsing et al., 2013a; 

Waewthaisong, et al, 2012a) that the results illustrated 

that Supportive Environmental Ethics (SuE) and 

Environmental Education (EE) influencing through 

inspiration of public mind to perform better 

environmental behaviors whether environmental law 

enforcement behavior, consumption behavior, energy 

conservation behavior, recycling behavior, waste 

management behavior, traveling behavior and 

knowledge transferring for environmental conservation 

when they had real practice through natural resources 

and environmental conservation with inspiration of 

environmental conservation with public mind. 

 Therefore, the research results should be 

introduced to apply into every police station in Thailand 

to encourage police to comply for conserving the 

natural resources and environment to meet 

environmental law enforcement and sustainable 

development. Especially, the observed variable family 
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support for environmental ethics, community support 

for environmental ethics, social support for 

environmental ethics, religion support for 

environmental ethics, environmental knowledge, 

environmental awareness, environmental attitude, 

environmental skill, environmental participation and 

environmental responsibility (Thiengkamol, 2009b; 

Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2012g; 

Koonboonchan et al., 2013a; Koonboonchan et al., 

2013b; Kotchachote, 2013a). 

 However, it might be concluded whether SuE, 

EE, IPM and Beh latent variables are play significant 

roles to cause environmental law enforcement behavior, 

consumption behavior, energy conservation behavior, 

recycling behavior, waste management behavior, 

traveling behavior and knowledge transferring for 

environmental conservation through IPM. Therefore, 

the model SuE and EE influencing through IPM to Beh 

was verified the proposed model was fitted with all 

observed variables according to criteria of Chi-Square 

value differs from zero with no statistical significant at 

0.01 level or Chi-Square/df value with less or equal to 

5, RMR (Root Mean Square of Residual), RMSEA 

(Root Mean Square  Error Approximation) value with 

less than 0.05 including index level of model congruent 

value,  GFI (Goodness of Fit Index), index level of 

model congruent value, AGFI (Adjust Goodness of Fit 

Index) between 0.90-1.00 and critical number with 

more than 200.  

 

 

References 

Afeissa, H. S. (2008). The transformative value of ecological pragmatism.: An introduction to the work of Bryan G. 

Norton. S.A.P.I.EN.S., 1(1), 51-57. 

Beccaria, C. (1963). Paolucci. New York: Bobbs-Merill.  

Chawla, L. (1999). Life paths into effective environmental action. Journal of Environmental Action, 31(1), 15-26.  

Chomputawat, S., Thiengkamol, N., Thiengkamol Khoowaranyoo, T. (2013b). Causal relationship model of 

environmental conservation involved psychological factors for agriculturist. European Journal of  Scientific 

Research, 115(1), 147-165.  

Colquhoun, P. (2011). A treatise on the police of the metropolis ( 6th ed.). London:  Baldwin and Son. 

Critchley, T. A. (1978). A history of police in England and Wales (2nd ed.). NJ: Patterson Smith. 

Cronbach,  J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334. 

Donkonchum, S. Thiengkamol, N., & Thiengkamol, C. (2012a). Causal relationship model of environmental 

conservation behavior integrated with LCA knowledge. European Journal of Social Sciences, 33(1), 5-16. 

Donkonchum, S., and Thiengkamol, N. (2012). Model of environmental education and psychological state affecting 

to global warming alleviation. International Proceedings of Economic Development and Research, 44(1),  

 1-5. 

Engel, R. S. (2008). Revisiting critical issues in police use-of-force research. Criminology and Public Policy, 7(1), 

557-561.  



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology140 Vol. 9 No. 3 September-December 2015

Gaines, L. K., Kappeler, V. E. & Vaughn, J. B. (1999). Policing in America. Ohio: Anderson Publishing. 

Gonggool, D., Thiengkamol, N., & Thiengkamol, C. (2012b). Development of  environmental education volunteer 

model through inspiration of public consciousness for sustainable development. European Journal of Social 
Sciences, 32(1), 303-310. 

Gurevitch, J., Scheiner, S. M. & Fox, G. A. (2006). The Ecology of Plants. MA: Sineaur Associates. 

Hines, J. M., Hungerford, H. R. & Tomera, A. N. (1987).Analysis and synthesis research and responsible 

environmental behavior: A meta-analysis. Journal of Environmental Education, 18(2), 1-8. 

Hungerford, H. R. & Volk, T. (1990).Changing learner behavior through environmental education. Journal of 
Environmental Education, 21(3), 8-21. 

Jongwutiwet, N., Thiengkamol, N., & Thiengkamol, T. (2012b). Causal relationship model of hospital environmental 

management. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3 (11), 303-310.  

Joreskog, K. G. and Van, T. M. (1972). LISREL: A General computer program for estimating a linear structural 
equation system involving multiple indicators of unmeasured variables (RB-72-56). Princeton: Education 

Testing Service.  

Joreskog, K. G. and Sorborn, D. (1981). LISREL: Analysis structural relationship by method of maximum likelihood 
(Version V). Chicago: National Educational Resources. 

Jukravalchaisri, J., Koktatong, K., & Koktatong, U. (2013). Development model of elderly health care behavior with 

public mind. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(6), 140-155. 

Kaplan, S. (2000). Human nature and environmentally responsible behavior. Journal of Social Issue, 56(3), 491-508.  

Katzev, R. D. & Johnson , T. R. (1987). Promoting energy conservation: An analysis of behavioral research. 

Boulder: Westfield. 

Kochi, T. and Ordan, N. (2008). An argument for the global suicide of humanity. Borderlands, 3(1), 1-21. 

Kollmus, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to 

pro-environmental behavior ?.  Environmental Education Research, 8(1), 239-260. 

Koonboonchan, A., Thiengkamol, N., Thiengkamol Khoowaranyoo, T. (2013a). Causal relationship model of global 

warming alleviation integrated with four noble truths and psychological state. European Journal of Scientific 
Research, 104(3), 418-433.  

Kotchachote, Y., Thiengkamol, N., Thiengkamol Khoowaranyoo, T. (2013a). Casual relationship model of forest fire 

prevention. European Journal of Scientific Research, 104(3), 519-532. 

Langworthy, R. H. and Travis, L. P. (1999).  Policing in America: A Balance of Forces (2nded). New Jersey: Prentice 

Hall. 

Lavrakas, P. J. (2008). Encyclopedia of survey research methods. New York: Sage. 

Markus, K. (2007). Structural equation modeling. CA: Sage. 

Mautner, M. N. (2009). Life-centered ethics, and the human future in space. Bioethics, 23(1), 433–440. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 141

McKenzie-Mohr, D. N., Lee, P. W. & Schultz, K. P. (2012). Social marketing to protect the environment: what 
works. California: Sage. 

Molles, M. (2009). Ecology, concepts and applications. New York: McGraw-Hill. 

Morrasri, P., Thiengkamol, N., & Thiengkamol, T. (2012b). Causal relationship model of little green child with 

environmental behavior. European Journal of Social Sciences, 34 (2), 177-189. 

Mongkonsin, Thiengkamol, N. and Thiengkamol, T. (2013b). Causal relationship model of flood response behavior. 

Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(1), 587-598. 

Neocleous, M. (2004). Fabricating Social Order: A Critical History of Police Power. London: Pluto.  

Office of National Economic and Social Development Plan. (2010). The Tenth national economic and social 
development plan B.E. 2550-2554. Retrieved from http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=90 

Petchang, R., Thiengkamol, N., & Thiengkamol, C. (2013a). Causal relationship model of holistic tourism. European 
Journal of Scientific Research, 104(3), 434-446.   

Phinnarach, K., Thiengkamol, N., & Thiengkamol, C. (2012a). Causal relationship model of community strength.  

European Journal of Social Sciences, 34(3), 379-392. 

Pimdee, P., Thiengkamol, N., & Thiengkamol, T. (2012a). Causal relationship model of electrical energy 

conservation. European Journal of Social Sciences, 32(3), 306-315. 

Police Foundation & Policy Studies Institute. (1996). The Role and Responsibilities of The Police. The report of an 

independent inquiry established by the Police Foundation and the Policy Studies Institute. 

Prasertsri, N., Thiengkamol, N., & Thiengkamol Khoowaranyoo, T. (2013b). Casual relationship model of learning 

behavior of information technology integrated with psychological factors. European Journal of Scientific 
Research, 104(3), 488-503.  

Ricklefs, R. E. (2008).Disintegration of the ecological community. American Naturalist, 172(1), 741-750. 

Rovinelli, J. and Hambleton, K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test 

item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2(1), 49-60. 

Ruboon, O., Thiengkamol, N., Thiengkamol, T., & Kurokodt, J.  (2012a). Model of environmental education teacher 

with inspiration of environmental conservation for global warming alleviation. European Journal of Social 
Sciences, 31(1), 92-102. 

Saisunantharom, S. Thiengkamol, N., & Thiengkamol, C. (2013a). Casual relationship model of biodiversity 

conservation. European Journal of Scientific Research, 104(3), 460-474.   

Sangsan-anan, S., Thiengkamol, N., & Thiengkamol, T. (2012a). Causal relationship model of environmental 

education tourism. European Journal of Social Sciences, 33(3),  339-350.   

Siegel, L. J. (2005). Criminology. California: Thomson Wadsworth.  

Singer, P. (2011). Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University. 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology142 Vol. 9 No. 3 September-December 2015

Smith, P., Ashmore, M. R.,  Black, H. I. J.,  Burgess, P. J., Evans, C. D., Quine, T. A.,Thomson, A. M.,  Hicks, K., & 

Orr, H. G. (2013). EVIEW: The role of ecosystems and their management in regulating climate, and soil, 

water and air quality. Journal of Applied Ecology, 50(4), 812–829. 

Suebsing, S.,Thiengkamol, N. & Thiengkamol, C. (2013a). Causal relationship model of forest conservation 

integrated with psychological state. European Journal of Scientific Research, 104(3), 447-459. 

Thiengkamol, N. (2009a). The Great Philosopher: the Scientist only know but Intuitioner is Lord Buddha. Bangkok: 

Prachya Publication. 

Thiengkamol, N. (2009b). The happiness and the genius can be created before born. Bangkok: Prachya Publication. 

Thiengkamol, N. (2011e). Environment and Development Book (4th ed.).Bangkok: Chulalongkorn University.  

Thiengkamol, N. (2011f). Nurture Children to be Doctors. Bangkok: INTELLUALS. 

Thiengkamol, N. (2011i). Development of model of environmental education and Inspiration of public consciousness 

influencing to global warming alleviation. European Journal of Social Sciences, 25(4), 506-514. 

Thiengkamol, N. (2011j). Model of psychological state affecting to global warming alleviation. Canadian Social 
Science, 7(6), 89-95. 

Thiengkamol, N. (2012c). Model of psychological trait affecting to global warming alleviation. European Journal of 
Social Sciences, 30(3), 484-492. 

Thiengkamol, N. (2012d). Model of psychological factors affecting to global warming alleviation. International 
Proceedings of Economic Development and Research, 44(1), 6-12.   

Thiengkamol, N. (2012g). Causal relationship model of four noble truths. Mediterranean Journal of Social Sciences, 
3(11), 319-326. 

Thiengkamol, N. (2012h). Model of environmental education and psychological factors based on inspiration of public 

consciousness affecting to global warming alleviation. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(11), 

435-444. 

Thiengkamol, N. (2012i). Model of environmental education and psychological factors affecting to global warming 

alleviation.  Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(11), 427-434.  

TNPD. (2014). Act of National Police B.E. 2547. Retrieved from 

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974238&Ntype=19 

Terrill, W. (2005). Police use of force: A transactional approach. Justice Quarterly, 22(1), 107-138. 

Ullman, J. B. and Bentler, P. M.(2003). Structural Equation Modeling. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

UNESCO. (2008). Asia Pacific Perspectives on Environmental Ethics. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific 

Regional Bureau for Education. 

Waewthaisong, S. Thiengkamol, N., & Thiengkamol, C. (2012a). Causal relation model of environmental traveling 

behavior. European Journal of Social Sciences, 33(1), 184-195. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 143

Walker, S. (1977). A critical history of police reform: The emergence of professionalism. Lexington, MT: Lexington 

Books.  

Walker, S. (1999). The Police in America (3rd ed.). Boston: McGraw-Hill.  

Wikipedia. (2014). Royal Thai Police. Retrieved from :http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Thai_Police 

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis ( 3rded.). Tokyo: Harper International Edition.  

Zeleny, L. C. (1999). Educational interventions that improve environmental behaviors: Meta analysis. Journal of 

Environmental Education, 31(1), 5-14. 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology144 Vol. 9 No. 3 September-December 2015

�������������������������������������������������������������������������� 
�������������� ������������� ����������������  

Effects of the Learning of Public Participation in Waste Management  
at Wangbo Subdistrict Nong Bua District, Nakhon Sawan Province 

                                                                                                                                                                                                                                             �������  �������� 

��������  
 ������������ ���� ��� ���������������� (1) �������������������������������������������������������

��� ������������� ���������������� (2) ���������������� ������ ���������������������������� (3) ����������

��������������������������� ���������������������������������������������������������� �������������

���������� � 2 ���� ������ ��������������������������������������������������� ���������������������������

������ ������ 351 �� ������������������������������������������������ �������������� ��� ��� ����������������

������������������������� ������� 9 ������ 30  �� ������������������������������ ����  ������ ��������� ������������

������ ���������������������������������� ������������������������� ������������������������������� ������ 

������ ����������� �������������������� ����� Paired t-test ��� F-test (One-way ANOVA) ������������������  (1) 

��������������������������� ��������������� ������ 351 �� ����������������������������������������

�������� (2) �������������� ������ ���������������������������� �������� ������������������������ 

2,728.95 �������� (3) ���������������������� ������������������������ ������� 7Rs ������������������������

����������������������� ���������� 5 ������� ��� ������������ � ������������������� ��������������������� ����

������������� ������������������� ����������������������������  

 
���������: ���������� �, �����������������������, ������������������ 

 
Abstract  

The research has an objective to study (1) waste management at Wangbo Subdistrict Nong Bua District,in 

Nakhon Sawan Province (2) the waste category and quantity in Wangbo Subdistrict (3) to develop the pattern of 

public participation learning in Waste Management at Wangbo Subdistrict. There are two samplings: The frist 

sampling studies the problem and learn how to manage waste. There are 351 representatives. The second sampling 

studies the pattern of public participation in waste management who live in Moo 9 Wangbo Subdistrict Nong Bua 

District,in Nakhon Sawan Province. There are 30 people. The instrument that using in this research are questionnaire, 

observation form, community vote and group discussion recording. The statistics are percent, average and standard 

deviation, paired t-test and F-test (One-way ANOVA ) The research findings were as follows : 1) The problem of 

waste management is 351 representatives in waste management at Wangbo Subdistrict Nong Bua district in Nakhon 

Sawan province.  The problem level in waste management was high. 2) The study of category and quantity of waste 
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management at Wangbo Subdistrict, Nong Bua district in Nakhon Sawan province. There is 2,728.95 kilograms 

waste. 3) The pattern of public participation learning in waste management are 7Rs and the participation research 

which are 5 step: perception, analysis, planning, practice and evaluation in was management.  

 

Keywords: learning, public participation, waste management 

 

บทนํา 

ประเทศไทยมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
อยา่งรวดเร็ว เช่นเดียวกบัหลายประเทศทัว่โลก เกิดการ
ขยายตวัของชุมชนและมีจาํนวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว มีการนาํเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชอ้ยา่ง
มากมาย ปัญหาท่ีตามมาคือ การเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงมลพิษท่ีเกิดข้ึนมีทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า 
และมลพิษทางดิน ปัญหาหน่ึงท่ีเกิดจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่ มเฟือยและขาดการจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพคือปัญหาขยะมลูฝอย  

สาํหรับประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบปริมาณ
ขยะมลูฝอย 3 ปียอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2551-2553 พบวา่ปี 
2553 มีปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนเกิดข้ึนทัว่ประเทศ
ประมาณ 15.16 ลา้นตนั หรือวนัละ 41,532 ตนั ปี 2552 มี
ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนประมาณ 15.11 ลา้นตนั หรือ
วนัละ 41,410 ตนั และ 2551 มีปริมาณขยะมลูฝอยชุมชน
เกิดข้ึนทัว่ประเทศประมาณ 15.03 ลา้นตนัหรือวนัละ 
41,064 ตนั (ยงัไม่รวมขอ้มลูปริมาณขยะมลูฝอยก่อน
นาํมาท้ิงในถงั) ปี 2553 เพ่ิมข้ึนจากปี 2552 ประมาณ 
0.05 ลา้นตนั และปี 2551 ประมาณ 0.13 ลา้นตนั อยา่งไร
กต็าม ปริมาณขยะมลูฝอยต่อคนต่อวนัเฉล่ียทัว่ประเทศ
อยูท่ี่ประมาณ 0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (กรมควบคุม
มลพิษ, 2554) 

แนวโนม้ในการจดัการขยะมลูฝอยในอนาคตมี
ปัญหามากข้ึน ไดแ้ก่ รูปแบบและองคป์ระกอบของขยะ
มลูฝอยมีความยากลาํบากต่อการกาํจดั การต่อตา้น
คดัคา้นของประชาชนในการก่อสร้างสถานท่ีกาํจดัขยะ

มลูฝอย การขาดแคลนท่ีดินในการก่อสร้างศูนยก์าํจดัขยะ
มลูฝอย การขาดแคลนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเกบ็
รวบรวมขยะ การขนส่งและกาํจดัขยะมลูฝอย นอกจากน้ี
ยงัมีขอ้จาํกดัในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 

งบประมาณในการดาํเนินงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน จากปัญหาดงักล่าวทาํใหก้ารจดัการ
ขยะมลูฝอยตอ้งเป็นภาระของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีในการจดัการขยะมลูฝอยและไม่สามารถจดัการ
ขยะมลูฝอยไดอ้ยา่งทัว่ถึงและขาดประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากไม่คดัแยกขยะมูลฝอย จึงส่งผลใหก้ารจดัการ
ขยะมลูฝอยยากยิ่งข้ึน ปัญหาเหล่าน้ีเป็นผลพวงมาจาก
การท่ีประชาชนขาดความรู้ ความตระหนกั และเจตคติท่ี
ดีในการจดัการขยะมลูฝอยนัน่เอง  (กรมควบคุมมลพิษ, 

2548) 

การแกปั้ญหาขยะมลูฝอยจึงตอ้งแกไ้ขโดยการ
จดัการเรียนรู้แก่ประชาชน เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัและ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการจดัการขยะมลูฝอย เป็น
พลงัความร่วมมือในการแกปั้ญหาใหส้าํเร็จลุล่วง ทั้งน้ี
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกคน ดงันั้น
ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหามีหนา้ท่ีใน
การส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
เป้าหมายของส่ิงแวดลอ้มศึกษา คือ การพฒันามนุษยใ์ห้
เกิดการลงมือกระทาํเพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนทั้งโดยการ
ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยูเ่ดิมและการป้องกนั
ปัญหาใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

จงัหวดันครสวรรคเ์ป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
ปัญหาการจดัการขยะมลูฝอย โดยมีอตัราการเกิดขยะมลู
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ฝอยประมาณวนัละ 754.02 ตนั/วนั คิดเป็นอตัรา 0.90 

กิโลกรัม/คน/วนั พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเกิดขยะมลูฝอย
ประมาณวนัละ 214.80 ตนั/วนั โดยพ้ืนท่ีท่ีมีอตัราการเกิด
ขยะมลูฝอยมากท่ีสุดคือ เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
เกิดขยะมลูฝอยประมาณวนัละ 539.22 ตนั/วนั ซ่ึงการ
จดัการขยะมลูฝอยยงัไม่มีประสิทธิภาพ ยงัคงเกิดขยะมลู
ฝอยตกคา้งในปริมาณมากในแต่ละวนั (สาํนกังาน
ส่ิงแวดลอ้ม ภาค 4, 2552) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจาก
สรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจาํปี 2553 จงัหวดั
นครสวรรค ์มีผูป่้วยโรคจากอาหารและนํ้า จาํนวน 
31,013 ราย มีผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน 698 ราย แต่
ยงัไม่มีผูเ้สียชีวิตและพบวา่แหล่งพาหะนาํโรคนาํโดย
แมลงส่วนใหญ่มาจากขยะมลูฝอยท่ีตกคา้งจากการจดัการ
ขยะมลูฝอย (สาํนกังานระบาดวิทยา,  2553) อาํเภอหนอง
บวัเป็นอาํเภอหน่ึงท่ีมีจาํนวนประชากรมาก มีการ
ส่งเสริมดา้นอุตสาหกรรมในอาํเภอ เช่น โรงงานผลิต
แบตเตอร่ี โรงงานผลิตฝ้าเพดาน โรงงานอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ โรงงานรับซ้ือของเก่า และโรงงานรับซ้ือ
ผลิตผลทางการเกษตรอยูห่ลายแห่ง และมีอตัราการ
บริโภคสูงส่งผลใหเ้กิดปริมาณขยะมลูฝอยจาํนวนมาก 
โดยมีอตัราการเกิดขยะมลูฝอย 46.29 ตนั/ วนั ในเขต
อาํเภอหนองบวัมี องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 9 แห่ง 
เทศบาล 1 แห่ง แต่มีการจดัการขยะมลูฝอยอยูเ่พียง 1 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ 1 เทศบาล โดยมีการ
จดัการขยะมลูฝอยเพียง 13 ตนั/วนั เท่านั้น ท่ีเหลือไม่มี
การจดัการขยะมลูฝอยท่ีชดัเจน โดยส่วนใหญ่ให้
ประชาชนจดัการขยะมลูฝอยกนัเองโดยวิธีการเผา จาก
สถานการณ์โรคพบวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคจากอาหารและนํ้า 
จาํนวน 2,295 ราย ผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน 168 

ราย แต่ยงัไม่มีผูเ้สียชีวิต นอกจากน้ียงัพบวา่ประชาชนใน
พ้ืนท่ีขาดความรู้ ขาดจิตสาํนึก และความตระหนกัท่ีดีใน
การจดัการขยะมลูฝอย (สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ
หนองบวั, 2554) 

ตาํบลวงับ่อ อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์
มีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบรวมทั้งหมด 94,970 ไร่ หรือ
ประมาณ 151.95 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บา้นทั้งหมด 16 

หมู่บา้น จาํนวนหลงัคาเรือน 3,551 หลงัคาเรือน และ
ประชากร 10,691 คน (ฝ่ายทะเบียนอาํเภอหนองบวั, 

2555) จากขอ้มูลการสาํรวจระบบการจดัการขยะมลูฝอย
ของชุมชนในเขตตาํบลวงับ่อ โดยสาํรวจจากตวัแทน
ครัวเรือนในชุมชนและหน่วยงานราชการในเขตตาํบลวงั
บ่อ พบวา่ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มีการ
ดาํเนินการรวบรวมและกาํจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน
และหน่วยงานดว้ยตนเอง โดยเฉล่ีย 3 กิโลกรัมต่อ
ครัวเรือนต่อวนั หรือ เฉล่ีย 0.99 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 
คิดเป็นภาพรวมทั้งหมดของตาํบลวงับ่อ ไดป้ระมาณ 

10.65 ตนั/ วนั โดยส่วนใหญ่ประชาชนจดัการขยะมลู
ฝอยกนัเองโดยวิธีการเผา และยงัมีขยะมลูฝอยตกคา้งเป็น
จาํนวนมาก และท่ีสาํคญัพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบตาํบลวงับ่อ
มีอาณาเขตติดต่อกบัหลายตาํบลในอาํเภอหนองบวั และ
ติดต่อกบัอาํเภอบึงสามพนัจงัหวดัเพชรบูรณ์ จึงเป็นเหตุ
ใหก้ารกาํจดัขยะมลูฝอยในแต่ละวนัไม่หมด สร้างความ
รําคาญเป็นแหล่งท่ีเพาะพนัธ์ุของสตัวน์าํโรค ซ่ึงส่งผล
กระทบดา้นสุขภาพ ตลอดจนเป็นสาเหตุของการเกิดโรค
ระบาดท่ีสมัพนัธ์กบัการบริโภคอาหารและโรคติดต่อ 
จากสถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกพบวา่ตาํบลวงับ่อเป็น
ตาํบลท่ีพบผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกสูงถึง 28.44 ต่อแสน
ประชากร แต่ยงัไม่มีผูเ้สียชีวิต อีกทั้งประชาชนในพ้ืนท่ี
ยงัขาดความรู้ ขาดจิตสาํนึก และความตระหนกัท่ีดีใน
การจดัการขยะมลูฝอย (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงับ่อ, 

2555) 

จากสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือ
ป้องกนัและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการจดัการขยะมลู
ฝอยท่ีไม่เหมาะสมในชุมชน ในฐานะท่ีผูวิ้จยัเป็น
นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะทาํวิจยั เร่ืองผล
การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 147

����������������������������������������� 

������������� ���������������� ���������������

��������������������������� ���������� ����������

��������� ������ � ������ ������������� �����������

������������������� ���������������������� ����

���������������������������� �����������

���������� ��������������� ��������� ������

�������������������������������������������������� 

�������� � ��������������� ��� ������������������������

�� ������������������������� ����������������������� ��

������������������������������������ � ������ ������

��������� ������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������� �������

��������������������� ���������������������������

������� ���������������� ������        

 
��������������������  

1. �������������������������������������

�������������������������� ������������� �������

��������� 

               2. ���������������� ������ ������������

���������������� ������������� ����������������  

3. �������������������������������� ������

�����������������������������������

����������������� ������������� �������

��������� 

                

������������������������ 
 ����� �������� (2535) �������� ������ 

(model) �������������������� ��������������� 

������������������������������������������������

���� � �������������� � �� ���������������������������

��������������������������������� � ����������

���� � ��������������������������������������� � 

���������������������������������������������

���� 

 ������ ���������  (2545) �������� ������ 

������� ���������������� ��������������������

���������������������������������� ���������

��������������������������������������������

������������������� �������� ������ ����������  ���

��������������������������������������������������������

������ �����������������  �������������

���������������������� ���������������� ���� �

������������������������������������������������

������������������������������� ���������������

��������������  ������� �������������������������� 

(simplified form) ����������������� � ����� �����

�����������������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������� �����������������������������

��������������� 

 Good (1973) ��������������������

���������������������������� 4 ������ ��� 

 1. ��� ����������������������������������� �

�������������������������� � 

 2. ��� ������������������������� ���� ������

����������������������������� ����������������� ��� ���� 

 3. ��� ������������������������� ���� �������

������������������ ����������� ���������� 

 4. ��� ����������������������������

��������������� ���������� ��� ���������� ����������

������ ���������������������� ���������������

��� ������������������������������� ���������� 

 Forcese & Richer (1973) �������� ������ 

������� ������������������������������������������



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology148 Vol. 9 No. 3 September-December 2015

ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยในการจดัระบบความคิด
ในเร่ืองนั้นใหง่้ายข้ึนและเป็นระเบียบสามารถเขา้ใจ
ลกัษณะสาํคญัของปรากฏการณ์นั้น รูปแบบจึงมีช่ือเรียก
ต่าง ๆ กนัออกไป เช่น 

 1. การจาํแนกประเภท (typology) 

 2. กรอบแนวคิด (conceptual framework) 

 3. การแยกเป็นชนิด (taxonomy) เป็นตน้ 

 จากการท่ีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของ
รูปแบบไวห้ลากหลายสามารถสรุปไดว้า่รูปแบบเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหน้กัทฤษฎีมองเห็นเหตุการณ์และ
แสดงความสมัพนัธ์ตลอดจนการควบคุม อา้งอิง หรือ
แปลความหมาย การสร้างรูปแบบจึงเป็นท่ีนิยมของนกั
ทฤษฎีโดยทัว่ไปรูปแบบเป็นการแสดงองคป์ระกอบและ
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบเท่านั้น ไม่ใช่
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์จริง ตวัอยา่งเช่น เราเขียน
แผนผงับริเวณโรงเรียนแผนผงันั้น จึงเป็นเพียงขอ้มลูท่ี
แสดงความสมัพนัธ์ของอาคารต่าง ๆ ไม่ใช่บริเวณ
โรงเรียนจริง ๆ สรุปไดว้า่ รูปแบบ แผนภูมิ หรือแผนผงั 

ช่วยใหม้องเห็นทฤษฎีไดง่้ายข้ึน แต่ไม่ใช่ตวัทฤษฎี
โดยตรง 

 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอย ขยะมลู
ฝอยมีการใหค้วามหมายในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. ขยะ (solid waste) ไดแ้ก่ส่ิงของต่างๆ ซ่ึงใน
ขณะนั้นคนไม่ตอ้งการและท้ิงไปเป็นของไร้ประโยชน์
สาํหรับผูท้ิ้งแต่ในบางคร้ังอาจจะเป็นประโยชนส์าํหรับ
ผูอ่ื้นท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นรูปแบบต่างๆ 

 2. มลูฝอย ตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข 
พุทธศกัราช 2535 และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ไดใ้หค้วามหมายของคาํ
วา่ มลูฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษ
สินคา้ เถา้ มลูสตัว ์และซากสตัว ์รวมตลอดวสัดุอ่ืนๆ ท่ี
เกบ็กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสตัวห์รือท่ีอ่ืนๆ 

 3. ขยะมลูฝอย (waste) หมายถึง เศษของเหลือ
ท้ิงจากกระบวนการผลิตและการใชส้อยของมนุษย ์ขยะ
มลูฝอยอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งท่ี
ก่อใหเ้กิดขยะนั้นๆ เช่นขยะจากบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั มี
ลกัษณะเป็นเศษอาหารท่ีเหลือจากการปรุงอาหารและ
การบริโภค รวมทั้งเศษกระดาษ เศษผา้ ส่ิงปฏิกลูและเศษ
ของท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

 จากความหมายของคาํวา่ขยะมลูฝอยจะเห็นได้
วา่ ขยะมลูฝอย มกัจะมีคาํสองคาํท่ีใชค้วบคู่กนั คือคาํวา่ 
“ขยะ” และคาํวา่ “มลูฝอย” มกัจะถกูใชเ้ป็นคาํท่ีเป็น
ทางการและมีความหมายท่ีมีลกัษณะกวา้งๆจึงทาํใหมี้
ผูใ้ชค้าํอ่ืน ๆแทนคาํวา่ “มลูฝอย” เช่นคาํวา่ “ขยะ” “ขยะ
มลูฝอย” “หยากเยื่อ” “กากของเสีย” แต่ชาวบา้นทัว่ไปไม่
นิยมใชค้าํวา่ “มลูฝอย” เหมือนทางราชการ แต่จะใชค้าํวา่ 
“ขยะ” แทน (สมนึก ชชัวาล, 2544) ดงันั้นในการศึกษา
วิจยัคร้ังน้ีจะใชค้าํวา่ “ขยะมลูฝอย” หมายถึง เศษส่ิงของ
ต่างๆท่ีเหลือใชจ้ากกิจกรรม ในการอุปโภค บริโภคของ
มนุษยใ์นขณะนั้น หรือเศษซากต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติหรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและไม่มีใครตอ้งการ มี
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งกาํเนิด 

 สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์(2545) กล่าวถึง แนวคิดใน
การลดปริมาณขยะในประเทศพฒันาแลว้ เช่น เยอรมนั 
ญ่ีปุ่น แคนนาดา ซ่ึงมุ่งหวงันาํประเทศไปสู่สงัคมไร้ขยะ 
(zero waste disposal society) โดยใชห้ลกัการ 3Rs ไดแ้ก่ 
Reduce การลดปริมาณขยะท่ีแหล่งกาํเนิดเพ่ือใหค้งเหลือ
ขยะนอ้ยท่ีสุด) Reuse การนาํขยะกลบัไปใชใ้หม่ซํ้าแลว้
ซํ้ าอีกตามรูปแบบท่ีเป็นตน้กาํเนิด Recycle การนาํ
ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่โดยการนาํเขา้สู่
กระบวนการซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีในระดบัตํ่าจนถึงระดบัสูง
เพ่ือเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ใหเ้ป็นผลิตภณัฑใ์หม่) 

แต่ในประเทศกาํลงัพฒันา เช่น ประเทศไทย เม่ือนาํ
หลกัการ 3Rs มาใชก้ลบัประสบปัญหาการคดัแยกขยะท่ี
ส่วนใหญ่จะคดัแยกเฉพาะประชาชนบางกลุ่มเท่านั้น ซ่ึง
การคดัแยกขยะประเภทท่ีมีมลูค่าเพ่ือนาํไปขายหรือ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 149

������������� ���������� ������������������

������� 3Rs ������������������������������������� �

�������������������� ����������������������

������������������� 7Rs ��������������������

����������� (2546) ��� ������������� 

 1. Reduce ������� ��������������������

������������������ ���������� ����������������������

�������������������������������������������������������

��� �������������� 

 2. Reuse ������� ������������������������

��� � ������������������ �������� ��������� ���������������

��������� ������������������� ����������������� 

 3. Repair ������� �������������������������

�������������������������������������������������� ����

����������������������������� 

 4. Recycle ������� ���������������������

����������������������������������������� ����

������������������������������������������������

������������������������������������ �������������� 

 5. Refill ������� �����������������������

�������������������������������������� 

 6. Recovery ������� ���������������������

���������� ��� ������������������������������� �������� 

����������������������� �������������������

��������������������������� � 

 7. Reject ������� ��������������������������

�������������������������������������������� ������

�� ������������������ ������������������������� 

 ������ � ��� ������������������������������

������������������������������ ������������������� � 

������������ ����������������������������������� ���� ����

����������������� ����������  

 ������ ����������������������� The 

Lixicon Webster Dictionary ��  1977 ������� ������ ����

������������������������ ������� ���������������

�������������������������� ������� ������� �������������

������� ���������������� ��� ���������������� 

����������������������� �������� ��������������������  

�������������������������� 

 Good (1973) �������������� ������ ���� �

����������� ������� ����������������� � ���������

�������������������������� 

 ����� ������������� ���������� ��������� 

(2539) �������������� ������ � ��� ��������������������

���������������������� � ���� ������� ����� ����� ���

��� �������� �������� �������������� � 

 ���� ������  ������ (2539) �������������� 

������ � ��� ������������������ (memorization) ���

�������� (recall) 

 ������������ ������ � ������� ����������� 

���������� ����������������������������������������

������������� ������������������������������� 

�������� ��������������� � ��� ������������� 

 ������ ��� ���������������������������

�������� ��� ������� �����������������������������

�������� ����������� �������������� ������

���������������������������  ������ ��� ����������

�������� ��� ������������������ �����������������

����� ���������������� ������� ��������� ����������� 

�������������������� ��� ������ �� 3 ���������� ��� 

������ ������������ (cognitive) ������ ���� (effective) 

��� �������������������������������� ��� ����������

������ ��� �������������������� (predisposition) 

(Triandis, 1971; Good, 1973; ��������� ������, 2522 

; ���� �����������, 2521; ����������  ���������,  2532;     

���� ����������, 2526; �������� ����������, 2524) 

 ������������ ������ ������� ��������

�������� ��������������� ������ ���� ���������� �����



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology150 Vol. 9 No. 3 September-December 2015

ตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ และสถานการณ์
ต่างๆ อาจจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบกไ็ด ้โดยเร่ิม
จากบุคคลตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงนั้นก่อน 

แลว้ทาํการประเมินค่าส่ิงนั้นตามประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีผา่นมา โดยเกบ็เอาไวเ้ป็นอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
สะสมไวเ้ป็นความตั้งใจ แลว้จึงสะทอ้นความรู้สึกนั้น
ออกมาเป็นพฤติกรรม 

 การปฏิบติั คือ กิริยาอาการท่ีแสดงออก หรือ
ปฏิกิริยาโตต้อบท่ีเกิดข้ึนเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า ซ่ึงจะมาจาก
ภายในหรือภายนอกร่างกายกไ็ด ้ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษย์
กระทาํหรือรู้สึก ผูอ่ื้นจะเห็นหรือไม่กต็ามถือวา่เป็น
พฤติกรรมทั้งส้ิน เช่น การหวัเราะ ร้องไห ้กิน เป็นตน้ 
(Fishbein & Ajzen, 1975; อุทยั หิรัญโต, 2520; ปรียาพร 
วงศอ์นุตรโรจน,์ 2536) 

กล่าวโดยสรุป การปฏิบติั หมายถึง การปฏิบติั
ของส่ิงมีชีวิต ทั้งท่ีอยูภ่ายในหรือแสดงออกมาภายนอก  
ท่ีสงัเกตไดแ้ละสงัเกตไม่ได ้ เพ่ือตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้า 

ความหมายการเรียนรู้ การเรียนรู้ เป็น
กระบวนการท่ีละเอียดอ่อนและซบัซอ้น นกัการศึกษา
และนกัจิตวิทยาชาติต่างๆ ไดพ้ยายามศึกษาสภาพการ
เรียนรู้ของมนุษยว์า่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรมีกระบวนการ
อะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการถ่ายโยงความรู้ไปสู่
สถานการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งไร ทาํใหเ้กิดทฤษฎีการเรียนรู้
ข้ึน โดยภาพรวมแลว้ความหมายของการเรียนรู้จึง
หมายถึง กระบวนการท่ีทาํใหค้นเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ซ่ึงเป็นทั้งพฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอก 
ค่อนขา้งถาวรและเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
คนสามารถเรียนไดจ้ากการไดย้ิน การสมัผสั การอ่าน 
การใชเ้ทคโนโลยี การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ 
และการฝึกฝนท่ีผูส้อนนาํมาเสนอโดยการปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้สร้าง
บรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ ท่ีจะให้
เกิดข้ึนในรูปแบบใดกไ็ด ้(ทิศนา แขมมณี, 2547; 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543; เอกวิทย ์ณ 
ถลาง และคณะ, 2536 อา้งถึงใน Slavin, 1991; อารี พนัธ์
มณี, 2543 อา้งอิงมาจาก Cronbah, 1986) 

 สรุปไดว้า่รูปแบบในการจดัการเรียนรู้ ท่ีจะให้
กิจกรรมเกิดผลตามท่ีคาดหวงั มีรูปแบบท่ีสาํคญั 9 

รูปแบบ คือ การบรรยาย (lecture) การอภิปรายกลุ่ม 

(group discussion) การแลกเปล่ียนในกลุ่มยอ่ย (small 

group discussion) การระดมสมอง (brain storming) การ
สาธิต (demonstration) การแสดงบทบาทสมมติ (role 

play) กรณีศึกษา (case study) การศึกษาดูงาน (field trip 

หรือ study tour) และการใชส่ื้อ (media using) จากส่ิงท่ี
กล่าวมาน้ีผูวิ้จยัไดน้าํมาเป็นแนวทางในการจดัรูปแบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถ
นาํมาประยกุตใ์นการออกแบบขั้นตอน และกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของชาวบา้น เพ่ือทาํใหเ้กิดการ
เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี 

 การมีส่วนร่วม นบัเป็นแนวคิดท่ีจาํเป็นสาํหรับ
การพฒันาในสภาพสงัคมปัจจุบนัซ่ึงมุ่งเนน้การมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพราะมีประสบการณ์การพฒันา
มากมายในประเทศกาํลงัพฒันาท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ สาเหตุ
ท่ีลม้เหลวจาํนวนมากมีเหตุผลท่ีสาํคญัมาจากการท่ี
ประชาชนไม่มีความรู้สึกในความจาํเป็นของ (sense of 

belonging) ดงันั้นจึงตอ้งทาํความเขา้ใจถึงประชาชนใน
พ้ืนท่ี ท่ีมีลกัษณะทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีท่ีแตกต่างกนั ประชาชนจะเกิดความเขา้ใจและ
เรียนรู้ในส่ิงท่ีจะกระทาํได ้จึงมีความพยายามท่ีจะสร้าง
สงัคมแห่งการเรียนรู้ (social learning) เพ่ือใหเ้กิด
กระบวนการท่ีทาํใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชนร่์วมกนั 
การมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนจากภายในจิตใจ มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ การวางแผน การร่วมกระทาํ การร่วม
ประเมินผลโครงการ กจ็ะสามารถส่งเสริมใหส้ังคมมีการ
เปล่ียนแปลงได ้(สญัญา สญัญาวิวฒัน์, 2540 อา้งถึงใน 
Jan, 2001) 
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����������������������������������������������

������������� ��� ��� ���������������������� (��������
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�������������) �������������� 

 ����� ������������� (2546) ��������

���������������������� ������� �����������������

����������������������������������������

�������������������������������������������������

��������� � ��  

 ���������������������������� (2548) ���

���������������������� ������� ����������������������
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รอบตวัมนุษย ์ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม
และนามธรรม มีอิทธิพลเก่ียวโยงกนั เป็นปัจจยัหน่ึงจะมี
ส่วนเสริมสร้างหรือทาํลายอีกส่วนหน่ึงอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจรและวฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไป
ทั้งระบบ 

 สุวารีย ์ศรีปูณะ (2550) กล่าวถึงความหมายของ
ส่ิงแวดลอ้มวา่ ส่ิงแวดลอ้ม (environment) หมายถึงส่ิง
ต่างๆท่ีอยูร่อบตวัเรา คาํวา่ “ตวัเรา” อาจหมายถึง มนุษย ์

สตัว ์ตน้ไมก้ไ็ด ้ดงันั้นส่ิงแวดลอ้มจึงหมายถึง ทุกส่ิงบน
พ้ืนโลก แต่มนุษยศึ์กษาส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมนุษยเ์ป็น
สาํคญั 

 บุญเลิศ วงศโ์พธ์ิ (2553) สรุปความหมายของ
ส่ิงแวดลอ้มหมายถึง ส่ิงท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ทั้งท่ีมีชีวิต
และไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้าง
ข้ึน ทั้งทีมองเห็นและมองไม่เห็น ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม มีอิทธิพลเก่ียวโยงเป็นปัจจยัเก้ือหนุนซ่ึงกนั
และกนั เป็นวฏัจกัรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทั้งระบบ 
ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มหน่ึงจะมีส่วนสร้างหรือทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้มอีกส่วนหน่ึงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 สุนทรี จีนธรรม (2554) สรุปความหมายของ
ส่ิงแวดลอ้มหมายถึง กระบวนการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
และเกิดความตระหนกั เจตคติ และค่านิยมในการรู้สึกมี
ส่วนร่วม การรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาํนึกและทกัษะใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและหาทางปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง เพ่ือ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหานั้น ตลอดจนมีวิถีชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 อดิศกัด์ิ สิงห์สีโว (2554) ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพทางชีวภาพและสงัคม 
ท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ี
มนุษยไ์ดท้าํข้ึน ไม่วา่ส่ิงแวดลอ้มนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มี
ชีวิต จะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างข้ึน ลว้น
ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละโทษกบัมนุษยไ์ดท้ั้งนั้น บาง

ชนิดมีรูปร่างสามรถจบัตอ้งได ้บางชนิดจบัตอ้งไม่ได ้
และไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า เพราะไม่ใช่วตัถุ 

 สรุปไดว้า่ ส่ิงแวดลอ้มหมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีอยู่
รอบตวัเราทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดข้ึนตามธรรมชาติ
และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งท่ีเป็นนามธรรมและเป็น
รูปธรรม สามารถมองเห็นไดแ้ละไม่สามารถมองเห็น ซ่ึง
เป็นปัจจยัในการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละเป็นปัจจยัใน
การกาํหนดวิธีการใชท้รัพยากรส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัใน
การเก้ือหนุนกนั ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วน
เสริมสร้างหรือทาํลายอีกส่วนหน่ึงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจรและเป็นวฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้ง
ระบบ 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต ตาํบลวงับ่อ เป็นหน่ึงใน
จาํนวน 9 ตาํบล ในเขตอาํเภอหนองบวั จงัหวดั
นครสวรรค ์ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องท่ีวา่การ
อาํเภอหนองบวั ห่างจากตวัอาํเภอหนองบวั ประมาณ 16 

กิโลเมตร และอยูห่่างจากตวัจงัหวดันครสวรรค ์ประมาณ 
86 กิโลเมตร  
(ทางรถยนต)์ โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัตาํบลขา้งเคียง 
ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลหนองบวั อาํเภอ
หนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์

 ทิศใต ้ติดต่อกบั ตาํบลนาขอม ตาํบลวงันํ้าลดั 
อาํเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลศรีมงคล อาํเภอ
บึงสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลธารทหาร ตาํบล
หนองบวั อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัดา้นการ
จดัการขยะมลูฝอยท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
รูปแบบท่ีควรนาํมาใชก้บัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการจดัการขยะมลูฝอย เน่ืองจาก
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม
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ทาํใหส้ามารถปรับเปล่ียนสภาพส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนได ้
ผูวิ้จยัเกิดความสนใจท่ีจะนาํกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาช่วยในการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมใหก้บัประชาชนในชุมชน เพ่ือมุ่งเนน้ให้
ประชาชนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ เกิดความตระหนกั มี

เจตคติท่ีดี และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมดา้นการจดัการปัญหาขยะมลูฝอย สามารถลด
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนได ้เป็นการลดมลพิษใหก้บั
ส่ิงแวดลอ้ม เกิดแนวทางในการจดัการและแกไ้ขปัญหา
ขยะมลูฝอยของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

ตวัแปรตน้                                                                                            ตวัแปรตาม       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.ประชาชน มีความรู้ เจตคติ การปฏิบติั ในการ
จดัการขยะมลูฝอยหลงัการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 2.ประชาชน ท่ีมีเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 
ต่างกนั มีความรู้ เจตคติ การปฏิบติั ในการจดัการขยะมลู
ฝอยหลงัการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบการวิจยัและ
พฒันา (research and development) โดยผูวิ้จยัได้
ออกแบบการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed method)  

 ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจดัการขยะมลู
ฝอยของประชาชนในเขตตาํบลวงับ่อ อาํเภอหนองบวั 
จงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey 

research) และจดัประชุมเวทีประชาคมกบัผูน้าํชุมชน 

สภาพปัญหาการจดัการ
ขยะมลูฝอยของ
ประชาชนในเขตตาํบล
วงับ่อ 

 

คุณลกัษณะประชากร 

จาํแนกเป็น เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา 

 

ประเภท/ปริมาณ   
 ขยะมลูฝอยในเขต 

ตาํบลวงับ่อ 

รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
จดัการขยะมลูฝอยของ
ตาํบลวงับ่อ 

ความรู้ในการ
จดัการขยะ 

มลูฝอย 

เจตคติในการ
จดัการขยะ 

มลูฝอย 

การปฏิบติัในการ
จดัการขยะ 

มลูฝอย 
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จาํนวน 37 คน โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมลูฝอยของชุมชน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจยัต่างๆ 

 ระยะท่ี 2 ศึกษาประเภท ปริมาณ ของขยะมลู
ฝอยในเขตตาํบลวงับ่อ อาํเภอหนองบวั จงัหวดั
นครสวรรค ์โดยใชแ้บบสาํรวจปริมาณขยะมลูฝอยท่ี
สร้างข้ึน ศึกษาประเภท ชนิด ปริมาณของขยะมลูฝอย 

จาํนวน 30 คน จากผูท่ี้มีบทบาทในการจดัการขยะมลูฝอย
ในครัวเรือนของบา้นวงับ่อ หมู่ท่ี 9 ตาํบลวงับ่อ อาํเภอ
หนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 

 ระยะท่ี 3 ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยของ
ตาํบลวงับ่อ อาํเภอวงับ่อ จงัหวดันครสวรรค ์เป็นการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research--PAR) รวม 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการรับรู้ (ขั้น
เตรียมชุมชน) โดยการจดัประชุมใหป้ระชาชนในชุมชน
บา้นวงับ่อท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คนไดเ้ขา้มาร่วม
รับรู้ในการวิจยั และการใหค้วามรู้แก่ชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ ขั้นการคิดวิเคราะห์ (ขั้นศึกษาปัญหา) โดยให้
ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในขั้นตอนของ
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา กาํหนดเป้าหมาย 

การแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ขั้นการวางแผน 
โดยใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมในการกาํหนดแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหา วางแผนในการดาํเนินงาน และกาํหนด
แนวทางการประเมินผลในการจดัการขยะมลูฝอยใน
ชุมชน ขั้นการดาํเนินการ โดยใหป้ระชาชนไดร่้วมในการ
ลงมือปฏิบติั การปรับปรุงแกไ้ข และการดาํเนินการตาม
แผนในการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน ขั้นการ
ประเมินผล โดยใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมในการติดตาม
และประเมินผลการดาํเนินงานเพ่ือสรุปผลการดาํเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจดัการขยะมลูฝอย
ชุมชนในอนาคตโดยชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทน
ครัวเรือนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมลูฝอยใน
ชุมชนทั้งหมด จาํนวน 3,551 คน จาก 16 หมู่บา้น ในเขต
ตาํบลวงับ่อ อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์  
 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1. กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาสภาพปัญหา
การจดัการขยะมลูฝอยของตาํบลวงับ่อ เป็นตวัแทน
ครัวเรือนท่ีมีบทบาทในการจดัการขยะมลูฝอยใน
ครัวเรือนของตาํบลวงับ่อ อาํเภอหนองบวั จงัหวดั
นครสวรรค ์จาํนวน 351 ครัวเรือน ๆละ 1 คน จาํนวน 
351 คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ี และมอร์แกน (R.V. Krejcie & 

Earyle W. Morgan) (ไพฑรูย ์สุขศรีงาม, ม.ป.ป) ใช้
เทคนิคการสุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (simple 

random sampling) 

 2. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาการจดัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย
ของตาํบลวงับ่อ และตอบแบบสอบถามก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมลู
ฝอยของตาํบลวงับ่อ จาํนวน 30 คน จากผูท่ี้มีบทบาทใน
การจดัการขยะมลูฝอยในครัวเรือนของบา้นวงับ่อ หมู่ท่ี 9 

ตาํบลวงับ่อ อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาสภาพปัญหาการจดัการ
ขยะมลูฝอยของประชาชนเป็นสอบถามแบบเลือกตอบ 

จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ทั้งฉบบั 
โดยวิธีสูตร สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach Alpha’s Coefficient) มีค่า 0.82 เป็นไปตาม
เกณฑ ์และแบบบนัทึกการจดัเวทีประชาคม 
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������� ����� �� �������������������������������� ����

�� �������������� ��������������������� (content 

validity) � ��������������������������� IOC (Index 

of Congruence) ��� ������ IOC 1.00 ��������������

������ ����� 4.82 ���������������� ���������� (try 
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 1. �������������������������������� ������ 

������ (percentage) ��������� (mean) ������������

������� (standard deviation) 

 2. ���������������������������������� ������ 

  2.1 ������������������������� 

(content validity) ���������������������������� 

IOC (Index of Item Objective Congruence) (����� ���

�����, 2545) 

  2.2 ��������������������������

��������������� Item-total Correlation ����������

������������ ���������������������� (Pearson Product 

Moment Correlation) 

 3. ����������������������������� ������ 

����� Paired t-test ��� F-test (One-way ANOVA) 
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���������������� ������ 351 �� ��� 351 ��������� 

����������� �������� ������ 62.68 �������������� 41-

60 ��  ������ 57.83 ������������� ���������� ������ 

70.37 �������������� ������ 79.77 ������������

������������������������������������ ( X  = 14.02, 

S.D. = 0.339) 

  1.2 ����������������������������������

����� 

  ��������������������������� ����  ��� �������
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������ 41- 60 ��  ������ 60 ������������� 
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 2. ���������������� ������ ���������

������������������� ������������� �������

��������� 

  2.1 ������������������������������

�������������������� ������������������������ 

2,728.95 ��������  ������������������������ �����

����������������������������� �������������������

����������������������������������� ������  

1,376.40  ��������  ������� ������ �����������

������ (�������������������������) ��������������

���������  990.10  ��������  ��������������� ��
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 2. ควรนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มผูมี้
ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เช่น คนเกบ็ขยะ ร้านคา้ของเก่า คนคุย้
ขยะ เพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาขยะมลูฝอยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 3. ควรนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยไปใชร่้วมกบัหน่วยงาน
ดา้นการศึกษา สาธารณสุข พฒันาชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือเกิดการบูรณาการในการจดัการขยะมลู
ฝอยใหเ้กิดความเขม้แขง็และยัง่ยืน 

 

 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยโดยใชเ้วลาในการ
ติดตามผลใหน้านข้ึน เช่น ใชเ้วลาในการติดตามผล 1 ปี 2 

ปี ตามลาํดบั เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความยัง่ยืนของ
โครงการ  

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการ
ขยะมลูฝอยกบัชุมชนท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี และจาํนวน
ประชากรท่ีแตกต่างกนัเพ่ือทราบปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์
ต่อการจดัการขยะมลูฝอย เช่น ชุมชนท่ีมีการอพยพมา
หลากหลายกลุ่มมาจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ้เป็น
ตน้ เพราะแต่ละชุมชนมีบริบทไม่เหมือนกนัทั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม รวมถึงท่ีอยูอ่าศยั 
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Model of Environmental Health Knowledge Affecting Environmental Health Behavior  
For Undergraduate Student 

����������������������������������������������������������������� 
��������������������� 

                                                                                                                                                           Supphasit Kaewhao, Nongnapas Thiengkamol and Chatchai Tiengkamol 

Abstract 
 The objective of this research was to develop the causal relationship model of environmental health 

knowledge affecting environmental health behavior through inspiration of public mind. The populations were 17,666 

undergraduate students of Rajabhat Mahasarakham University in second semester of academic year of 2013. The 

simple random sampling technique was employed to collect the sample for 400 undergraduate students. The 

questionnaire was used as tool for data collection. Structural Equation model (SEM) was used for model verification. 

The results revealed that when considering on structural model confirmatory factors of Environmental Health 

Knowledge (EHK) was able to explain the variation of endogenous factors of Inspiration of Inspiration of Public 

Mind (INS) to cause Environmental Health Behavior (EHB) with 66.00 percent. INS was the most effect to EHB 

with 0.54 and subsequence was EHK with 0.36. Moreover, confirmatory factors of EHK was able to explain the 

variation of confirmatory factors of Inspiration of Public Mind (INS) with 34.00 percent with effect of 0.58 
 

Keywords: model, environmental health behavior 
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Introduction 

 Thailand, Ministry of Public Health with the 

corroboration of Ministry of Environment and Natural 

Resources, launched The Second National 

Environmental Health Strategy Plan B.E.255-2559 after 

the first national plan to be strategies for organizing 

environmental health of countries with highlighting to 

encourage all governmental and private sectors 

including populace from every region of country.  

Moreover, Thailand has established the main activities 

of health promotion on 5 new tends including 1) build 

healthy public policy by extending to all involved 

sectors, 2) create supportive environment by paying 

attention on balance among economic, social and 

environment including challenging the community 

people to look after environment and natural resources 

their duties of global citizen, 3) strengthen community 

action with health promotion activities via community 

practice to accomplish better quality of life, 4) develop 

personal skills on health promotion by providing health 

information and education for peoples to be able to 

maintain their health and environment, and 5) reorient 

health services by changing from the burden of health 

system service to taking the responsibilities together 

among people, community and health personnel (Office 

of Environmental Health, 2012). 

 In particular, environmental health concludes 

all aspects of environmental quality of air, water, soil 

and noise, management of waste and hazardous waste, 

chemical substance and toxic substance, public and 

environmental health, management of environmental 

health in critical situation, and health impact 

assessment.  Consideration on environmental health 

with the whole perspectives, it must regard to 1) 

providing clean water for drinking and other 

consumptions adequately including planning for water 

production and distribution, 2)  controlling water 

pollution by preventing pollution and controlling and 

maintaining quality at origin sources of water like as 

river, canal, swamp and so on including sea water and 

underground water. In addition, control at the point of 

pollution sources covering household, agricultural, and 

industrial sources, 3) management of waste and 

hazardous waste for disease control and prevention of 

dispersion, 4) control arthropod and rodent animals that 

are the vector of diseases to human such as diarrhea, 

malaria, dengue, bubonic plague and leptospirosis, 5) 

Prevention and control soil pollution from drainage 

wastewater, waste and hazardous waste  from industrial 

activities and human activities, 6) food sanitation with 

germs and toxic substances control because food is 

essential for human health meanwhile it is also able to 

be a medium for disease transmission, therefore the 

food sanitation addresses on food hygiene and safety are 

emphasized at starting point of caring on raw material, 

preparation, production, transportation and distribution 

including providing knowledge to consumer, 7) Air 

pollution control by preventing the contamination and 

maintaining air quality, not impact to property and 

human health, 8) prevent the danger from radiation that 

is used in diverse activities whether food preservation, 

medical treatment, and other activities, 9) environment 

health is prevention and control environment in 

workplace for all aspects of physical, chemical and 

biological features by arranging the appropriate working 

and studying environments continuously, 10) control 

the noise pollution with over standard because to loud 

noise can disturb the mental concentration and harm to 
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human health, 11) management on environmental 

shelter habitat and institute to be hygiene, safe  and 

aesthetics view for living , 12) city planning properly 

for instances business area, industrial area, living area to 

provide non traffic congestion,  to maintain physical 

and mental health, 13) environmental health 

arrangement involved transportation by controlling all 

sectors of transportation whether in terms of land, 

water, and air, 14) Prevention accident and emergency 

event to decrease the injury, mortality and handicap 

rates, 15) environmental health of recreation site by 

arranging and providing the clean, safe and without 

disease spreading such as swimming pool and public 

park, 16) sanitation implementation when disease 

epidemic, emergency event, disaster and migration, and 

17) general measurement to prevent environment from 

any risk or harm to human health (Suwan, 2006; 

Thiengkamol, 2009c; Thiengkamol, 2011e; Office of 

Environmental Health, 2012; WHO, 2014). 

Thiengkamol proposed and proved on 

inspiration of public mind for environmental 

conservation and health maintenance with different 

researches were done by herself and her colleagues that 

inspiration is completely dissimilar from motivation 

because peoples will perform their public with their 

desires from their inside to conduct for environmental 

conservation and health maintenance. Their inspiration 

might be arisen from the appreciation of good role 

model of any person, impressive event, impressive 

environment and a variety of media perception. They do 

with public mind for other without the requirement of 

rewards, money, nobility or admiration  but they are 

willing to do with appreciation or impression  to do so 

(Thiengkamol, 2009a; Thiengkamol, 2009b; 

Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 2011f) 

Concurrently, the various researches were implemented 

by her colleagues, these have also confirmed that 

inspiration of public consciousness or public mind are 

essential for environmental conservation in divers target 

groups about environmental management with 

integration of environmental education principle 

(Waewthaisong, et al, 2012a; Ruboon, et al., 2012a; 

Pimdee, et al., 2012a;  Donkonchum, et al, 2012a; 

Donkonchum, &Thiengkamol, 2012;  Morrasri, et al, 

2012b; Mongkonsin, et al, 2013b; Gonggool, et al, 

2012b; Jongwutiwet, et al, 2012b; Phinnarach, et al., 

2012a;  Praneetham, et al., 2012; Artwanichakul, et al., 

2012a; Artwanichakul, et al., 2012b; Sangsan-anan, et 

al, 2012a; Tumpracha,  et al., 2012b; Udonboon, 

2012b). 

However, in this study about environmental 

health of educational institute like as university level, it 

needs the cooperation among academic sector, 

supportive sector and students, particularly 

undergraduate students are the majority of students of 

university. In order to reach the target of good 

environmental health, it must be implemented the 

research on undergraduate students, therefore the 

environmental health is conducted to understand their 

perception on environmental health knowledge, 

environmental education, inspiration of public mind for 

environmental health and environmental health 

behavior  (Office of Environmental Health, 2012; 

WHO, 2014; Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol, 

2011f; Donkonchum et al., 2012a; Phinnarach et al., 

2012a; Sangsan-anan et al., 2012a; Petchang et al, 

2013a; Saisunantharom et al., 2013a).  
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This research was carried on the undergraduate 

students  Rajabhat Mahasarakham University in order to 

understand that the  variable of environmental health 

knowledge are  affecting environmental health behavior 

through inspiration of public mind at what level. 

Moreover, understanding the prediction power of 8 

observed variables of Physical Environment, 

Environmental Sanitation, Food Sanitation, Waste 

Management, Contagious Disease Prevention, Disease 

Vector Control, Management of Institutional 

Environment, and Prevention of Accident and Injury, it 

will be employed it to help for supporting the 

undergraduate student to have better environmental 

health behavior..   

 

Objective 

  The objective of research was to develop the 

causal relationship model of environmental health 

knowledge affecting to environmental health behavior 

through inspiration of public mind. 

 

Conceptual Framework 

 

 

 

 

 

 

EHK refers Environmental Health Knowledge,  

INS refers Inspiration of Public Mind and EHB refers 

Environmental Health Behavior. The exogenous latent 

variable of EHK was measured by Physical 

Environment (X1), Environmental Sanitation (X2), 

Food Sanitation (X3), Waste Management (X4), 

Contagious Disease Prevention (X5), Disease Vector 

Control (X6), Management of Institutional Environment 

(X7), and Prevention of Accident and Injury (X8). The 

endogenous latent variable of EHB was measured by 

Consumption Behavior (Y1), Waste Management 

Behavior (Y2), Personal health Behavior (Y3), Disease 

Prevention and Control Behavior (Y4), Good Living 

Behavior (Y5), Shelter Sanitation Behavior (Y6), 

Energy Conservation Behavior (Y7) and Accidental 

Prevention Behavior (Y8) and INS was measured by 

Person as Role Model (Y9),    Impressive Event (Y10), 

Impressive Environment (Y11), and Diverse Media 

Receptions (Y12).    

