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ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ก 
 

สาสน์จากรองธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

 งานประขุมวิชาการ มอบ .วิจัย เป็นงานประชุมวิชาการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดมา 
อย่างต่อเนื่องทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ส าหรับ 
ให้นักวิชาการหลากหลายสาขา และหลากหลายสถาบันมาร่วมกันน าเสนอผลงานวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ ใช้ โดยตรง รวมถึงการต่อยอดผลงาน ทั้งในระดับวิชาการและ 
การใช้ประโยชน์  

การจัดงานประขุมวิชาการ มอบ.วิจัย ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561  
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และจัดภายใต้ชื่อแนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต” ซึ่งเน้นน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยตรง กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วย การประชุมเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ทั้งภาคโปสเตอร์ และการน าเสนอด้วยวาจา  
การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การเสวนาทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมอบรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น และการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรพิเศษ คือคุณกรณ์  จาติกวณิช  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ในนามผู้จัดการประชุม ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกส่วน ผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจน
คณะท างานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้การจัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 นี ้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดงานขอน้อมรับ และจะ
น ามาปรับปรุงพัฒนาการท างานในปีต่อ ๆ ไป และหวังว่าจะได้รับกียรติจากท่านเข้าร่วมงานในปีต่อ ๆ ไป 

 

      รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ค 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

(Research and Innovation for Quality of Life Improvement) 
 วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------- 
 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด 

กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ชวลติ ถิ่นวงศ์พิทักษ์  
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพนัธกิจสังคม มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

เปิดงาน โดย รองศาสตราจารยน์งนิตย์ ธีระวัฒนสุข  อธิการบด ีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
พิธีมอบรางวัลผลงานวจิัยดีเด่น  
 

09.30 - 10.30 น. บรรยายเร่ือง “มุมมองการประยุกต์เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
พื้นที”่ โดย คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
 
10.45 - 12.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย  

• สาขาวิศวกรรมศาสตร์    ณ ห้อง Ballroom AB 
• การวิจัยเชิงพื้นที่         ณ ห้อง U2 
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ณ ห้อง U8 
  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00 - 16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  

• สาขาวิศวกรรมศาสตร์    ณ ห้อง Ballroom AB 
• การวิจัยเชิงพื้นที่         ณ ห้อง U2 
• สาขาวิศวกรรมศาสตร ์   ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ณ ห้อง U8 
  

น าเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ภาคโปสเตอร์  และเสวนาการวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 
น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์    
ประกวดนวัตกรรม  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 
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วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. พิธีมอบรางวลั การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น และรางวัลนวัตกรรม 
 

09.30 - 10.30 น. บรรยายเร่ือง “ทิศทางการวิจัยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0” 
       โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
 
10.45 - 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

• สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ณ ห้อง Ballroom AB 
• สาขาวิศวกรรมศาสตร ์   ณ ห้อง U2 
• สาขาเกษตรศาสตร ์   ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ณ ห้อง U8 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00 - 16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

• สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ณ ห้อง Ballroom AB 
• สาขาวิศวกรรมศาสตร์    ณ ห้อง U2 
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ณ ห้อง U8 

                            น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ลานกิจกรรม 
 

16.30 น. ปิดการประชุม 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             มอบรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดบัดีและเกียรติบัตรน าเสนอ ณ ห้องที่น าเสนอ 
             ช่วงบา่ยบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชมุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

จ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร์” 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง Ballroom AB 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.    ประธาน : ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
1.  การจัดการระบบไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัจฉริยะ  
  ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ นครราช  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

2.  การตรวจสอบมะขามหวานขึ้นราในฝักด้วยแสงที่กระเจิง  
  รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จติเหมาะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

3.  การตัดสินใจเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นรูปดว้ยการพิมพ์แบบ 3 มิติด้วยเครื่อง FDM โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล   

  นายกิตติ วิเศษลา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
เวลา 13.00- 14.30 น.    ประธาน : ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

4.  การปรับปรุงความแม่นย าของการระบุต าแหน่งภายในอาคารด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและ              
ตัวกรองคาลมาน  

  นายต้องยศ แช่มช้อย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

5.  การวิเคราะห์และควบคุมวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังแบบแรงดันสามระดบั  
  ดร.ประชา ค าภักด ี    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

6.  การทดลองหาค่าความเร่งของหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ที่ใช้ฟองน้ ายางพาราเพ่ือเป็นวัสดุเสริม 
เพื่อรับแรงกระแทก  

  นายคุณานนต์ ศักดิ์ก าปัง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

7.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมที่ผ่านการกระตุ้น 
ด้วยการหลอมละลายและความเครียด  

  นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

8.  การประยุกต์ใชต้ัวกรองคาลมันกับเทคนิคลายนิ้วมือเพื่อการน าทางภายในอาคาร  
  นายปิยะเลิศ โนนแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “การวิจัยเชิงพื้นที่” 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U2 
 

เวลา 10.45 - 12.00 น.   ประธาน : ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว  มูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี  
 
 

1.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้คนพิการได้เข้าถึงสทิธิประโยชน์บริการพื้นฐานของรัฐ
ตามกฎหมาย    

 นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต ์  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 
 

2. การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในเส้นทางการท่องเที่ยวตามริมน้ าโขง  
ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

  ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก  คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 

3. รูปแบบการจัดการธุรกจิออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 รศ.ดร. รุ่งรัศมี บญุดาว   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

4. รูปแบบการตลาดข้าวอินทรีย์กลุ่มเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ดร. สายเพชร อักโข    คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
เวลา 13.00 - 16.30 น.   ประธาน : ดร.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
5. ปัญหาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านยางพารา จังหวัดอุบลราชธานี 
 นางสาวรจนา ค าดีเกิด  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

6. การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานน้ ายางข้นเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี  
   ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ 
 นายดุสติ จักรศลิป ์    คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

7. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสกลิน่ของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานผลิตยางแท่ง  
   ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 นางนิตยา ชาค ารณุ   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

8. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ส าหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่ 
   สหกรณ์ภูจองนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
 นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. นโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
 นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

10. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 นายสุรสม กฤษณะจูฑะ  คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ช 
 

เวทีเสวนาการวิจัยเชิงพื้นที่ 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1  

 
10.30 – 11.30 น. เสวนาในมุมมองผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พทิักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพนัธกิจสังคม 
ผู้ด าเนนิรายการ นายนพภา พนัธุ์เพ็ง  

11.30 – 12.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (LIVE โดย ทีวีชุมชนอุบลราชธานี) 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.30 น. เสวนากลุ่มวิจัยเกี่ยวกับ “ข้าว”  

โดย ดร.อุทัย อันพิมพ์ และ ดร.นรา หัตถสิน  
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ด าเนนิรายการ นายนพภา พนัธุ์เพ็ง 

13.30 – 14.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (LIVE โดย ทีวีชุมชนอุบลราชธานี) 
14.00 – 14.30 น. เสวนากลุ่มวิจัยเกี่ยวกับ “ยางพารา”  

โดย ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขนั  ผศ.ชัยวุฒิ วัดจงั  ดร.ศันศนีย์ ศรีจนัทร์  
      และ ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผู้ด าเนนิรายการ นายนพภา พนัธุ์เพ็ง  

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (LIVE โดย ทีวีชุมชนอุบลราชธานี) 

15.00 – 15.30 น. เสวนากลุ่มวิจัยเกี่ยวกับ “ผู้สูงอาย”ุ  
โดย ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ และนางสาวจิราภรณ์ หลาบค า 

                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ด าเนนิรายการ นายนพภา พนัธุ์เพ็ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-13 กรกฎาคม 2561 |  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ซ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U3 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.           ประธาน : ผศ.ดร.ปรดีา  ปราการกมานันท์      
                                                  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
1.  ระบบแนะน าข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในรายบุคคล  
  ผศ.ชยาพร แก่นสาร ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

2.  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาส าหรับโรคซึมเศร้าในเด็ก  
  ดร.สภุาวดี หริัญพงศ์สิน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

3.  แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านเสียงสองภาษา ส าหรับนักเรยีนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์
  นางสาวจีรพรรณ พรหมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร”์ 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U3 

 
เวลา 13.00- 14.30 น.    ประธาน : รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

1.   ความเป็นไปได้ในการน าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการก่อสร้างมาผลิตคอนกรีต  
  ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
 

2.  ผลของขนาดเม็ดตะกอนประปาแห้งต่อค่าสัมประสทิธิ์การซึมผ่านได้  
   ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

3.  เครื่องล้างท าความสะอาดสาหร่าย (Algae Cleaning Machine)  
  ดร.สิทธิบรูณ์ ศริิพรอัครชัย   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  

4.  พฤติกรรมของคานแบบ Castellated Beams ภายใต้แรงกระท าแบบจดุ  
  รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

5.  ผลของโลหะหนักที่มีต่อการย่อยสลายไดโคฟอลด้วยแลคเคส  
  นางสาวอภิญญา อ่อนสาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ฌ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U8 
 

เวลา 10. 30 - 12.00 น.   ประธาน : ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1.  การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยโครงงานฐานวิจัย    

 นายธัญกร อรญัโสต ิ  โรงเรียนกูจ่านวิทยาคม 
 

2.  การสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องปลาดกุโดยการท าโครงงานฐานวิจัย  
  นางจิตติมา วัฒราช   โรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ ์
 

3.  ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูของโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปญัญา  
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสงัวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560  

  นายเดชมณี เนาวโรจน ์  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 

4.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ ต่อมโนมติการเคลื่อนที่ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

  นายสันติ อินแสงแวง  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

5.  การศึกษาเชิงส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑป์ลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกทีส่่งผล 
ต่อความต้องการซื้อ  

 นายศุภชัย จันทร์งาม  โรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ ์

 

เวลา 13.00 - 14.30 น.   ประธาน : รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

6.  การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสนามบิน จังหวัด
ขอนแก่น   

  นางสาวณรดิา รตันอัมพา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

7.  ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร    จังหวัด
มุกดาหาร  

  นายชุมพร หลินหะตระกูล   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

8.  บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสัดส่วนในการรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

  นางสาวดุจฤทัย ชัยอิทธิพร  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

9.  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
  รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิร ิ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 



12-13 กรกฎาคม 2561 |  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ญ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง Ballroom AB 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.    ประธาน : ดร.กติกา  สระมณอีินทร์  
        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1.  การพัฒนาของว่างโปรตีนสูงโดยใชซู้คราโลสเป็นสารใหค้วามหวานแทนน้ าตาลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ที่มีปัญหาทางช่องปาก  

  นายอลงกต สิงห์โต    คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 

2.  การศึกษาสถานการณ์และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

  ผศ.ดร.สรุีย์ ธรรมิกบวร  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

3.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของแมวในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี  
  นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาล ี   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
เวลา 13.00-14.30 น.    ประธาน : ดร.กติกา  สระมณอีินทร์  

     คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

4.  ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานคัดแยกขยะ  
  นางสาวนิภาพร ค าหลอม    วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5.  ผลของการประยุกตใ์ช้รูปแบบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

  นายอารี บุตรสอน   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6.  การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  นางลักษณีย์ บุญขาว   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7.  ความรู้ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  นางสาวจินตนา ศิรบิูรณ์พิพัฒนา   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ฎ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   ณ ห้อง U2 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.    ประธาน : ผศ.ดร.ถนัดกจิ ชารีรัตน์ 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.  อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหาย 

ของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์  
 นายวัชรินทร์ สายน้ าใส  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 

2.  ลักษณะเฉพาะของวัสดุชีวภาพที่เตรียมจากวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/ไฮดรอกซีอะพาไทต์  
 ดร.นวลละออง สระแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 

3.  ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของระบบเยื่อกรองแบบนาโน  
  นางสาวจันจิรา ดวงบุตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
เวลา 13.00- 14.30 น.    ประธาน : ผศ.ดร.ถนัดกจิ ชารีรัตน์ 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4.  การพัฒนาเกม “ผจญภัยในดาวมฤตยู”   
 ดร.ปิยะนันท์ พนากานต ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

5.  การตัดสินใจเลือกสถานทีต่ัง้นิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลายปัจจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
แบบล้อมกรอบข้อมูล  

 นายนิรุทธิ์ วัฒนะแสง   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

6.  การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัคคีภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล  

 นายวัฒนา จันทะโคตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

7.  การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน   
 ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
 

8.  ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นไทยในเขตภาคเหนือ 
 นายบุญรักษ์ แวนบอเซอร ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาเกษตรศาสตร์” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561      ณ ห้อง U3 

 
เวลา 10.45-12.00 น.   ประธาน : ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ  