Methodology  

Population and Sample 

The populations were 17,666 undergraduate 

students of Rajabhat Mahasarakham University in 

second semester of academic year of 2013.  The simple 

random sampling technique was used to collect the 

sample of 400 undergraduate students from different 

faculties of Rajabhat Mahasarakham University with 

confident interval at 0.05.  
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Research Tool 

 The research instrument was the questionnaire 

with 88 items and it was used for data collection. The 

content and structural validity were determined by Item 

Objective Congruent (IOC) with 5 experts in the aspects 

of environmental health, environmental education, 

psychology, social science and social research 

methodology. The reliability was done by collecting the 

sample group from 50 undergraduate students of Roi-Et 

Rajabhat University which is similar characteristics to 

Rajabhat Mahasarakham University. The reliability was 

determined by Cronbach's Alpha. The reliability of 

environmental health knowledge, inspiration of public 

mind, environmental health behavior and the whole 

questionnaire were 0.931, 0.950, 0.974 and 0.976 

respectively.  

 

Data Collection 

 The questionnaire was used for data collecting 

from different faculties of Rajabhat Mahasarakham 

University during the second semester in academic year 

2013. The simple random sampling technique was 

conducted for data collection with 400 undergraduate 

students. 

 

Statistical Analysis 

 The descriptive statistics used were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The 

inferential statistics used was Structural Equation Model 

(SEM) and analyzed with LISREL version 8.30  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, RMSEA (Root Mean 

Square Error Approximation) value and RMR (Root 

Mean Square Residual)  with lesser than 0.05 including 

index level of model congruent value, GFI (Goodness 

of Fit Index) and critical number, and index level of 

model congruent value, AGFI (Adjust Goodness of Fit 

Index) between 0.90-1.00. 

 

Result 

 1. Results of general characteristics of 

undergraduate student of Rajabhat Mahasarakham 

University 

 The sample group was 400 undergraduate 

students of Rajabhat Mahasarakham University in first 

semester of academic year of 2013. Most of them 

studied at Faculty of Education with 98 (24.502%), 

studied at the second year 127 (31.75%), were female 

with 333 (83.25%), paid respect to Buddhism with 394 

(98.50%), had home town at Maha Sarakham Province 

with 144 (31.00%), lived outside municipality with 253 

(63.25%), their family characteristics was nuclear 

family with 266 (66.50%). They were the second order 

children with 168 (46.50%) and lived at dormitory with 

218 (54.50%), traveled to university by motor-bicycle 

with 323 (80.75%). They had the mean grade point 

average 2.98 and mean of age with19.66 years and 

mean of expense per month with 3124.25 baht.  

 2. Results of confirmatory factors analysis of 

exogenous variables 

 Confirmatory factors analysis of exogenous 

variables of Environmental Health Knowledge (EHK)                

 Confirmatory factor analysis of exogenous 

variables of Environmental Health Knowledge (EHK) 

affecting to Environmental Health Behavior (EHB) was 

revealed as the followings.  
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 Confirmatory factors of EHK had Bartlett’s  

test  of  Sphericity of 2085.522 statistically significant 

level (p< 0.01) and Kaiser–Mayer–Olkin  Measure  of  

Sampling  Adequacy/MSA) of 0.882.   

 3. Confirmatory factors analysis of 

endogenous variables  

 Confirmatory factors analysis of endogenous 

variables of Inspiration of Public Mind (INS) 

 Confirmatory factors analysis of endogenous 

variables of Inspiration of Inspiration of Public Mind 

(INS) influencing to Environmental Health Behavior 

(EHB) was revealed as the followings.  

 Confirmatory factors of inspiration of 

Inspiration of Public Mind (INS) had Bartlett’s  test  of  

Sphericity of 1060.964 statistically significant level (p< 

0.01) and Kaiser–Mayer–Olkin  Measure  of  Sampling  

Adequacy/MSA) of 0.836.  

 Confirmatory factors analysis of endogenous 

variables of Environmental Health Behavior (EHB) 

 Confirmatory factors of Environmental Health 

Behavior (EHB) had Bartlett’s  test  of  Sphericity of 

11598.554 statistically significant level (p< 0.01) and 

Kaiser–Mayer–Olkin  Measure  of  Sampling  

Adequacy/MSA) of 0.856.  

 4. Results of effect among variables in model in 

terms of direct effect  

  4.1 Confirmatory factors of Environmental 

Health Knowledge (EHK) had direct effect to 

Inspiration of Public Mind (INS) and Environmental 

Health Behavior (EHB) with statistically significant at 

level of 0.01 with effect of 0.58 and 0.36.  Moreover, 

confirmatory factors in aspect of Environmental Health 

Knowledge (EHK) had indirect effect to Environmental 

Health Behavior (EHB) with statistically significant at 

level of 0.01 with effect of 0.31. 

 4.2 Confirmatory factors of Inspiration of 

Public Mind (INS) had direct effect to Environmental 

Health Behavior (EHB) with statistically significant at 

level of 0.01 with effect of 0.54.    

 4.3 Considering on structural model 

confirmatory factors of Environmental Health 

Knowledge (EHK) was able to explain the variation of 

endogenous factors of Inspiration of Inspiration of 

Public Mind (INS) to cause Environmental Health 

Behavior (EHB) with 66.00 percent as the following in 

equation (1). 

      EHB = 0.54*INS + 0.38*EHK…… (1)       

             (R2 = 0.66) 

 Equation (1) factors that had the most effect to 

Environmental Health Behavior (EHB) was Inspiration 

of Public Mind (INS) with effect of 0.54, and 

subsequence was Environmental Health Knowledge 

(EHK) with effect of 0.38. These were able to explain 

the variation of Environmental Health Behavior (EHB) 

with 66.00 percent.  

 Moreover, confirmatory factors Environmental 

Health Knowledge (EHK) was able to explain the 

variation of confirmatory factors of Inspiration of 

Public Mind (INS) with 34.00 percent with effect of 

0.58. Therefore, the equation can be written as the 

following equation (2).  

 INS = 0.58*EHB ……… (2)  

   (R2 = 0.34)  

Equation (2) factors that Environmental Health 

Knowledge (EHK) had the direct effect to Inspiration of 

Public Mind (INS) with 0.34.  
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 4.4 Considering on Chi-Square value/df was 

2.64 that was lesser than 5, therefore it was accepted 

that hypothetical model of research was congruent to 

empirical data. Moreover, it was considered on other 

statistical values to verify the congruence that were 

Goodness of Fit Index (GFI) and Adjust Goodness of 

Fit Index (AGFI) were 0.94 and 0.91 respectively (GFI 

> 0.90 and AGFI > 0.90), RMSEA <0.05 (0.047) and 

critical number =263.91 which was more than 200. It 

indicated that model was congruent to empirical data. 

The results of analysis of causal relationship model and 

analysis of path effect as presented in figure 1 and table 

1. 

 
Figure 1 Causal Relationship Model of Environmental Health Behavior 
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Table 1  

Direct and Indirect Effect of EHK Affecting EHB through INS                

Causal 

variable 

 

Result variables 

INS EHB 

TE IE DE TE IE DE 

EHK 0.58** 

(0.031) 

- 0.58** 

(0.031) 

0.67** 

(0.033) 

0.31** 

(0.029) 

0.36** 

(0.030 

INS - - - 0.54** 

(0.028) 

- 0.54** 

(0.028 
2χ   =  234.96;  df = 125                             CN = 263.91 df/2χ = 1.879 

GFI = 0.94               AGFI = 0.91                  RMSEA = 0.047                RMR = 0.013 

TE: Total Effect, IE: Indirect Effect, DE: Direct Effect  

 

Discussion 

The findings indicated that Environmental 

Health Knowledge (EHK) had direct effect to 

Environmental Health Behavior (EHB) with statistically 

significant at level of 0.01 with effect of 0.36. 

Considering from observed variable of Waste 

Management (X4), was highest correlation to 

Environmental Health Knowledge (EHK) with 0.80. 

This might be explained that the sample groups who are 

undergraduate students have recognized to the 

importance of waste accumulation in the university, 

therefore they have realized to raise the environmental 

awareness critical to assist to waste reduction. 

Consequently, Contagious Disease Prevention (X5), 

Disease Vector Control (X6), and Food Sanitation (X3), 

had rather high correlation to Environmental Health 

Knowledge (EHK) with 0.77, 0.72 and 0.67 

respectively. It is obviously seen that the undergraduate 

students have accepted that when the waste 

accumulation increasingly, the food sanitation, disease 

vector control, and contagious disease prevention 

should be paid attention. This indicated that it should 

challenge undergraduate students to participate in 

environmental projects and activities with correctly 

environmental health knowledge to maintain their 

health  and to decrease environment problems in diverse 

facets when considering on other environmental health 

knowledge about university physical environment, 

environment sanitation, management of institutional 

environment and prevention of accident and injury are 

all important to maintain environmental health of 

Rajabhat Mahasarakham University.  

However, Inspiration of Public Mind (INS) 

was revealed as very essential endogenous latent 

variable affected to result variable of Environmental 

Health Behavior (EHB) with the highest prediction 

power with 0.54. Additionally, observed variables of 

Consumption Behavior (Y1), Waste Management 

Behavior (Y2), Personal health Behavior (Y3), Disease 

Prevention and Control Behavior (Y4), Good Living 

Behavior (Y5), Shelter Sanitation Behavior (Y6), 

Energy Conservation Behavior (Y7) and Accidental 
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Prevention Behavior (Y8) are able to predict 

Environmental Health Behaviors with 0.28, 0.20, 0.91, 

0.47, 0.86, 0.33, 0.56, and 0.63. It is obviously seen that 

the Personal health Behavior (Y3) was the highest 

prediction power with 0.91 and subsequences were 

Good Living Behavior (Y5) with 0.86, Accidental 

Prevention Behavior (Y8) with 0.63, Energy 

Conservation Behavior (Y7) with 0.57, Disease 

Prevention and Control Behavior (Y4) with 0.47, 

Shelter Sanitation Behavior (Y6) with 0.33, 

Consumption Behavior (Y1) with 0.28, and Waste 

Management Behavior (Y2) with 0.20. It can be 

explained that most undergraduate students performed 

better personal health but they had rather poor waste 

management behavior.  

These were congruent to Thiengkamol concept 

(Thiengkamol,  2009a; Thiengkamol,  2009b;  

Thiengkamol,  2011e; Thiengkamol,  2011f,   and her 

different studies and her colleagues (Thiengkamol,  

2011f;  Thiengkamol, 2011i; Thiengkamol, 2011j; 

Thiengkamol, 2012d; Thiengkamol, 2012g; 

Thiengkamol, 2012h;  Donkonchum, &  Thiengkamol, 

2012; Pimdee, et al, 2012b; Phinnarach, et al, 2012a; 

Chomputawat et al., 2013b; Kotchakote et al., 2013a; 

Koonboonchan et al., 2013a; Petchang et al., 2013a; 

Prasertsri et al., 2013b; Suebsing et al., 2013a; 

Mongkonsin et al., 2013b; Sangsan-anan et al., 2012a; 

Jongwutiwet et al., 2012b) that the results illustrated 

that environmental education  influencing through 

inspiration of public mind for environmental 

conservation to perform better environmental behaviors 

whether consumption behavior, energy conservation 

behavior, waste management behavior, traveling 

behavior and knowledge transferring and supporting for 

environmental conservation when they had real practice 

through environmental conservation with inspiration of 

environmental conservation with public mind.  

Therefore, the research results should be 

integrated in the teaching and learning process for 

university students who are our future hope of 

environmental quality maintenance to reach actual 

sustainable development (Thiengkamol, 2009b; 

Thiengkamol, 2011e; Thiengkamol,  2011f;  

Thiengkamol, 2011j;  Thiengkamol, 2012g; ;  

Donkonchum, &  Thiengkamol, 2012; Donkonchum, et 

al, 2012a; Gonggool, et al, 2012b; Jongwutiwet, et al, 

2012b; Morrasri, et al, 2012b; Phinnarach, et al, 2012a; 

Pimdee, et al, 2012a; Ruboon, et al, 2012a; Sangsan-

anan,  et al, 2012b; Tumpracha, et al, 2012b;  

Udonboon, et al, 2012b; Waewthaisong, et al, 2012a; 

Mongkonsin, et al, 2013b; Koonboonchan et al., 2013a). 

 However, it might be concluded whether EHK 

and INS latent variables are play significant roles to 

cause environmental health behavior of consumption 

behavior, waste management behavior, personal health 

behavior , disease prevention and control behavior, 

good living behavior, Shelter sanitation behavior, 

energy conservation behavior and accidental prevention 

behavior  through INS. Therefore, the model of EHK 

affecting through INS to EBH was verified the proposed 

model was fitted with all observed variables according 

to criteria of Chi-Square value differs from zero with no 

statistical significant at 0.01 level or Chi-Square/df 

value with lesser or equal to 5, 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 
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index level of model congruent value, AGFI (Adjust 

Goodness of Fit Index) between 0.90-1.00. 

 

Recommendation 

 The finding indicated that the inspiration of 

public mind play very important role to make 

undergraduate students to change their environmental 

health behavior, therefore, we can create activities to 

encourage them to practice better environmental 

health behavior.  
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การสํารวจภาวะสมองเส่ือม การปฏบัิติกจิวตัรประจําวนัขั้นพืน้ฐาน และ 

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ศูนย์พฒันาการจัดสวสัดิการสังคม จังหวดัปทุมธานี    

A Survey of Dementia, Basic Activities of Daily Living, and Depression of Older People at 

Social Welfare Development Center Elderly, Pathumthani  

                                                                                                                                         นิติกุล บุญแกว้, อญัชลี ช. ดูวอล, นุชรินทร์ โพธารส, มลฤดี เพช็ร์ลมุล และสุพิญญา คงเจริญ                                                                                                              

บทคัดย่อ   

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาแบบตดัขวาง (Cross-sectional descriptive study) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาความชุกของภาวะสมองเส่ือม การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน และภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ คดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย จาํนวน 88 ราย จากผูสู้งอายุท่ีพกัอาศยัในศูนยพ์ฒันาการจดัการสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุ
จงัหวดัปทุมธานี ระหวา่งสิงหาคมถึงกนัยายน พ.ศ. 2557 รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบวดั
การดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน (basic  Activities of  Daily Living--ADLs) แบบวดัความเศร้าในผูสู้งอายุไทย 
(Thai Geriatric Depression Scale--TGDS) และแบบทดสอบสมรรถภาพของสมอง (Thai Mental State Examination--

TMSE) ทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือโดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากบั 0.91, 0.80, และ 0.82 

ตามลาํดบั วิเคราะห์ผลดว้ยสถิติบรรยาย ความถ่ี และร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า ความชุกของภาวะสมองเส่ือมร้อยละ 50 

ส่วนใหญ่สามารถประกอบกิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐานไดเ้องร้อยละ 79.55 แต่ตอ้งพ่ึงพาผูดู้แลในการขั้นลงบนัได และ
มีปัญหาในการกลั้นถ่ายหรือตอ้งสวนอุจจาระ ร้อยละ 46.59 และร้อยละ 44. ตามลาํดบั และส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้า
เล็กนอ้ยร้อยละ 53.41 ดงันั้น ขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ อาจเป็นแนวทางสําหรับบุคลากร
สุขภาพและผูดู้แลผูสู้งอาย ุในการป้องกนัหรือชะลอภาวะสมองเส่ือม ใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุตามระดบัการพ่ึงพา 
รวมถึงแกไ้ขและป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอาย ุ 
 

คําสําคัญ: ผูสู้งอาย,ุ ภาวะสมองเส่ือม, ภาวะซึมเศร้า, การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน 
 

Abstract  

This study was cross-sectional survey research aiming to investigate the prevalence of dementia, basic 

activities of daily living, and depression among elderly. The sample was 88 olders people in Pathum Thani social 

welfare development center selected by using simple random sampling. Data were gathered between September - 

August, 2014. The demographic questionnaire, basic Activities of Daily Living, Thai Geriatric Depression Scale, and 

Thai Mental State Examination were used for data collecting. The reliabilities were 0.91, 0.80, and 0.82, respectively. 

Data were analyzed using descriptive statistic. The study revealed that older people had the prevalence dementia was 

50%, the most basic ADLs were 79.55% but still dependent on stairs, and bowels were 46.59 %, and 44.3%, 

respectively. The older people had depression at a low level 53.41%. Therefore basic information on the physical, 

intellectual and psychology may be beneficial for health personal and caregivers to prevent or delay dementia, care to 

help older people as the dependency, the correct and prevent depression in older people    
 

Keywords:  older people, elderly, dementia, depression, basic activities of daily living 
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ความนํา 

ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ(aging 

society) เม่ือปี พ.ศ. 2548 กล่าวคือมีจาํนวนผูสู้งอายุ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และคาดวา่จะ
เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายแุบบสมบูรณ์ (aged society) ในปี 
พ.ศ. 2568 คือจะมีจาํนวนผูสู้งอายมุากกวา่ร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมด (สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม, 

2549) ทั้งน้ีวยัสูงอายมีุการเปล่ียนแปลงทางร่างกายไป
ในทางเส่ือมถอยตามวยั รวมถึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพจิตใจและสงัคมตามสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่
ของแต่ละคน การประเมินผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์แบบ 
(Comprehensive Geriatric Assessment--CGA) เป็น
ขั้นตอนการคน้หาปัญหาท่ีมีหลากหลาย รวมถึงประเมิน
ความสามารถในการทาํหนา้ท่ีของร่างกาย สติปัญญา 
และจิตใจของผูสู้งอาย ุทาํใหก้าํหนดแนวทางในการดูแล
ไดส้อดคลอ้งกบับริบทของผูสู้งอายแุต่ละราย (Matteson, 

Mcconnell & Linton, 1996) ดว้ยบริบทของศูนย์
พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอาย ุจงัหวดัปทุมธานี 
ในปี พ.ศ. 2557 พบสดัส่วนผูดู้แลหรือพ่ีเล้ียงต่อผูสู้งอายุ
เพียง 1:10 คน มีจาํนวนผูสู้งอายทุั้งส้ิน 100 คน ทั้งน้ีทาง
ศูนยย์งัตอ้งรองรับจาํนวนผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึนอีก 20 คน 
โดยรวมผูสู้งอายจุะมีความเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง มี
ปัญหาทางจิตใจ มีการเปล่ียนแปลงทางสติปัญญาการ
รับรู้ ส่งผลใหต้อ้งพ่ึงพาผูดู้แลหรือพ่ีเล้ียงเพ่ิมข้ึน ดว้ย
อตัราส่วนการพ่ึงพิงท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนและเพ่ือ
ประโยชนแ์ก่ผูสู้งอายเุองท่ีตอ้งการไดรั้บการดูแลท่ี
เหมาะสม ผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุตอ้งทราบการเปล่ียนแปลง
ของผูสู้งอายเุพ่ือใหค้วามช่วยเหลือสอดคลอ้งกบับริบท
ของผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความดูแล ผูวิ้จยัจึงประเมินผูสู้งอายุ
ในเร่ืองการประกอบกิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน (basic 

Activities of Daily Living--ADLs) ภาวะสมองเส่ือม 
(dementia) และภาวะซึมเศร้า (depression) 

การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน เป็นการ
ประมินความสามารถในการทาํหนา้ท่ีของร่างกาย

เก่ียวกบัการช่วยเหลือตวัเองของผูสู้งอายรุวมถึงความ
ตอ้งการการช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงพบวา่ผูสู้งอายวุยั 
70 ปี ร้อยละ 75 มีความบกพร่องในการช่วยเหลือตนเอง
เพ่ือปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั ผูสู้งอายวุยั 75 ปี ร้อยละ 30 

ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดเ้องในเร่ืองการ
อาบนํ้า การสวมใส่เส้ือผา้ การใชห้อ้งนํ้า การเคล่ือนยา้ย 

และการรับประทานอาหาร (Sands et al., 2006) สาํหรับ
ภาวะสมองเส่ือมเป็นการเปล่ียนแปลงทางสติปัญญา 
สมองเส่ือมเป็นโรคเร้ือรังท่ีมีสาเหตุจากการทาํงาน
ผิดปกติของสมองดา้นการรู้คิดและสติปัญญา อาการ
เด่นชดัคือมีความจาํเส่ือม ตลอดจนอาจมีพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ และอารมณ์เปล่ียนแปลง โดยทัว่ไปผูสู้งอายุ
สมองเส่ือมจะมีความบกพร่องทกัษะการใชภ้าษา การคิด 
และการตดัสินใจ แต่ไม่มีการสูญเสียระดบัความรู้สึกตวั 

(รัชนี นามจนัทรา, 2553) จากรายงานการสาํรวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดย วิชยั เอกพลากร (2553) คร้ังท่ี 4 พบ
ภาวะสมองเส่ือมในวยั 60 ปีข้ึนไปร้อยละ 12.3 และพบ
มากท่ีสุดร้อยละ 32.5 ในผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 80 ปีข้ึนไป 

เม่ืออายมุากข้ึนจะพบภาวะสมองเส่ือมมากข้ึน อาจเกิด
จากการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างของสมอง นํ้าหนกั
สมองลดลง รวมถึงความสามารถในการจดจาํลดลงเม่ือ
อายมุากข้ึน (Carlson et al., 2008) สาเหตุอ่ืนๆ ไดแ้ก่โรค
เร้ือรัง จากการศึกษาเร่ืองความดนัโลหิตสูงและระดบั
สติปัญญาในผูสู้งอาย ุพบวา่ ผูท่ี้เป็นโรคความดนัโลหิต
สูงมีความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือม (Wysocki et 

al., 2012) การศึกษาของ Ohara และคณะ (2011) พบวา่ 
ผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคเบาหวานมีอุบติัการณ์ในการเกิดภาวะ
สมองเส่ือมสูงกวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นโรคเบาหวาน ส่วนภาวะ
ซึมเศร้า เป็นภาวะท่ีทาํใหผู้สู้งอายเุส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย
มากกวา่ร้อยละ 50 เส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหวัใจ
กวา่ 1.5-3 เท่าของคนทัว่ไป (เอกราช เพ่ิมศรี และคณะ, 

2556) โรคซึมเศร้าในผูสู้งอายมุกัไม่ไดรั้บการวินิจฉยั 
เน่ืองจากอาจเห็นวา่เป็นปกติของผูสู้งอายท่ีุเม่ืออายมุาก
จะมีอาการหดหู่ ทอ้แท ้เศร้า หรืออาจคิดวา่อาการเหล่าน้ี
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เป็นอาการท่ีเกิดร่วมกบัโรคทางกายอ่ืนๆ เช่น อ่อนเพลีย 
เบ่ืออาหาร และนอนไม่หลบั ดงันั้นการคดักรองดว้ยการ
ประเมินความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั 
ภาวะสมองเส่ือม และภาวะซึมเศร้า อาจเป็นประโยชนใ์น
การดูแลผูสู้งอาย ุเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับผูดู้แล
ผูสู้งอาย ุเพ่ือหาแนวทางในการป้องกนัหรือชะลอปัญหา
สุขภาพ เพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความดูแล
ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

เพ่ือสาํรวจภาวะสมองเส่ือม การปฏิบติักิจวตัร
ประจาํวนั และภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายท่ีุศูนย์
พฒันาการจดัการสวสัดิการผูสู้งอาย ุจงัหวดัปทุมธานี 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

เน่ืองจากเป้าหมายสาํคญัในการดูแลผูสู้งอายคืุอ 
การคงไวซ่ึ้งความสามารถในการทาํหนา้ท่ีของร่างกาย
และจิตวิญญาณ เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่ทั้งน้ีในวยัสูงอายจุะมีการ
เปล่ียนแปลงความสามารถทางกาย ความรู้สึกทางจิตใจ 
และสติปัญญาทางสมอง ทั้งหมดน้ีจะส่งผลกระทบต่อ
ความสุข ความพอใจ และคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ
ดงันั้นการประเมินผูสู้งอายเุก่ียวกบัภาวะสมองเส่ือม การ
ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั และภาวะซึมเศร้า จึงเป็น
แนวทางในการส่งเสริมหรือฟ้ืนฟสุูขภาพแก่ผูดู้แล
ผูสู้งอายตุ่อไป  

 ภาวะสมองเส่ือม เป็นกลุ่มอาการสมองเส่ือมใน
ผูสู้งอาย ุหรือ Major Neurocognitive Disorder (Major 

NCD) มีสาเหตุจากความผิดปกติของการทาํงานของ
สมองดา้นการรู้คิดและสติปัญญา โดยมีการเส่ือมของ
ความจาํเป็นอาการเด่น ไม่มีความผิดปกติของระดบัความ
รู้สึกตวั มีความผิดปกติทางดา้นความคิด การตดัสินใจ 
การเคล่ือนไหว ร่วมกบัมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
บุคลิกภาพและอารมณ์ มีความสามารถในการคิดเชิง

เซอ้น (abstract thinking) ลดลง (รัชนี นามจนัทรา, 2553) 

กลุ่มอาการดงักล่าวน้ีจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัในผูสู้งอาย ุเช่น มีปัญหาในการใช้
โทรศพัทเ์พ่ือการส่ือสาร ปัญหาในการรับประทานยา 
แยกตวัไม่เขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม ส่งผลใหคุ้ณภาพ
ชีวิตแยล่ง (Montejo, Montenegro, Fernandez & Maestu, 

2012) จากการศึกษาทัว่ทั้งประเทศ รวม 30 โรงพยาบาล 
พบวา่ร้อยละ 30 ของผูสู้งอายวุยั 75 ปีไม่สามารถปฏิบติั
กิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง ทั้งทางดา้นการอาบนํ้า 
การสวมใส่เส้ือผา้ การใชห้อ้งนํ้า การเคล่ือนท่ี และการ
รับประทานอาหาร (Sands et al., 2006) ทาํใหเ้พ่ิม
สดัส่วนการพ่ึงพาผูดู้แล การประเมินกิจวตัรประจาํวนัขั้น
พ้ืนฐานเป็นตวัช้ีวดัระดบัการภาวะการพ่ึงพาผูดู้แล การ
ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐานหมายรวมถึงการ
ประกอบกิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเองดา้นการสวมใส่
เส้ือผา้ การรับประทานอาหาร การทาํความสะอาด
ใบหนา้ ปากฟัน และผม การเคล่ือนท่ีในบา้นหรือหอ้ง 
การเคล่ือนยา้ยตวั การใชห้อ้งนํ้า การข้ึนลงบนัได การ
กลั้นปัสสาวะอุจจาระ และการอาบนํ้า กล่าวไดว้า่อาการ
สมองเส่ือมทาํใหผู้สู้งอายพุร่องต่อการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัดว้ยตนเอง ตอ้งพ่ึงพาผูดู้แลมากข้ึน ทั้งน้ี
ภาวะสมองเส่ือมเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหผู้สู้งอายมีุภาวะ
ซึมเศร้า   ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าเพ่ิมความเส่ียงต่อ
ภาวะทุพพลภาพทางดา้นร่างกาย เส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย 
ทาํใหสุ้ขภาพเส่ือมลงทั้งดา้นร่างกาย ความคิดความจาํ 
และความสามารถทางสงัคม ทาํใหเ้พ่ิมอตัราการเสียชีวิต  
(เทพฤทธ์ิ วงศภ์ูมิ, จกัรกฤษณ์ สุขยิ่ง, และ อุมาพร อุด
มทรัพยากลุ, 2554) ปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีทาํใหผู้สู้งอายเุกิด
ภาวะซึมเศร้า เช่น โรคประจาํตวัหรือโรคเร้ือรัง รายได ้
สถานภาพสมรส ภาวะสุขภาพ ยาท่ีใชเ้ป็นประจาํ 
สมัพนัธภาพในครอบครัว เป็นตน้ (สุทธานนัท ์ชุนแจ่ม, 

โสภิณ แสงอ่อน, และ ทศันา ทวีคูณ, 2554) ซ่ึงจากการ
ทบทวนงานวิจยัเก่ียวกบัโรคเร้ือรังคือเบาหวาน (Bordier 

et al., 2014) พบวา่ ผูป่้วยท่ีมีระดบันํ้าตาลในเลือดตํ่า เป็น
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สาเหตุใหญ่ของการเกิดภาวะสมองเส่ือม เกิด
ภาวะแทรกซอ้นเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ในท่ีสุดความ
เจบ็ป่วยทางกายและภาวะพร่องทางสติปัญญานาํไปสู่
ภาวะซึมเศร้า แต่ทั้งน้ีพบวา่ผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักาย
สมํ่าเสมอ สามารถป้องกนัการเกิดภาวะซึมเศร้าได ้
(Bhamani, Khan & Karim, 2014) 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การประเมินผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์แบบ 
(comprehensive geriatric assessment) (Extermann, 

2005; Matteson, Mcconnell, & Linton, 1996) เป็น
ขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัในการพยาบาลผูสู้งอาย ุเพ่ือ
คน้หาปัญหาท่ีมีหลากหลายของผูสู้งอาย ุและประเมิน
ความสามารถในการทาํหนา้ท่ีของผูสู้งอาย ุซ่ึงทาํให้
พยาบาลสามารถกาํหนดแนวทางในการดูแลได้
สอดคลอ้งกบับริบทของผูสู้งอายแุต่ละราย การประเมิน
ประกอบดว้ยการประเมิน 6 ดา้น (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 

2554) ดงัน้ี 

1. การประเมินสุขภาพดา้นร่างกาย (physical 

assessment) 

2. การประเมินสุขภาพดา้นจิตใจ (mental 

assessment) 

3. การประเมินดา้นสติปัญญา (cognitive 

assessment) 

4. การประเมินดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (social 

and environment assessment) 

5. การประเมินระบบสนบัสนุนทางสงัคม (social 

support) 

6. การประเมินความสามารถในการทาํหนา้ท่ี 

(functional assessment) 

คร้ังน้ีผูวิ้จยัประเมินปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในแต่ละดา้น ดงัน้ี  (1) ดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่ ภาวะสมอง
เส่ือม (2) ดา้นความสามารถในการทาํหนา้ท่ีของร่างกาย 
ไดแ้ก่ การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน และ (3) 

ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ภาวะซึมเศร้า เน่ืองจากเป็นปัญหา
สุขภาพท่ีผูสู้งอายตุอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในเบ้ืองตน้ 

 การประเมินดา้นสติปัญญา (Cognitive 

assessment) แบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย (TMSE) 

เป็นการถามในเร่ืองการรับรู้ วนั เวลา สถานท่ี ความจาํ 
การคาํนวณ การส่ือสาร จากการเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์แบบทดสอบสภาพสมองเส่ือมเบ้ืองตน้ 
(ฉบบัภาษาไทย) (MMSE-Thai) 2002 และแบบทดสอบ
สมรรถภาพสมองไทย (TMSE) ในการคดักรองผูสู้งอายุ
ภาวะสมองเส่ือม พบวา่แบบทดสอบทั้งสองมี
ความสมัพนัธ์กนั การคดักรองผูสู้งอายภุาวะสมองเส่ือม
ไดผ้ลการศึกษาไปในแนวเดียวกนั (อรวรรณ์ คูหา, บูริณี 
บุญมีพิพิธ, จิตนภา วณิชวโรตฒ,์ และ นนัทศกัด์ิ               
ธรรมานวตัร์, 2552) 

 การประเมินความสามารถในการทาํหนา้ท่ีของ
ร่างกาย (Functional assessment) เป็นการคดักรอง
ความสามารถในการทาํหนา้ท่ีของร่างกาย เก่ียวกบัการ
ประกอบกิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน (basic ADLs) ท่ี
พฒันาข้ึนโดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (Barthel  

ADL index) เป็นการวดัวา่ผูสู้งอายทุาํอะไรไดบ้า้ง ถาม
ถึงกิจกรรมท่ีปฏิบติัในระยะเวลา 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา 
ไดแ้ก่ การสวมใส่เส้ือผา้ การรับประทานอาหาร การทาํ
ความสะอาดใบหนา้ ปากฟัน และผม การเคล่ือนท่ีใน
บา้นหรือหอ้ง การเคล่ือนยา้ยตวั การใชห้อ้งนํ้า การข้ึนลง
บนัได การกลั้นปัสสาวะ การกลั้นถ่ายอุจจาระ และการ
อาบนํ้า  
 การประเมินดา้นจิตใจ (Mental assessment) 

แบบประเมินสุขภาพจิตหรือแบบวดัความเศร้าใน
ผูสู้งอายไุทย (TGDS) เป็นการวดัความรู้สึกของผูสู้งอายุ
ในช่วงเวลา 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมา โดยใหต้อบวา่ใช่ หรือ
ไม่ใช่ ผูสู้งอายตุอ้งไม่มีอาการแสดงออกถึงความเจบ็ป่วย
อยา่งชดัเจนทางร่างกายหรือทางจิตใจ 

  

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 177

�������������������  
����������������������� 

���������� �� ����������������� 60 �� ������ ��� ���

������������� 100 �� ���� ��������������������������

������������������� �������� ��������������� 

 ���������������� �� ����������������� 60 �� ������ ���

������������������������������������������� �������� 

��������������� ��������������������� (Inclusion 

criteria) ������ ������������ ���������������������� 

������������������������ ����������� �������������

�������������������������������� �������� �������

��������������� 1 �����������  

 ������������������������������� �� ������

���������������������������������������� (Simple 

Random Sampling) ��������������������������� 

(Inclusion Criteria) �������������������������������

��� ������������������������ 100 �� ���� ������ �����������

�����������������������������������������������������

��������������� 88 �� 

  

���������������� ���������� 
 ������������������������������ �������������� 4 

���� ������  

 ������� 1 ������������������������ 

���������� ��� ���� ����� ����������� �����

�������� �������������������� ������������ ������ 7 

��� 

 ������� 2 ���� ���������� ������������� (basic 

ADLs) ����������� Barthel ADL index ������������ 

���������������� ������������� ��� ������������

��������������� �������� ��������������������� 20 ���

�������������� 0 �������� ����������������������������

�������������� 2 ���������������� ��������������

����������� ������������������������������ ���������

��� 0 ������������ ��� �����������������������������

�������� ����������������� ���������������

������ ������ ����� ��������������������������� 

����������������� �������������� �������������� ���

������������������� ������������� ������ 10 ��� ��� �

�����������������������������������������

�������������� �� ������� (�����������) �������

�� ���������������������������������������������� ��������� 

�������������������������������� ���������� ������

���������������������������������������������

���� ���������� ������� ����������������������������

������������������������������ ������� (� ������  

����������, ��� ������� ��������, 2558) �����������

������������������������������� ���������������

������� 0.91 

������������������� basic ADLs ������  

��������  ����� 

� 12 ������������� ������

������������������ ���/����

����������� ����� ����� ���

�������� 

������� 5-11 ������������ ������

������������������������� 

� 4 ������������� ���������������

���������  

������� 3 ����������������������� 

(TMSE) ��� ����������������������� � � �� ���� ������� 

������� ��������� ���������� ����������������

�������� Train the Brain Forum (Thailand) �����

����������������������  2536 ����������� 

Folistein’s Mini-Mental State Examination (MMSE) 

������ 11 ��� ��������� 30 ����� �����������

���������������������������������������������

��������� (�����������) (MMSE-Thai) 2002 ���



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology178 Vol. 9 No. 3 September-December 2015

����������������������� (TMSE) ��������

������ ���������������������� �����������������

�������������������� ������������ ����������������

���������������������������������� (������� ����, 

������ ����������, ������ ����������, ��� ����������   

�����������, 2552) ��������� ������������������������� 

TMSE ��������������������� 30 ����������������� 0

����� TMSE ���������������������� 23 ������������

���������� ������������������������������������������

���������������������� 0.82  

 ������������������� TMSE ������  

��������            ����� 

24-30             ��������   

18-23              ���������������������� ���������  

0-17               ���������������������� ����  

������������������� 23    ����������������  

������� 4 ����������������������� ����������� 

(TGDS) ��� ������������������ ������������������

��������� 19 �� ��� 14 ������������������� 

���������������������������������������������

�� ����������� ��������������� Geriatric Depression 

Screening (GDS) ����������� ������ ��������� 

(2535) ��������������� .94 ��� ��������������������� 30 

����������������� 0 ���������������������� ���� ������

������������ ���������������������� 0.80 ������

������������������ �������������������������������� 

����� �������� ��������������������������� ������

������ ��� ���� ������ ������ 30 ��� 

 ����������������������� 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 

27, 29, 30 ��� 1 ����� 

 ������������ ������������� ��� 1 ����� 

 ������������������� TGDS ������  

 

 

��������  ����� 

0-12   �� ������������������������� 

13-18   �� ������������������������������ 

19-24   �� ����������������������������� 

25-30   �� ��������������������������������� 

  
��������������� 
 �� ����������� ��� �������������������������������

����� ���������������������������� ������  (1) �� ������

���������������������������������� �����������

��������������� (2) �� �������������������������������������

�������������������������������������� �������� �������

�������� ���������������� ����� ����������������� 

100 �� (3) �� ������������������������������������

� ���������������������� ������������������ ������

���������������� ������������� ������������������������

����������������������������������� ����  � ���������

�������������� �� �������������� �������� �������������

������������ ���� �������� ���������������������������

�� ��� ������������ ��������������������������������

��������������������������������������������

������� �����������������������������������������

���� ������������������������������ �������������

�������������������������� ������������������� �����

������������������������������������������ ��������

�������������������������������������������� (4) �����

�������������������������������������������������� 

�� ����������������������������������������

������������� ��������������������������� ������������

�������������������������������� 30-45 

���� ����������� ���������������������������

������������ �� ����������������������� �����������

��������������� �������������������� ���������������������

����������� (5) ��������� �����������������



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 179

แบบสอบถามและไดรั้บการสัมภาษณ์แลว้ ผูวิ้จยักล่าว
ขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมวิจยัท่ีใหค้วามร่วมมือ และ (6) ผูวิ้จยั
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถว้น  
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยันาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคล ดว้ย
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าพิสยั ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การปฏิบติักิจวตัร
ประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน ภาวะสมองเส่ือม และภาวะซึมเศร้า
ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และร้อยละ  
 

ผลการวจัิย  

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล และลกัษณะของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นผูสู้งอายท่ีุ
พกัอาศยัในศูนยพ์ฒันาการจดัการสวสัดิการผูสู้งอาย ุ
จาํนวน 88 คน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.5 เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 40.9 มีช่วงอาย ุ70-79 ปี (M = 74.41, SD = 7.98) 

ร้อยละ 100 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 67.1 มีสถานภาพ
สมรสคู่ ร้อยละ 62.5 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 63 มี
รายไดต่้อเดือน 1,000-10,000 บาท ร้อยละ 64.8 เป็นโรค 
1-2 โรค โดยร้อยละ 42 เป็นโรคความดนัโลหิตสูงมาก
ท่ีสุด รองลงมาร้อยละ 39.8 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 34 

เป็นไขมนัในเลือดสูง และร้อยละ 11.4 เป็นโรคขอ้เข่า
เส่ือม 

ส่วนท่ี 2 ภาวะสมองเส่ือม 

  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีระดบัการ
เรียนรู้ปกติ ร้อยละ 28.41 สูญเสียการเรียนรู้มาก และร้อย
ละ 21.59 สูญเสียการเรียนรู้นอ้ย ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาผลการ
คดักรองความชุกในการเกิดภาวะสมองเส่ือมเท่ากบัร้อย
ละ 50 (ผูท่ี้มีคะแนนเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 23 หรือสูญเสีย
การเรียนรู้นอ้ยถึงมาก) ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ส่วนท่ี 3 การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั 

       กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 79.55 สามารถ
ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเองและสามารถช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นได ้(กลุ่มติดสังคม) ร้อยละ 15.91 ตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นบา้ง 
(กลุ่มติดบา้น) และ ร้อยละ 4.45 ตอ้งใหผู้อ่ื้นคอย
ช่วยเหลือกิจวตัรประจาํวนัทั้งหมด (กลุ่มติดเตียง) ดงั
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา
ความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจาํวนัรายดา้น 
พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 สามารถรับประทานอาหาร
ไดด้ว้ยตนเอง รองลงมาร้อยละ 82.95 สามารถสวมใส่
เส้ือผา้ไดเ้อง แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.59 ตอ้งพ่ึงพาผูดู้แล
ในการข้ึนลงบนัได 1 ชั้น รองลงมาร้อยละ 44.3 ตอ้ง
พ่ึงพาผูดู้แลในเร่ืองการกลั้นหรือตอ้งการสวนอุจจาระ ดงั
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 

ส่วนท่ี 4 ภาวะซึมเศร้า 

กลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 53.41 มี
ภาวะซึมเศร้าเลก็นอ้ย ร้อยละ 23.86 ไม่มีภาวะซึมเศร้า 
และร้อยละ 5.68 มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 4 

 

ตาราง 1  

จาํนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะสมองเส่ือม (N=88) 

 

การทดสอบสมรรถภาพสมอง 

ปกติ 

24-30 คะแนน 

N (%) 

สูญเสียการเรียนรู้เลก็นอ้ย 

18-23 คะแนน 

N (%) 

สูญเสียการเรียนรู้มาก  
0-17 คะแนน 

N (%) 

ความสามารถในการเรียนรู้ 44 (50) 19 (21.59) 25 (28.41) 

* คะแนนเท่ากบั หรือนอ้ยกวา่ 23 คะแนน หมายถึง มีความจาํบกพร่อง เกิดภาวะสมองเส่ือม 
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 ตาราง 2  

จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติกิจวัตรประจาํวัน (N=88) 

 

การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั  
 

 

กลุ่มติดสังคม  
ADL: ตั้งแต่ 12 คะแนน 

ข้ึนไป  
N (%) 

กลุ่มติดบา้น 

ADL: 5-11 คะแนน 

 

N (%) 

กลุ่มติดเตียง 

ADL: 0-4 คะแนน 

 

N (%) 

ความสามารถในการปฏิบติั
กิจวตัรประจาํวนั  

 

70 (79.55) 

 

14 (15.91) 

 

4 (4.45) 

 

ตาราง 3  

จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาํแนกตามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาํวัน รายด้าน (N=88) 

 

ตาราง 4  

จาํนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาํแนกตามระดับความเศร้า (N=88) 

 

ภาวะซึมเศร้า 

 

 

ไม่มีภาวะ
ซึมเศร้า 

0-12 คะแนน 

N (%) 

มีภาวะซึมเศร้า
เลก็นอ้ย 

13-18 คะแนน 

N (%) 

มีภาวะซึมเศร้า
ปานกลาง 

19-24 คะแนน 

N (%) 

มีภาวะซึมเศร้า
เศร้ารุนแรง 

25-30 คะแนน 

N (%) 

ความเศร้าในผูสู้งอาย ุ 21 (23.86) 47 (53.41) 15 (17.05) 5 (5.68) 

 

 

การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน  
 

ช่วยเหลือตนเองได ้

(Independent) 

N (%) 

ตอ้งพ่ึงพาผูดู้แล 

(Dependent) 

N (%) 

การรับประทานอาหาร (feeding) 74 (84.1) 14 (15.9) 

การสวมใส่เส้ือผา้ (dressing) 73 (82.95) 15 (15.9) 

ลา้งหนา้ หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด (grooming) 70 (79.5) 18 (20.5) 

การอาบนํ้า (bathing) 70 (79.5) 18 (20.5) 

ลุกนัง่จากท่ีนอน หรือจากเตียงไปยงัเกา้อ้ี (transfer) 59 (67) 29 (33) 

การใชห้อ้งนํ้า (toilet use) 57 (64.8) 31 (35.2) 

การกลั้นปัสสาวะ (bladder) 54 (61.4) 34 (38.6) 

การเคล่ือนท่ีภายในหอ้งหรือบา้น (mobility) 53 (60.2)  35 (39.8) 

การกลั้นการถ่ายอุจจาระ (bowels) 49 (55.7) 39 (44.3) 

การข้ึนลงบนัได 1 ชั้น (stairs) 47 (53.4) 41 (46.59) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 181

การอภิปรายผล  

จากการคดักรองภาวะสมองเส่ือม ผลการวิจยั
คร้ังน้ีพบวา่ผูสู้งอายอุาจมีภาวะสมองเส่ือมเน่ืองจากมี
ความจาํบกพร่องถึงร้อยละ 50 เม่ือจาํแนกตามระดบัการ
สูญเสียการเรียนรู้พบวา่ ร้อยละ 28.41 มีการสูญเสียการ
เรียนรู้มาก และร้อยละ 21.59 มีการสูญเสียการเรียนรู้
นอ้ย สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสมองตามวยั 
เม่ืออายมุากข้ึนความชุกของภาวะสมองเส่ือมก็จะเพ่ิมข้ึน
ดงัเช่นกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 40.9 มีช่วง
อายท่ีุ 70-79 ปี จึงอาจทาํใหพ้บความชุกของภาวะสมอง
เส่ือมไดถึ้งร้อยละ 50 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาวดี 
พุฒิหน่อย และ วรรณนิภา บุญระยอง (2555) ท่ีพบวา่
ความชุกของภาวะสมองเส่ือมเพ่ิมข้ึนตามอาย ุรวมถึง
กลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีร้อยละ 42 เป็นโรคความดนัโลหิตสูง 
ร้อยละ 39.8 เป็นโรคเบาหวาน โรคเร้ือรังเหล่าน้ีอาจทาํ
ใหเ้กิดภาวะเส่ือมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง
ความดนัโลหิตสูงและการลดลงของระดบัสติปัญญาใน
ผูสู้งอาย ุพบวา่ ผูท่ี้เป็นโรคความดนัโลหิตสูงมีความเส่ียง
ในการเกิดภาวะสมองเส่ือม (Wysocki et al., 2012) และ
จากการศึกษาของ Ohara และคณะ (2011) พบวา่ผูสู้งอายุ
ท่ีเป็นโรคเบาหวานมีอุบติัการณ์ในการเกิดภาวะสมอง
เส่ือมสูงกวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นโรคเบาหวาน 

 การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั ผลการวิจยัคร้ังน้ี
พบวา่ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ร้อยละ 79.55 สามารถปฏิบติั
กิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเองและสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ได ้ร้อยละ 15.91 ตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นบา้ง และร้อยละ 4.45 

พ่ึงพาผูดู้แลในการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัทั้งหมด 
เน่ืองจากท่ีศูนยพ์ฒันาการจดัการสวสัดิการสงัคม จงัหวดั
ปทุมธานี มีจาํนวนผูดู้แลหรือพ่ีเล้ียงประมาณ 10 คนต่อ
การดูแลผูสู้งอายทุั้งหมดประมาณ 100 คน จึงทาํให้
ผูสู้งอายคุร้ังน้ีโดยส่วนใหญ่ท่ีไม่มีขอ้จาํกดัทางร่างกาย 
สามารถช่วยเหลือตนเองในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัใน 

การรับประทานอาหารร้อยละ 84.1 และสามารถสวมใส่
เส้ือผา้ไดเ้องร้อยละ 82.95 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Koq (2015) พบวา่ ผูสู้งอายรุ้อยละ 92.7 สามารถ
รับประทานอาหารไดเ้อง และร้อยละ 81.5 สวมเส้ือผา้ได้
เอง อยา่งไรกต็ามมีบางกิจกรรมท่ีส่วนใหญ่ผูสู้งอายตุอ้ง
พ่ึงพาผูดู้แล เน่ืองจากผูสู้งอายุมีขอ้จาํกดัทางร่างกายเป็น
โรคขอ้เข่าเส่ือมร้อยละ 11.4 ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์
ช่วยเดิน รวมถึงหลายรายท่ียงัไม่เคยรับการตรวจวินิจฉยั
วา่เป็นขอ้เข่าเส่ือม ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการข้ึนลง
บนัไดร้อยละ 46.59  และร้อยละ 44.3 พบวา่กลั้นถ่าย
ไม่ไดห้รือตอ้งสวนอุจจาระ ทั้งน้ีเน่ืองจากในวยัสูงอายุ
มกัพบปัญหาทอ้งผกูเป็นผลมาจากการเคล่ือนไหวของ
ลาํไสล้ดลง อาจทาํใหต้อ้งช่วยสวนอุจจาระ รวมถึงอาจ
เป็นผลมาจากการหยอ่นตวัของกลา้มเน้ือหูรูดชั้นนอกท่ี
ทวารหนกัทาํใหก้ลั้นอุจจาระไม่ได ้(วิไลวรรณ ทองเจริญ
, 2554) สาํหรับสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทาํใหผู้สู้งอายพุร่องในการ
ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัคือโรคเร้ือรัง ไดแ้ก่ ความดนั
โลหิตสูง เบาหวาน และภาวะไขมนัในเลือดสูง ทาํใหเ้พ่ิม
ขอ้จาํกดัทางกายในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัดว้ย
ตนเอง (Gunes, Demircioglu, & Karaoglu, 2005) 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Bordier และ คณะ (2014) 

พบวา่ โรคเบาหวานเป็นปัจจยัท่ีทาํใหร้ะดบัการเรียนรู้
ลดลง ส่งผลใหพ้ร่องในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัดว้ย
ตนเอง  
 ภาวะซึมเศร้า ผลการศึกษา พบวา่ ผูสู้งอายสุ่วน
ใหญ่ร้อยละ 53.41 มีภาวะซึมเศร้าเลก็นอ้ย ร้อยละ 23.86 

ไม่มีภาวะซึมเศร้า และร้อยละ 5.68 มีภาวะซึมเศร้า
รุนแรง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาความชุกของโรค
ซึมเศร้าในประชากรสูงอายเุท่ากบัร้อยละ 5.9 (เทพฤทธ์ิ 
วงศภ์ูมิ, จกัรกฤษณ์ สุขยิ่ง, และ อุมาพร อุดมทรัพยากลุ, 

2554) กลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 98.9 มีโรค
ประจาํตวั ร้อยละ 63 มีรายไดร้ะหวา่ง 1,000-10,000 บาท 
ร้อยละ 50 อาจเกิดภาวะสมองเส่ือม ร้อยละ 79.55 

สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเอง ร้อยละ 100 มี
อาย ุ60 ปีข้ึนไป และถึงแมร้้อยละ 67.1 มีสถานภาพ
สมรสคู่ แต่ผูสู้งอายกุลุ่มน้ีมกัไม่ไดม้าอยูด่ว้ยกนัท่ีศูนย์
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พฒันาการจดัการสวสัดิการแห่งน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
สาํรวจงานวิจยัเก่ียวกบัภาวะซึมเศร้าในประเทศไทย
ตั้งแต่ พ.ศ.  2517-2550 พบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุเช่น การมีโรคประจาํตวั อายุ
ตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส รายได ้ภาวะสมอง
เส่ือม ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั การ
ออกกาํลงักาย เป็นตน้ (สุทธานนัท ์ชุนแจ่ม, โสภิณ แสง
อ่อน, และ ทศันา ทวีคูณ, 2554) และเน่ืองจากท่ีศูนย์
พฒันาการจดัการสวสัดิการสงัคม จงัหวดัปทุมธานี มี
กิจกรรมการออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอายเุป็นประจาํ
สมํ่าเสมอจึงทาํใหผู้สู้งอายมีุภาวะซึมเศร้าไม่รุนแรง 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Bhamani, Khan, และ Karim 

(2014) พบวา่ ผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ สามารถ
ป้องกนัการเกิดภาวะซึมเศร้าได ้ 
 

ข้อเสนอแนะ  

 เน่ืองจากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ความชุกของ
ภาวะสมองเส่ือมร้อยละ 50 ผูสู้งอายสุามารถปฏิบติั
กิจวตัรประจาํวนัไดเ้องร้อยละ 79.55 และส่วนใหญ่มี
ภาวะซึมเศร้าเลก็นอ้ยร้อยละ 53.41 ดงันั้นขอ้มลูพ้ืนฐาน
ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ อาจเป็นแนวทาง
สาํหรับบุคลากรสุขภาพและผูดู้แลผูสู้งอาย ุในการ
ป้องกนัหรือชะลอภาวะสมองเส่ือม ใหก้ารดูแลช่วยเหลือ
ผูสู้งอายตุามระดบัการพ่ึงพา รวมถึงแกไ้ขและป้องกนั
ภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอาย ุ
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การประเมินความต้องการจาํเป็นทางด้านสุขภาพของชุมชนเคหะคลอง 7 
Health Need Assessments: A Case Study on Keha Klong 7 Community  

                                  มลฤดี เพช็ร์ลมุล, นุจรินทร์ โพธารส, อญัชลี เช่ียวโสธร ดูวอล, นิติกลุ บุญแกว้, ศศิกาญจน์ สกลุปัญญวฒัน์, ทิพวลัย ์สุวรรณรักษ ์และสุพิณญา คงเจริญ 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพของชุมชนเคหะคลอง 7 เทศบาล
ตาํบลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนของครัวเรือนจาํนวน 52 คน มีอายอุยูร่ะหว่าง 23-85 ปี (mean = 
54.48; SD = 14.81) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล และแบบ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติบรรยายพบว่ากลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 51.90 มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 55.80 มีรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน ความดนัโลหิตตวับนเฉล่ีย 139.31 
มิลลิเมตรปรอท ร้อยละ 55.50 มีดชันีมวลกายมากกว่า 24.90 kg/m2  ผลการศึกษาความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพ
ของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนในดา้นท่ีไดน้อ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัคะแนนเตม็ของแต่ละดา้น ซ่ึงสามารถ
นาํมาจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพไดเ้ป็น 8 ลาํดบัโดยความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพ 3 อนัดบั
แรกคือ (1) การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม (2) การมีสุขภาพท่ีแขง็แรง และ (3) การมีส่ือท่ีเหมาะสม พบว่าทั้ง 3 
ลาํดบัมีความสําคญัต่อการมีสุขภาพส่วนบุคคลท่ีจาํเป็น ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ การจดัโปรแกรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะนาํมาถึงสุขภาพท่ีแข็งแรง ตลอดจนการให้
เจา้หนา้ท่ีทางดา้นสุขภาพมีการใชส่ื้อท่ีเหมาะสมเพื่อกระตุน้และส่งเสริมใหบุ้คคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
 
คาํสําคญั : ภาวะสุขภาพ, ปัจจยักาํหนดสุขภาพทางสงัคม, ความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพ  
 
Abstract 
 The purpose of this study was to survey the health need assessments in people who were living in Keha 
Klong 7 Community of Thanyaburi District, Pathumthani province. The sample was 52 households representatives, 
participant parsons age from 23 to 85 years (mean = 54.48; SD = 14.81). Data were elicited by questionnaires 
including the personal data and health need assessments questionnaires. The results from descriptive statistic analysis  
showed that 51.90 percent of the samples has graduated secondary school, 55.80 percent of the samples has average 
monthly income low than 5,000 baht, the samples has systolic blood pressure average 139.31 mmHg, and 55.50 
percent of the samples has BMI more than 24.90 kg/m2. The results of health need assessments of the samples 
showed the lowest scores of full scores in each part there were 8 orders, and the lowest 3 orders which the samples 
need were (1) appropriate behavior for healthy (2) healthy and (3) good media for life. The recommended of this 
finding is the health care team to provide the program or strategies to increase appropriate behavior for good health, 
and use the good media to promote this strategies. 
 
Keywords: healthy, health determinants, health need assessments 
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ความนํา  
ชุมชนเป็นหน่วยทางสงัคม ท่ีมีประชาชนอาศยั

อยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีอาณาบริเวณติดต่อกนั มีพฤติกรรมทาง
สงัคม วฒันธรรมความเป็นอยูท่ี่คลา้ยคลึงกนั (บาํเพญ็ 
เขียวหวาน, ม.ป.ป; อจัฉรา สโรบล, 2551) ซ่ึงชุมชนถือ
วา่เป็นรากฐานสาํคญัของการพฒันาสงัคม และ
ประเทศชาติ โดยตามแผนยทุธศาสตร์ของกรมการพฒันา
ชุมชน ปี พ.ศ. 2555-2559 ไดมี้ความมุ่งหวงัท่ีจะให้
ชุมชนมีความเขม้แขง็ เศรษฐกิจรากฐานมัน่คง ประชาชน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข มีความสามารถใน
การบริหารจดัการงานของชุมชน มีการใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการสร้างสรรคผ์ลงาน ผลิตภณัฑท์างการคา้ 
ตลอดจนแกไ้ขปัญหาของชุมชนดว้ยแหล่งทุนของชุมชน
เอง (กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2554) 
ซ่ึงการบรรลุเป้าหมายดงักล่าวไดน้ั้นประชาชนในชุมชน
ตอ้งมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี จึงจะนาํไปสู่การพฒันาของ
ชุมชนท่ีเหมาะสม ซ่ึงชุมชนท่ีพฒันาแลว้ มีความพร้อม 
นั้นยอ่มจะส่งผลใหส้งัคมและประเทศมีการพฒันาข้ึนใน
แนวทางท่ีดีและเหมาะสม ในทางกลบักนัชุมชนท่ีเป็น
ปัญหากม็กัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสงัคมและประเทศ
ใหเ้จริญกา้วหนา้ได ้ดงันั้นการพฒันาชุมชนยอ่มเป็นส่ิง
สาํคญัท่ีนาํไปสู่การพฒันาประเทศชาติ 

การพฒันาชุมชนนั้นเป็นกระบวนการท่ีตอ้ง
อาศยัความร่วมมือของคนในชุมชน ท่ีประชาชนอาจเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมหรือริเร่ิมโครงการพฒันาดว้ยตนเองได ้ซ่ึง
กระบวนการหรือขั้นตอนของการพฒันาชุมชนนั้น
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ ประเมินความตอ้งการของ
ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม โดยการประเมินความ
ตอ้งการของชุมชนเป็นขั้นตอนแรกเร่ิมก่อนท่ีจะมีการ
ดาํเนินการในกระบวนการหรือขั้นตอนอ่ืน ๆ ของการ
พฒันาชุมชน อนัเป็นขั้นตอนท่ีกระทาํข้ึนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ประเดน็ ปัญหาหรือขอ้ขดัขอ้ง ตลอดจนส่วนสนบัสนุน
ปัจจยัอนัเป็นประโยชนท่ี์มีอยูใ่นชุมชน มาวิเคราะห์
วินิจฉยัปัญหาความตอ้งการชุมชนเพื่อนาํไปสู่การ

แกปั้ญหา หรือการพฒันาชุมชนในทางท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนต่อไป (ไพศาล 
สรรสรวิสุทธ์ิ, 2550; สุรพล เศรษฐบุตร, ม.ป.ป; สาํนกั
พฒันาสงัคม, ม.ป.ป) 

การประเมินความตอ้งการจาํเป็นทางดา้น
สุขภาพของชุมชน (community health need assessment-- 
CHNA) เป็นกระบวนการประเมินความตอ้งการ และจุด
แขง็ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของชุมชน เช่น การเงิน 
รายได ้ฐานะทางสงัคม การสนบัสนุนทางสงัคม 
การศึกษา อาชีพ การทาํงาน กระบวนการคิดแกปั้ญหา
ของบุคคล ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ทางกายภาพ  
วฒันธรรม ตลอดจนการใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพของ
องคก์ร สถาบนัของรัฐและเอกชน ซ่ึงการประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ทาํให้
บุคลากรทางดา้นสุขภาพมัน่ใจวา่จะทาํใหท้ราบปัญหาท่ี
แทจ้ริง ท่ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐาน เขา้ใจประเด็นปัญหาท่ี
สาํคญัเป็นอนัดบัแรก ท่ีจะนาํมาสู่การแกไ้ขปัญหา
ทางดา้นสุขภาพใหก้บัประชาชนในชุมชนต่อไป (New 
Nouveau Brunswick, 2013; Sue, & Keith, 2005; Wright, 
Williams, & Wilkinson, 1998)  

จากการศึกษาวิเคราะห์นโยบายงบประมาณ
รายจ่ายสาธารณสุขและการกระจายตามพื้นท่ีจงัหวดัใน
ประเทศไทยพบวา่ การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การ
ขยายตวัของชุมชนเมือง การขยายตวัของผูสู้งอาย ุการสูบ
บุหร่ี เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อภาวะสุขภาพ อนัมีส่วนทาํให้
รายจ่ายดา้นสาธารณสุขเพิ่มสูงข้ึน (ดรุณวรรณ สมใจ, 
2552) สอดคลอ้งกบัเอกสารงบประมาณฉบบัท่ี 3 
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 2556 เล่มท่ี 9 
พบวา่ในปี พ.ศ. 2555 มีการคาดการณ์งบประมาณใชจ่้าย 
98,395.7177 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ
คาดการณ์ล่วงหนา้จะใชท้ั้งส้ิน 113,300.7648 ลา้นบาท 
(สาํนกังบประมาณ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2556) ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่งบประมาณท่ีคาดการณ์ไวใ้นการใชจ่้ายดา้น
สาธารณสุขเพิ่มสูงข้ึน และจากรายงานการศึกษาและ
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ติดตามการขาดแคลนบุคลากรทางดา้นพยาบาลของ
คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข (2554) ระบุวา่ความ
ตอ้งการบริการสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
ในขณะท่ีมีปัญหาการคงอยูแ่ละความสามารถในการเพิ่ม
บุคลากรมีนอ้ย ดั้งนั้นขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็น
ทางดา้นสุขภาพจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั สาํหรับบุคลากร
ทางดา้นสุขภาพเพื่อนาํมาใชใ้นการวางแผนแกไ้ขปัญหา
ทางดา้นสุขภาพ อนัน่าจะทาํใหก้ารนาํงบประมาณ
ทางดา้นสาธารณสุขมาใชใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลมากท่ีสุด 
 จากแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 
2555-2559 ไดร้ะบุแนวทางในการพฒันาสุขภาพของ
ประชาชนโดยมุ่งเนน้ใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี พฒันา
ศกัยภาพดา้นพฤติกรรมสุขภาพ ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
ทั้งประชาชน ชุมชน บุคลากรทางการแพทย ์องคก์ร และ
หน่วยงานทางดา้นสาธารณสุข ตอ้งใหค้วามร่วมมือกนั
เป็นอยา่งดีเพื่อนาํมาซ่ึงการพฒันาสุขภาพของประชาชน
ท่ีดี ซ่ึงคณะผูว้ิจยัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางดา้นการศึกษาและมีความรู้เก่ียวกบัทางดา้นสุขภาพท่ี
ดี สามารถใหค้วามช่วยเหลือดูแล สงัคม ชุมชน ใหมี้
ความรู้ทางดา้นสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี
เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี และเพื่อใหเ้กิด
ประโยชนด์งักล่าว นาํมาซ่ึงการพฒันาชุมชนท่ีเหมาะสม 
คณะผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ ควรมีการศึกษาความตอ้งการจาํเป็น
ทางดา้นสุขภาพของประชาชนในชุมชนเคหะคลอง 7 ซ่ึง
เป็นชุมชนใกลม้หาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียท่ีบุคลากรใน
คณะพยาบาลศาสตร์ สามารถเขา้ไปประเมินปัญหา ความ
ตอ้งการเพื่อนาํไปสู่กระบวนการแกปั้ญหาและพฒันา
ชุมชนเคหะคลอง 7 ไปในแนวทาง ท่ีเหมาะสม และตรง
กบัความตอ้งการของประชาชนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง อนั
สอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาชุมชนและแผนพฒันา
สุขภาพแห่งชาติ 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
เพื่อศึกษาความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชน 
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
 Abraham H. Maslow เป็นบุคคลท่ีไดอ้ธิบาย
เก่ียวกบั Hierarchy of needs โดย Maslow ไดศึ้กษาปัจจยั
อนัเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลมีความมุ่งมัน่ อธิบาย
เก่ียวกบัลาํดบัขั้นของความตอ้งการ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
(Huitt, 2007; Redmond, 2015) ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพท่ีเป็น
ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (deficiency needs or basic 
needs) เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นน้ี
แลว้ บุคคลกจ็ะเล่ือนลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นข้ึนไปอีก 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลาํดบัขั้น คือ (1) ทางร่างกาย 
(physiological) เช่น ความตอ้งการการตอบสนองดา้น 
ความโกรธ หิว กระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความสุข
สบายกาย เป็นตน้ (2) ความปลอดภยั (safety & security) 
การไม่เกิดอนัตรายต่อการดาํรงชีพ ความอบอุ่นใจ การ
ไดรั้บการปกป้องอนัตราย ความตอ้งการหลีกเล่ียงความ
กงัวลใจ (3) ความเป็นเจา้ของ ความรัก (belongingness & 
love) ทศันคติ มุมมอง การไดรั้บการยอมรับ ความ
ตอ้งการเพื่อน สงัคม ครอบครัว และ (4) ความภาคภูมิใจ
ต่อความสาํเร็จ (esteems to achieve) มีสมรรถนะแห่งตน 
การเป็นท่ีจดจาํ กล่าวขวญัของคน มีช่ือเสียง มีหนา้มีตา
ในสงัคม 

2. ความตอ้งการความเจริญ การพฒันาตน 
(growth needs or higher order needs) ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการเม่ือบุคคลไดรั้บการตอบความตอ้งการขั้น
พื้นฐานท่ีจาํเป็นจนเพียงพอ โดยอธิบายเก่ียวกบัความ
ตอ้งการความจริง ความชดัเจนของตน (self actualized) 
เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงปัญหา ใส่ใจความ
เจริญกา้วหนา้ของตน ช่วยเหลือคนอ่ืนอยา่งเตม็ใจ ไดรั้บ
ประสบการณ์ชีวิตตามท่ีตั้งใจ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ลาํดบั
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ขั้นต่อจากความตอ้งการท่ีจาํเป็นขั้นพื้นฐาน คือ (1) 
ความรู้ (cognitive) หรือความตอ้งการใฝ่เรียนรู้ เขา้ใจ 
อภิปรายส่ิงนั้นๆ ได ้อยากมีประสบการณ์ (2) 
สุนทรียภาพ (aesthetic) ความตอ้งการความเท่าเทียม 
ตอ้งการอาํนาจสัง่การ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความดี
งาม คุณธรรมจริยธรรม (3) การคน้พบความจริงใน
ตนเอง (self actualization) ความตอ้งการความสมบูรณ์
แบบในชีวิต เป็นบุคคลผูมี้ศกัยภาพ และ 4) การกา้วขา้ม
ขอ้จาํกดั (self transcendence) ความตอ้งการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น ช่วยใหผู้อ่ื้นมีศกัยภาพ ความตอ้งการเป็นผูมี้ปัญญา
หยัง่รู้ 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดสุขภาพ (health 
determinants)  หมายถึงส่ิงใด ๆ ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางบวกและทางลบแลว้มีผลต่อสุขภาพ (สามารถ ใจเต้ีย, 
2556) สาํหรับปัจจยักาํหนดสุขภาพทางสงัคม (social 
determinant of health) นั้นอธิบายเก่ียวกบัเง่ือนไขทาง
สุขภาพของคน เช่น การเกิด การเจริญเติบโต มีดาํรงชีพ 
การงาน ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากการกระจายของเงิน 
พลงังานและทรัพยากร และมีความเก่ียวขอ้งกบันโยบาย
ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และระหวา่งประเทศ อนัส่งผลต่อ
สุขภาพ จากการศึกษาการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหา
ทางดา้นสุขภาพของ Wenzel Roberts กบัประชาชนใน 
Uganda (Roberts et al., 2009) สามารถแยกออกเป็น
ประเดน็ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  

2.1 เหตุการณ์รุนแรง (traumatic event) 
พบวา่ เหตุการณ์รุนแรงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
สุขภาพ เช่น ภาวะสงคราม การยา้ยถ่ินฐาน การถูกทารุณ
กรรม การฆ่า มีผลต่อความรู้สึก อารมณ์ เกิดปัญหาทาง
สุขภาพจิต (Roberts et al., 2009)  

2.2 ความแออดั (overcrowding) เป็นส่ิงท่ี
นาํไปสู่การกระจายหรือการแพร่ของเช้ือโรค โรคระบาด 
ความสกปรกของนํ้า สถานท่ี เกิดโรคอหิวาตกโรค หดั
ชนิดต่างๆ โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ ทอ้งเสีย (Roberts et 
al., 2009)  

2.3 ความไม่เสมอภาค (inequality) พบวา่ 
การกระจายตวัอยา่งไม่สมํ่าเสมอของสถานบริการ
สุขภาพ ปัญหาความแตกต่างเร่ืองสวสัดิการทางสุขภาพ 
มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สามารถ ใจเต้ีย, 
2556) ซ่ึงจากขอ้มูลดา้นระบบบริการสาธารณสุขของ
สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
(2557) พบวา่ปัจจุบนัมีหน่วยบริการปฐมภูมิจาํนวน 
10,198 แห่ง จาํแนกเป็นศูนยสุ์ขภาพชุมชนในเมือง 
รับผดิชอบประชาชนในเมืองและประชาชนยา้ยถ่ิน ซ่ึงมี
ภาระงานเกินเกณฑท่ี์กาํหนด โดย 1 แห่ง ดูแลประชากร
เกิน 30,000 คน ทาํใหมี้ผลต่อการเขา้ถึงบริการ
สาธารณสุข สาํหรับในเขตชนบทมีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบล จาํนวน 9,822 แห่ง เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ คือ 1 แห่ง รับผดิชอบประชากรไม่เกิน 8,000 
คน แต่ขาดศกัยภาพในการใหบ้ริการ  

2.4 ความยากจน (poverty) พบวา่การขาด
เงิน รายได ้นาํมาสู่การขาดปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆ ตามมา ซ่ึง
ผลกระทบของความยากจนนั้นนาํมาสู่การขาดการดูแล
เร่ืองสุขภาพของเดก็ ทาํใหก้ารจดัหาอาหารในแต่ละม้ือ
ไม่เพียงพอ ร่างกายอ่อนแอ ไม่มีเงินเพียงพอในการ
เดินทางไปพบแพทย ์คุณภาพชีวิตไม่ดี ซ่ึงความยากจน
นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง และ
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ (สามารถ ใจเต้ีย, 
2556; Roberts et al., 2009; Robert Wood Jonhson 
Foundation, 2011)  

2.5 การขาดการศึกษา (low education) 
พบวา่ การศึกษามีความเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพโดย ผูท่ี้มี
การศึกษายอ่มมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ 
แกไ้ขปัญหา หาทางเลือกเพื่อตนเองและครอบครัวได้
ดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษานอ้ย การศึกษายงัมีอิทธิพลต่อความ
เช่ือ ซ่ึงผูท่ี้มีการศึกษานั้นสามารถพฒันาความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองอนัจะนาํไปสู่การปรับพฤติกรรมเพื่อ
การมีสุขภาพท่ีดีไดด้ว้ยความเขา้ใจ นอกจากนั้นผูท่ี้มี
การศึกษาสามารถสรรหางานที่เหมาะสมอนันาํมาสู่การมี
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รายไดท่ี้เหมาะสมต่อการดาํรงชีพ สามารถเลือกและ
เขา้ถึงสถานบริการทางดา้นสาธารณสุขไดดี้และง่าย 
(Robert Wood Jonhson Foundation, 2011) 

2.6 ความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ 
เศรษฐกิจทางสังคม (race and socioeconomic) พบวา่เป็น
ส่วนสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่างทางดา้นสุขภาพของ
บุคคลตั้งแต่วยัทารกจนกระทัง่สูงอาย ุ(Robert Wood 
Jonhson Foundation, 2011) 

2.7 ค่านิยมทางสงัคม (social norms) 
พบวา่การเปล่ียนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม ค่านิยม 
มาตรฐานสงัคม มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ เช่น การมี
เพศสมัพนัธ์กบัหญิงหรือชายอ่ืนท่ีไม่ใช่สามี (adultery) 
การมีพฤติกรรมเส่ือมเสีย การด่ืมสุรามึนเมา ลว้นมีผลให้
การดาํเนินชีวิตไม่ปกติสุข (Roberts et al., 2009) 
นอกจากนั้นแลว้ การเปล่ียนแปลงทางดา้นวตัถุ 
วฒันธรรม มีผลต่อจริยธรรม การเลียนแบบ ทาํใหเ้กิด
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีแตกต่างไป เช่น การมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสม การบริโภคอาหารท่ีไม่
เหมาะสม การใชเ้วลาวา่ง งานอดิเรก ไม่ไดส่้งเสริม
สุขภาพ ซ่ึงมีผลต่อสุขภาพของบุคคล (สามารถ ใจเต้ีย, 
2556)  

2.8 การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี
พบวา่มีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของบุคคลหลายดา้น 
โดยเฉพาะ information technology ทาํใหบุ้คคลมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การนัง่นอน การดู ขาดการทาํ
พฤติกรรมสุขภาพดา้นอ่ืนๆ และการถูกครอบงาํโดยส่ือ 
ซ่ึงส่งผลใหก้ารรับรู้ทางดา้นสุขภาพเปล่ียนแปลงได ้
(สามารถ ใจเต้ีย, 2556)  

 
กรอบแนวคดิการวจัิย  

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน โดยผูว้ิจยัไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบั
ทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคล ตลอดจน

ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของบุคคล ประกอบเป็น
ประเดน็หลกัในการประเมินความตอ้งการจาํเป็นดา้น
สุขภาพ คือ (1) การมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง (2) การมี
สุขภาพจิตดีและมีความพึงพอใจในชีวิต (3) การมี
พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม (4) การมีความยดึมัน่ใน
หลกัคุณธรรม หรือศาสนา (5) การมีโอกาสการศึกษา
เรียนรู้ (6) การมีปัจจยัการดาํรงชีวิตเพียงพอและมัน่คง 
(7) การมีครอบครัวอบอุ่น (8) การมีสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม (9) การมีส่ือเหมาะสม และ (10) การมีบริการ
สุขภาพเพียงพอเหมาะสม ซ่ึงเป็นการประเมินภาวะ
สุขภาพ และปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพดว้ยตวัของประชาชน 
โดยเป็นการใชค้วามรู้สึกนึกคิด หรือการรับรู้ประเมิน
ความคาดหวงัหรือส่ิงท่ีควรจะเป็นเปรียบเทียบกบัสภาพ
ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเคหะคลอง 7 เขต
เทศบาลตาํบลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โดยเป็นตวัแทน
ของแต่ละครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ในวนัศุกร์ท่ี 29 
สิงหาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงคชุ์มชนเคหะคลอง 7 
ท่ีเทศบาลตาํบลธญับุรี ร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกนัจดัโครงการ “ห่วงใย 
สญัจร” จากการศึกษาประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 
จาํนวน 52 คน โดยวิธีการดาํเนินวิจยัไดก้าํหนดขนาด
ตวัอยา่งจาํนวน 60 คน จากการคาํนวณขนาดตวัอยา่งโดย
ใชเ้กณฑ ์จากจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 200 ครัวเรือน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็น
ดา้นสุขภาพประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยขอ้มูล
เก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัความดนัโลหิต ส่วนสูง นํ้าหนกั 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ประวติัโรคประจาํตวั 
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ประวติัการรับประทานยา และประวติัการเจบ็ป่วยใน
ครอบครัว และอาการผดิปกติท่ีสงัเกตพบในตนเอง 
 2. แบบประเมินความตอ้งการจาํเป็นทางดา้น
สุขภาพ ซ่ึงแบ่งออกเป็นประเดน็ยอ่ยๆ 10 ประเดน็ คือ 
(1) การมีสุขภาพแขง็แรง (2) การมีสุขภาพจิตดี และมี
ความพึงพอใจในชีวิต (3) การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม (4) การมีความยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมหรือ
ศาสนา (5) การมีโอกาสศึกษาหรือเรียนรู้ (6) การมีปัจจยั
ในการดาํรงชีวติเพียงพอและมัน่คง (7) การมีครอบครัว
อบอุ่น (8) มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (9) การมีส่ือท่ี
เหมาะสม และ (10) การบริการสุขภาพท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 
 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีไดม้า
จาก สาํนกังานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ 
(Health Information System Development Office--
HISO) ตามแผนงานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ 
และผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับ เพื่อใหง่้ายและเหมาะสมกบั
ลกัษณะการใชง้าน โดยภายหลงัการปรับเคร่ืองมือและ
นาํไปทดลองใช ้หาค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือทั้งฉบบัได้
ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.78 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัจะประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีเทศบาล
ตาํบลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เพื่อดาํเนินการในการ
ตรวจและใหค้าํแนะนาํดา้นสุขภาพเบ้ืองตน้ พร้อมกบั
การจดัโครงการบริการวิชาการภายใตค้วามร่วมมือ
ระหวา่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเชีย
และเทศบาลตาํบลธญับุรี และขอความร่วมมือจาก
ตวัแทนครัวเรือนท่ีมีความสมคัรใจในการใหข้อ้มูลการ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพ 
  
 
 
 

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัความดนัโลหิต ส่วนสูง นํ้าหนกั ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้ประวติัโรคประจาํตวั ประวติัการ
รับประทานยา และประวติัการเจบ็ป่วยในครอบครัว 
อาการผดิปกติท่ีสงัเกตพบในตนเอง และขอ้มูลการ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพ ดว้ยสถิติ
บรรยาย โดยการแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ พิสยั ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวจัิย  

จากการศึกษาเกบ็ขอ้มูลจากตวัอยา่งประชากร
ทั้งหมด 52 คน โดยเป็นประชากรตวัแทนของแต่ละ
ครัวเรือนครัวเรือนละ 1 คน จากชุมชนเคหะคลอง 7 
ประกอบดว้ยประชากรชายจาํนวน 9 คน (ร้อยละ 17.30) 
ประชากรหญิงจาํนวน 43 คน (ร้อยละ 82.70) อายุ
ระหวา่ง 23-85 ปี อายเุฉล่ีย 54.48 ปี (SD = 14.81) จาก
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 51.90 
รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้คิดเป็น
ร้อยละ 23.10 ประชากรส่วนใหญ่เป็นแม่บา้นคิดเป็นร้อย
ละ 48.10 กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ีย 8,892.71 บาทต่อ
เดือน จากขอ้มูลทางสุขภาพพบวา่ ระดบัความดนัซิสโต
ลิก (systolic blood pressure: sBP) อยูร่ะหวา่ง 106-191 
มิลลิเมตรปรอท เฉล่ีย 139.31 มิลลิเมตรปรอท (SD = 
20.46) ระดบัของความดนัไดแอสโตลิก (diastolic blood 
pressure: dBP) อยูร่ะหวา่ง 57-110 มิลลิเมตรปรอท ร้อย
ละ 55.00 มีดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัสูง รองลงมาอยูใ่น
ระดบัปกติ ร้อยละ 50.00 ปฏิเสธประวติัการมีโรค
ประจาํตวั ร้อยละ 53.80 ปฏิเสธประวติัการเจบ็ป่วยใน
ครอบครัว ร้อยละ 12.20 มีประวติัภาวะความดนัโลหิตสูง
ของบุคคลในครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 57.10 ไม่มี
การรับประทานยาประจาํ และร้อยละ 13.50 รับประทาน
ยาความดนัโลหิตสูง 
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ตาราง 1 
การประเมินความต้องการจาํเป็นทางสุขภาพ ประกอบด้วยประเดน็ต่างๆ 10 ประเดน็ 
ตารางแสดงคะแนนความต้องการจาํเป็นทางด้านสุขภาพ (N=52) 
การรับรู้เก่ียวกบัภาวะความดนัโลหิตสูง ระดบั

คะแนนจริง 
คะแนนท่ี

ได ้
Mean ± SD ร้อยละของ

คะแนนเตม็ 
1) ดา้นการมีสุขภาพแขง็แรง 0-3 1-3 2.15 ± 0.77 72.33 
2) ดา้นการมีสุขภาพจิตดีและความพึงพอใจในชีวิต 0-3 0-3 2.82 ± 0.55 94.00 
3) ดา้นการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 0-6 1-6 4.27 ± 1.35 71.16 
4) ดา้นการมีความยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมหรือศาสนา 0-2 0-2 1.80 ± 0.49 90.00 
5) ดา้นการมีโอกาสการศึกษาหรือเรียนรู้ 0-1 0-1 0.94 ± 0.23 94.00 
6) ดา้นการมีปัจจยัในการดาํรงชีวิตเพียงพอและมัน่คง 0-2 0-2 1.88 ± 0.38 94.00 
7) ดา้นการมีครอบครัวอบอุ่น 0-3 0-3 2.67 ± 0.79 89.00 
8) ดา้นการมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 0-5 2-5 4.71 ± 0.67 94.20 
9) ดา้นการมีส่ือท่ีเหมาะสม 0-3 0-3 2.52 ± 0.67 84.00 
10) ดา้นการมีบริการสุขภาพท่ีเพียงพอและเหมาะสม 0-5 0-5 4.56 ± 0.99 91.20 

 
การอภิปรายผล  

จากการเกบ็ขอ้มูลจากตวัแทนครัวเรือนจาํนวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของจาํนวนท่ีกาํหนด อาจ
เกิดจากการจดักิจกรรมบริการวิชาการไม่ไดจ้ดัใน
วนัหยดุ ซ่ึงอาจทาํใหป้ระชากรตวัอยา่งท่ีตอ้งทาํงานไม่
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้จากขอ้มูลพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 51.90  มีการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา ร้อยละ 48.10 มีอาชีพเป็นแม่บา้น ซ่ึงเกิน
กวา่ก่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 55.80 มีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 
บาทต่อเดือน ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้นอ้ยกวา่รายไดเ้ฉล่ียของคน
ไทยในปี ค.ศ. 2012 ท่ีเท่ากบั 5,480 เหรียญสหรัฐต่อคน
ต่อปี หรือประมาณ 12,000-20,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)  
 จากการประเมินขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัเร่ือง
สุขภาพของประชากรโดยส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงร้อยละ 
82.70 พบวา่มีระดบัความดนัโลหิตตวับนเฉล่ียอยูท่ี่ 
139.31 มิลลิเมตรปรอท ซ่ึงถือวา่เป็นเกณฑข์องผูท่ี้มี

ความดนัโลหิตสูง คือมีค่า systolic blood pressure 
มากกวา่ 130 มิลลิเมตรปรอท จากขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง
พบวา่มีผูท่ี้ระดบัความดนัโลหิตตวับนท่ีถือวา่อยูใ่น
เกณฑสู์งคิดเป็นร้อยละ 57.70 โดยมีถึงร้อยละ 5.80 ท่ีมี
ระดบัความดนัโลหิตตวับนอยูใ่นเกณฑสู์งมาก อนัมีผล
ทาํใหเ้กิดอนัตรายหรือปัญหาสุขภาพตามมาไดห้ลาย
ประการ (สมาคมความดนัโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 
2555) สาํหรับระดบัความดนัโลหิตตวัล่างของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นเกณฑป์กติ มีเพียงร้อยละ 2.80 
ท่ีมีระดบัความดนัโลหิตตวัล่างอยูใ่นเกณฑสู์ง สาํหรับ
ดชันีมวลกายของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงมากกวา่คร่ึงหน่ึง หรือ
คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีระดบัของดชันีมวลกายเกินเกณฑ ์
กลุ่มตวัอยา่ง มีปัญหาสุขภาพโดยเป็นเบาหวาน ร้อยละ 
3.80 ความดนัโลหิตสูงร้อยละ 15.40 มีภาวะเบาหวาน
ร่วมกบัความดนัโลหิตสูงร้อยละ 11.50 มีภาวะเบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูง และกลา้มเน้ือหวัใจร้อยละ 5.70 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ถาวร มาตน้ (2553) เก่ียวกบั
โรคอว้นท่ีเป็นภยัคุกคามของคนไทย โดยแนวโนม้ของ
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ความอว้นจะสูงข้ึนในคนเขตเมือง อนัมีความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคไขมนัในเลือดสูง นอกจากนั้นจาก
การประเมินเก่ียวกบัอาการผดิปกติท่ีสงัเกตพบในกลุ่ม
ตวัอยา่ง พบวา่มีอาการผดิปกติท่ีสงัเกตพบ 2-3 อาการคิด
เป็นร้อยละ 45.95 และพบวา่มีอาการผดิปกติเร่ืองการด่ืม
นํ้าบ่อย มีปัสสาวะกลางคืนมากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป ซ่ึงถือ
วา่เป็นอาการ อาการแสดงของภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง 
(Suzanne, Brenda, Janice, & Kerry, 2008)  

จากขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพดงักล่าวมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถานการณ์ความรุนแรงของ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป อนัเป็นผลมา
จากขาดการเอาใจใส่ดูแลควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั การ
บริโภคอาหารเคม็ ผกันอ้ย สูบบุร่ี ด่ืมสุรา ขาดการออก
กาํลงักาย ความเครียด ทาํใหเ้กิดปัญหาอว้นลงพงุ 

นํ้าหนกัเกินเกณฑ ์ความดนัโลหิตสูง นํ้าตาลในเลือดสูง 
ภาวะ metabolic syndromes อนัเป็นปัจจยัเส่ียงและ
สาเหตุหลกัของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ซ่ึงจากการสาํรวจ
ขอ้มูลประชากร 15 ปีข้ึนไป ในปี 2551-2552 พบวา่ความ
ชุกของภาวะนํ้าหนกัเกิน อว้น ไขมนัในเลือดสูง นํ้าตาล
ในเลือดสูง เพิ่มสูงข้ึน ทาํใหเ้กิดการเจบ็ป่วยดว้ย
โรคมะเร็ง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหวัใจ 
ความดนัโลหิตสูง เพิ่มข้ึน 1.2-1.6 เท่า ต่อประชากรแสน
คน (คณะกรรมการอาํนวยการ จดัทาํแผนพฒันาสุขภาพ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

จากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นทางดา้น
สุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ใน 10 ประเดน็ ซ่ึงลาํดบั
คะแนนจากนอ้ยไปมากเป็นร้อยละของคะแนนท่ีไดเ้ทียบ
กบัคะแนนเตม็ในแต่ละประเด็นได ้8 ลาํดบั โดยมีลาํดบั
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของคะแนนเตม็เท่ากนัมี
อยู ่3 ประเดน็ ซ่ึงสามารถจดัลาํดบัไดด้งัน้ี 

 
1. การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 71.16 ของคะแนนเตม็ 
2. การมีสุขภาพแขง็แรง คิดเป็นร้อยละ 72.33 ของคะแนนเตม็ 
3. การมีส่ือท่ีเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ 84.00 ของคะแนนเตม็ 
4. การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น คิดเป็นร้อยละ 89.00 ของคะแนนเตม็ 
5. การมีความยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมหรือศาสนา คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนเตม็ 
6. การมีบริการสุขภาพท่ีเพียงพอและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 91.20 ของคะแนนเตม็ 
7. การมีโอกาสการศึกษาหรือเรียนรู้ การมีปัจจยัในการดาํรงชีพท่ีเพียงพอ
และมัน่คง และการมีสุขภาพจิตดีและความพึงพอใจในชีวิต 

คิดเป็นร้อยละ 94.00 ของคะแนนเตม็ 

8. การมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 94.20 ของคะแนนเตม็ 
 
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จากการจดัลาํดบัการประเมิน

ความตอ้งการจาํเป็นทางดา้นสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดในประเดน็ การมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม มีคะแนนเฉล่ีย 4.27 
คะแนน (SD = 1.35) ซ่ึงการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมหมายรวมไปจนถึงการมีกิจกรรมใดๆ หรือการ
กระทาํใดๆ ท่ีทาํเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาสุขภาพ ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสาํรวจไดคื้อ การมี
ดชันีมวลกายเกินเกณฑเ์กิดจากการพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีไม่เหมาะสม การรับประทานอาหารเกินความ
ตอ้งการ อาหารท่ีไม่เหมาะแก่การรักษาสุขภาพ การขาด
การออกกาํลงักาย ปัญหาจากพนัธุกรรม การรับประทาน
ยาท่ีมีผลต่อการเผาผลาญของร่างกาย ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิด
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ปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา (ถาวร มาตน้, 2553; Suzanne, 
Brenda, Janice, & Kerry, 2008)  

นอกจากนั้นจากขอ้มูลพบวา่กลุ่มตวัอยา่งร้อย
ละ 32.70 มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ร้อยละ 42.30 
ไม่ไดใ้ชช้อ้นกลางในการรับประทานอาหารร่วมกบัผูอ่ื้น
และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 17.30 ไม่ไดรั้กษา
สุขอนามยัอยา่งเคร่งครัดตลอดเวลา ร้อยละ 29.40 ไม่ได้
ป้องกนัการบาดเจบ็ในการขบัข่ียวดยานโดยการ
รัดเขม็ขดัหรือสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ัง ร้อยละ 30.80 
ไม่ไดอ้อกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมออยา่งนอ้ย 30 นาที 
สปัดาห์ละ 3 คร้ัง สอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถานการณ์ปัจจยั
เส่ียงต่อการเกิดโรคตามรายงานประจาํปี 2556 ของสาํนกั
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ท่ี
พบวา่ในปี 2550 กลุ่มคนอาย ุ15-74 ปี ออกกาํลงักายร้อย
ละ 37.50 และในปี 2553 ออกกาํลงักายลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 34.30 และร้อยละ 17.30 ไม่ไดรั้บประทานผกั
และผลไมห้ากหลายในปริมาณท่ีเพียงพอ และสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลของสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข (2557) จากการสาํรวจขอ้มูลในปี 2552-2556 
ของกลุ่มคนอาย ุ15-59 ปี พบวา่อตัราการตายของผูป่้วย
ดว้ยโรคไม่ติดต่อและอุบติัเหตุเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยั
เส่ียงมาจากการด่ืมแอลกอฮอล ์สูบบุหร่ี ไม่สวมหมวก
นิรภยั ความชุกของภาวะความดนัโลหิตสูงเพิม่สูงข้ึน 
ในขณะท่ีมีการออกกาํลงักายนอ้ยลง  

ประเดน็รองลงมาท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนนอ้ย
คือ การมีสุขภาพแขง็แรง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.15 
คะแนน (SD = 0.77) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 
56.76 มีอาการผดิปกติท่ีสงัเกตพบมากกวา่ 2 อาการ โดย
กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 38.5 ใหข้อ้มูลวา่ทาํงานท่ีใชก้าํลงั
มากๆ หรือออกกาํลงักายหนกัๆ จะรู้สึกเหน่ือย ร้อยละ 
42.30 มีปัญหาเก่ียวกบัโรคเร้ือรังเช่นความดนัโลหิตสูง 
เบาหวาน โรคหวัใจ ร้อยละ 3.80 ใหข้อ้มูลวา่ไม่สามารถ
ทาํกิจวตัรประจาํวนัของตนดว้ยตนเองไดท้ั้งหมด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการรายงานประจาํปี 2556 ของ 
สาํนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ความชุกของภาวะความดนัโลหิตสูง 
เบาหวาน และโรคหลอดเลือดหวัใจเพิ่มสูงข้ึน โดยมี
อตัราการตายของประชากรต่อแสนคนเพิ่มข้ึนสูงข้ึน เป็น 
5.7 12.1 และ 23.5 ตามลาํดบั (โชติรส คงหอม, 2557) 