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1.  ผลของน้ ามันมะพรา้วต่อระบบสบืพันธุ์ของปลานิลเพศเมีย  
  Mr.Ricardo Manuel Pico Jorge คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

2.  ผลของแบคทีเรียบริเวณรากพืชต้านทานโลหะหนักต่อการส่งเสริมความยาวรากของข้าวฟ่างหวานใน
สภาวะที่มีโลหะหนัก  

  นางสาวสิระพร ขันถม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
 

3.  การศึกษาสภาพการผลิต และศึกษาผลตกค้างของสารเคมีในผลผลิต และในเลือดของเกษตรกรผู้ผลติ
กะหล่ าปลใีนเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก, สปป.ลาว  

  ผศ.ดร.สภุาวดี แก้วระหัน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

 
การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561      ณ ห้อง U3 
 
เวลา 13.00-14.00 น.    ประธาน : ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ  

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

1.  การคัดเลือกสารสกัดหยาบจากดองดึง (Gloriosa superba L.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)และ
กันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคเรียแกรมลบและแกรมบวก นางสาว    
      นางสาวกันทิมา ทับทิมหิน    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

2.  ความสามารถในการย่อยเซลลูโลสของแบคทีเรียทนร้อน  
  ดร.สังวาลย์ แก่นโส   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

3.  อิทธิพลของความกระด้างในน้ าที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์และการก าจัดด้วยกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน
 นางสาวศุจีนันท์ สันติกลุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ฐ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   ณ ห้อง U8 

 
เวลา 10.45-12.00 น.   ประธาน : ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.  ทัศนคติต่อน้ าดื่มบรรจุขวดและพฤติกรรมการบริโภคน้ าดืม่บรรจุขวดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  นายพิศิษฐ์ ช านาญนา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจ าลองดีเอ็นเอส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กิจกรรม
การลงมือปฏิบัติบนฐานการสบืเสาะทางวิทยาศาสตร ์  

  นางสาวศิรินันท์ สสีัน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

3.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องต่อมใต้สมองส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5: กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบเกมบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์   

 นางสาวยามลีะห์ ด าเตะ๊  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

4.  แนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ  

  นายวศิน โกมุท   คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
เวลา 13.00- 14.30 น.    ประธาน : ผศ.ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 

    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

5.  ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

6.  การธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติและการต่อรองทางสังคมผ่านศาสนาของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ 
ในจังหวัดอุบลราชธาน ี 

  ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์   คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

7.  ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : กรณีศึกษาอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
  นางสาวนิดาริน จลุวรรณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

8.  บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพ่ือการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวสัดิ ์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

9.  ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุร ี  

  นางสาวพัชนี แสนไชย  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ : การวิจัยเชิงพ้ืนที่  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ : ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 

การประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  : ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 

  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ฒ 
 

สารบัญ 
 

             หน้า 
 
 
การจัดการระบบไฟฟา้ภายในบา้นแบบอัจฉริยะ 1 
   ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ นครราช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

   

การตรวจสอบมะขามหวานขึ้นราในฝักด้วยแสงที่กระเจิง 14 
   รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

   

การตัดสินใจเพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการขึ้นรูปด้วยการพิมพ์แบบ 3 มิติด้วยเครื่อง FDM  
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล  

25 

   นายกิตติ วิเศษลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

   

การปรับปรุงความแม่นย าของการระบุต าแหนง่ภายในอาคารดว้ยขั้นตอนวิธีเชิงพนัธุกรรมและตัวกรอง
คาลมาน 

36 

   นายต้องยศ แช่มช้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

   

การวิเคราะห์และควบคุมวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลงัแบบแรงดันสามระดับ 49 
   ดร.ประชา ค าภักด ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

   

การทดลองหาค่าความเร่งของหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ที่ใชฟ้องน้ ายางพาราเพื่อเป็นวัสดุเสริมเพื่อ
รับแรงกระแทก 

58 

   นายคุณานนต์ ศักดิ์ก าปัง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร    

การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมที่ผ่านการกระตุ้นด้วยการ
หลอมละลายและความเครียด 

71 

   นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

   

การประยุกต์ใช้ตัวกรองคาลมนักับเทคนิคลายนิ้วมือเพื่อการน าทางภายในอาคาร 83 
   นายปิยะเลิศ โนนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

   

ระบบแนะน าข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในรายบุคคล 92 
   ผศ.ชยาพร แก่นสาร ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

  

การพัฒนาแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์พกพาส าหรับโรคซึมเศร้าในเด็ก 98 
   ดร.สุภาวดี หิรญัพงศ์สิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
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ณ 
 

สารบัญ 
 

             หน้า 
 

แอปพลิเคชันนทิานพื้นบ้านเสียงสองภาษา ส าหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ ์

108 

   นางสาวจีรพรรณ พรหมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์   

ความเป็นไปได้ในการน าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการก่อสร้างมาผลิตคอนกรีต 116 
   ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ   

ผลของขนาดเม็ดตะกอนประปาแห้งต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได ้ 123 
   ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

   

เครื่องล้างท าความสะอาดสาหรา่ย (Algae Cleaning Machine) 135 
   ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

   

พฤติกรรมของคานแบบ Castellated Beams ภายใต้แรงกระท าแบบจุด 149 
   รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันตยิวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

   

ผลของโลหะหนักที่มีต่อการย่อยสลายไดโคฟอลด้วยแลคเคส 158 
   นางสาวอภิญญา อ่อนสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

   

การพัฒนาของว่างโปรตีนสูงโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีปัญหาทางช่องปาก 

167 

   นายอลงกต สิงห์โต คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 

  

การศึกษาสถานการณ์และความต้องการของผู้สูงอายุในพืน้ที่ต าบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

176 

   ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

   

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของแมวในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 188 
   นางสาวเบญจมาศ วงศส์าล ี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

   

ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานคัดแยกขยะ 197 
   นางสาวนิภาพร ค าหลอม วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วทิยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

208 

   นายอารี บุตรสอน วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ด 
 

สารบัญ 
 

               หน้า 

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    216 
   นางลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ความรู ้ทัศนคติ ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 226 
   นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
   

ลักษณะเฉพาะของวัสดุชีวภาพที่เตรียมจากวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ 235 
   ดร.นวลละออง สระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    

ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของระบบเยื้อกรองแบบนาโน 241 
   นางสาวจันจิรา ดวงบุตร              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
การพัฒนาเกม “ผจญภัยในดาวมฤตยู”  248 
   ดร.ปิยะนันท์ พนากานต ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

   

การตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลายปัจจยัโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อม
กรอบข้อมูล 

260 

   นายนิรุทธิ์ วัฒนะแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

   

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัคคีภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล 

272 

   นายวัฒนา จันทะโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

   

การจัดการความเสี่ยงทีส่่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน  279 
   ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

    

ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิน่ไทยในเขตภาคเหนือ 288 
   นายบุญรักษ์ แวนบอเซอร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

  
การศึกษาทักษะพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้       295 
ด้วยโครงงานฐานวิจัย    
   นายธัญกร อรัญโสต ิ โรงเรียนกูจ่านวิทยาคม  
   

การสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรท้องถิ่นเร่ืองปลาดุกโดยการท าโครงงานฐานวจิัย          300 
   นางจิตติมา วัฒราช โรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ ์
  
   

  
  



12-13 กรกฎาคม 2561 |  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ต 
 

สารบัญ 
 

 หน้า  
ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูของโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา โรงเรียน           309 
สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560             
   นายเดชมณี เนาวโรจน ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชดุกิจกรรมฟิสิกส์ ต่อมโนมติการเคลื่อนที่       317 
และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4              
   นายสันติ อินแสงแวง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  
 
การศึกษาเชิงส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑป์ลาดุกปอ๊ปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลตอ่          332 
ความต้องการซื้อ             
   นายศุภชัย จันทร์งาม โรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ ์  
 
การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสนามบิน            337 
จังหวัดขอนแก่น             
   นางสาวณริดา รัตนอัมพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
 
ระบบประเมินพัฒนาการของนกัเรียนชั้นปฐมวยั กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร           345 
จังหวัดมุกดาหาร             
   นางสาวชุมพร หลินหะตระกลู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี  
 
บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสัดส่วนในการรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์             354 
ของส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ             
   นางสาวดุจฤทัย ชัยอิทธิพร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน : กรณีศึกษาบา้นดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา      364 
ความต้องการซื้อ             
   รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิร ิ สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธริาช  
   
   

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจ าลองดีเอ็นเอส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6: 
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์ 

373 

   นางสาวศิรินันท์ สีสัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

   

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องต่อมใต้สมองส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5: กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบเกมบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  

381 

   นางสาวยามีละห์ ด าเต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

   

แนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 

390 

   นายวศิน โกมุท คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

   



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ถ 
 

สารบัญ 
 
        หน้า 

การธ ารงอัตลักษณ์ความเปน็ชาติและการต่อรองทางสงัคมผ่านศาสนาของแรงงานขา้มชาต ิ
ชาวเมียนมาร์ในจังหวัดอุบลราชธานี 

405 

   ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

   

ค าลงทา้ยในภาษาถิ่นใต้ : กรณศีึกษาอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  417 
   นางสาวนิดาริน จุลวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 

 

บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปนัภูมิปัญญาท้องถิ่น 425 
   ผศ.ดร.วนิดา ตรสีวัสดิ ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

   

ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุร ี

435 

   นางสาวพัชนี แสนไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
ผลของน้ ามนัมะพรา้วต่อระบบสืบพันธุ์ของปลานิลเพศมีย     444 

    Mr.Ricardo Manuel Pico Jorge     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
ผลของแบคทีเรียบริเวณรากพืชต้านทานโลหะหนักต่อการส่งเสริมความยาวรากของข้าวฟา่งหวาน             457 
ในสภาวะที่มีโลหะหนัก   
   นางสาวสิระพร ขันถม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล  
   

การศึกษาสภาพการผลิต และศกึษาผลตกค้างของสารเคมีในผลผลิต และในเลือดของเกษตรกร               467 
ผู้ผลิตกะหล่ าปลีในเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก, สปป.ลาว   
   ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
   

การคัดเลือกสารสกัดหยาบจากดองดึง (Gloriosa superba L.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)        478 
และกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคเรียแกรมลบและแกรมบวก   
   นางสาวกันทิมา ทับทิมหิน   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี  
  
   

อิทธิพลของความกระด้างในน้ าที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์และการก าจัดด้วยกระบวนการ        485 
นาโนฟิลเตรชนั     
   นางสาวศุจีนันท์ สันติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
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ภาคผนวก 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  แต่งตั้งกองบรรณาธิการการประชุมวชิาการระดับชาติ มอบ.วิจัย  
    คร้ังที่ 12 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
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การจัดการระบบไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัจฉริยะ 

Electrical System Management in Smart Home  
 

รักษิต ก ำเนิดสิงห์ ปณิธำน พรหมศรี เอกผล สำยสีแก้ว วีระยุทธ นบโศรก ประสิทธิ์ นครรำช และ ประชำ ค ำภักดี 

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้น ำเสนอกำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำนแบบอัจฉริยะในอุทยำนศิลปวัฒนธรรมอีสำน

และลุ่มน้ ำโขงของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้น ำพลังงำนจำกเซลล์แสงอำทิตย์มำใช้เป็นพลังงำนหลัก 
ในกำรควบคุมระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำน โดยมีพลังงำนจำกกำรไฟฟ้ำมำเป็นแหล่งพลังงำนส ำรองเมื่อพลังงำน
จำกเซลล์แสงอำทิตย์หมด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มำเป็นส่วนควบคุมหลักโดยระบบจะตั้งเงื่อนไข 
กำรท ำงำนในกำรควบคุมโหลดภำยในบ้ำน จะยึดระดับพลังงำนจำกเซลล์แสงอำทิตย์มำเป็นตัวแปร  
ในกำรตัดสินใจในกำรสลับใช้พลังงำนไฟฟ้ำภำยในบ้ำนให้มีระบบที่ยืดหยุ่นหรือให้มีทำงเลือกมำกยิ่งขึ้น  
เพื่อท ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้พลังงำน โดยในระบบจะท ำกำรติดตั้งระบบต่ำงๆ ประกอบด้วย ระบบ 
วัด อุณหภูมิและควำมชื้น  ระบบวัดค่ ำทำงพลั งงำนไฟฟ้ ำ  โดยระบบทั้ งหมดนี้ ถู ก เชื่ อมต่อกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อท ำกำรควบคุมและน ำค่ำข้อมูลต่ำงๆ แสดงผลผ่ำนทำงเว็บเบรำว์เซอร์  
ผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต และสำมำรถที่จะแสดงผลผ่ำนสมำร์ทโฟนผ่ำนแอปพลิเคชั่นได้ จำกผลกำรทดลอง
พบว่ำสำมำรถที่จะควบคุมระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำนตำมเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในระบบได้ รวมถึงสำมำรถวัดปริมำณ
ต่ำงๆ ที่ติดตั้งไว้ในระบบ และสำมำรถที่จะแสดงผลข้อมูลในระบบที่ท ำกำรจัดเก็บน ำมำแสดงผลในรูปแบบ
กรำฟ ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์ และสมำร์ทโฟนได้  
 
ค าส าคัญ : กำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำ  บ้ำนอัจฉรยิะ  เซลล์แสงอำทิตย์และไมโครคอนโทรลเลอร์  

 

Abstract 
This research describes The Electrical System Management in Smart Home in 

Northeast Thailand Culture and Mekong River Park at Ubon Ratchathani University. The solar 
energy use is the main power in the electrical control system home. The PEA is backup 
power when the main power is lost. The microcontroller is the master control system will 
control the working conditions of the load inside the house. Based on the energy from the 
solar cells are variable in decision making in switching power within a house in order to make 
cost-effective use of energy. The system will install system of the system of temperature 
and humidity, Electrical energy measurement system. By the system all this was connected 
to the microcontroller to control and the data. Display via a web browser through the 
network the Internet and can be displayed via a smartphone app application. The results 
showed that can control electric system under the conditions set in the system and can be 
measure various installed in the system. This information can be viewed through a web 
browser, and smartphones. 