ประเดน็ท่ี 3 ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนนอ้ยเป็น
ลาํดบัถดัมาคือ การมีส่ือท่ีเหมาะสม โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
2.52 คะแนน (SD = 0.67) โดยร้อยละ 90.40 ใหข้อ้มูลวา่
ไม่ไดรั้บส่ือท่ีแนะนาํเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพอยา่ง
สมํ่าเสมอ ซ่ึงอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสุขภาพ การ
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ียงัไม่เหมาะสม อนัทาํใหสุ้ขภาพไม่
แขง็แรงเท่าท่ีควร ร้อยละ 31.40 ไดรั้บส่ือท่ีส่งเสริมการ
บริโภคท่ีฟุ่ มเฟือย การใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 
การเพลิดเพลินกบัอบายมุข สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
รัตติยา บวัสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ (2555) ซ่ึง
พบวา่ พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอลข์องนกัศึกษามี
ความสมัพนัธ์กบัส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อารยา ทิพยว์งศ ์และ จารุณี นุ่มพลู (2557) 
พบวา่ความฉลาดทางสุขภาวะเก่ียวกบัโรคอว้น จดัการ
ตนเอง และทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออกกาํลงักายในเดก็ท่ีมีภาวะโภชนาการ
เกินท่ีระดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั นอกจากนั้นร้อยละ 
92.20 สามารถตดัสินใจเลือกบริโภคส่ือไดอ้ยา่งอิสระ 
รวมทั้งคดักรองสาํหรับสมาชิกในครอบครัวได ้

สาํหรับการประเมินความตอ้งการจาํเป็น
ทางดา้นสุขภาพในประเดน็การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นมี
คะแนนเฉล่ีย 2.67 คะแนน (SD = 0.79) โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ 86.30 มีความเห็นวา่ตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวมีสมัพนัธภาพท่ีดี มีการแสดงความรัก และเอา
ใจใส่กนัสมํ่าเสมอ ร้อยละ 88.20 มีความเห็นวา่เม่ือ
สมาชิกในครอบครัวมีปัญหา สมาชิกคนอ่ืนๆ จะใหค้วาม
ร่วมมือเอาใจใส่ หาทางออกท่ีดีท่ีสุด และร้อยละ 92.30 มี
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ความเห็นวา่สมาชิกในครอบครัวช่วยกนัดูแลเอาใจใส่
สมาชิกท่ีเป็นผูสู้งอายแุละเดก็อยา่งสมํ่าเสมอ  

การยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมหรือศาสนา มี
คะแนนเฉล่ีย 1.80 คะแนน (SD = 0.49) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ 96.10 ไดถื้อปฏิบติัการใหท้าน ใหอ้ภยั สุจริตใจ 
และสาํนึกรับผดิชอบในการกระทาํของตนตลอดเวลา 
และร้อยละ 84.30 ไม่รู้สึกวา่วตัถุภายนอกมีความสาํคญั
มากกวา่ความสาํนึกเชิงจริยธรรมในจิตใจ 

การมีบริการสุขภาพท่ีเพียงพอและเหมาะสม มี
คะแนนเฉล่ีย 4.56 คะแนน (SD = 0.99) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ 82.20 ท่ีไดรั้บบริการสุขภาพไดทุ้กคร้ังท่ีตอ้งการ 
โดยไม่มีจาํกดัทางการเงิน กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 90.00 
ไดรั้บการฉีดวคัซีน การวางแผนครอบครัว และการดูแล
สุขภาพในภาวะต่างๆ อยา่งเหมาะสม ร้อยละ 92.20 
เขา้ใจและสามารถเลือกใชบ้ริการสุขภาพไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามความรุนแรงของอาการจากสถานบริการ
ใกลบ้า้น ร้อยละ 92.30 ไดรั้บขอ้มูลท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการตดัสินใจในการรับบริการสุขภาพ โดย
สมํ่าเสมอ และมีเพียงร้อยละ 5.90 เท่านั้นท่ีไม่เห็นดว้ยวา่
ตนเองและสมาชิกในครอบครัว มีแบบแผนการดาํรงชีวิต
เพื่อการมีสุขภาพดี เช่นการลดพฤติกรรมเส่ียง การออก
กาํลงักายท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพ การฝึกสมาธิ และการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

การมีโอกาสการศึกษาเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ีย 
0.94 คะแนน (SD = 0.23) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 94.10 
มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อนาํไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาชีวิตอยา่งมีเหตุผล การมีปัจจยัในการดาํรงชีพท่ี
เพียงพอและมัน่คง มีคะแนนเฉล่ีย 1.88 คะแนน (SD = 
0.38) กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 94.10 เห็นดว้ยวา่มีอาหารและ
นํ้าเพียงพอแก่การบริโภคตามความตอ้งการ มีบา้นพกั
อาศยัท่ีปลอดภยั มัน่คงแขง็แรง ถูกสุขลกัษณะ และมี
พื้นท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ และการมีสุขภาพจิตดี
และพึงพอใจในชีวิตมีคะแนนเฉล่ีย 2.82 คะแนน (SD = 
0.55) กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 92.20 ท่ีมีความสุขและพึง

พอใจในชีวิต ไม่ตอ้งการส่ิงใดมากไปกวา่ท่ีเป็นอยู ่กลุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 96.20 สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดด้ว้ยการประคองสติและคิดอยา่งมีเหตุผล และมีเพียง
กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5.90 ท่ียงัรู้สึกไม่มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองเก่ียวกบัความสาํเร็จในชีวิตครอบครัว การงานและ
ภูมิปัญญา 

ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มีคะแนนเฉล่ีย 
4.71 คะแนน (SD = 0.67) เป็นคะแนนดา้นท่ีสูงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัดา้นอ่ืนๆ จากการประเมิน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งร้อย
ละ 90.40 รู้สึกวา่บา้นตนเองมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี อากาศ
บริสุทธ์ิ ร้อยละ 96.20 ของกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการจดัการ
ขยะและส่ิงปฏิกลูของครัวเรือนอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
สุขาภิบาล ร้อยละ 94.20 ของกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ชุมชน
ไดรั้บการจดัการกบัขยะและส่ิงปฏิกลูอยา่งเหมาะสม ไม่
มีส่ิงรบกวน หรือเป็นแหล่งแพร่เช้ือ ร้อยละ 96.20 ของ
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีสถานท่ีออกกาํลงักาย เรียนรู้และทาํ
ส่ิงรวมกนัระหวา่งสมาชิก และร้อยละ 92.20 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นวา่ชุมชนอยูห่่างไกลจากส่ิงแวดลอ้มท่ี
ก่อใหเ้กิดภาวะเส่ียงต่อสุขภาพ เช่นสถานบริการทางเพศ 
สถานบริการท่ีเอ้ือต่อพฤติกรรมผดิกฎหมายและอารมณ์
รุนแรง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาการประเมินความตอ้งการจาํเป็น
ทางดา้นสุขภาพซ่ึงพบประเด็นท่ีประชาชน มีความ
ตอ้งการจาํเป็นเร่งด่วนท่ีควรไดรั้บการแกปั้ญหา เป็น
ลาํดบัตน้ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพ ปัญหา
สุขภาพ ซ่ึงหน่วยงานทางดา้นสาธารณสุข ตลอดจน
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ควรมีการศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติม และจดัหาแนวทางในการดูแลแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว เช่น 

1. ศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการจดัการตนเอง 
ต่อการควบคุมระดบัความดนัโลหิต หรือระดบันํ้าตาลใน
เลือด เพื่อนาํความรู้นั้นมาประยกุต ์ปรับใชใ้หเ้หมาะสม
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กบัสภาพสงัคม ความเป็นอยู ่ซ่ึงทาํใหผู้ท่ี้มีภาวะความดนั
โลหิตสูง และผูท่ี้มีระดบันํ้าตาลในเลือดสูง สามารถ
ควบคุมโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา 
การใชส่ื้อโฆษณา ลกัษณะของส่ือโฆษณาของชุมชน ส่ือ

ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน
มากท่ีสุด เพื่อนาํมาต่อยอด สร้างส่ือการปรับพฤติกรรม
ดา้นสุขภาพของคนในชุมชน 
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Abstract 
The purpose of this action research was to develop preventing and controlling malaria model along 

Thailand – Myanmar border by community base approach in Tha Song Yang sub-district, Tak province. The research 

process was divided into 4 phases, which were (1) to find the cause of malaria problems, community participation on 

preventing and controlling malaria, set up the model draft and confirmed the model (2) to implement the model in 

moo 2 Ban Mae-Tuen, Tha Song Yang sub-district (3) to evaluate the model and 4) to reflect the model. The research 

finding showed that the preventing and controlling malaria model along Thailand – Myanmar border by community 

base approach consisted of 12 activities divided according to the social relationships as follows: (1) the individual 

level had 1 activity as protect themselves from mosquito bites), (2) Family level had 4 activities included house 

cleaning, care bed net, permits indoor residual spray, planted the citronella, and (3) Community level had 7 activities 
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such as  training, give the guide book, voice broadcast tower to pa-ka-ka-yore language, promoted the citronella 
planting, regulated community measure, citronella offers and surveillance the malaria prevention behavior by VHV). 
After implementation found that people in the area have increased knowledge, had positive attitude to planting 
citronella and used the citronella to protect the mosquito bites, and used bed nets. In addition, found that the number 
of malaria patients decreased in 84.4 percent compared to the same period last year. 
 

 
Keywords: Malaria, prevention and control, community base approach, Thailand - Myanmar border 
 
ความนํา 

โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือ ปราสิต
ท่ีเรียกวา่ พลาสโมเดียม โดยมียงุกน้ปล่องเป็นพาหะนาํ
โรค องคก์ารอนามยัโลกคาดการณ์วา่กวา่คร่ึงหน่ึงของ
ประชากรโลกมีความเส่ียงต่อโรคมาลาเรีย มากกวา่ 90 
ประเทศทัว่โลกอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีมีการแพร่กระจาย
ของเช้ือมาลาเรียโรคมาลาเรียพบมากในแถบแอฟริกา 
อเมริกาใต ้และเอเชีย พบไดท้ั้งในเขตร้อนและก่ึงเขต
ร้อน จากการประมาณการณ์ในทุก ๆ 30 วินาที เดก็แถบ
แอฟริกาจะเสียชีวิตดว้ยมาลาเรีย 1 ราย หรือประมาณ 
3,000 คนต่อวนั (Malaria Foundation International, n.d.) 
มาลาเรียทาํใหสู้ญเสียปีสุขภาวะถึง 34.0 ลา้นปี DALYs 
(WHO, 2004) สถานการณ์ของมาลาเรียโลก พบวา่ ในปี 
พ.ศ. 2543– 2548 พบผูป่้วย 233-244 ลา้นคนปี พ.ศ. 2552
มีผูป่้วย 225 ลา้นคน และในปีพ.ศ. 2553 มีผูป่้วยมาลาเรีย
จาํนวน 216 ลา้นคน โดยพบผูป่้วยท่ีเสียชีวิตจากโรค
มาลาเรียในปี พ.ศ. 2543ประมาณ 985,000 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.42 ปี พ.ศ. 2548เสียชีวิตประมาณ 927,000 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.38 ปี พ.ศ. 2552เสียชีวิตประมาณ 
781,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.35 และปี พ.ศ. 2553 
เสียชีวิตประมาณ 655,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24 
(WHO, 2011)จากท่ีกล่าวมาจะพบวา่ผูป่้วยดว้ยโรค
มาลาเรียมีโอกาสเสียชีวิตประมาณ 2 - 4 คนต่อผูป่้วย 1,000 
คน 

สาํหรับประเทศไทย โรคมาลาเรียยงัคงเป็น
ปัญหาสาธารณสุขท่ีสาํคญั เน่ืองจากในแต่ละปียงัมีผูป่้วย

และผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคน้ีเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะใน
บริเวณ 30 จงัหวดัชายแดนของประเทศ พบผูป่้วยมากถึง
ร้อยละ 80 (สาํนกัโรคติดต่อนาํโดยแมลง, 2551)พบมาก
บริเวณชายแดนไทย-พม่า (WHO, 2010) พบผูป่้วย
จาํนวน 10,970 ราย (สาํนกัโรคติดต่อนาํโดยแมลง กรม
ควบคุมโรค, 2554) การป่วยดว้ยโรคมาลาเรียของ
ประชาชนในจงัหวดัตากยงัอยูใ่นอตัราป่วยท่ีสูงเป็น
อนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ  โดยในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 
2554 พบผูป่้วยดว้ยโรคมาลาเรีย 5,848 ราย4,093 ราย 
และ 3,037 ราย หรือคิดเป็น 15.3, 13.2 และ 10.3 ต่อ
ประชากรพนัคน ตามลาํดบั สูงกวา่เกณฑท่ี์กระทรวง
สาธารณสุขกาํหนด ถึง 25 – 40 เท่าอาํเภอท่ีพบอตัราป่วย
ดว้ยโรคมาลาเรีย สูงสุด  ไดแ้ก่ อาํเภอท่าสองยาง อุม้ผาง 
แม่ระมาด พบพระ และแม่สอด โดยพบอตัราป่วยเท่ากบั 
61.2, 13.3, 7.1, 6.3 และ 4.1 ต่อประชากรพนัคน ตามลาํดบั 
(ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลงท่ี 9.3 ตาก,  2554) 

จากการดาํเนินงานควบคุมและป้องกนัโรค
มาลาเรียท่ีผา่นมา พบวา่การป้องกนัและควบคุมโรค
มาลาเรีย ส่วนใหญ่เกิดจากการชกันาํ หรือสัง่การจาก
ภาครัฐ มิไดเ้กิดจากชุมชนร่วมคิดร่วมดาํเนินการ ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงเกิดคาํถามวิจยัวา่รูปแบบการป้องกนัและควบคุม
โรคมาลาเรียสาํหรับพื้นท่ีชายแดน ไทย-พม่า จงัหวดัตาก 
ท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดรูปแบบนั้นจะมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไรโดยผูว้ิจยัคาดหวงัวา่รูปแบบท่ีเกิด
จากผลการวจิยัคร้ังน้ี จะสามารถนาํไปใชป้้องกนัและ
ควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อสร้างรูปแบบการป้องกนัและควบคุมโรค
มาลาเรียสาํหรับพื้นท่ีชายแดน ไทย-พม่า จงัหวดัตาก 
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ โรคมาลาเรีย อาการและ
อาการแสดง สถานการณ์โรคมาลาเรีย แนวทางการ
ป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทยหลกัการ
ป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรียแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ

และการพฒันารูปแบบแนวคิดการมีส่วนร่วม ทฤษฎีการ
เรียนรู้ แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ หลกัการและ
ทฤษฎีการติดต่อส่ือสารเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดของ 
Kemmis and McTaggart (องอาจ นยัพฒัน,์ 2551) มา
ประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวจิยัประกอบดว้ย 4 ระยะ 
ไดแ้ก่ ระยะวางแผน ปฏิบติัการ ประเมินผล และสะทอ้น
ผล รายละเอียดแสดงในภาพ 1 
 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

ผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัตามระยะการวิจยัดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 วางแผน (planning) ประกอบดว้ย 3ขั้นตอน 

ไดแ้ก่  
ขั้นตอน 1ศึกษาสาเหตุของปัญหา และการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรีย

ผูว้ิจยัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการป้องกนั
และควบคุมโรคมาลาเรียตามแนวชายแดน ไทย – พม่า 
และสามารถใหข้อ้มูลไดม้ากท่ีสุด (rich information) 
จาํนวน 64 คนประกอบดว้ย สาธารณสุขอาํเภอ
ผูรั้บผดิชอบงานป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรียหวัหนา้

รูปแบบการป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรียสําหรับพืน้ทีช่ายแดน ไทย – พม่า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

1) วางแผน (Planning) 
- ศึกษาสภาพปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรีย 
- ยกร่างรูปแบบการป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรีย 
- ยนืยนัรูปแบบฯ 

3) ประเมนิผล(Evaluation) 
- ประเมินผลการใชรู้ปแบบฯ 

2) ปฏิบตัิ (Action) 
- ดาํเนินการใชรู้ปแบบฯ ในพื้นท่ีจริง 

4) สะท้อน (Reflection) 
- ถอดบทเรียนดว้ยกระบวนการ AAR 
- คืนขอ้มูลใหก้บัชุมชน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 199

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลง ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เจา้หนา้ท่ีมาลาเรีย
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ครูอนามยัโรงเรียนผูน้าํชุมชน
นายก / ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ผูน้าํนกัเรียนตวัแทน
ผูป่้วยดว้ยโรคมาลาเรียและกลุ่มแม่บา้น 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในระยะ
ท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 1 น้ี ผูว้ิจยัใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก การ
สมัภาษณ์กลุ่ม และการสนทนากลุ่ม แนวทางการ
สมัภาษณ์และการสนทนากลุ่มไดผ้า่นการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
เอกสารเลขท่ี NU-IRB No.242/56 ในขณะดาํเนินการวิจยั
ผูว้ิจยัปฏิบติัตามหลกัการพิทกัษสิ์ทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมวิจยัทุก
ประการ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะถูกเกบ็เป็นความลบั
และนาํเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวมเท่านั้น 

การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากการสมัภาษณ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ 
(Thematic analysis) (ศิริพร จิรวฒันก์ลุ, 2552) 

ขั้นตอน 2 ยกร่างรูปแบบการป้องกนัและควบคุม
โรคมาลาเรียผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดว้ยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกผูท่ี้มี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรค
มาลาเรีย จาํนวน 21 คน ประกอบดว้ย หวัหนา้ นคม.ท่ี 
9.3.6นายกฯ / ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลผอ.รพ.สต.
ท่าสองยางเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเจา้หนา้ท่ีมาลาเรียผูน้าํ
ชุมชน อสม. ตวัแทนกลุ่มแม่บา้นและตวัแทนผูป่้วยโรค
มาลาเรีย ทาํการยกร่างรูปแบบฯดว้ยการระดมสมอง
(brainstorming technique) 

ขั้นตอน 3 ยนืยนัรูปแบบการป้องกนัและควบคุม
โรคมาลาเรียสาํหรับพ้ืนท่ีชายแดน ไทย – พม่า จงัหวดั
ตากก่อนนาํรูปแบบไปทดลองใช ้ ดว้ยการจดัเวที
ประชาคม (civil society forum) เพื่อรับฟังความคิดเห็น

และหาขอ้สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัจากผูท่ี้มีประสบการณ์
เก่ียวกบัโรคมาลาเรียจาํนวน 30 คน 

ระยะท่ี 2 ปฏิบติัการ (action) เป็นระยะของการ
นาํรูปแบบการป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรียสาํหรับ
พื้นท่ีชายแดนไทย – พม่า ไปทดลองใชใ้นพื้นท่ี ผูว้ิจยัใช้
บา้นแม่ต่ืน หมู่ท่ี 2 เป็นพื้นท่ีในการศึกษาเน่ืองจากใน
ปีงบประมาณ 2556 หมู่บา้นน้ี เป็นหมู่บา้นท่ีพบความชุก
ของผูป่้วยมาลาเรียมากท่ีสุด ในตาํบลท่าสองยาง 

ระยะท่ี 3 ประเมินผล (evaluation) เป็นระยะ
ของการประเมินผลของการนาํรูปแบบไปทดลองใชใ้น
พื้นท่ีการศึกษาวิจยัผูว้ิจยักาํหนดวิธีการประเมินผลไว้
ดงัน้ี 

1) ประเมินผลความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
ในการป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรีย ของประชาชน
ในพื้นท่ีท่ีทาํการวิจยั ดว้ยแบบสอบถาม 

2) ประเมินพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุม
โรคมาลาเรียของประชาชน ดว้ยแบบเฝ้าระวงั โดย อสม. 
จาํนวน 5 คร้ัง 

3) ประเมินจากจาํนวนผูป่้วยโรคมาลาเรียใน
ช่วงเวลาเดียวกนัเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ในช่วงเดือน 
ธนัวาคม – เมษายน 
 ระยะท่ี 4 สะทอ้นผล (reflection) เป็นระยะท่ี
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัขอ้ดีขอ้ดอ้ย ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ในขณะทดลองใชรู้ปแบบฯ ผูว้ิจยัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการถอด
บทเรียนแบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 23 คน ใชก้ารถอด
บทเรียน (lesson learn) เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ผูว้จิยัใช้
พื้นท่ีเดียวกนักบัการศึกษาวิจยัในระยะท่ี 2 คือ บา้นแม่ต่ืน 
หมู่ท่ี 2ตาํบลท่าสองยางอาํเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก 

ผลการวจัิย 
1. สาเหตุของปัญหาในการป้องกนัและควบคุม

โรคมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-พม่า จงัหวดัตาก 
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��������� (4) ��������������������������������

������������������������� (5) ������������� ����

�������������� �������������������������  

��� �����  1 � �� (6) ������������������ �������� 

����������������������������� ������������ ������ 

109 ��� (7) ��� �������������������������������������

����� ������������������������������������������

����������� (8) ��� ������������������� ��������

��������������������������� ��� ���.  ���           

(9) ���������������������� �������������������

������������� ���. 

���������������� (��������) �� ������������������� 

��������� ���������������� ���������������������������

������� ���������������������������� ������ 96.7 

(29 ��) ���������������������������� ������ 96.7 

(29 ��) 

4. ������������������ � ������� ���

������������� ����������������������������

������������������ (88 ��)  ����������������� 

������ 3 ���� � �������������  ���������������

�������������������� ������������������ ��������

�������� ������������������������� ���� 1 ������������� �

������ 12.8 ����� ���� ���� 2 ������������� ������� 13.7 
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����� ������� ���� 3 ������������� ������� 14.4 �����

������������������������ (p-value < 0.05) �������� 1 

 

 
����� 1  
���� ��������������������������������������� ������� ��������������� ���������������� 1-3  ������������ 
�������� (LSD) (n=88) 
 

���������������������� � Mean (����) Mean (����) Mean difference p-value 

������ ����� ���� 1 – ������ ����� ���� 2 12.784 13.705 -0.920 0.030* 

������ ����� ���� 1 – ������ ����� ���� 3 12.784 14.364 -1.580 < 0.001* 

������ ����� ���� 2 – ������ ����� ���� 3 13.705 14.364 -0.659 0.039* 

* p-value< 0.05 
 

������������������������������������������

����������������������������� ��������

�������� ������������������ ������� ���� 1 �������

������������� 27.3 ����� ���� ���� 2 ��������������

������ 29.9 ����� ������� ���� 3 �������������������� 

30.2 ����������������������������������������� ���� 

2 ����������������������� ���� 3 ����������������������

����� 2 

����� 2 
���� ���������������������������������������������� ��������������� ���������������� 1-3  ������������ 
�������� (LSD) (n=88) 
 

����������������������� Mean (����) Mean (����) Mean difference p-value 

����������� ���� 1 – ����������� ���� 2 27.341 29.864 -2.523 <0.001* 

����������� ���� 1 – ����������� ���� 3 27.341 30.193 -2.852 < 0.001* 

����������� ���� 2 – ����������� ���� 3 29.864 30.193 -0.330 0.620 

* p-value< 0.05 

 

����������������� ��������������������

������������������������������������ ��������

������� � ����������������������� � ���� � ������� ���� 1 ��

������������������� 15.3 ����� ���� ���� 2 �������

�������������� 16.9 ����� ������� ����  3 �������

�������������� 17.0 ����� ������������������������ 

(p-value < 0.05) �������� 3 
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ตาราง 3  
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมในการป้องกันโรคมาลาเรียระหว่างคร้ังท่ี 1-3   
โดยวิธีทดสอบแอลเอสดี (LSD) (n = 88) 
กลุ่มเปรียบเทียบพฤติกรรม Mean (ก่อน) Mean (หลงั) Mean difference p-value 
พฤติกรรมคร้ังท่ี 1 – พฤติกรรมคร้ังท่ี 2 15.352 16.886 -1.534 0.002* 
พฤติกรรมคร้ังท่ี 1 – พฤติกรรมคร้ังท่ี 3 15.352 17.023 -1.670 < 0.001* 
พฤติกรรมคร้ังท่ี 2 – พฤติกรรมคร้ังท่ี 3 16.886 17.023 -0.136 0.733 

* p-value < 0.05 
 

5. ผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคมาลาเรียของประชาชน จากการเกบ็ขอ้มูล
โดย อสม. ขณะทดลองใชรู้ปแบบ จาํนวน 5 คร้ัง ใน
ระยะเวลา 4 เดือน พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ปลูก
ตะไคร้หอม ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการไม่ตี
ตะไคร้หอม สาํหรับการจดับา้นเรือนใหส้ะอาด มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก พบวา่ชาวบา้นไดด้าํเนินการมากกวา่ร้อย
ละ 90 ของหลงัคาเรือน ในขณะท่ีสภาพมุง้ท่ีใชใ้นการ
นอนของชาวบา้นกบัพบวา่มีแนวโนม้ชาํรุดมากข้ึน ส่วน
การสวมเส้ือและกางเกงขายาว เพื่อป้องกนัยงุกดัในขณะ
เขา้ป่าพบวา่มีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัการนอนในมุง้ของสมาชิกในครัวเรือนมี
แนวโนม้ลดลง อยา่งไรกต็าม ชาวบา้นแม่ต่ืนยงัคง
ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีพน่สารเคมีตกคา้งภายในบา้น อีกทั้ง
ยงัไม่เช็ดถูนํ้ายาเคมีออกจากผนงับา้นเรือนเพิม่ข้ึน 

6. ผลการเปรียบเทียบจาํนวนผูป่้วยมาลาเรีย 
ภายหลงัใชรู้ปแบบการป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรีย 
พบจาํนวนผูป่้วยโรคมาลาเรียภายในบา้นแม่ต่ืน หมู่ท่ี 2 
ตาํบลท่าสองยางในปี 2558 มีจาํนวนผูป่้วยลดลงร้อยละ 
84.4  

7. ผลการถอดบทเรียนรูปแบบการป้องกนัและ
ควบคุมโรคมาลาเรียฯ ผูว้ิจยัสรุปผลการถอดบทเรียน
ตามลาํดบัดงัน้ี 

7.1 ดา้นการปลูกตะไคร้หอมเป็นแนวร้ัว
บา้น หรือรอบๆ บริเวณบา้น พบวา่ไม่ประสบ

ความสาํเร็จ ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน
เสนอความคิดเห็นใหทุ้กหลงัคาเรือนปลูกตะไคร้หอม
หลงัคาเรือนละ 1 – 2 กอ เพราะจะดูแลง่าย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการใชต้ะไคร้หอมท่ีปลูกใหก้บัประชาชน โดย
ใหน้าํตน้ตะไคร้หอมติดตวัไปดว้ย เม่ือตอ้งเขา้ไปในป่า 
หรือบริเวณท่ีมียงุชุกชุม โดยการทุบตน้ตะไคร้หอม 
เพื่อใหก้ล่ินจากนํ้ามนัหอมระเหยออกฤทธ์ิไล่ยงุ  

7.2 ดา้นส่ือท่ีใชส้าํหรับเปิดเสียงตามสาย
ผา่นหอกระจายข่าว แนะนาํใหใ้ชส่ื้อภาษาถ่ิน 

7.3 ดา้นคู่มือประชาชน ไดรั้บคาํแนะนาํให้
จดัทาํคู่มือเป็นฉบบัการ์ตูน และปรับปรุงรูปเล่มใหมี้
ความแขง็แรงมากกวา่เดิม  

7.4 ดา้นการอบรมใหค้วามรู้ประชาชนและ 
อสม.ไดรั้บคาํแนะนาํใหเ้พิ่มจาํนวนวนัในการอบรม และให้
ใชส่ื้อในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ใชส่ื้อภาพ วีดีโอหรือ
ภาพยนตร์ ฯลฯ 

ภายหลงัการถอดบทเรียนผูว้ิจยัไดป้รับ
กิจกรรมของรูปแบบตามขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการ
ถอดบทเรียน โดยผูว้ิจยัไดจ้าํแนกกิจกรรมของรูปแบบ
ตามระดบัความสมัพนัธ์ทางสงัคมไดด้งัน้ี (ภาพ 2) 

ก. ระดบับุคคล จาํนวน 1 กิจกรรม คือ 
ประชาชนป้องกนัตนเองไม่ใหถู้กยงุกดัดว้ยวิธีต่าง ๆ 
อาทิเช่น สวมเส้ือและกางเกงขายาวเม่ือเขา้ป่า พกพาตะไคร้
หอมเม่ือเขา้ป่า และการนอนในมุง้ 

ข. ระดบัครอบครัว จาํนวน 4 กิจกรรม 
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คือ ดูแลทาํความสะอาดบา้นเรือน ดูแลอุปกรณ์เคร่ือง
นอนไม่ใหช้าํรุดสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา ยนิยอมให้
เจา้หนา้ท่ีพน่สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิตกคา้งในบา้น และปลูก
ตะไคร้หอมเพ่ือป้องกนัยงุ 

ค. ระดบัชุมชน จาํนวน 7 กิจกรรม คือ เตรียม
ส่ือภาษาถ่ินสาํหรับเปิดใหค้วามรู้ผา่นหอกระจายข่าว
ประจาํหมู่บา้น เตรียมและแจกคู่มือสาํหรับประชาชน

ฉบบัการ์ตูน เตรียมและแจกตน้พนัธ์ุตะไคร้หอม ส่งเสริม
การใชต้ะไคร้หอมเพ่ือป้องกนัยงุ กาํหนดมาตรการชุมชน 
อบรมใหค้วามรู้ประชาชนและ อสม. รวมถึงการเฝ้าระวงั
พฤติกรรมประชาชนในการป้องกนัตนเองจากโรค
มาลาเรียโดย อสม. 

 

 

ภาพ 2 รูปแบบการป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรียฯ ท่ีเหมาะสมกบับริบทชุมชน 
 

การอภิปรายผล 
ในการอภิปรายผลคร้ังน้ีผูว้จิยัอภิปรายผล

กิจกรรมของรูปแบบฯจาํแนกตามระดบัความสมัพนัธ์
ทางสงัคม ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบับุคคล จากผลการวจิยัพบวา่ ประชาชน
ยงัไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนัตนเองจากการถูก
ยงุกดัดงัคาํกล่าวของผูถู้กสมัภาษณ์ท่ีวา่ ชาวบา้นส่วน
ใหญ่ไม่ชอบทายากนัยงุ และไม่นิยมนอนในมุง้ โดยให้

เหตุผลวา่ จะนอนในมุง้ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เพราะ
มียงุชุกชุม ไม่นอนในมุง้ในช่วงฤดูร้อน ดว้ยสาเหตุวา่ 
อากาศเม่ือนอนในมุง้จะร้อนกวา่เม่ือนอนนอกมุง้ และ
ยงัใหเ้หตุผลอีกวา่ รู้สึกอึดอดั หายใจลาํบาก ซ่ึงจะพบ
มากในกลุ่มวยักลางคนและกลุ่มผูสู้งอาย ุทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีไม่คุน้ชินกบัการนอนใน
มุง้เพราะวิถีชีวติในวยัเดก็ไม่ไดถู้กฝึกมาใหน้อนในมุง้ 
เน่ืองจากการแนะนาํ/ส่งเสริมใหป้ระชาชนนอนในมุง้ ใน



EAU HEritAgE JoUrnAl
Science and technology204 Vol. 9 No. 3 September-December 2015

ชาวเขาเผา่กระเหร่ียงเพิง่จะรณรงคใ์นช่วง10-20 ปีท่ีผา่น
มาจึงทาํใหไ้ม่เกิดความคุน้ชิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  รุ่งลาวลัย ์เจษฎาฐิติกลุ (2546) ท่ีพบวา่การไม่นอน
ในมุง้หรือหอ้งท่ีมีมุง้ลวดมีความเส่ียงต่อการป่วยเป็นโรค
มาลาเรียมากกวา่การนอนในมุง้ 4.08 เท่า 

สาํหรับในดา้นความรู้ของประชาชนในการ
ป้องกนัตนเองจากการถูกยงุกดัพบวา่ ประชาชนมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคมาลาเรียค่อนขา้งนอ้ย ดงัคาํ
สมัภาษณ์ของผูป่้วยมาลาเรียท่ีวา่“...มาลาเรียน่ีเกิดจาก
อะไรนะ  ยงุก้า?” หรือ “...มาลาเรียเน่ียมนัเกิดจากอะไร
พอรู้มัย้...เขาว่ามนัเกิดจากยงุ เขาว่ายงุกว่็ากับเป้ินน่ะก่า
เน๊าะ”  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากส่ือท่ีใชใ้นการ
ประชาสมัพนัธ์ไม่ใช่ภาษาถ่ินท่ีทาํใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นเกิดความเขา้ใจในการป้องกนัโรคมาลาเรีย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัชลี แนวราช (2550) ท่ี
พบวา่ความรู้เก่ียวกบัโรคมาลาเรีย มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมในการป้องกนัโรคมาลาเรีย การไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัโรคมาลาเรีย การไดรั้บ
คาํแนะนาํจากบุคคลากรทางการแพทย ์มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคมาลาเรียอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ระดบัครอบครัว  ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม
ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามลาํดบัดงัน้ี 

2.1 ดูแลทาํความสะอาดบา้นเรือน พบวา่
ครอบครัวบา้นแม่ต่ืน หมู่ท่ี 2 ส่วนใหญ่ดูแลทาํความ
สะอาดบา้นเรือน ของตนเองใหมี้อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่
เป็นแหล่งอาศยัของยงุพาหะนาํโรคมาลาเรียมากถึงร้อย
ละ 92.1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนไดรั้บความรู้ใน
การป้องกนัโรคมาลาเรียจากการอบรมในช่วงเร่ิมตน้
ทดลองใชรู้ปแบบฯเป็นภาษาถ่ิน ประกอบกบัการไดรั้บ
ความรู้จากการเปิดส่ือภาษาถ่ิน ผา่นหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บา้นร่วมดว้ย อีกทั้งยงัไดรั้บความรู้จากการ
บอกกล่าวโดยอสม. ร่วมดว้ย   สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ อญัชลี แนวราช (2550) ท่ีพบวา่ความรู้เก่ียวกบัการ

ป้องกนัโรคมาลาเรียมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคมาลาเรียอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value < 
0.05) 

2.2 ดูแลอุปกรณ์เคร่ืองนอนไม่ใหช้าํรุด
สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลาจากการศึกษาพบวา่มุง้ท่ีใช้
ในการนอนเกิดความชาํรุดเสียหายมากข้ึนจากผลการ
สาํรวจขอ้มูลของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น
คร้ังท่ี 5 (เมษายน 2558) พบวา่มุง้ชาํรุด ร้อยละ 89.9 จาก
ร้อยละ 18.2 ในการสาํรวจคร้ังท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
มุง้ผา่นการใชง้านมานาน จึงเกิดความเสียหายตามอายุ
การใชง้าน เป็นการเพิ่มโอกาสใหป้ระชาชนตอ้งสมัผสั
กบัยงุพาหะมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Graves, et al. (2009) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งป่วยเป็นโรค
มาลาเรียเพราะใชมุ้ง้เพียงร้อยละ 37.0 โดยพบวา่มีเพียง
ร้อยละ 19.6 ท่ีเป็นมุง้ชุบนํ้ายาเคมี และส่วนใหญ่มีมุง้ใช้
เฉล่ียเพียง 1 หลงัต่อหลงัคาเรือนเท่านั้น 

2.3 ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีพน่สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิ
ตกคา้งในบา้นเรือน  จากการศึกษาพบวา่ชาวบา้นบา้นแม่
ต่ืน ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีพน่สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิตกคา้งภายใน
บา้นทุกคร้ัง ร้อยละ 98.9 และไม่เช็ดถูออกร้อยละ 73.7 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากชาวบา้นเกิดความตระหนกั และเกิด
ความกลวัวา่ตนเองและสมาชิกภายในครอบครัวจะถูกยงุ
กดั และป่วยดว้ยโรคมาลาเรีย จึงใหค้วามสาํคญักบัการ
พน่สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิตกคา้งภายในบา้นสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ ท่ีระบุวา่หาก
บุคคลรับรู้วา่ตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อการป่วยดว้ยโรค
นั้นๆ และการป่วยดว้ยโรคนั้นอาจมีความรุนแรง
ก่อใหเ้กิดความพิการหรือเสียชีวิต ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของตนเองและรับรู้วา่หากตนเองปฏิบติัตวัในการ
ป้องกนัโรคจะเกิดผลประโยชนต่์อตนเองจะทาํใหบุ้คคล
คนนั้นเกิดความตระหนกั และใหค้วามร่วมมือในการ
ป้องกนัโรค (รุ่งโรจน ์พุม้ร้ิว, 2548) 

2.4 ปลูกตะไคร้หอมเพ่ือป้องกนัยงุพบวา่
การปลูกตะไคร้หอมเพ่ือไล่ยงุไม่ประสบความสาํเร็จ มี
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เพียงร้อยละ 23.6 ท่ีปลูกตะไคร้หอมเพ่ือไล่ยงุ เม่ือ
สอบถามชาวบา้นเก่ียวกบัปัญหาในการปลูกตะไคร้หอม
ชาวบา้นแม่ต่ืนไดใ้หเ้หตุผลวา่ปลูกไม่ติดเน่ืองจากถูก
รบกวน และทาํลายโดยหมู ดงัคาํกล่าว “...ปลูกตะไคร้
หอมไม่ติดค่ะ เพราะว่าหมคุู้ยออก ไม่ได้ปลกูซํา้เพราะ
ช่วงน้ันฝนตกเยอะค่ะเน่าหมด” จากการสะทอ้นผลการ
ดาํเนินกิจกรรมน้ี ดว้ยการถอดบทเรียน ไดข้อ้เสนอแนะ
วา่ ตอ้งทาํร้ัวรอบบริเวณท่ีปลูกตะไคร้หอมเพ่ือป้องกนั
หมูทาํลาย หรือทาํคอกหมูเพื่อกนัไม่ใหห้มูออกมาทาํลาย
ตะไคร้หอม และเสนอใหทุ้กบา้นปลูกตะไคร้หอมอยา่ง
นอ้ย 2-3 กอ เพือ่ใหส้ะดวกต่อการดูแล  

3. ระดบัชุมชน  ประกอบดว้ย 7 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
3.1 เตรียมส่ือภาษาถ่ินสาํหรับเปิดใหค้วามรู้

ผา่นหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้นจากการศึกษาพบวา่
ชาวบา้นบา้นแม่ต่ืนใชภ้าษาถ่ินในการส่ือสารภายใน
หมู่บา้น ซ่ึงเป็นภาษาเฉพาะ (ภาษาปกากะญอ)  พบร้อย
ละ 97.2 พดูภาษาถ่ิน และร้อยละ 97.4 ท่ีฟังภาษาถ่ิน 
(ปกากะญอ)ได ้การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงจดัทาํส่ือเป็นภาษา
ถ่ิน(ปกากะญอ) เพื่อใหผู้รั้บฟังส่ือสามารถเขา้ใจ
เน้ือความท่ีผูส่ื้อส่ือออกไปได ้ สอดคลอ้งกบัหลกัการ
และทฤษฎีการติดต่อส่ือสารท่ีระบุวา่องคป์ระกอบของ
การส่ือสารนั้นประกอบดว้ย ผูส่้งสาร ข่าวสาร ผูรั้บสาร 
หากองคป์ระกอบทั้งสาม เป็นการกระทาํท่ีดีจะส่งผลให้
การส่ือสารนั้น ๆ ไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหวงั     
(ฝากจิต ลาภจิตร, มปป.) 

3.2 เตรียมและแจกคู่มือสาํหรับประชาชน
ฉบบัการ์ตูนจากการศึกษาพบวา่คร่ึงหน่ึงของชาวบา้นบา้น
แม่ต่ืน ร้อยละ 54.4ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได ้จากเวทีการ
ถอดบทเรียน มีขอ้เสนอใหป้รับปรุงคู่มือใหส้วยงามและ
เป็นรูปแบบการ์ตูนเพื่อดึงดูดเดก็ใหส้นใจอ่าน และผูท่ี้
อ่านหนงัสือไม่ไดส้ามารถมองภาพแลว้เขา้ใจได ้ดงัคาํ
บอกกล่าว“...ถ้าปรับเล่มให้สวยกว่านีเ้ดก็จะสนใจ
มากกว่านีน้ะหนูว่า แบบว่าปรับสีให้สวยกว่าเดิมปรับให้
เหมือนการ์ตูน เดก็น่าจะสนใจมากกว่าเดิม” ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะวา่การจดจาํดว้ยรูปภาพเป็นการจดจาํท่ีดีกวา่ 
เม่ือไดเ้ห็นรูปภาพสามารถจินตนาการตามรูปภาพท่ีเห็น
ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของภารดี จนัทร์อุ่ย (2551) 
ท่ีพบวา่การส่ือสารดว้ยแผน่ภาพช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บการ
ดูแลตามความตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.3 เตรียมและการแจกตน้พนัธ์ุตะไคร้หอม
จากการศึกษาพบวา่แมต้น้ตะไคร้หอมท่ีปลูกจะถูกทาํลาย
โดยหมูท่ีเล้ียงแบบปล่อยใหห้ากินเองตามธรรมชาติ ฯลฯ 
ชุมชนบา้นแม่ต่ืนกย็งัไม่ลดความพยายามท่ีจะใชต้ะไคร้
หอม ซ่ึงเป็นพืชสมุนไพรมาใชไ้ล่ยงุเป็นการนาํทรัพยากร
ท่ีหาไดใ้นชุมชนมาใช ้ตามแนวคิดการพึ่งพาตนเอง 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สยาม ฟเูจริญ (2551) ท่ี
พบวา่การดูแลสุขภาพของชุมชน เป็นกระบวนการ
จดัการดา้นสุขภาพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองภายใต้
บริบททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ
ชุมชน ชุมชนตอ้งแกไ้ขปัญหาและดูแลรักษาสุขภาพของ
คนในชุมชนดว้ยการพึ่งพาตนเอง 

3.4 ส่งเสริมการใชต้ะไคร้หอมเพ่ือป้องกนั
ยงุ จากผลการศึกษาพบวา่ การปลูกตะไคร้หอมเพ่ือ
ป้องกนัยงุกดั หรือเพือ่ไล่ยงุ เป็นแนวร้ัวบา้น ไม่ประสบ
ผลสาํเร็จเน่ืองจาก ถูกหมูทาํลาย และฝนตกชุกมากส่งผล
ใหร้ากเน่า แต่ทั้งน้ีชาวบา้นบา้นแม่ต่ืน ยงัคงตอ้งการใหมี้
การใชต้ะไคร้หอมเพ่ือไล่ยงุต่อไป จากการถอดบทเรียน
พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมการถอดบทเรียนเสนอให ้แต่ละหลงัคา
เรือนปลูกตะไคร้หอม หลงัคาเรือนละ 2-3 กอ เน่ืองจาก
สามารถดูแลตน้ตะไคร้หอมไม่ใหถู้กหมูทาํลายไดง่้าย
กวา่การปลูกเป็นแนวร้ัว อีกทั้งยงัส่งเสริมใหป้ระชาชน
ใชต้น้ตะไคร้หอมในการไล่ยงุโดยการนาํตน้ หรือใบ
ตะไคร้หอมใส่ยา่ม ติดตวัไปเม่ือเขา้ป่า หรือเขา้ไปใน
แหล่งท่ีมียงุชุกชุม  

3.5 กาํหนดมาตรการชุมชนเพื่อเป็น
บทลงโทษสาํหรับครัวเรือนท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือในการ
ป้องกนัโรคมาลาเรีย แต่จากการทดลองใชรู้ปแบบฯ ไม่
พบทุกหลงัคาเรือนใหค้วามร่วมมือในการป้องกนัโรค
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มาลาเรียเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครอบครัวทุก
ครอบครัวในชุมชนแม่ต่ืน โดยบริบทมีความเป็นเครือ
ญาติ มีความเป็นพี่เป็นนอ้ง และอาจกลวัท่ีจะตอ้งถูก
ลงโทษซ่ึงทาํใหค้รอบครัวของตนเองเสียช่ือเสียง จึงให้
ความร่วมมือเป็นเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุทธิชยั   ศิรินวล (2557) ท่ีพบวา่มาตรการชุมชน
สามารถช่วยใหผู้ผ้า่นการบาํบดัยาบา้ไม่กลบัไปเสพยาบา้
ซํ้ าได ้

3.6 อบรมใหค้วามรู้ประชาชนและอสม. 
จากผลการวจิยัพบวา่การอบรมทาํใหช้าวบา้นบา้นแม่ต่ืน
มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัโรคมาลาเรียเพิ่ม
มากข้ึนทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากชาวบา้นไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการป้องกนัโรคมาลาเรีย จากส่ือภาษาถ่ินผา่นหอ
กระจายข่าวประจาํหมู่บา้น ท่ีดาํเนินการเปิดกระจายเสียง
ใหค้วามรู้เป็นประจาํทุกวนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
เรียนรู้ (จีระศกัด์ิ เจริญพนัธ์ และเฉลิมพล ตนัสกลุ. 2550) 
ท่ีระบุวา่ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากการมีส่ิงเร้า และการ
ตอบสนอง นอกจากน้ีการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดง่้ายถา้ไดใ้ช้
ทรัพยากร และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีมีอยูอี่กทั้ง
ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จารุณี ระบายศรี (2553) ท่ี
พบวา่การใหโ้ปรแกรมสุขศึกษา ทาํใหค้ะแนนความรู้
เก่ียวกบัโรคมาลาเรีย และการปฏิบติัตวัในการป้องกนั
โรคมาลาเรียในกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.7 เฝ้าระวงัพฤติกรรมประชาชนในการ
ป้องกนัตนเองจากโรคมาลาเรียโดย อสม. จากผลการศึกษา
พบวา่ประชาชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการป้องกนั
โรคมาลาเรีย ดงัน้ี (1) ชาวบา้นบา้นแม่ต่ืนส่วนใหญ่สวม
เส้ือและกางเกงขายาวเพื่อป้องกนัยงุเป็นบางคร้ังและทุก
คร้ัง  (2) ชาวบา้นนอนในมุง้เพ่ิมมากข้ึน แต่จะพบวา่
ลดลงในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม, เมษายน) เพราะสภาพ
อากาศร้อนถึงร้อนจดั  (3) ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีพน่สารเคมี
ตกคา้งภายในบา้นเรือนมากกวา่ร้อยละ 95 อีกทั้งยงัไม่เช็ด
ถูออกมากกวา่ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่ชาวบา้นใหค้วามสาํคญัในการกาํจดัยงุพาหะมาก
ข้ึนเน่ืองจากเช่ือวา่ตนเองมีความเส่ียงท่ีจะป่วยดว้ยโรค
มาลาเรียสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแบบแผนความเช่ือทาง
สุขภาพท่ีระบุวา่ หากบุคคลเช่ือวา่ตนจะมีความเส่ียงท่ีจะ
เป็นโรค จะทาํใหบุ้คคลนั้นกระทาํพฤติกรรมในการ
ป้องกนัโรค 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย 
1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ควร

จดัทาํส่ือเสียงท่ีเป็นส่ือท่ีตรงกบัภาษาถ่ิน ท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั และสาํเนียงในการออกเสียงตรงกบั
สาํเนียงในพื้นท่ีแต่ละแห่งท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ปรับเปล่ียนทศันคติ และพฤติกรรมของชาวบา้น
ในการป้องกนัและควบคุมโรคมาลาเรีย 

2. การจดัทาํส่ือเสียงเพื่อนาํไปกระจายเสียงผา่น
หอกระจายข่าว ควรใชเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเป็นชนเผา่ในพื้นท่ีท่ีมี
การระบาดของโรคมาลาเรียในการบนัทึกเสียงเพื่อให้
ภาษาท่ีใชต้รงกบับริบทพื้นท่ีแต่ละแห่ง กระทรวง
สาธารณสุขควรสนบัสนุนงบประมาณในการจดัทาํส่ือ
เสียง 

3. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ควร
จดัทาํคู่มือประชาชนในการป้องกนัโรคมาลาเรีย ให้
น่าสนใจเช่น จดัทาํคู่มือฯในรูปแบบการ์ตูน อีกทั้งยงัตอ้ง
สอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ี ถึงจะทาํใหคู่้มือฯ มีผลช่วยลด
อตัราป่วยจากโรคมาลาเรีย 

ขอ้เสนอแนะดา้นผูป้ฏิบติั 
1. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลง และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  ควรส่งเสริมใหมี้การ
ปลูกสมุนไพรป้องกนัยงุในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรค
มาลาเรีย 

2. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล และองคก์ารปกครอง
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����������������������������������������� ���������������������� 
Development of a Primary Nursing Service System  

in the Intensive Care Unit of Saimai Hospital  
                                                                                                                                                                                                        ������ ������� �������� ���������� 

��������   
��������������������������������������� ����  ��� ���������������� (1) ���������������������������������

���� ��� ���������������������� (2) ����������������������������������������������������������

�� ��� ���������������������� ���������������� ��������������������  24 �� �������������������������������� (1) 

�������������������������������� (2) ��������������������������������������������� (3) ���������

���������������������������������������������������� ��� �������������������� ����������� ���������

������������������������������ 1.00 ��� 0.91 ������������� ������� 0.94 ��� 0.93  ����������������������������

������� 2557 ��� ������������ 2558 ������������������� 3����� ��� ���������������������������������

���������������������������������� ������������� ����������������������������� ����������������������

�������  ��������������� 1. ���������������������������������������� ��� ���������������������� 

���������� (1) ������������������ (2) ������������������������ (3) ������������������������

��������������� 24 ������� (4) ���������������� (5) ������������������������ ��� (6) ���������������������

���������� ���������������������������������������������� �������������������������������������

�������� ( x = 3.96, SD = 0.46) 2. ������������������������������������������������� ���� ��� �������

��������������� ����������������������������������������� ( x = 4.23, SD = 0.49) 

 
���������: ��������, ��������������������������, ���������������, ���� ��� �������, ��������������� 
 

Abstract  
The purposes of this participatory action research were: (1) to develop of a primary nursing service system 

in intensive care unit, Saimai hospital (2) to study of nursing process in a primary nursing service system in intensive 

care unit of Saimai hospital. The samples composed of twenty - four nurses. Research instruments included: (1) a 

primary nursing guide (2) a primary nursing role questionnaires and (3) nursing process questionnaires. The 

questionnaires was review by experts with a content validity index of 1.00 and 0.91, reliability = 0.94 and 0.93, 

respectively. Data were collected during the months of December 2557 to July 2558 by three nurse team leaders from 

questionnaire and group of nursing respondents in each cycle of group meeting. Research data were analyzed by 

using mean, percentage and standard deviations. The research findings were as follows : 1. The consist of  

development of a primary nursing service system in the intensive care unit of Saimai hospital : (1) Organization 

structure  (2) Nursing Assignments providing individualized holistic (3) 24 hour Continuity Planning provided 
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nursing care process (4) Communications (5) The primary nursing role and (6) The tool used in the assignment. After 

the development of the primary nursing service system, the primary nursing role result was at a high level ( x = 3.96, 

SD = .46) 2. To study of nursing process in primary nursing system in intensive care unit, Saimai hospital: The 

nursing process used the result was at a high level ( x = 4.23, SD = .49) 

 
Keywords: development, primary nursing service system, nursing process, intensive care unit, Saimai hospital 
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ผูใ้ชบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพึง
พอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ผลการวิเคราะห์กระบวนการพยาบาลครบขั้นตอน
และต่อเน่ืองภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

 อรพิน บุษบนั (2557)  ศึกษาการพฒันาระบบ
พยาบาลเจา้ของไข ้แผนกศลัยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ
ในจงัหวดัราชบุรี ผลการวิจยัพบวา่ระบบการพยาบาล
เจา้ของไขแ้ผนกศลัยกรรมท่ีพฒันาข้ึนเป็นการจดัระบบ
การพยาบาลท่ีมีการมอบหมายงานเป็นรายบุคคลแบบ
องคร์วมอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่แรกรับถึงจาํหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล โดยเจา้ของไขเ้ป็นผูมี้อิสระและเอกสิทธ์ิ
ภายใตข้องเขตของพยาบาลวิชาชีพ หลงัการใชร้ะบบการ
พยาบาลเจา้ของไข ้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในระดบั
มาก ( x = 4.48, SD = 0.41, t = 16.69) รายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากและมากท่ีสุด (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในงาน
โดยรวมสูงกวา่ ( x = 4.96, SD = 0.04)  ก่อนการใช้
ระบบพยาบาลเจา้ของไข ้( x = 3.87, SD = 0.35)  t = - 
9.41 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  

เยาวภา  จนัทร์มา (2555)  ศึกษาการพฒันา
รูปแบบการพยาบาลเจา้ของไข ้ในหอผูป่้วยหนกักมุาร
เวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการพยาบาลเจา้ของไข ้
ประกอบดว้ย (1) การติดต่อส่ือสาร (2) การมอบหมาย
งานหนา้ท่ีรับผดิชอบ (3) การบนัทึกและการรายงาน (4) 
เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งในการมอบหมายงานพยาบาล
เจา้ของไขแ้ละ (5) บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ส่วน
ประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการพยาบาลเจา้ของไขต้าม

การรับรู้ของพยาบาล วิชาชีพ ไดแ้ก่ พยาบาลเจา้ของไขมี้
ความรับผดิชอบวางแผนการดูแลผูป่้วยแบบปัจเจกบุคคล
ท่ีครอบคลุมองคร์วมมากขึ้น มีการส่ือสารสร้าง 
สมัพนัธภาพกบัผูป่้วยและครอบครัว อยา่งใกลชิ้ด  เพิ่ม
การดูแลท่ีเอ้ืออาทรและ รู้จกัผูป่้วยมากข้ึน มีการบริหาร
จดัการสภาพแวดลอ้มการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม  มี
ความกระตือรือร้น ในการพฒันาตนเอง การบนัทึกและ
การรายงานทางการพยาบาลมีความครอบคลุมสมบูรณ์  
 ระบบบริการพยาบาลเจา้ของไข ้เป็นระบบ
บริการพยาบาลท่ีมีความครอบคลุมสมบูรณ์ยดึ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นศูนยก์ลางมีมอบหมายงานใหพ้ยาบาล
วิชาชีพแต่ละคนไดรั้บผดิชอบดูแลผูป่้วยเป็นรายบุคคล
ตั้งแต่รับใหม่วางแผนการพยาบาลอยา่งต่อเน่ืองตลอด 24 
ชัว่โมง ขณะท่ีอยูโ่รงพยาบาลจนกระทัง่จาํหน่ายและ
พยาบาลเจา้ของไขจ้ะเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการใหก้าร
พยาบาลดว้ยตนเองทุกคร้ังเม่ือข้ึนปฏิบติังาน และ
ในขณะท่ีไม่ไดข้ึ้นปฏิบติังานจะมีการมอบหมายใหมี้
พยาบาลผูร่้วมดูแลเป็นผูใ้หก้ารพยาบาลแทนตาม
แผนการพยาบาลท่ีพยาบาลเจา้ของไขไ้ดเ้ขียนแผนไว ้
 
กรอบแนวคดิการวจัิย  

ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิดระบบบริการพยาบาล
เจา้ของไข ้มาตรฐานหอผูป่้วยวิกฤต 
กระบวนการพยาบาลและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํมา
กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบ
ของตวัแปร ดงัภาพ 1  
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ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปรและกรอบแนวคิดการวิจยั 

 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ของ
พยาบาลในหอผูป่้วยวิกฤตท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันา
ระบบบริการพยาบาลเจา้ของไขโ้ดยมีการดาํเนินการ
วิจยัตามวงจรปฏิบติัการ PAOR ของแคมมิสและแมค
แทคกาท (Kemmis & Mc taggart, 1988) มีการสะทอ้น
ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยหวัหนา้ทีมท่ีเป็นผูส้งัเกตการ
ปฏิบติังานและตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งมีการ
ประชุมกลุ่มพยาบาลหอผูป่้วยวิกฤตทั้ง 2 วงรอบการ
วิจยัเพื่อหาแนวทางแกไ้ขในการพฒันาระบบบริการ
พยาบาลเจา้ของไขท่ี้เหมาะสม 
 
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีในหอ
ผูป่้วยวิกฤต โรงพยาบาลสายไหมจาํนวน  24 คน เลือก
แบบเจาะจง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 1. คู่มือระบบบริการพยาบาลเจ้าของไขห้อ
ผูป่้วยวิกฤต โรงพยาบาลสายไหมซ่ึงผ่านกระบวนการ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือและตรวจสอบพิจารณาความตรง
เชิงเน้ือหา  (content validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
 2. แบบสอบถามในการพฒันาระบบบริการ
พยาบาลเจา้ของไขแ้บ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงาน
 ตอนท่ี 2 แบบประเมินการปฏิบติังานใน
บทบาทพยาบาลเจา้ของไขพ้ฒันาจากงานวิจยัของสิริ

ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ 
(1)  โครงสร้างขององคก์ร   
(2) การมอบหมายงานแบบรายบุคคล (triple A) 
- ความเป็นอิสระ (Autonomy)   
- อาํนาจหนา้ท่ี (Authority)    
- ภาระรับผดิชอบ (Accountability)   
(3) การติดต่อส่ือสาร   
(4) การวางแผนการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการ
พยาบาล 24 ชัว่โมง 
(5) บทบาทของพยาบาลเจา้ของไข ้  
- กระบวนการรับใหม่        
- กระบวนการดูแลต่อเน่ือง 
- กระบวนการจาํหน่าย 
(6) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการมอบหมายงาน 
 

การใชก้ระบวนการพยาบาล 
(1) การประเมินผูป่้วย  
(2) การวินิจฉยัทางการพยาบาล   
(3) การวางแผนการพยาบาล 
(4) การปฏิบติัการพยาบาล  
(5) การประเมินผลการพยาบาล  
 

 
  พฒันา 
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วฒันา เกตุวี (2549) แสดงถึงการใชบ้ทบาทพยาบาล
เจา้ของไขใ้นการปฏิบติังานพยาบาล ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
กระบวนการรับใหม่กระบวนการดูแลท่ีต่อเน่ืองและ
กระบวนการจาํหน่ายประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบมาตร
วดัมี 5 ระดบัทั้งหมด 20 ขอ้ค่า CVI  เท่ากบั 1.0 และค่า
ความเท่ียงเท่ากบั 0.94  
 ตอนท่ี 3 แบบตรวจสอบการใชก้ระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบติัการพยาบาลเจา้ของไข ้ 5 ดา้น 
พฒันาจากงานวิจยัของลาํดวน บุญที (2552) แสดงถึง 
การใชก้ระบวนการพยาบาลอยา่งครบถว้นและต่อเน่ือง 
5 ขั้ นตอนดังน้ีการประเมินผู ้ป่วย   การกําหนดข้อ
วินิจฉัย วางแผนการพยาบาล  การปฏิบติัการพยาบาล
การประเมินผลการพยาบาล ประกอบด้วยขอ้คาํถาม
แบบมาตรวดั มี 5 ระดบัทั้งหมด 21 ขอ้ค่า CVI เท่ากบั 
0.91 และค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.93  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล    
              สงัเกตการปฏิบติังานเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
หวัหนา้ทีม 3คนเป็นผูป้ระเมินและตอบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ แบบประเมินการปฏิบติังานในบทบาทพยาบาล
เจา้ของไขแ้ละแบบตรวจสอบการใชก้ระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบติัพยาบาลเจา้ของไขท้ั้ง 2 วงรอบ
โดยสดัส่วนหวัหนา้ทีมต่อพยาบาลเท่ากบั (1:7) นาํ
ขอ้มูลจากแบบสอบถามมาสะทอ้นในการปรับปรุงและ
พฒันาระบบโดยการประชุมกลุ่มร่วมกนัให้
ขอ้เสนอแนะและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาในการ
พฒันาระบบพยาบาลเจา้ของไขใ้นหอผูป่้วยวกิฤต
โรงพยาบาลสายไหมต่อไป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การแปลผลการปฏิบติัการพยาบาลในบทบาท
พยาบาลเจา้ของไข ้และการใชก้ระบวนการพยาบาลใน

การปฏิบติัการพยาบาลเจา้ของไขแ้ปลผลจากค่าเฉล่ีย
โดยผูว้จิยัใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดบัคะแนนของเบสท ์
(Best, 1977) ดงัน้ี คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 ระดบัมาก
ท่ีสุด 3.50 – 4.49 ระดบัมาก 2.50 – 3.49  ระดบัปาน
กลาง  1.50 – 2.49  และระดบันอ้ย1.00 – 1.49  นอ้ย
ท่ีสุด 
 