Keywords:  Managing Electrical System, Smart Home, Solar Cell and Microcontroller  
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1. บทน า 
ปัจจุบัน มีงำนวิจัยจ ำนวนมำกที่ประยุกต์และพัฒนำขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใช้ในบ้ำนอัจฉริยะเช่น 

เทคโนโลยี IoT ระบบควบคุมอัจฉริยะ กำรบริหำรกำรจัดกำรพลังงำนและอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ [1 – 
4] กำรจัดกำรบริหำรกำรใช้พลังงำนเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญส ำหรับบ้ำนอัจฉริยะ เพื่อให้กำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้พลังงำนสะอำด โดยเฉพำะในระบบใหญ่ที่มีกำรใช้งำนพลังงำนร่วมกันที่
จะต้องค ำนึงถึงเสถียรภำพของกำรใช้งำน ด้วยกำรประยุกต์ใช้ระบบกำรจัดกำรอัจฉริยะ  [4]  
กำรพัฒนำกำรน ำพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ที่เป็นพลังงำนทดแทนและเป็นพลังงำนสะอำด เข้ำมำใช้  
ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำด้วยแผงโซล่ำเซลล์อย่ำงแพร่หลำยมำกขึ้นในปัจจุบันและอนำคต แต่มีปัญหำ
ในด้ำนกำรลงทุนสูง ควำมมีเสถียรภำพต่ ำและระเบียบข้อบังคับตำมกฎหมำยของกำรผลิตไฟฟ้ำเข้ำมำ
ก ำกับกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยเข้ำสู่ระบบไฟฟ้ำอย่ำงรัดกุม ท ำให้ในส่วนภำคครัวเรือนที่เป็นกำรติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นระบบแยกอิสระไม่มีกำรเชื่อมต่อจ่ำยเข้ำสู่ระบบไฟฟ้ำ  
เป็นข้อจ ำกัดหลักของระบบกำรใช้พลังงำนร่วมกัน ระหว่ำงพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกพลังงำน
แสงอำทิตย์กับพลังงำนไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรบริกำรชองกำรไฟฟ้ำ เงื่อนไขของกำรท ำงำนหลักที่ส ำคัญคือ
เป็นระบบที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของทำงกำรไฟฟ้ำเพรำะไม่มีกำรต่อเชื่อมและ  
เป็นกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อลดภำระกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
จำกกำรไฟฟ้ำ ระบบจะมีกำรปรับรูปแบบกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่มีลักษณะเฉพำะของแต่ละผู้ใช้งำนและ
ควำมคงที่หรือเสถียรภำพของค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่ได้จำกแผงโซล่ำเซลล์ จึงต้องมีกำรพัฒนำระบบที่เข้ำมำ
บริหำรกำรจัดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ เพื่อให้มีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่ได้จำกโซล่ำเซลล์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อจะได้ลดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่จะต้องเสียให้กับกำรไฟฟ้ำและมีเงื่อนไขของควำมมีเสถียรภำพของกำร
ใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนมำเกี่ยวข้อง เพรำะควำมไม่คงที่ของระดับควำมสว่ำงของแสงจำกดวงอำทิตย์  
ในแต่ละวันและตำมฤดูกำร ซึ่งจะท ำให้ได้รับพลังงำนในแต่ละวันได้ไม่เท่ำกัน 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

2.1 บ้ำนอัจฉริยะ 
Smart Home หรือ บ้ำนอัจฉริยะ คือกำรน ำเทคโนโลยีมำควบคุมอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในบ้ำน เพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้อยู่อำศัย, มีระบบกำรจัดกำรพลังงำน ระบบรักษำควำมปลอดภัยอัตโนมัติทั้งภำยใน
และรอบตัวบ้ำน ส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปเรียกว่ำ home automation ซึ่ง
สำมำรถถูกจ ำแนกควำมสำมำรถและควำมซับซ้อนในกำรควบคุมออกเป็นส่วนหลัก [5] คือ 

1) เซ็นเซอร ์(Sensors) เป็นตัวที่ใช้ในกำรตรวจจับสิ่งต่ำงๆ ภำยในบ้ำน  
2) แอคทูเอเตอร์ (Actuators) เป็นอุปกรณ์ที่มีกำรตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพและมีกำร

เปลี่ยนรูป ต ำแหน่งควำมถี่หรือลักษณะเฉพำะทำงกลไกอ่ืนๆ  
3) ศูนย์ควบคุม (Control Center) คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรควบคุม

อุปกรณ์ต่ำงๆ รับข้อมูลเข้ำมำประมวลผล จำกนั้นก็จะส่งสัญญำณไปยังอุปกรณ์ที่มีกำรตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ำ 

4) อุปกรณ์ที่ควบคุมผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (Controlling Devices) เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถควบคุมผ่ำน
ทำงสมำร์ทโฟนหรือ  แท็บเล็ตต่ำง ๆ ได้  

2.2 Net Zero Energy Building 
กำรออกแบบโดยกำรใช้พลังงำนทำงเลือกมำทดแทนกำรใช้พลังงำนจำกกำรไฟฟ้ำ เช่น กำรใช้ไฟฟ้ำ

จำกโซล่ำเซลล์ หรือพลังงำนจำกไฟฟ้ำจำกที่อ่ืนๆ ซึ่งกำรน ำพลังงำนทำงเลือกมำใช้งำนนั้นต้องท ำให้พลังงำน
ที่ได้รับมำใช้งำนนั้นต้องเกิดควำมคุ้มค่ำมำกที่สุดและพลังงำนที่ได้ สำมำรถทดแทนในส่วนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ 

http://www.sansiri.com/thai/
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ที่ต้องกำรใช้งำนได้ ทั้งนี้เมื่อรวมพลังงำนสุทธิในรอบปีแล้ว พลังงำนที่ได้จะต้องน้อยที่สุดหรือเท่ำ 0  
ซึ่งเป็นไปตำมนิยำมของ Net Zero Energy Building [6] 

2.3 IoTs (Internet of Things) 

Internet of Things หรือ IoTs คือ สภำพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สำมำรถสื่อสำรและ
เชื่อมต่อกันได้ผ่ำนโพรโทคอลกำรสื่อสำรทั้งแบบใช้สำยและไร้สำย โดยสรรพสิ่งต่ำงๆ มีวิธีกำรระบุตัวตนได้ 
รับรู้บริบทของสภำพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและท ำงำนร่วมกันได้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ของสรรพสิ่งนี้จะน ำไปสู่นวัตกรรมและบริกำรใหม่อีกมำกมำยหัวข้อ [7] 

2.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ ใช้จะเป็น Raspberry pi 3 Model B  และ Arduino Uno R3  โดย 

Raspberry Pi 3 Model B จะใช้ภำษำ Python ในกำรควบคุม และ Arduino Uno R3 จะใช้ภำษำ C/C++ 
ซึ่งจะน ำไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งคู่มำใช้ควบคุมระบบ 

2.5 Blynk 
Blynk เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้สำมำรถสร้ำงระบบ IoT ส ำหรับงำนทั่วๆ ไปได้ง่ำยกว่ำเดิม  

จำกเครื่องมือที่ Blynk ได้เตรียมไว้ให้เป็นส่วนกำรท ำงำนซึ่งประกอบกันเป็นระบบ IoT ของ Blynk จะเห็น
ได้ว่ำโครงสร้ำงหลักประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สมำร์ทโฟน, เซิร์ฟเวอร์ของ Blynk และ ส่วนฮำร์ดแวร์ของ
ระบบสมองกลฝังตัวระบบสมองกลฝังตัว 

2.6 การหาค่าระดับพลังงานของแบตเตอรี่  
โดยได้ท ำกำรคิดสูตรกำรค ำนวณหำระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอรี่ ดังสมกำร (1) 

 

𝐸𝐿(%)  = (𝑉𝑃 ×
100

𝑉𝑀

)

− [((𝑉𝑀 − 𝑉𝑃)

× 100) − ((𝑉𝑀

− 𝑉𝑃) × 10)] 

(1) 

                เมื่อ   𝐸𝐿(%)      คือ ระดับพลังงำนไฟฟำ้ในแบตเตอรี่ 
                        𝑉𝑃          คือ แรงดันที่วัดได้ในปัจจุบนั 
                        𝑉𝑀         คือ แรงดันสูงสดุที่วัดได ้

3. การทดลอง 
3.1 โครงสร้างระบบ   

กำรท ำงำนของระบบนี้เป็นระบบแบบน ำกระแสไฟที่ได้จำกแผง Solar Cell หรือ Photovoltaic  
( PV ) มำชำร์จแบตเตอรี่ แล้วน ำไฟจำกแบตเตอรี่ แปลงเป็นไฟ AC ต่อไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งำน (Load) และมี
กำรสลับใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำ ในระบบกำรท ำงำนนี้จะเข้ำไปควบคุมระบบโดยกำรน ำ Sensor 
INA219 ไปวัดไฟจำกแบตเตอร์รี่เพื่อน ำค่ำที่ได้ไปหำ ระดับพลังงำนไฟฟ้ำที่จะใช้เป็นตัวตัดสินใจในกำร
ควบคุมโหลด รวมทั้ง Sensor DHT 22 วัดอุณหภูมิและควำมชื้นเพื่อน ำไปเป็นตัวตัดสินใจในกำรควบคุม
โหลดต่ำงๆ โดยจะท ำกำรควบคุมและวิเครำะห์โดย Raspberry Pi แล้วท ำกำรควบคุมโหลดแบบอัตโนมัติ
ภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆที่ตั้งไว้ โดยมีระบบในกำรส่งข้อมูลขึ้น Cloud Storage น ำไปส่งข้อมูลในจอ Monitor 
โดยสำมำรถควบคุมผ่ำน Monitor ได้ในกำรควบคุมโหลดดังแสดงรำยละเอียดในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 โครงสร้ำงระบบของกำรท ำงำน โดยในกรอบจะเป็นส่วนของกำรท ำงำนที่ใช้ในกำรควบคุมระบบ

โดยมีพลังงำนน ำเข้ำระบบอยู่สองทำงคือ พลังงำนจำกเซลล์แสงอำทิตย์ และจำกกำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค 
 
โดยจำกรูปที่ 1  
- จุดที่ 1   น ำเซนเซอร์ไปวดัแรงดันและกระแสไฟฟำ้ (INA219) มำจำกแบตเตอรี่ที่ได้มำจำกเซลล์

แสงอำทิตย ์
- จุดที่ 2   เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและควำมชื้น (DHT22) 
- จุดที่ 3   รับค่ำที่วัดได้จำก INA219 และ DHT22 เข้ำมำยัง raspberry pi เพื่อน ำค่ำมำวิเครำะห์ 
- จุดที่ 4   น ำคำ่ที่ได้มำวิเครำะห์และน ำไปควบคุมโหลดผ่ำนตัว Relay 
- จุดที่ 5   น ำคำ่ที่ไดจ้ำกเซนเซอร์ต่ำงๆและกำรวิเครำะห์น ำเข้ำระบบ Cloud Storage  
- จุดที่ 6   ดึงข้อมูลจำก Cloud น ำข้อมูลต่ำงๆไปโชว์ผลผ่ำนหนำ้จอ 
- จุดที่ 7   ที่ Monitor สำมำรถควบคุมค่ำต่ำงๆได้ โดยกำรใสชุ่ดค ำสั่งตำ่งๆ กลบัเข้ำไป Cloud 
- จุดที่ 8   ส่งชุดค ำสั่งเข้ำมำยัง raspberry pi  
- จุดที่ 9  น ำคำ่ที่ได้มำวิเครำะห์และน ำไปควบคุมโหลดผ่ำนตัว Relay 
- จุดที่ 10  วิเครำะห์ข้อมูลแล้วส่งไปยงั Nodemcu 
- จุดที่ 11  Sensor DHT22 ส่งข้อมูลไปหำ Nodemcu 
- จุดที่ 12 รับข้อมูลจำก Nodemcu มำโชวผ์ลบนหนำ้จอ monitor 
- จุดที่ 13 ส่งข้อมูลกำรสั่งกำรผำ่นไปยังแอปพลิเคชัน่ Blynk เพือ่น ำไปควบคุมกำรเปิด – ปิด ของ

โหลด 
 
3.2 ออกแบบการควบคุมระบบการจัดการ 

ในระบบนี้ได้น ำค่ำที่ได้จำกกำรหำระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอร์รี่ มำใช้เป็นตัวแปรในกำร
ควบคุมระบบ โดยได้ตั้งเงื่อนไขในกำรควบคุมดังนี้  

1. ระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอร์รี่ อยู่ในช่วง 100-50 % โหลดทั้งระบบจะมีกำรท ำงำนเปิดปิด
ตำมปกติ โดยท ำงำนไว้ตำมกระบวนกำรที่ตั้งไว้ 
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2. ระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอร์รี่ น้อยกว่ำ 50 % จะท ำกำรวิเครำะห์โหลด โดยถ้ำโหลดตัว
ไหนใช้งำนน้อยที่สุด หรือ เลือกตัดโหลดบำงส่วนออกไป โดยโหลดที่ตัดออกไปนั้นจะท ำกำรสลับไป
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำแทน 

3. ระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอร์รี่ น้อยกว่ำ 30 % จะท ำกำรตัดโหลดที่ไม่จ ำเป็นออกให้หมด
จนเหลือโหลดที่ส ำคัญที่สุดในช่วงเวลำนั้นๆ หรือ เลือกโหลดที่ตัดบำงส่วนออกไปเพิ่มขึ้นจำก
เงื่อนไขก่อนหน้ำ โดยโหลดที่ตัดออกไปนั้นจะท ำกำรสลับไปใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำแทน 

4. ระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอร์รี่ น้อยกว่ำ 20 % จะท ำกำรตัดโหลดกำรท ำงำนทั้งหมดเพื่อ
รักษำสภำพของแบตเตอร์รี่เพื่อไม่ให้ท ำงำนหนักจนเกินไป และปิดระบบจนกว่ำจะชำร์จไฟเข้ำไป
ใหม่โดยจะใช้งำนได้ก็ต่อเมื่อ แบตเตอร์ร่ีชำร์จไฟได้จนอยู่ในช่วง 100-50 % โดยระหว่ำงนี้โหลดทุก
ตัวจะสลับไปใช้กำรไฟฟ้ำหมด 
ในกำรเลือกตัดโหลดนั้นจะท ำกำรเลือกโหลดที่ต้องกำรตัดออกไปใช้กำรไฟฟ้ำ โดยจะท ำกำรตั้งค่ำ

ไว้ว่ำตัดส่วนไหนออกและส่วนไหนที่ยังอยู่โดยโหลดกำรท ำงำนทั้งหมดจะเป็นหลอดไฟที่ติดตั้งภำยในบ้ำน 
แบ่งออกเป็น หลอดไฟทำงหน้ำบ้ำน ข้ำงบ้ำน และบนบ้ำนและเพื่อให้กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่ได้จำกแผงโซล่ำ
เซลล์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต้องค ำนึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ในกำรออกแบบ ได้แก่ กำรใช้งำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ได้อย่ำงต่อเนื่อง ภำระกำรใช้งำนของอุปกรณ์เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนชองอุปกรณ์    

 
3.3 ใช้ข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ผล 

น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์พลังงำนที่ใช้ไปในแต่ละวัน โดยกำรน ำข้อมูลมำจำกกำรวัดกำรใช้พลังงำน
จำกโซล่ำเซลล์และกำรใช้พลังงำนจำกกำรไฟฟ้ำที่วัดได้จำกมิเตอร์ไฟฟ้ำ  น ำมำเปรียบเทียบกำรท ำงำน
ระหว่ำงระบบปกติซึ่งจะเป็นกำรใช้พลังงำนจำกโซล่ำเซลล์โดยที่ไม่มีกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรตัดโหลด โดย
จะใช้พลังงำนจำกโซล่ำเซลล์กับทุกโหลดจนหมด กับระบบที่มีกำรก ำหนดเงื่อนไขควบคุมระบบกำรท ำงำนว่ำ
ในส่วนไหนมีควำมคุ้มค่ำในกำรจัดกำรพลังงำนมำกที่สุด โดยจะวัดที่ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้พลังงำนจำกกำร
ไฟฟ้ำว่ำระบบส่วนไหนใช้น้อยกว่ำกัน และเปรียบเทียบกำรใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ เพื่อทรำบว่ำกำรใช้
พลังงำนจำกกำรก ำหนดเงื่อนไข สำมำรถรักษำสภำพของแบตเตอรี่ได้ดีกว่ำระบบปกติ 
 

3.4 ออกแบบตู้ควบคุม 
 

 
รูปที่ 2 แผนผังตู้ควบคุมระบบซึง่อยู่ในส่วนทีต่ีกรอบไว้ในรูปที่ 1 โดยจะเป็นกำรบอกรำยละเอียด 

ในกำรท ำระบบให้ชัดเจนยิง่ขึ้น 
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จำกรูปที่ 1 ระบบควบคุมคือส่วนที่แสดงเปน็กรอบเส้นประ มีรำยละเอียดแผนผังของอุปกรณท์ี่ติดตั้งแสดง
เพิ่มเติมตำมรูปแผนผงัที่แสดงในรูปที่ 2 โดยมีรำยกำรอุปกรณ์แสดงในตำรำงที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงรำยละเอียดอุปกรณ์ในตู้ควบคุม 

สัญลักษณ ์ รำยละเอียด 
สีเหลือง Line 
สีน้ ำเงนิ Neutron 
สีแดง Signal 
CB Circuit breaker 
SSR Solid state relay 
PEA แหล่งจ่ำยไฟจำกกำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค 
Solar แหล่งจ่ำยไฟจำกโซล่ำเซลล์ 

หมำยเลข 1 ต ำแหน่งไฟแหลง่จ่ำยจำก PEA เชื่อมต่อ 
หมำยเลข 2 Neutron จำก PEA เชื่อมต่อ 
หมำยเลข 3 แหล่งจ่ำยไฟจำกโซล่ำเซลล์เข้ำมำเชื่อมต่อ 
หมำยเลข 4 Neutron จำกโซลำ่เซลล์เข้ำมำเชื่อมต่อ 
หมำยเลข 5 จุดเชื่อมต่อระหว่ำง SSR กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำใช้แหล่งจำ่ยจำกPEA 
หมำยเลข 6 Neutron จำก PEA เชื่อมต่อ ระหว่ำงอุปกรณ์ไฟฟำ้ 
หมำยเลข 7 จุดเชื่อมต่อระหว่ำง SSR กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำใช้แหล่งจำ่ยจำกโซลำ่เซลล์ 
หมำยเลข 8 Neutron จำก โซลำ่เซลล์ เชื่อมต่อ ระหว่ำงอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
หมำยเลข 9 จุดเชื่อมต่อระหว่ำง SSR กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำใช้แหล่งจำ่ยจำกPEA 
หมำยเลข 10 Neutron จำก PEA เชื่อมต่อ ระหว่ำงอุปกรณ์ไฟฟำ้ 
หมำยเลข 11 จุดเชื่อมต่อระหว่ำง SSR กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำใช้แหล่งจำ่ยจำกโซลำ่เซลล์ 
หมำยเลข 12 Neutron จำก โซลำ่เซลล์ เชื่อมต่อ ระหว่ำงอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
หมำยเลข 13 จุดเชื่อมต่อระหว่ำง SSR กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำใช้แหล่งจำ่ยจำกPEA 
หมำยเลข 14 Neutron จำก PEA เชื่อมต่อ ระหว่ำงอุปกรณ์ไฟฟำ้ 
หมำยเลข 15 จุดเชื่อมต่อระหว่ำง SSR กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำใช้แหล่งจำ่ยจำกโซลำ่เซลล์ 
หมำยเลข 16 Neutron จำก โซลำ่เซลล์ เชื่อมต่อ ระหว่ำงอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

 
4. ผลการทดลอง 
4.1 การทดสอบเซนเซอร์วัดแรงดนัและกระแส 

เพื่อน ำเซนเซอร์ไปใช้ในกำรท ำงำนของระบบโดยกำรแปลงเป็น  Power Meter และใช้เป็นตัววัด
ระดับพลังงำนภำยในแบตเตอรี่ แรงดันและกระแสที่วัดได้ จะใช้ในกำรค ำนวณรวมกันและมีกำรปรับเทียบ
เพื่อหำค่ำระดับพลังงำนที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ 
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รูปที่ 3 ทดสอบเซนเซอร์วัดแรงดันและกระแสโดยควบคุมผ่ำน   

Raspberry Pi เพื่อน ำค่ำไปใช้ในกำรตัดสนิใจในระบบ 

 
รูปที่ 4 ค่ำแรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และ ก ำลงัไฟฟำ้ เพื่อจะใช้ในกำรตัดสนิใจในกำรท ำงำนของระบบ 

 
ตัวอย่ำงของค่ำแรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟำ้และก ำลังไฟฟำ้ที่วัดได้และค ำนวณได้ในรูปที่ 4 ค่ำที่ได้

เหล่ำนี้ จะใช้แสดงผลระดับคำ่พลังงำนภำยในแบตเตอรี่และใช้ในกำรตัดสนิใจในกำรจัดกำรพลงังำนไฟฟำ้
ของระบบต่อไป 
 

4.2 อ่านค่าจากมิเตอร์ไฟฟ้า 

 
รูปที่ 5 ภำพหน้ำจอกำรอ่ำนคำ่ทำงไฟฟ้ำจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำที่วัดได้ในระบบ 

 
 ค่ำแรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟำ้ ก ำลังไฟฟ้ำและค่ำหนว่ยของไฟฟำ้เป็นค่ำที่อ่ำนได้จำกมิเตอร์ไฟฟ้ำดัง
แสดงตัวอย่ำงในรูปที่ 5 แสดงคำ่ที่วัดได้ในขณะที่มีกำรจ่ำยพลังไฟฟ้ำให้กับระบบ 
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รูปที่ 6 ผลของกำรแสดงจำกกำรอ่ำนค่ำมำจำกมิเตอร์ตำมรูปที่ 5 โดยมีค่ำต่ำงๆ ดังนี้  

ค่ำแรงดัน (V), กระแส (I), และก ำลังไฟฟ้ำ (W) ตำมล ำดับ 
 

 ค่ำที่อ่ำนได้จำกมิเตอร์ไฟฟำ้จำกรูปที่ 5 อ่ำนเข้ำมำและน ำไปแสดงค่ำออกที่หน้ำจอแสดงผลเป็น
มิเตอรแ์สดงระดับค่ำแรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟำ้และคำ่ก ำลังไฟฟ้ำ เป็นทั้งระดับสีและค่ำตัวเลขดังแสดงในรูป
ที่ 6 

 
4.3 หน้าต่างการท างานของเซิร์ฟเวอร์ 

 

 
รูปที่ 7 หน้ำต่ำงเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลต่ำงๆ เช่น  อุณหภูมิ ควำมชื้น แรงดัน กระแส  

และก ำลังไฟฟำ้ที่ใช้ในแตล่ะเวลำ 
 

 
รูปที่ 8 หน้ำต่ำงแสดงค่ำต่ำงๆผำ่น Platform NETPIE เช่น อุณหภูมิ ควำมชื้น แรงดัน กระแส และ

ก ำลังไฟฟ้ำ 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

9 

 
รูปที่ 9 หน้ำต่ำงแอปพลิเคชั่นควบคุมโหลดผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต และสำมำรถควบคุมได ้

ผ่ำนทำงแอปพลิเคชั่นมือถือได ้
 

4.4 ผลการทดสอบระบบวัดค่าพลงังานจากโซล่าเซลล ์
น ำเซนเซอร์ไปใช้ในกำรท ำงำนของระบบโดยน ำไปต่อวัดกับระบบกำรชำร์จไฟของโซลำ่เซลล์ โดยสภำพ

อำกำศระหว่ำงนี้มทีั้ง อำกำศที่รอ้นอบอ้ำว และฝนตกท ำให้เกิดข้อแตกต่ำงกัน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 10 กรำฟแสดงผลกำรชำรจ์ของโซล่ำเซลล์ วนัที่ 26 พ.ค. 2561 

 
 จำกรูปที่ 10 สภำพอำกำศระหว่ำงวันนั้นมีอำกำศที่ร้อนอบอ้ำวและมีแสงอำทติย์ตลอดทั้งวัน กรำฟ
กำรชำร์จจะเปน็รูประฆงัคว่ ำ 
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รูปที่ 11 กรำฟแสดงผลกำรชำรจ์ของโซล่ำเซลล์ วนัที่ 28 พ.ค. 2561 

 
 จำกรูปที่ 11 สภำพอำกำศระหว่ำงวันมีฝนตกและมีแสงแดดสลับกัน โดยช่วงประมำณ 10.00-
12.00 เป็นช่วงที่มีเมฆมำก ท ำให้ช่วงนี้มีกำรชำร์จไฟเข้ำน้อย และช่วงประมำณ 13.00-13.30  มีฝนตกท ำให้
ช่วงเวลำนี้มีกำรชำร์จไฟที่ต่ ำ 
 

4.5 กำรเปรียบเทียบกำรท ำงำนระหว่ำงสองระบบ 
เป็นกำรเปรียบเทียบระหว่ำงระบบปกติและระบบที่มีกำรจัดสรรพลังงำน โดยเทียบกับกำรใช้

พลังงำนจำกโซล่ำเซลล์ในขณะที่โหลดก ำลังท ำงำน   
 

 
รูปที่ 12 กรำฟเปรียบเทียบระบบกำรท ำงำนของระบบปกติ (สสี้ม) และระบบที่มีกำรจัดสรรพลังงำน  

(สีน้ ำเงิน) 
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 จำกรูปที่ 12 จะเป็นกำรเปิดโหลดกำรท ำงำนตลอดช่วงเวลำที่ท ำกำรทดสอบ จะสังเกตว่ำระบบ
ปกติจะมีกรำฟแนวดิ่งที่ชันกว่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีกำรใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ในช่วงเวลำที่สั้นกว่ำระบบที่
มีกำรจัดสรรพลังงำน โดยทั้งสองระบบนี้จะตั้งระบบไว้ว่ำ ถ้ำปริมำณของแบตเตอรี่ต่ ำกว่ำ 20 % จะไม่ใช้
พลังงำนจำกโซล่ำเซลล์ จำกกรำฟจะสังเกตได้ว่ำระบบที่มีกำรจัดสรรพลังงำนสำมำรถยืดเวลำในกำรใช้
แบตเตอรี่ได้นำนมำกกว่ำระบบปกติ และลดภำระกำรใช้แบตเตอรี่ได้ดีกว่ำระบบปกติ เนื่องจำกจะสังเกตได้
ว่ำหลังจำก 20 % จะปล่อยให้แบตเตอรี่ชำร์จพลังงำน ทำงระบบปกติจะใช้เวลำในกำรชำร์จพลังงำนนำน
กว่ำระบบที่มีกำรจัดสรรพลังงำน ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรลดภำระกำรใช้แบตเตอรี่จะสำมำรถรักษำสภำพของ
แบตเตอรี่ได้ดียิ่งกว่ำ  
 

4.6 การเปรียบเทียบการใช้งานของโหลดระหว่างสองระบบ 
จะเป็นกำรเปรียบเทียบกำรใชง้ำนของโหลดหลอดไฟภำยในบ้ำนระหว่ำงระบบปกติและระบบที่มี
กำรจัดสรรพลังงำน 
4.6.1 ระบบที่มีกำรจัดสรรพลังงำน 

 

 
รูปที่ 13 กรำฟแสดงกำรท ำงำนของโหลดที่มีกำรจัดสรรพลังงำน โดยเสน้สีน้ ำเงินคือโหลดที่ใชพ้ลังงำน

โซล่ำเซลล์ และเสน้สีส้มคือโหลดที่มีกำรตัดไปใช้พลงังำนจำกกำรไฟฟ้ำ  
 

 จำกรูปที่ 13 จะเป็นกำรท ำงำนของโหลดที่มีกำรจัดสรรพลังงำนโดยท ำตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่ได้
ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

- หมำยเลข 1 ระดับพลังงำนจำกแบตเตอรี่ต่ ำกว่ำ 50 % จะมีกำรตัดโหลดบำงส่วนไปใช้พลงังำนจำก
กำรไฟฟ้ำจะสังเกตไดว้่ำ จะมีพลังงำนจำกกำรไฟฟ้ำมำทดแทนในส่วนทีล่ดพลงังำนจำกโซลลำ่เซลล์ 

- หมำยเลข 2 ระดับพลังงำนจำกแบตเตอรี่ต่ ำกว่ำ 30 % จะตัดโหลดออกไปเพิ่มเติมจะสังเกตว่ำ จะมี
พลังงำนจำกกำรไฟฟำ้เพิ่มมำกขึ้น เพื่อมำทดแทนสว่นทีล่ดพลงังำนจำกโซลล่ำเซลล์ 

- หมำยเลข 3 ระดับพลังงำนจำกแบตเตอรี่ต่ ำกว่ำ  20 % ตัดโหลดที่เหลือทั้งหมดเพื่อไปใช้ พลงังำน
จำกกำรไฟฟำ้เพื่อรักษำสภำพของแบตเตอรี่ 

จะมีกำรใช้พลังงำนจำกกำรไฟฟำ้ไปทั้งหมด 0.217 Wh หรือ 0.217 หน่วย  
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4.6.2 ระบบกำรท ำงำนแบบปกติ 
 

 
รูปที่ 14 กรำฟแสดงกำรท ำงำนของโหลดระบบปกติ โดยเสน้สนี้ ำเงินคือโหลดที่ใช้พลงังำนโซลำ่เซลล์ 

และเส้นสสี้มคือโหลดที่มีกำรตัดไปใช้พลังงำนจำกกำรไฟฟำ้  
 

 จำกรูปที่ 14 จะสังเกตได้ว่ำจำกมีกำรใช้โหลดไปจนถึงช่วงทีน่อ้ยกว่ำ 20 % จะตัดเข้ำโหลดทั้งหมด
เนื่องจำกระบบปกติไม่มีกำรจัดสรรพลังงำนท ำให้มีช่วงเวลำที่ใช้แบตเตอรี่น้อยกว่ำ ท ำให้ช่วงเวลำที่เหลือไป
ใช้พลังงำนจำกกำรไฟฟำ้ทั้งหมด  
 โดยจะมีกำรใช้พลังงำนจำกกำรไฟฟ้ำไปทัง้หมด 0.234 Wh หรือ 0.234 หน่วย 

 

5. สรุป 
งำนวิจัยนี้ได้น ำเสนอเก่ียวกับกำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำนแบบอัจฉริยะเพื่อกำรควบคุมระบบ

ไฟฟ้ำตำมกรณีที่ตั้งหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้มีกำรใช้พลังงำนทำงเลือกให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในกำร
ควบคุมกำรเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่เป็นโหลดหลอดไฟ และแสดงผลส่วนประกอบต่ำงๆที่ใช้ในกำรประมวลผล 
เพื่อน ำไปใช้เป็นตัวแปรในกำรตัดสินใจในกำรควบคุมระบบสำมำรถแสดงผลได้ทั้งคอมพิวเตอร์และทำง
โทรศัพท์มือถือ  

ผลกำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำในเบื้องต้น กับเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ได้มีกำรทดสอบกำรท ำงำน ทุกกรณี 
มีกำรท ำงำนเป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ตำมกำรควบคุมดังนี้  

1. ระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอร์รี่ อยู่ในช่วง 100-50 % โหลดทั้งระบบจะมีกำรท ำงำนเปิดปิด
ตำมปกติ โดยท ำงำนไว้ตำมกระบวนกำรที่ตั้งไว้ เป็นกำรใช้พลังงำนทั้งหมดที่สะสมไว้ที่แบตเตอรี่ 
จำกแผงโซลำร์เซลล์ 

2. ระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอร์รี่ น้อยกว่ำ 50 % จะท ำกำรวิเครำะห์โหลด โดยถ้ำโหลดตัว
ไหนใช้งำนน้อยที่สุด หรือ เลือกตัดโหลดบำงส่วนออกไป โดยโหลดที่ตัดออกไปนั้นจะท ำกำรสลับไป
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำแทน เพื่อให้ระบบไฟฟ้ำมีควำมเสถียรในกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอร์รี่ น้อยกว่ำ 30 % จะท ำกำรตัดโหลดที่ไม่จ ำเป็นออกให้หมด
จนเหลือโหลดที่ส ำคัญที่สุดในช่วงเวลำนั้นๆ หรือ เลือกโหลดที่ตัดบำงส่วนออกไปเพิ่มขึ้นจำก
เงื่อนไขก่อนหน้ำ โดยโหลดที่ตัดออกไปนั้นจะท ำกำรสลับไปใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำแทน 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

13 

เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องในกรณีที่ไฟฟ้ำที่สะสมมำใกล้หมด และเหลือให้ใช้
พลังงำนที่สะสมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ระดับพลังงำนไฟฟ้ำภำยในแบตเตอร์รี่ น้อยกว่ำ 20 % จะท ำกำรตัดโหลดกำรท ำงำนทั้งหมดเพื่อ
รักษำสภำพของแบตเตอร์รี่เพื่อไม่ให้ท ำงำนหนักจนเกินไป และปิดระบบจนกว่ำจะชำร์จไฟเข้ำไป
ใหม่โดยจะใช้งำนได้ก็ต่อเมื่อ แบตเตอร์ร่ีชำร์จไฟได้จนอยู่ในช่วง 100-50 % โดยระหว่ำงนี้โหลดทุก
ตัวจะสลับไปใช้กำรไฟฟ้ำหมด 
ในกำรตัดกำรจ่ำยไฟฟ้ำจำกระบบไฟฟ้ำหลักที่ได้จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ไปยังระบบไฟฟ้ำของ PEA 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำจะมีกำรดับและติดใหม่ดังนั้นในกำรพิจำรณำเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ำจะต้องค ำนึงถึงลักษณะ
กำรใช้งำน ล ำดับควำมส ำคัญ ลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ประกอบในกำร
พิจำรณำเลือกออกแบบ และสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมหรือควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

ในกำรเปรียบเทียบระบบกำรท ำงำนปกติและระบบที่มีกำรจัดสรรพลังงำนหรือตั้งเงื่อนไขในกำร
ท ำงำนจะสังเกตได้ว่ำ ระบบที่มีกำรจัดสรรพลังงำนนั้นจะรักษำสภำพกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ได้ดียิ่ง
กว่ำ และมีควำมประหยัดในกำรใช้งำนมำกกว่ำระบบที่มีกำรท ำงำนปกติ โดยจะขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ
ในแต่ละวัน 
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บทคัดย่อ 
 ระบบคัดแยกมะขำมที่เกิดรำในฝัก ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์คุณลักษณะของแสงที่กระเจิงจำกฝักมะขำม

เนื่องจำกคุณสมบัติที่ต่ำงกันของมะขำมที่เกิดรำและมะขำมที่ไม่เกิดรำในฝักซึ่งไม่สำมำรถแยกได้จำก
คุณลักษณะทำงกำยภำพภำยนอกได้ ประกอบด้วยแหล่งก ำเนิดแสงหลอด LED มีควำมยำวคลื่น 3 ควำมยำว
คลื่น ได้แก่ 740 นำโนเมตร 850 นำโนเมตร และ 950 นำโนเมตร ชุดป้องกันแสงรบกวนจำกสิ่งแวดล้อม  
ตัวตรวจรับแสงที่กระเจิงจำกฝักมะขำมใช้วงจรโฟโตไดโอด และกำรวิเครำะห์ผลโดยไม่มีกะเทำะเปลือกฝัก
มะขำม ข้อมูลจำกควำมเข้มแสงที่ได้จำกกำรทดลองเป็นค่ำเฉลี่ยใช้เป็นค่ำอ้ำงอิงในกำรจ ำแนกและมีกำร
เปรียบเทียบผลกำรทดลองที่ได้จำกเครื่องสเปคโตรมิ เตอร์ช่วงควำมยำคลื่น 200 – 1000 นำโนเมตร  
ที่ทดลองควบคู่ไปพร้อมกัน และยังมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจ ำแนกด้วยระบบโครงข่ำยประสำทเทียม มะขำมที่
ใช้ในกำรทดลอง คือพันธุ์สีทองและพันธุ์ประกำยทอง รวม 300 ฝัก ผลกำรวิเครำะห์รวมกับผลกำรวิเครำะห์
ที่ได้จำกระบบประสำทเทียมสำมำรถจ ำแนกได้ควำมถูกต้อง 70 -80% ระบบที่น ำเสนอในงำนวิจัยนี้ 
เป็นระบบที่ไม่มีควำมซับซ้อนและมีต้นทุนต่ ำ อย่ำงไรก็ตำมระบบสำมำรถพัฒนำปรับปรุงเพิ่มเติมได้แก่ 
แหล่งก ำเนิดแสงและประสิทธิภำพของตัวรับแสง รวมทั้งกำรปรับปรุงตัวแปรในระบบโครงข่ำยประสำทเทียม
เพื่อให้ได้ควำมถูกต้องและแม่นย ำยิ่งขึ้นก่อนที่จะประยุกต์ใช้งำนต่อไป 
  
ค าส าคัญ  : มะขำมหวำน  รำภำยใน  แสงที่กระเจิง  โฟโตไดโอด สเปคโตรมิเตอร์  

 
Abstract 

A system to classify internal mold infection in sweet tamarinds was presented. The 
characteristics of light scattered from the samples of tamarinds were analyzed. These 
properties of light classify the different between the un-infected and the infected sweet 
tamarinds. The difference cannot be identified by the external observation. The system 
proposed in this article consisted of: 3 LED with wavelengths of 740 nm 850 nm and  950 
nm, the closed box preventing the ambient light, the circuits of photo diodes to detect the 
scattered light from the tamarinds and the analyses without destructing the outer shell of 
the tamarinds. The light intensity data were averaged and used as the references to classify 
the tamarinds. They were also compared with the results from the spectrometer test set 
covering the wavelength from 200 – 1000 nm. In addition, the classification was analyzed by 
neural network. There were two types of sweet tamarinds used in this research, Prakaithong 
and Srithong, total of 300 pods. The combined result and the result from neural network 
showed the accuracy of 70 – 80%. This research proposed the simple and low cost system. 
However, the light sources, the efficient of light detector and also some parameters of neural 
network should be improved and developed to gain higher accuracy in the further work for 
implementing the system. 
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บทน า 
 มะขำมหวำนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยสำมำรถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศ
ไทย แต่นิยมปลูกในจังหวัดทำงภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เพชรบูรณ์ เลย และ 
อุบลรำชธำนี เป็นต้น มีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูหนำว (ตุลำคม ถึง ธันวำคม) กำรเกิดเชื้อร ำ 
ในฝักมะขำมหวำนเป็นปัญหำส ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพของผลผลิตและรำคำจ ำหน่ำย โดยกำรเกิดเชื้อรำใน
ฝักมะขำมนั้นไม่สำมำรถสังเกตจำกภำยนอกได้ด้วยตำเปลำ่ได้ชดัเจน แม้เชื้อรำที่เกิดในฝักมะขำมจะเป็นกลุ่ม
ของเชื้อรำที่ไม่สร้ำงสำรพิษ (ณัฏฐีวรรณ, 2531) แต่กำรมีเชื้อรำในฝักมะขำมก็ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
กำรเกิดเชื้อรำในมะขำมหวำนขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น ปริมำณฝน ควำมชื้นในดินและในอำกำศ ปริมำณ
น้ ำตำลซูโครสในเนื้อมะขำม และควำมหนำของเนื้อ เป็นต้น (จินตนำ, 2545 ก) ส ำหรับกำรป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดเชื้อรำในฝักมะขำมนั้นสำมำรถกระท ำได้ 2 ช่วง คือช่วงก่อนและหลังกำรเก็บเกี่ยว วิธีกำรก่อนกำรเก็บ
เก่ียว เช่น กำรตัดแต่งกิ่ง กำรท ำควำมสะอำดแปลงปลูก กำรห่อฝักป้องกันควำมชื้น  กำรใช้น้ ำส้มควันไม้หรือ
สมุนไพรหมัก (จินตนำ, 2545 ข ) และกำรใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมกันเอง เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำมวิธีเหล่ำนี้ 
ก็ไม่สำมำรถป้องกันกำรเกิดเชื้อรำในฝักได้ทั้งหมด ส่วนวิธีหลังกำรเก็บเก่ียว เช่น กำรผึ่งแดด กำรนึ่ง กำรอบ 
กำรรมด้วยก ำมะถัน กำรเก็บในห้องเย็น กำรฉำยรังสี เป็นต้น แม้วิธีกำรเหล่ำนี้สำมำรถป้องกันและยับยั้งกำร
ลุกลำมของเชื้อรำได้แต่จะยังเหลือร่องรอยของเชื้อรำในฝักมะขำมที่เกิดเชื้อรำอยู่ก่อนขบวนซึ่งไม่เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งมะขำมหวำนที่ปะปนด้วยฝักที่เกิดเชื้อรำจะมีรำคำขำยต่ ำลง ดังนั้นหำกสำมำรถ  
คัดแยกมะขำมที่เกิดเชื้อรำภำยในฝักออกได้ จะเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำในกำรซื้อขำยมะขำมหวำนได้อีกทำงหนึ่ง 
งำนวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนำระบบคัดแยกมะขำมหวำนที่เกิดรำในฝักที่มีต้นทุนไม่สูงและใช้งำนง่ำย 

เชื้อรำที่ตรวจพบในเนื้อมะขำมหวำน ได้แก่ Pestalotiopsis sp., Nigrospora sp., Aspergillus 
niger, Penicillin sp., Fusarium sp., Rhizopus sp., Aureobasidium pullulans, Altermaria sp., 
Curvularia lunata, Cladosporium sp., และ Candida sp. (ณัฏฐีวรรณ, 2531) กำรตรวจหำเชื้อรำ 
ในฝักมะขำมโดยทั่วไปคือกำรกะเทำะเปลือก (Destructive method) เป็นวิธีกำรที่ท ำได้ง่ำยและเป็นกำร
ตรวจสอบด้วยกำรดูด้วยตำเปล่ำได้ แต่ส ำหรับมะขำมหวำนที่ต้องกำรส่งออกเพื่อบริโภคนั้น กำรตรวจวัดเชื้อ
รำรวมทั้งกำรตรวจวัดคุณภำพของมะขำมด้วยวิธีไม่ท ำลำย (Non-destructive method) เป็นสิ่งจ ำเป็น
อย่ำงยิ่ง เพรำะถ้ำเปลือกมะขำมโดนกะเทำะหรือเป็นรอยแตกจะไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ในรำคำปกติได้ 
โดยทั่วไปกำรคัดแยกคุณภำพของมะขำมหวำนจำกคุณลักษณะภำยนอกนั้นสำมำรถท ำได้ด้วยเทคนิคกำร
วิเครำะห์ภำพถ่ำย (Jarimopas and Jaisin, 2008) โดยสำมำรถคัดแยกฝักมะขำมที่แตกเสียหำยหรือ 
มีต ำหนิได้ แต่ก็ไม่สำมำรถคัดแยกฝักมะขำมที่มีเชื้อรำได้ เนื่องจำกเชื้อรำที่เกิดในฝักมะขำมไม่สำมำรถสังเกต
ได้จำกภำยนอก  

กำรวัดด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) spectroscopy เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีรูปแบบเหมำะสมกับ
กำรวัดแบบไม่ท ำลำยตัวอย่ำงหรือคุณสมบัติของตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวัด มีกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในงำน  
หลำยด้ำน เช่น กำรวิเครำะห์คุณภำพของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร (Nicolaï et al., 2007) อำหำร (Cen 
and He, 2007) เครื่องดื่ม (Huang et al., 2008) และกำรตรวจวัดวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ (Bozkurt et al., 
2005) ตัวอย่ำงในงำนด้ำนเกษตรมีกำรใช้ควำมยำวคลื่นในช่วงที่ตำมองเห็นด้ วยเทคนิค VIS/NIR 
spectroscopy ซึ่งใช้ในกำรวัดควำมเปรี้ยวของผลเบย์เบอรี่จีน (Li and He, 2006) และผลส้ม (Gómez, 
He, & Pereira, 2006) เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรวิเครำะห์สเปกตรัมของ NIR เพื่อใช้ในกำรหำข้อบกพร่อง
ภำยในผลไม้ โดยจะได้ข้อมูลที่อยู่ภำยในหรือส่วนที่ถูกปกคลุมด้วยผิวหรือเปลือกลึกลงไปกว่ำ 9 มม 
ได้ (Liu et al., 2011; Moscetti et al., 2014)  ดังนั้นวิธีนี้จึงได้รับควำมสนใจในกำรตรวจวัดเชื้อรำ 
ในฝักมะขำมโดยไม่ท ำให้ฝักมะขำมเสียหำย โดยได้มีกำรศึกษำคุณสมบัติเชิงแสงของมะขำมหวำนที่เกิด 
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เชื้อรำในฝักด้วยเทคนิค Short wavelength near infrared (SW-NIR)   spectroscopy ซึ่งแสดงให้เห็น
ควำมสำมำรถในกำรคัดแยกคุณภำพของมะขำมได้ (Teerachaichayut et al., 2013) แต่อย่ำงไรก็ตำม
เนื่องจำกระบบที่ใช้ในกำรศึกษำนั้นมีรำคำสูงต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จึงยังไม่เหมำะกับกำรใช้งำนในทำง
ปฏิบัติ โครงงำนวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนำระบบวัดที่อำศัยหลักกำร NIR บำงช่วงควำมยำวคลื่น จึงท ำให้ 
มีต้นทุนกำรผลิตต่ ำแต่สำมำรถใช้คัดแยกมะขำมที่เกิดเชื้อรำในฝักได้ ซึ่งจำกสเปกตรัมกำรดูดกลืนแสงของฝัก
มะขำมในงำนวิจัยที่กล่ำวข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำมีกำรดูดกลืนที่ส ำคัญอยู่ 3 บริเวณ คือกำรดูดกลืนแสงของ
น้ ำรอบ ๆ ควำมยำวคลื่น 760 และ 830 นำโนเมตร และกำรดูดกลืนแสงของน้ ำตำลจะอยู่รอบ ๆ ควำมยำว
คลื่น 910 นำโนเมตร ซึ่งหำกพัฒนำระบบโดยพิจำรณำที่สำมควำมยำวคลื่นสำมำรถใช้ตัวรับแสงที่ช่วงควำม
ยำวคลื่นที่ใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ตัวรับแสงคุณภำพสูงรำคำแพง จะท ำให้ระบบมีควำมซับซ้อนน้อยลงและท ำให้
ต้นทุนกำรผลิตต่ ำลง เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรใช้เคร่ืองมือของเกษตรกรต่อไปในอนำคต   
 
วิธีการวิจัย 

ระบบทีน่ ำเสนองำนงำนวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ สว่นวัดค่ำ สว่นควบคุมและประมวลผลและ
ส่วนแสดงผล (ภำพที่ 1X และมรีำยละเอียด เพิ่มเติมในกำรท ำงำนดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 ระบบจ ำแนกมะขำมขึน้รำในฝักด้วยสมบัตทิำงแสง 

 
  ส่วนการวัดค่า รวมแหล่งก ำเนิดแสง กำรวำงตัวอย่ำงทดลอบและโฟโตดีเทคเตอร์ แหล่งก ำเนิดแสง 
จำกกำรศึกษำกำรจ ำแนกมะขำมหวำนขึ้นรำในฝัก (Teerachaichayut et al., 2013)  พบว่ำมีควำมยำว
คลื่นที่ส ำคัญ 3 ควำมยำวคลื่น ได้แก่ 760, 830 และ 910 นำโนเมตร โดยน้ ำจะดูดกลืนแสงควำมยำวคลื่น 
760 และ 830 นำโนเมตร ในขณะที่น้ ำตำลจะดูดกลืนแสงควำมยำวคลื่น 910 นำโนเมตร  ด้วยเหตุนี้ 
จึงเลือกใช้แหล่งก ำเนิดแสงในช่วงควำมยำวคลื่นดังกล่ำว แต่เนื่องจำก LED ที่มีจ ำหน่ำยในท้องตลำดไม่มี
ควำมยำวคลื่นที่ต้องกำร จึงเลือกใช้ LED ที่มีควำมยำวคลื่นใกล้เคียง ได้แก่ 740  นำโนเมตร (ProLight 
Opto Proeon PM2B), 850  นำโนเมตร (Vishay TSHG6410) และ 950 นำโนเมตร (Osram Opto SFH 
4845) แสงมีกำรเปิดทีละควำมยำวคลื่นฉำยไปยังต ำแหน่งที่วำงตัวอย่ำงมะขำม แสงที่สะท้อนจำกฝักมะขำม
ตัวอย่ำงมีโฟโตดีเทคเตอร์เป็นตัวรับแสง ค่ำควำมเข้มแสงที่ได้จะถูกน ำไปวิเครำะห์ท ำนำยกำรเชื้อรำ 
ในมะขำม องค์ประกอบของวงจรของแหล่งก ำเนิดแสงและกำรวัดแสง (ภำพที่ 2 และภำพที่ 3) แสดงระบบ
กำรวำงหลอด LED และตัวรับแสง วงจรที่ควบคุมกำรท ำงำนของแหล่งก ำเนิดแสงและลักษณะภำยนอก 
ของเคร่ืองมือวัดที่น ำเสนอ 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

17 

 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบวงจรแหล่งก ำเนิดแสงและตัวรบัแสง 

 

 
(ก) (ข)  

 
(ค) 

 
ภาพที่ 3 ระบบวัด (ก) ผังต ำแหน่งจัดวำงหลอด LED และโฟโตไดโอด (ข) ลักษณะภำยนอก (ค) แผงวงจร 

 
  ส่วนควบคุมและประมวลผล ในกำรควบคุมกำรท ำงำนของระบบจะใช้ Raspberry Pi3 Model B 
เป็นตัวควบคุมหลัก โดยเขียนค ำสั่งควบคุมด้วยภำษำไพธอน เพื่อสั่งเปิด-ปิด LED ทั้ง 3 ควำมยำวคลื่น โดยมี
กำรสั่งให้เปิดหลอด LED ควำมยำวคลื่นละ 1 วินำที จนครบทั้ง 3 ควำมยำวคลื่น และท ำกำรวัดค่ำ
แรงดันไฟฟ้ำขณะที่หลอด LED ท ำงำนครั้งละ 5 ค่ำแรงดันไฟฟ้ำในรอบ 1 วินำที ค่ำแรงดันไฟฟ้ำที่วัดได้จะ
แปรตำมควำมเข้มของแสงที่สะท้อนมำจำกตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทดสอบ โดยกำรท ำงำนจะท ำซ้ ำจนครบทั้ง 3 
ควำมยำวคลื่น จำกนั้นข้อมูลจะถูกส่งออกเพื่อน ำไปประมวลผลต่อไป 
  ส่วนการแสดงผล เป็นกำรแสดงผลที่ได้จำกกำรประมวลผลเพื่อแสดงผลของกำรตรวจสอบว่ำ
มะขำมตัวอย่ำงที่ทดสอบว่ำมีเชื้อรำในฝักหรือไม่ 
กระบวนการทดสอบ 

วงจรทั้งหมดและทุกองค์ประกอบของระบบได้มีกำรทดสอบด้วยกำรจ ำลองค่ำตัวแปรและได้มีกำร
ปรับเทียบค่ำตัวแปรที่จ ำเป็นจะต้องใช้ประกอบกำรวิเครำะห์และประมวลผลกำรทดลองในส่วนต่ำงๆ แล้ว 
พร้อมที่จะใช้งำนในกำรทดสอบ มะขำมแต่ละฝักจะถูกวัดด้วยระบบที่พัฒนำขึ้นเอง โดยท ำกำรวัดค่ำ
แรงดันไฟฟ้ำที่ตกคร่อมโหลดที่ต่ออนุกรมกับตัวรับแสง ซึ่งค่ำแรงดันไฟฟ้ำที่วัดได้นี้จะแปรตำมควำมเข้มแสง
ที่สะท้อนจำกฝักมะขำม ในกำรทดลองจะวำงมะขำมไว้ด้ำนบนแหล่งก ำเนิดแสงและตัวรับแสง (ภำพที่ 3ค) 
และท ำกำรวัดขณะที่ไม่เปิดแหล่งก ำเนิดแสง ค่ำแรงดันที่วัดได้จะน ำมำใช้เป็นค่ำแรงดันอ้ำงอิงของแต่ละฝัก 
จำกนั้นระบบจะเปิดหลอด LED ทีละควำมยำวคลื่นและท ำกำรวัดและบันทึกค่ำแรงดันไฟฟ้ำ โดยระบบจะ
ท ำกำรบันทึกค่ำแรงดัน 5 ครั้งต่อ 1 แหล่งก ำเนิดแสง แล้วท ำกำรหำค่ำเฉลี่ยเพื่อน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์
ต่อไป จำกนั้นจะท ำซ้ ำจนครบทั้งสำมควำมยำวคลื่น กำรทดสอบนี้ ใช้มะขำมในกำรทดสอบ  

ในกำรศึกษำนี้ นอกจำกจะท ำกำรวัดด้วยระบบที่พัฒนำขึ้นเองแล้ว ยังท ำกำรวัดแถบควำมเข้มแสง
หรือสเปคตรัมเพื่อสังเกตกำรควำมแตกต่ำงของผลกำรวัดระหว่ำงมะขำมที่ขึ้นรำและที่ไม่ขึ้นรำ ณ ควำมยำว
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คลื่นที่สนใจด้วยเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ตอบสนองต่อควำมยำวคลื่นช่วง 200 – 1100 นำโนเมตร (CCS200, 
Thorlabs, USA) มีหลอดทังสเตน-ฮำโลเจนเป็นแหล่งก ำเนิดแสง (SLS201L, Thorlabs, USA)  และใช้ 
reflection probe (RP28, Thorlab, USA) เป็นตัวน ำแสงจำกแหล่งก ำเนิดแสงไปฉำยบนตัวอย่ำงและน ำ
แสงที่กระเจิงจำกตัวอย่ำงไปสู่สเปคโตรมิเตอร์   
 

  
ภาพที่ 4 กำรทดลองวัดด้วย Spectrometer 

 
ส ำหรับขั้นตอนกำรทดสอบวัดมะขำมแต่ละฝักนั้น จะด ำเนินกำรตำมล ำดับดังนี้ 1) ถ่ำยภำพมะขำมก่อน

แกะเปลือก (ภำพที่ 5) 2) ท ำกำรวัดและบันทึกผลด้วยระบบที่พัฒนำขึ้นในที่มืด 3) ท ำกำรวัดด้วยเครื่อง
สเปคโตรมิเตอร์ในที่มืด 4) แกะเปลือกมะขำมและบันทึกผลว่ำสังเกตพบเชื้อรำหรือไม่  และ 5) ถ่ำยภำพ
มะขำมที่แกะเปลือกแล้ว 

 
 

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ถ่ำยภำพและกำรวำงต ำแหนง่ของระบบกำรวดั 
ผลการวิจัย 

ในโครงกำรนี้ใช้มะขำมที่มีจ ำหน่ำยในท้องตลำด โดยเลือกใช้มะขำม 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ประกำย
ทอง และพันธุ์สีทอง เนื่องจำกมะขำมพันธุ์ประกำยทองเป็นพันธุ์ที่มีเนื้อหนำเกิดรำในฝักได้ง่ำย ส่วนมะขำม
พันธุ์สีทองเป็นพันธุ์ที่นิยมบริโภคและมีจ ำหน่ำยทั่วไป 

ในกำรทดลองจะเลือกมะขำมที่มีลักษณะภำยนอกดี ผิวไม่แตก โดยมะขำมแต่ละฝักจะถูกวัดด้วยทั้ง
เครื่องสเปคโตรมิเตอร์และระบบที่พัฒนำขึ้น จำกนั้นท ำกำรบันทึกภำพก่อนและหลังแกะเปลือก ภำพที่ 6 
แสดงตัวอย่ำงภำพมะขำมที่ขึ้นรำและไม่ขึ้นรำทั้งก่อนและหลังแกะเปลือก โดยท ำกำรเลือกมะขำมมำท ำกำร
วัดและบันทึกภำพ พันธุ์ละ 150 ฝัก รวมเป็น 300 ฝัก ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนฝักมะขำมที่ขึ้นรำและไม่ขึ้น
รำของมะขำมทั้งสองพันธุ์ 
  

 
 

    
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่ำงมะขำมที่ไม่ขึน้รำ )ซ้ำย (และขึน้รำ )ขวำ (ก่อนและหลังแกะเปลือก 

 เครื่องวัดเชื้อรำในมะขำม 
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ตารางที่ 1 จ ำนวนฝักมะขำมทีข่ึ้นรำและไม่ขึ้นรำที่ใช้ในกำรทดลอง 
มะขำม จ ำนวนฝักที่ขึ้นรำ  จ ำนวนฝักทีไ่ม่ขึ้นรำ  จ ำนวนรวม  (ฝัก) 

พันธุ์ประกำยทอง 54 96 150 
พันธุ์สีทอง 38 112 150 
รวม 92 208 300 

 
สเปคตรัมของแสงที่สะท้อนจำกมะขำมที่ได้จำกกำรวัดด้วยสเปคโตรมิเตอร์จะอยู่ในช่วง 200 – 

1000 นำโนเมตร โดยภำพที่ 7 แสดงสเปคตรัมเฉลี่ยที่วัดได้จำกมะขำมที่ขึ้นรำและไม่ขึ้นรำของมะขำมพันธุ์
ประกำยทอง มะขำมพันธุ์สีทอง และมะขำมทั้งสองพันธุ์ จะเห็นว่ำสเปกตรัมเฉลี่ยของมะขำมที่ขึ้นรำแตกต่ำง
จำกสเปกตรัมของมะขำมที่ไม่ขึ้นรำอยู่เล็กน้อย โดยมีค่ำสูงกว่ำในช่วงควำมยำวคลื่นประมำณ 600 – 1000 
นำโนเมตร โดยจะสังเกตควำมแตกต่ำงในกรณีของมะขำมพันธุ์สีทองได้ชัดเจนกว่ำของมะขำมพันธุ์ประกำย
ทอง แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำหนดเกณฑ์จ ำแนกโดยใช้ขนำดของควำมเข้มแสงที่แตกต่ำงกันนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปใช้เป็นเกณฑ์ทั่วไปได้ แม้จะมีรูปร่ำงของสเปกตรัมคล้ำยคลึงกันแต่ควำมแตกต่ำงของขนำดของ
สเปกตรัมอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ควำมแตกต่ำงของขนำดฝักมะขำม เป็นต้น  
ซึ่งส่งผลต่อระดับเบสไลน์ของสเปกตรัม ดังนั้นเพื่อก ำจัดผลของพำรำมิเตอร์เหล่ำนี้ ในงำนวิจัยนี้จึงใช้กำรหำ
อนุพันธ์อันดับ 2  ของสเปคตรัม (Second derivative) ด้วยวิธีของ Savitzky-Golay โดยแสดงตัวอย่ำง 
ค่ำอนุพันธ์อันดับ 2  ของสเปกตรัม ด้วยควำมยำวเฟรม (Frame length) เท่ำกับ 91 (ภำพที่ 8 ก)  

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 7 สเปกตรัมเฉลี่ยของมะขำมที่ขึ้นรำและไม่ขึน้รำ (ก) พนัธุป์ระกำยทอง (ข) พนัธุ์สทีอง (ค) ทั้งสองพันธุ ์
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จำกภำพที่ 8 (ก) จะสังเกตพบว่ำอนุพันธ์อันดับ 2 ของสเปคตรัมมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือแกว่งรอบ
แกนนอนสูงตั้งแต่ช่วงควำมยำวคลื่น 600 – 1000 นำโนเมตร ดังนั้นในกำรจ ำแนกจึงเลือกพิจำรณำ
สเปกตรัมในช่วงควำมยำวคลื่นนี้ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลของสีเปลือกมะขำมจึงขยับช่วงควำมยำวคลื่นที่สนใจ
โดยเร่ิมตั้งแต่ควำมยำวคลื่น 660 นำโนเมตร  

เนื่องจำกข้อมูลที่ได้จำกสเปคโตรมิเตอร์มีปริมำณมำก ดังนั้นเพื่อเป็นกำรลดจ ำนวนข้อมูลที่จะใช้ใน
กำรจ ำแนกด้วยโครงข่ำยประสำทเทียมต่อไป จึงเลือกใช้ค่ำควำมเข้มแสงของอนุพันธ์อันดับ 2 ของสเปคตรัม
ที่ควำมยำวคลื่นตั้งแต่ 660 นำโนเมตร เว้นช่วงห่ำง 10 นำโนเมตร ไปจนถึง 1000 นำโนเมตร รวมเป็น 35 
ควำมยำวคลื่น เพื่อเป็นตัวแทนของกล่ำวได้ว่ำข้อมูล 1 ชุดส ำหรับ 1 ตัวอย่ำงประกอบด้วย 35 จุดนั่นเอง 
(ภำพที่ 8 (ข)) 

 

 
(ก)      (ข) 

ภาพที่ 8 (ก) ตัวอย่ำงค่ำอนุพันธ์อันดับ 2 ของสเปคตรัมด้วยวิธีของ Savitzky-Golay ควำมยำวเฟรมเท่ำกับ 91  
(ข) ค่ำลักษณะส ำคัญที่ใช้เป็นตวัแทนในกำรจ ำแนกจ ำนวน 35 ค่ำ 

 
 ในกำรวัดด้วยระบบที่พัฒนำขึ้น ค่ำแรงดันที่น ำมำใช้วิเครำะห์จะได้จำกผลต่ำงระหว่ำงค่ำแรงดันที่
วัดได้กับค่ำแรงดันอ้ำงอิงของแต่ละฝัก ค่ำเฉลี่ยผลกำรวัดมะขำมที่ขึ้นรำและไม่มีรำส ำหรับพันธุ์ประกำยทอง 
พันธุ์สีทอง และรวมทั้งสองพันธุ์ (ภำพที่ 9) โดยจะสังเกตเห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลกำรวัดของมะขำม
พันธุ์สีทองที่ขึ้นรำและไม่ขึ้นรำได้ชัดเจนกว่ำกรณีมะขำมพันธุ์ประกำยทอง แต่เมื่อทดลองสร้ำงเงื่อนไข
ส ำหรับกำรจ ำแนกด้วยเกณฑ์อย่ำงง่ำยแล้วพบว่ำมีควำมถูกต้องในกำรจ ำแนกไม่สูงนัก จึงน ำผลกำรวัดที่ไดไ้ป
ท ำกำรจ ำแนกด้วยโครงข่ำยประสำทเทียม  
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(ก)       (ข) 

 
(ค) 

ภาพที่ 9 ค่ำเฉลี่ยผลกำรวัดควำมเข้มแสงกระเจิงจำกมะขำมที่ขึน้รำ )เส้นทึบ (และไม่มีรำ )เสน้ประ(  
(ก) พันธุ์ประกำยทอง (ข) พนัธุส์ีทอง (ค) ทั้งสองพันธุ ์

 
ในกำรจ ำแนกด้วยโครงข่ำยประสำทเทียม ข้อมูลแต่ละชุดจะถูกก ำหนดค่ำเป้ำหมำย (Target) ตำม

กำรสังเกตพบรำในเนื้อมะขำม ในที่นี้เป้ำหมำยและผลกำรจ ำแนก (Output) ของโครงข่ำยประสำทเทียมจะ
ถูกก ำหนดเพียง 2 ค่ำ โดยค่ำ 0 หมำยถึง มะขำมปกติที่สังเกตไม่พบว่ำมีรำ และค่ำ 1 หมำยถึง มะขำมที่
สังเกตพบรำในฝัก ส ำหรับกำรจ ำแนกด้วยโครงข่ำยประสำทเทียม ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นสำมกลุ่มโดย
วิธีกำรสุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลส ำหรับกำรเรียนรู้ (Train set) หรือประมำณ 70% กลุ่มข้อมูลส ำหรับตรวจสอบ
ผลกำรเรียนรู้ (Validation set) จ ำนวน 15% และกลุ่มข้อมูลส ำหรับทดสอบ (Test set) จ ำนวน 15%  
รำยละเอียดพำรำมิเตอร์ของโครงข่ำยประสำทเทียมแสดงในตำรำงที่ 2 โดยในกำรทดลองทั้งกำรจ ำแนกแยก
แต่ละพันธุ์และกำรจ ำแนกรวมทั้งสองพันธุ์ 

 
ตารางที่ 2 พำรำมิเตอร์ของโครงข่ำยประสำทเทียม 
 สเปคโตรมิเตอร ์ ระบบที่พฒันำขึ้น 

Number of layers 2 2 

Number of inputs nodes 35 3 

Number of hidden nodes 70 70 

Number of output node 1 1 

Transfer function Scaled conjugate gradient 
backpropagation 

 

Scaled conjugate 
gradient  

backpropagation 
 

Number of training samples 104/104/210* 104/104/210* 

Number of validation samples 23/23/45* 23/23/45* 
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Number of test samples 23/23/45* 23/23/45* 

*XX/YY/ZZ คือ จ ำนวนมะขำมพันธุ์ประกำยทอง/จ ำนวนมะขำมพันธุ์สีทอง/จ ำนวนมะขำมรวม 
 
ผลกำรจ ำแนกมะขำมขึ้นรำในฝักด้วยข้อมูลที่ได้จำกเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ (ตำรำงที่ 3) จะพบว่ำ

กำรจ ำแนกมะขำมพันธุ์สีทองมีควำมถูกต้องสูงกว่ำกำรจ ำแนกมะขำมพันธุ์ประกำยทองเล็กน้อย ทั้งนี ้
อำจเนื่องมำจำกผลกำรจ ำแนกส่วนใหญ่จะระบุว่ำมะขำมไม่ขึ้นรำ ซึ่งมะขำมพันธุ์สีทองที่น ำมำทดสอบ  
มีมะขำมที่ไม่ขึ้นรำจ ำนวนมำกท ำให้เปอร์เซ็นต์ควำมถูกต้องสูงไปด้วย 
 
ตารางที่ 3 ผลกำรจ ำแนกมะขำมขึ้นรำในฝักด้วยข้อมูลจำกสเปคโตรมิเตอร์ 

มะขำม Training Validation Test All 
พันธุ์ประกำยทอง 83.7% 73.9% 69.6% 80.0% 
พันธุ์สีทอง 80.8% 78.3% 82.6% 80.7% 
พันธุ์ประกำยทองและพันธุส์ีทอง 76.7% 75.6% 73.3% 76.0% 

 
เมื่อพิจำรณำผลกำรจ ำแนกด้วยข้อมูลที่ได้จำกระบบที่พัฒนำขึ้น (ตำรำงที่ 4) จะพบว่ำผลกำร

จ ำแนกมะขำมพันธุ์สีทองมีควำมถูกต้องสูงกว่ำกำรจ ำแนกมะขำมพันธุ์ประกำยทองเล็กน้อย เช่นเดียวกับผล
กำรจ ำแนกด้วยข้อมูลจำกเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ (ตำรำงที่  3) โดยพบว่ำผลกำรทดสอบมีควำมถูกต้อง
ประมำณ 78% เท่ำกัน ในขณะที่ประสิทธิภำพโดยรวมของพันธุ์ประกำยทองอยู่ที่ระดับ 75% ต่ ำกว่ำพันธุ์สี
ทองที่มีค่ำควำมถูกต้องอยู่ที่ 78% แต่ผลกำรจ ำแนกรวมมีค่ำประมำณ 73% ซึ่งมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับ
กำรจ ำแนกด้วยข้อมูลจำกเคร่ืองสเปคโตรมิเตอร์ 
 
ตารางที่ 4 ผลกำรจ ำแนกมะขำมขึ้นรำในฝักด้วยข้อมูลจำกระบบที่พัฒนำขึน้ 

มะขำม Training Validation Test All 
พันธุ์ประกำยทอง 73.1% 78.3% 78.3% 74.7% 
พันธุ์สีทอง 77.9% 78.3% 78.3% 78.0% 
พันธุ์ประกำยทองและพันธุส์ีทอง 73.8% 71.1% 73.3% 73.3% 

 
ในกำรศึกษำคร้ังนี้เลือกใช้โครงข่ำยประสำทเทียมเพื่อสร้ำงโมเดลคณิตศำสตร์ส ำหรับจ ำแนกมะขำม 

โดยทดลองใช้โครงข่ำยประสำทเทียมอย่ำงง่ำยหรือแบบ feedforward ที่ไม่มีกำรป้อนกลับของข้อมูล อีกทั้ง
ยังคงค่ำพำรำมิเตอร์ของโครงข่ำยประสำทเทียมในทุกกำรทดลองให้เหมือนกันเพื่อใช้ ในกำรเปรียบเทียบ  
กำรปรับเปลี่ยนชนิดของโครงข่ำยประสำทเทียมเป็นแบบอ่ืนและกำรเปลี่ยนฟังก์ชัน จ ำนวนชั้นและจ ำนวน
โนดของโครงข่ำยประสำทเทียมอำจช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลให้ได้โมเดลคณิตศำสตร์
เหมำะสมมำกข้ึนได้ นอกจำกนี้อำจใช้อัลกอริทึมในกำรช่วยเลือกค่ำลักษณะส ำคัญก่อนน ำข้อมูลเข้ำโครงข่ำย
ประสำทเทียม 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 กำรจ ำแนกมะขำมที่เกิดรำในฝักโดยไม่ท ำให้เปลือกมะขำมเสียหำยโดยระบบที่พัฒนำขึ้นนี้ประกอบ
ไปด้วยแหล่งก ำเนิดแสงที่มีควำมยำวคลื่นแตกต่ำงกัน 3 ควำมยำวคลื่น ได้แก่ 740 นำโนเมตร 850 นำโน
เมตร และ 950 นำโนเมตร โดยมีโฟโต้ไดโอดเป็นตัวรับแสง และใช้ Raspberry Pi ในกำรควบคุมกำรท ำงำน
และบันทึกผลกำรวัด ในกำรทดลองได้เลือกใช้มะขำม 2 พันธุ์คือ พันธุ์ประกำยทองและพันธุ์สีทอง พันธุ์ละ 
150 ฝัก รวมทั้งสิ้น 300 ฝัก มะขำมแต่ละฝักจะถูกวัดด้วยระบบที่พัฒนำขึ้นและด้วยเครื่องสเปคโตรมิเตอร์

เพื่อท ำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพ และท ำกำรถ่ำยภำพก่อนและหลังแกะเปลือกมะขำม จำกนั้นท ำกำร



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

23 

สังเกตและบันทึกว่ำพบรำหรือไม่ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดและข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกต
เนื้อมะขำมถูกสร้ำงเป็นโมเดลคณิตศำสตร์ด้วยกำรเรียนรู้ของโครงข่ำยประสำทเทียม โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมมีความถูกต้องอยู่ ระหว่าง  70 – 80 % ซึ่ งต่่ ากว่ าที่ รายงานในบทความอ้างอิง 
(Teerachaichayut et al., 2013) ที่มีความถูกต้องอยู่ที่ระดับ 84% และเมื่อเปรียบเทียบผลกำรจ ำแนก
มะขำมพันธุ์ต่ำงพันธุ์กัน พบว่ำกำรจ ำแนกมะขำมพันธุ์สีทองมีควำมถูกต้องสูงกว่ำกำรจ ำแนกมะขำมพันธุ์
ประกำยทอง อำจเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวและอำยุของมะขำมที่
แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม แม้จะท ำกำรจ ำแนกมะขำมต่ำงพันธุ์กันแต่ใช้วิธีเดียวกันก็ยังให้ระดับควำมถูกต้อง
ใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบผลกำรจ ำแนกด้วยข้อมูลสเปกตรัมกับข้อมูลที่ได้จำกระบบที่พัฒนำขึ้นเอง 
พบว่ำ มีผลกำรจ ำแนกมีควำมสอดคล้องกันทั้งสองวิธี ควำมถูกต้องในกำรจ ำแนกมะขำมพันธุ์สีทองจะสูงกว่ำ
ของมะขำมพันธุ์ประกำยทองและผลกำรจ ำแนกมะขำมทั้งหมดมีค่ำต่ ำกว่ำกำรจ ำแนกทีละพันธุ์ และจำกกำร
ทดลองยังพบว่ำสำมำรถเลือกใช้ควำมยำวคลื่นที่ใกล้เคียงกันเพื่อทดแทนควำมยำวคลื่นที่ต้องกำรได้ จำกที่
กล่ำวมำแสดงให้เห็นว่ำระบบที่พัฒนำขึ้นมีควำมถูกต้องในกำรจ ำแนกมะขำมขึ้นรำในฝักใกล้เคียงกับกำรใช้
เครื่องสเปคโตรมิเตอร์ โดยระบบที่พัฒนำขึ้นนี้มีต้นทุนต่ ำและไม่ซับซ้อน สำมำรถพัฒนำได้ง่ำย นอกจำกนี้
แล้วกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบอำจท ำได้โดยกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือท ำกำรปรับเปลี่ยน
พำรำมิเตอร์ของโครงข่ำยประสำทเทียม นอกจำกนี้กำรวิเครำะห์และจ ำแนกข้อมูลมะขำมที่มีลักษณะเนื้อ
ผิดปกติแต่อำจไม่พบรำโดยแยกเพิ่มเป็นอีกกลุ่ม ก็อำจส่งผลให้ได้โมเดลคณิตศำสตร์ที่ดีขึ้นได้ ซึ่งจะเป็น
หัวข้อวิจัยพัฒนำต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของต ำแหน่งกำรผลิตชิ้นงำน 3มิติ และหำค่ำ

ระดับกำรผลิตที่เหมำะสมของต ำแหน่งกำรผลิตหรือไม่เหมำะสมด้วยเครื่องพิมพ์ FDM โดยศึกษำปัจจัย
ทำงด้ำนทิศตำมแกน X และ Y และด้ำนต ำแหน่งของแป้นพิมพ์ (หน้