ผลการวจัิย 

1. พฒันาระบบบริการพยาบาลเจา้ของไขใ้น
หอผูป่้วยวิกฤตโรงพยาบาลสายไหม ประกอบดว้ย 
(1)โครงสร้างองคก์ร มีการจดัระบบบริการพยาบาลท่ีมี
โครงสร้างองคก์รท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนโดยมีหวัหนา้
แผนกเป็นผูน้าํการพฒันาระบบบริการพยาบาลเจา้ของ
ไข ้(2) การมอบหมายงาน เป็นรายบุคคล พยาบาลมีเอก
สิทธ์ิในการวางแผนการพยาบาลผูป่้วยท่ีตนเอง
รับผดิชอบร่วมกบัทีมสุขภาพ (3) การวางแผนการ
พยาบาลผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมงมีการวางแผนการ
พยาบาลตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่จาํหน่ายและในขณะที่
พยาบาลเจา้ของไขไ้ม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีจะมีพยาบาลผู ้
ร่วมดูแลรับผดิชอบแทน (4) การติดต่อส่ือสาร ใช้
แนวทางขอคาํปรึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระหวา่งทีมสหสาขาวิชาชีพ (5) บทบาทพยาบาล
เจา้ของไขป้ระกอบดว้ย กระบวนการรับใหม่ 
กระบวนการดูแลต่อเน่ือง และกระบวนการจาํหน่าย 
(6) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการมอบหมายงานประกอบดว้ย 
คู่มือระบบบริการพยาบาลเจา้ของไข ้ใบมอบหมายงาน
ในการดูแลผูป่้วยประจาํวนั สมุดรับส่งเวรในการ
ประชุมปรึกษาประจาํวนั และสมุดติดตามเยีย่มผูป่้วย  
ภายหลงัการพฒันาระบบบริการพยาบาลเจา้ของไข้
พบวา่บทบาทพยาบาลเจา้ของไขภ้าพรวมอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยกระบวนการรับใหม่อยูใ่นระดบัมาก (
x = 4.09, SD = .43) รายขอ้ ดา้นการสร้าง
สมัพนัธภาพและการอธิบายขอ้มูลความจาํเป็นอยู ่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.58, SD =.50) และ ( x = 4.62, 
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แนะนําหนังสือ 
                                                                                                                                                                   สุภกญัญา  ชวนิชย ์

 

 
ช่ือหนังสือ: คาํถามสําคญักว่าคาํตอบ 
ผู้แต่ง: หนุ่มเมืองจันท์  
รายการ: หนังสือส่ือความรู้ ช่วงหนังสือชวนคุย 
ออกอากาศทางสถานีวทิยุ FM ๙๗.๗๕ Mhz.  
“คลืน่สีขาวของชาวพทุธ” คร้ังที ่๒๒ 

คาํถามสาํคญักวา่คาํตอบ ผลงานของนกัเขียน
อารมณ์ดี  คือ คุณตุม้ สรกล อดุลยานนท ์หรือ ท่ีคุน้เคย
ในนามปากกาวา่ หนุ่มเมืองจนัท ์โดย สาํนกัพิมพม์ติชน  

....ถา้เราถามเร่ืองความรํ่ ารวย  เรากจ็ะหาคาํตอบ
เร่ืองความรวย ดงันั้นถา้ถามเร่ืองความสุข เรากจ็ะคน้
คาํตอบเร่ืองความสุขไดเ้หมือนกนั คาํถามจึงเป็นการบอก
ทิศ ส่วนคาํตอบเป็นเพียงการบอกทาง และทิศของคาํถาม
จะใหท้างของคาํตอบ  ถา้ทิศผิดทางกถู็กไปไม่ได ้  ใน
หนงัสือเล่มน้ีคุณสรกล หรือ คุณหนุ่มเมืองจนัท ์จะเล่า
เร่ืองราวท่ีสะทอ้นการตั้งคาํถามของเจา้ของเหตุการณ์
ต่างๆ และนาํไปสู่มุมมองหรือทศันคติของบุคคลนั้นต่อ
เร่ืองราวนั้นๆ ไดอ้ยา่งน่าสนใจเพื่อพยายามท่ีจะบอกเรา
วา่  คาํถามท่ีดีจะมาสู่คาํตอบท่ีดี  ชีวิตของเราไม่มีใคร
กาํหนดโจทยใ์หเ้หมือนตอนเรียนหนงัสือ เราตอ้งตั้ง
คาํถามเองและตอบเอง....และชีวิตเราจะเป็นอยา่งไรก็
ข้ึนกบัคาํถามน่ีเอง 

คาํถามชุดแรก คือ เร่ืองความเงียบ ในขอ้สงสยั
ของจอนห์ เคจ  กบับทเพลง ๔ นาที ๓๓ วินาที  และเร่ือง

ความวา่งเปล่า กบัผา้ใบสีขาวของโรเบิร์ต  โรเซนเบอร์ก   
ในเร่ืองความเงียบนั้น เม่ือหา้สิบแปดปีก่อนน้ี เดวิด 
ทูดอร์ นกัเปียโนช่ือดงัไดบ้รรเลงบทเพลง ช่ือ ๔ นาที 
๓๓ วินาที ท่ีวูด๊สตอ็ก นิวยอร์ก  เพลงน้ีมีความยาว
เท่ากบัช่ือของเพลง แบ่งเป็น ๓ องก ์ ช่วงแรก ๓๐ วินาที 
ช่วงท่ีสอง ๒ นาที ๒๓ วินาที และช่วงท่ีสาม ๑ นาที ๔๐ 
วินาที ทุกช่วงตอนบรรเลงดว้ยโนต้ตวัเดียว คือ ความ
เงียบ  เดวิด ทูดอร์ เร่ิมตน้ดว้ยการปิดฝาครอบล่ิมเปียโน
หรือคียบ์อร์ด แสดงถึงการเร่ิมตน้องกท่ี์หน่ึง จากนั้นกน่ิ็ง 
๓๐ วินาทีผา่นไป เขาเปิดฝาครอบล่ิมข้ึน แสดงวา่จบองก์
แรก ปิดฝาล่ิมอีกคร้ัง เพื่อบอกคนดูวา่การแสดงองกท่ี์
สองเร่ิมตน้แลว้ เวลาผา่นไปเร่ือยๆ เขาพลิกแผน่โนต้ที
ละหนา้ จนครบ ๒ นาที ๒๓ วินาที เขากเ็ปิดฝาล่ิมเปียโน
อีกคร้ัง จากนั้นกปิ็ดฝาล่ิม เร่ิมองกท่ี์สาม ๑ นาที ๔๐ 
วินาที ทูดอร์กเ็ปิดฝาครอบล่ิมเปียโนเป็นคร้ังสุดทา้ย ถอย
ห่างและโคง้คาํนบัผูช้ม จบเพลง ๔ นาที ๓๓ วินาที 

เช่ือไหมคะ วา่ จอนห์ เคจ  ใชเ้วลานานมากกวา่
จะแต่งเพลงน้ีสาํเร็จ และท่ีมาก็คือ ก่อนหนา้น้ีเขาเคย
สงสยัวา่โลกน้ีมี “ความเงียบ” จริงหรือไม่ “เคจ” จึงขอ
อนุญาตมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ใชห้อ้งเกบ็เสียงท่ีมีกาํแพง
ดูดเสียงทดลองหา “ความเงียบ” เขาอยูใ่นหอ้งน้ีเป็นเวลา
หลายชัว่โมง แมจ้ะอยูน่ิ่งๆเงียบๆ แต่ก็ “ไม่เงียบ” เพราะ
แมจ้ะน่ิงและเงียบเพียงใด เขากไ็ดย้นิบางเสียงเป็นเสียง
สูงกบัเสียงตํ่า เม่ือสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ี กไ็ดค้าํตอบ
วา่ เป็นเสียงของระบบประสาทและเสียงไหลเวียนของ
เลือดในตวั  จอนห์ เคจ  จึงสรุปวา่ในโลกน้ีไม่มีความ
เงียบโดยสมบูรณ์  และแรงบนัดาลใจของเสียงเพลง ๔ 
นาที ๓๓ วินาทีจึงเร่ิมตน้ข้ึน  เขาเร่ิมตั้งคาํถามกบันิยาม
ความหมายของคาํวา่ “เงียบ” และไดค้าํตอบวา่ เสียง และ
ความเงียบ แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกนัเลย หากจะมีก็
เพียงแค่ ความคิด ท่ีจะเอาใจใส่ หรือ ความคิดท่ีจะไม่เอา
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ใจใส่ ต่อการรับฟัง...เท่านั้นเอง ถา้ใส่ใจท่ีจะฟังกจ็ะได้
ยนิเสียง   แต่ถา้ไม่เอาใจใส่ท่ีจะรับฟังกจ็ะไม่ไดย้นิอะไร 
ใส่ใจกด็งั ไม่ใส่ใจกเ็บา หรือ ไม่ไดย้นิ และนัน่คือความ
เงียบ  

ในตอนแรก จอนห์เคจ ยงัไม่กลา้ท่ีจะใชค้วาม
เงียบเป็นเสียงเพลง จนกระทัง่วนัหน่ึงเขาไดไ้ปดูงาน
ศิลปะของโรเบิร์ต โรเซนเบิร์ก  และเห็นภาพท่ีวา่งเปล่า 
มีแต่ผา้ใบสีขาวท่ีอยูบ่นเฟรม และแสงเงาของคนดู 
ตน้ไม ้ท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆบนผา้ใบสีขาว  เขาบอก
วา่น่ีคือ สนามบินของแสงและเงา หรือภาพสะทอ้นของ
อากาศ มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีมองเห็นแต่เป็นวิธีการมองของเรา
ต่างหาก  และจอนห์เคจบอกวา่ ภาพนั้นคือคาํอนุมติัให้
เขาเขียนเพลงแห่งความเงียบน้ี  และบทเพลงน้ีกไ็ม่ใช่
ความเงียบท่ีแทจ้ริงเพราะช่วงเวลาท่ีไม่มีเสียงบนเวที 
ความเงียบของดนตรีกคื็อ สนามบิน ของเสียงอ่ืนๆรอบ
ขา้งความเงียบจึงไม่ใช่เร่ืองของเสียง แต่เป็นเร่ืองความ
เปล่ียนแปลงภายในจิตใจและความไม่หยดุน่ิง  ภาพของ
โรเซนเบิร์ก สอนเราวา่ “ส่ิงท่ีเราเห็น ไม่สาํคญัเท่ากบั
วิธีการมอง” 

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือประวติัท่ีน่าสนใจใน
การนาํประเทศแอฟริกาใตข้องท่านประธานาธิบดีเนลสนั 
แมนเดล่า  เร่ืองนาํจากขา้งหลงั  ซ่ึงผูเ้ขียนไดห้ยบิยก
ความบางตอนจากหนงัสือเร่ือง วิถีแมนเดล่า  มาเล่าให้
ฟังวา่ ... เป็นเพราะคาํถามในวิธีการเป็นผูน้าํของแมน
เดลาต่างจากคนอ่ืน เขาไม่ไดเ้ร่ิมตน้คาํถามจากตาํแหน่ง 
หรือ การยนืของผูน้าํแต่เขาตั้งคาํถามไปท่ีเป้าหมาย  คือ 
จะทาํอยา่งไรใหค้นยอมรับ และบรรลุเป้าหมายความ
สมานฉนัทข์องคนแอฟริกาใตไ้ด ้จากนั้นจึงกาํหนดการ
ยนืของตวัเองวา่ “ผูน้าํท่ีดี ตอ้งอยูข่า้งหลงั” เพราะ
ความสาํคญัของการเป็นผูน้าํ ไม่ใช่ตาํแหน่งการยนื แต่
เป็นตาํแหน่งทางความคิด  ยนือยูข่า้งหลงัแต่ตอ้งนาํทาง
ความคิด 

ท่ีมาของจุดยนืดงักล่าวน้ีเป็นเพราะในวยัเดก็ 
แมนเดลา เคยตอ้งไล่ตอ้นฝงูววัไปกินหญา้และพากลบั

คอก ซ่ึงเขากล่าววา่ เม่ือเราตอ้งการใหว้วัเดินทางไป
ในทางท่ีตอ้งการ เราตอ้งอยูข่า้งหลงัพร้อมกบัไม ้และหา
ววัท่ีฉลาดๆหน่อยสองสามตวัใหไ้ปอยูท่ี่ขา้งหนา้ฝงูแลว้
ควบคุมใหเ้ดินไปตามทางที่ตอ้งการ ฝงูววัท่ีเหลือกจ็ะ
เดินตามหวัหนา้ฝงูไปเอง  แต่เธอตอ้งนาํทางพวกมนัมา
จากขา้งหลงั เพราะถา้เดินนาํไปกจ็ะดูแลววัตวัท่ีเดินอยู่
ทา้ยๆไม่ทัว่ถึงและอาจเดินหลงฝงูได ้แต่ถา้มอบใหว้วัท่ี
ฉลาดเดินนาํไป และเดินตามขา้งๆคุมอยูข่า้งหลงั 
ตาํแหน่งเดินจะทาํใหเ้ห็นภาพรวมได ้ตวัไหนเดินหลงก็
ตอ้นได ้ ซ่ึงกห็มายถึงวา่ การเป็นผูน้าํท่ีดีไม่จาํเป็นตอ้ง
แสดงความคิดเห็นโออ้วดวางภูมิแลว้สัง่ใหผู้อ่ื้นทาํตาม 
หากตอ้งรู้จกัฟังและแสวงหาขอ้ตกลงท่ียติุพอ้งกนั  แลว้
จึงผลกัดนัใหทุ้กคนลงมือทาํ  การฟังจึงเป็นหลกัการ
บริหารท่ีสาํคญัยิง่และเป็นคุณสมบติัท่ีผูน้าํควรจะมี  
เหมือนท่ีจอห์นเคจบอกไวว้า่ การฟังท่ีดีตอ้งใส่ใจในส่ิงท่ี
คนอ่ืนพดูดว้ย ถา้ใส่ใจเสียงกจ็ะดงั ถา้ไม่ใส่ใจเสียงกจ็ะ
เบาหรือไม่ไดย้นิ 

อีกท่านหน่ึงท่ีใส่ใจใหค้วามสาํคญัและเขา้ใจ
ความหมายของส่ิงท่ีอยูภ่ายในของตวัเองไดดี้  คือ คุณ
ดวงฤทธ์ิ บุนนาค ซ่ึงหลายคนขนานนามวา่ เป็นสถาปนิก
มือทองของยคุน้ี  เขาบอกวา่ เวลาท่ีมีคนเสนอให้
ออกแบบโครงการ เขาจะเร่ิมตน้ดว้ยการฟังเสียงกระซิบ
ของท่ีดินก่อน ซ่ึงหมายถึง เขาจะไปดูท่ีดินแปลงนั้น ดู
แดด สมัผสัทิศทางลม ดูรูปท่ีดิน และดว้ยความเป็นมือ
อาชีพ ประสบการณ์และความรู้สึกของเขาก่อใหเ้กิด
จินตนาการท่ีลงตวั และเขากลา้ท่ีจะบอกวา่ สถาปนิกตอ้ง
รู้เร่ืองการตลาดกจ็ริงแต่ไม่ตอ้งทาํการตลาด   เพราะ
การตลาดของสถาปนิกคือ ผลงานท่ีเขาออกแบบ  
สาํนวนของเขากคื็อ ตอ้งใหผ้ลงานส่งเสียงกระซิบ เพราะ
เสียงกระซิบของงาน คือ การตลาดของสถาปนิก  
เหมือนกบัท่ีคุณธนินทร์ เจียรวนนท ์กล่าวเสมอวา่ นกั
ธุรกิจทุกคนตอ้งอยา่ลืม ซิกเซนทข์องตวัเอง สมัผสัท่ีหก
ไม่ใช่ส่ิงมหศัจรรยห์รือไสยศาสตร์แต่มาจากอะไร
บางอยา่งท่ีสะสมกนัมานาน ซ่ึงแต่ละจะเร็ว ชา้ต่างกนั 
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ความแม่นยาํต่างกนั  ซ่ึงจริงๆแลว้กคื็อ เสียงกระซิบจาก
ประสบการณ์ เสียงกระซิบจากความรู้สึก  เสียงกระซิบ
จากสมองซีกขวา  เสียงกระซิบจากภายในนัน่เอง  ดงันั้น
ขออยา่ใชเ้หตุผลมากเกินไปจนลืมเสียงกระซิบจาก
ความรู้สึกของตนเอง เพราะความสุข หรือ ความทุกข ์
เป็นเร่ืองสาํคญัและเป็นเร่ืองของความรู้สึกลว้นๆ 

เส้ือยดืแตงโม เส้ือยดืยีห่อ้น้ีมียอดขายปีละหน่ึง
พนัส่ีร้อยลา้นบาท  เจา้ของกิจการคือ คุณอดิศร พวงชมพ ู 
ซ่ึงคุณหนุ่มเมืองจนัทเ์ล่าวา่ เป็นรุ่นพี่ท่ีธรรมศาสตร์ ท่ีน่า
ใหใ้ครๆเรียนรู้ท่ีมาในอดีตท่ีนาํเขาไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่ง
น่าท่ึง  สมยัเรียน คุณอดิศร เป็นพี่ใหญ่ของชมรมอีสาน 
ก่อร่างสร้างตวัโดยทาํงานหาเล้ียงตวัเองมาตั้งแต่เป็น
นกัศึกษา โดยท่ีตั้งใจไวเ้ลยวา่จะใชเ้งินไม่เกินวนัละ ๒๐ 
บาท ตอนนั้นเขามีเงินทุนไม่มาก แต่อยากไดเ้ส้ือไปขาย
เยอะๆ เพราะมีแบบเส้ือยิง่มาก โอกาสการขายยิง่สูง เขา
เสนอเจา้ของโรงงานวา่ ขอเส้ือผา้ไปมากหน่อย แต่ขาย
เสร็จในแต่ละวนัใหไ้ปเกบ็เงินไดเ้ลยขายไดเ้ท่าไรเขาก็
เกบ็ไวใ้ช ้๒๐ บาท ขายได ้๔๐๐๐ บาท ใหเ้ถา้แก่ ๓๙๘๐ 
บาท ทั้งตน้ทุนสินคา้และฝากกาํไรไวด้ว้ย  เรียกไดว้า่ 
อดทนใชว้นัละ ๒๐ บาทไป ๑ ปี ส้ินปีจะไดเ้ป็นเจา้หน้ี
เถา้แก่  เขาบอกวา่ถา้ใครอยูก่บัความอดทนไดจ้ะ
กลายเป็นคนอีกระดบัหน่ึงท่ีมีศกัยภาพสูงกวา่คนอ่ืน 

วนัน้ีเขาเป็นเจา้ของโรงงานที่มีพนกังานกวา่ 
๑๐๐๐ คน และในช่วง ๑๐ ปีท่ีผา่นมามีคนลาออกไม่ถึง 
๑๐ คน  คุณอดิศรเคยเล่าวา่  หลกัการรับคนงานของเขา
คือ จะเลือกคนท่ีรักแม่ก่อน เพราะเพียงคาํถามเดียวของ
เขาท่ีตอ้งการคาํตอบกคื็อเร่ืองความรัก ความผกูพนักบั
แม่ เพราะเขาเช่ือวา่คนรักแม่มกัจะไม่ทาํชัว่และมีความ
รับผดิชอบ คนกลุ่มน้ีจะขยนัทาํงานและเกบ็เงินส่งกลบั
บา้นหมด  เพียงคาํถามเดียวน้ี เช่ือวา่เขาจะไดค้นดีมา
ร่วมงาน 

อีกประการหน่ึง แทนท่ีเขาจะใชพ้ื้นท่ีริมนํ้าไว้
สร้างบา้นหรือท่ีพกัแขกต่างประเทศ เขากลบัสร้าง
โรงงานไวริ้มนํ้า ดว้ยเหตุผลง่ายๆวา่  แขกต่างประเทศ

เจรจาแค่ชัว่โมงหรือสองชัว่โมงกก็ลบั แต่คนงานอยูท่ี่น่ี
ทาํงานตลอด มุมส่วนน้ีน่าจะใหค้นทาํงานไดดี้กวา่ 
โรงงานแห่งน้ีจึงมีกระจกใสใหค้นงานไดส้มัผสัความ
งามของแม่นํ้ า  ท่ีน่ีไม่มีการตอกบตัรเขา้ทาํงาน โรงงาน
เปิด ๒๔ ชัว่โมง  ใครอยากทาํงานตอนไหนกไ็ด ้เพราะ
รายไดข้องแต่ละคนข้ึนอยูก่บัจาํนวนเส้ือยดืท่ีเยบ็เสร็จ 
คนงานของแตงโมมีรายไดเ้ดือนละสองหม่ืนบาท ทุกคน
อาศยัอยูใ่นหอพกัในโรงงาน  ค่าหอพกัและค่าอาหาร
เดือนละ ๙๐๐ บาท เขาเล่าวา่ทุกปีคนงานจะชวนเขาไป
เยีย่มบา้น ไม่ไดไ้ปเป็นเจา้ภาพอะไรแต่อยากจะโชว์
เจา้นายใหรู้้วา่บา้นท่ีสร้างดว้ยนํ้าพกันํ้าแรงนั้นเป็น
อยา่งไรบา้ง.... 

อีกเร่ืองท่ีน่าสนใจ  คือ  เร่ืองราวและสไตลก์าร
ทาํงานของบ๊ิกบอส อาณาจกัรแสนลา้นอยา่ง
เครือสหพฒัน ์ ซ่ึงคุณหนุ่มเมืองจนัท ์ไดเ้ขียนถึง คุณ
บุณยสิทธ์ิ โชควฒันา วา่เขาเป็นคนท่ีถ่อมตวัมาก และเคย
ใหส้มัภาษณ์ไวว้า่ ความสาํเร็จของเขามาจากความไม่รู้
และความอยากรู้ เจา้สวับุณยสิทธ์ิ พดูบ่อยมากๆวา่ ผม
เป็นคนความรู้นอ้ย ไม่ไดเ้รียนสถาบนัการศึกษาชั้นสูง  
ภาษาไทยกรู้็คร่ึงๆกลางๆ  ภาษาจีนกรู้็คร่ึงๆกลางๆ  
ญ่ีปุ่นกรู้็คร่ึงๆกลางๆ วิธีทาํธุรกิจของผมจึงไม่ไดอ้าศยั
หนงัสือเป็นหลกั  เขาเปรียบเทียบสไตลก์ารบริหารงาน
ของเขาเหมือนกบัภาษา  การตั้งคาํถามวา่รู้นอ้ยจึงทาํให้
เขาดึงทุกอยา่งท่ีดีมาจากทุกแหล่ง  การมีจุดอ่อนอยูท่ี่
เรียนนอ้ย กมี็จุดเด่นอยูท่ี่เรียนนอ้ยดว้ย การศึกษาท่ีไม่สูง
มากอาจทาํใหเ้ขาไม่ติดกรอบ ทุกอยา่งในโลกธุรกิจ ลว้น
เป็นส่ิงแปลกใหม่ทั้งส้ิน  ความไม่รู้ทาํใหเ้ขาไม่ทาํตวัเป็น
ภูเขาสูงและไม่ทาํตวัธรรมดาในระดบัพื้นราบ แต่เขาถ่อม
ตวัลดระดบัตํ่ากวา่พื้นราบโดยเป็นคนท่ีใฝ่รู้ไปเสียทุก
อยา่ง และความอยากรู้น้ีเอง เป็นตวัดึงดูดกระแสธาร
ความรู้ท่ีไหลลงจากยอดเขามาสู่แอ่งนํ้าท่ีเกบ็กกัความรู้
มากมาย  

มีบทเรียนหน่ึงท่ีน่าศึกษาของคุณบุณยสิทธ์ิ 
ไม่ใช่เร่ืองความสาํเร็จ แต่เป็นความลม้เหลว เขาบอกวา่ 
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ตน้ทุนของความผดิพลาดนั้นแพงมาก ดงันั้นทุกคร้ังท่ี
ผดิพลาดหรือลม้เหลว เขาจะไม่เกบ็ไวค้นเดียว แต่จะเล่า
ใหค้นอ่ืนฟัง เพราะยิง่คนอ่ืนรับรู้มากเท่าไร ก็เหมือนการ
เฉล่ียตน้ทุนออกไป ความรู้จากความลม้เหลว นอกจากจะ
ทาํใหบ้ริษทัในเครือทั้งหมดไม่กา้วพลาดซํ้ ารอยเดิมแลว้ 
ยงัเป็นความรู้ท่ีสามารถต่อยอดทาํกาํไร และเงินท่ีไดม้า
อาจมากกวา่เงินท่ีเสียไปกไ็ด ้  การทาํธุรกิจของสหพฒัน์
ผูบ้ริหารสูงสุด ตั้งคาํถามจากความไม่รู้และอยากรู้  ซ่ึง
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์เคยบอกวา่ สไตลก์ารบริหาร
ของสหพฒันเ์ป็นสไตลข์องตวัเอง แบบผสมผสานทั้งจีน 
ญ่ีปุ่น ไทย และตะวนัตก  

เร่ืองราวสุดทา้ยท่ีจะนาํมาเล่าในรายการวนัน้ี 
คือ เร่ืองมองอีกมุม  เป็นเร่ืองราวท่ีคุณหนุ่มเมืองจนัท์
นาํมาจากบลอ็กของคนท่ีใชน้ามวา่ นํ้าออ้ย สาวเมืองชล   
เธอเขียนเล่าไวน่้ารักมากวา่...  

พอ่เคยบอกวา่ เวลาเกบ็สายยางหรือขวดนํ้าเรา
ควรเกบ็ในท่ีร่ม ไม่อยา่งนั้นแสงแดดจะทาํใหเ้กิดตะไคร่
เกาะในสายยางหรือแขวนลอยในขวดนํ้า ทาํใหเ้ราตอ้งทาํ
ความสะอาดหรือตอ้งท้ิงสายยางหรือขวดไปโดยใช่เหตุ 
ตะไคร่นํ้าในความคิดของฉนั จึงเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ แต่
เม่ือโตข้ึน ตะไคร่นํ้า กลบัมีอีกแง่มุมท่ีทาํใหฉ้นั
ประหลาดใจ  นัน่คือ ในสวนท่ีบา้นมีไหคว ํ่าไวม้ากมาย 
เพราะเม่ือก่อนแม่เคยคา้ขายและเอาไหมาดองผกัขาย เม่ือ
เลิกกิจการจึงมีไหท่ีเหลือตกทอดมาใหลู้กหลานดู วนั
หน่ึงญาติท่ีมีภูมิลาํเนาทางภาคใตแ้วะมาเยีย่ม และเอ่ย
ปากขอไหกลบัไปเพราะเห็นสวย ญาติคนนั้นเอาไหไป
วางประดบัสวนในสาํนกังานเล่นๆ เน่ืองจากภาคใตเ้ป็น
แหล่งฝนชุก เม่ือเวลาผา่นไปไหเหล่านั้นจึงมีตะไคร่เกาะ
ตามพื้นผวิเขียวคร้ึมไปหมด  สาํนกังานของญาติมีลูกคา้
แวะเขา้ออกต่อเน่ืองในแต่ละวนั วนัหน่ึงลูกคา้ตาดีไปพบ
ไหตะไคร่เกาะเขา้เกิดชอบใจจึงเจรจาขอซ้ือในราคา
หลายพนับาท 

จากไหไร้ราคาค่างวดท่ีบา้นเราวางทิ้งไวไ้ม่ใยดี
ในสวน เพียงมีตะไคร่เกาะโดยธรรมชาติกลบัทาํใหว้ตัถุ

ชนิดเดียวกนัมีราคาเพิ่มข้ึนอยา่งน่าอศัจรรย ์ ไม่นานมาน้ี
ฉนัไปเท่ียวชมบา้นเก่าคลาสสิกท่ีพิพิธภณัฑช์าวบางกอก
ในซอยเจริญกรุง ๔๓ ฉนัพบมุมเลก็ๆมุมน้ีโดยบงัเอิญ 
ภายในอาณาบริเวณร่มคร้ึมของพิพิธภณัฑ ์ ฉนัไม่รู้วา่ตุ่ม
ใบน้ีทาํหนา้ท่ีของมนัมานานแค่ไหน แต่คราบเขียวของ
ตะไคร่บนพื้นผิวของมนัอาจจะบอกเล่ากาลเวลาของมนั
ไดร้ะดบัหน่ึง  ตุ่มใบเดียวกนัน้ีบางคนอาจเดินผา่นไป
โดยเห็นเป็นของใชใ้นบา้นเก่าครํ่ าคร่าช้ินหน่ึง หรืออาจ
ผา่นมุมน้ีไปโดยไม่ทนัสงัเกตดว้ยซํ้ า ขณะท่ีบางคนอาจ
ต่ืนเตน้กบัศิลปธรรมชาติบนพื้นผวิวตัถุจนตอ้งหยดุช่ืน
ชมและพกัใจชัว่ครู่กบัตุ่มใบเลก็ใบน้ี  คราบตะไคร่สอน
ใหฉ้นัรู้วา่คุณค่าของส่ิงใดกต็ามข้ึนอยูก่บัผูม้อง 
เช่นเดียวกบัเร่ืองราวท่ีพบเจอในแต่ละวนั เหตุการณ์
เดียวกนั รายละเอียดเดียวกนั คนมองโลกในแง่ร้ายอาจ
มองวา่ทาํใหทุ้กขส์าหสั ขณะท่ีคนมองโลกในแง่ดี
สามารถพลิกวกิฤตใหเ้ป็นความสุขไดเ้สมอ....เขียวแห่ง
คราบตะไคร่ อยูท่ี่ใครจะเห็นงาม และคาํตอบของชีวิตอยู่
ท่ีเราตั้งคาํถาม 
 
 





1. ประเภทสมาชิก

1.1 o ประเภท บุคคล

ชื่อ_____________________________นามสกุล__________________________เลขที่สมาชิก_______________

1.1.1 บุคลากรภายใน: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.1.2 บุคลากรภายนอก: สถาบัน/หน่วยงาน _____________________________________________________

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.2 o ประเภท หน่วยงาน

2. ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร

เลขที่ __________ หมู่ที่ __________ ตรอก/ซอย ________________________ ถนน ________________________

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

รหัสไปรษณีย์ ________________ โทรศัพท์ ________________________ อีเมล์ ____________________________

3. อัตราค่าสมาชิกวารสารฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

o 5 ปี 15 ฉบับ เป็นเงิน 3,500 บาท

หมายเหตุ ค่าสมาชิกรวมค่าจัดส่งแล้ว

ข้าพเจ้าได้ช�าระค่าสมาชกิ จ�านวน_________________บาท (__________________________________________________)

o เงินสด

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o โอนเงินเข้าบัญชี � ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองหลวง บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 222-3-01198-8

   � ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 148-6-00715-5

   � ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 416-2-222712-8

เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับทาง E-Mail: phimlada@eau.ac.th  หรือ Fax 02-577-1053

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




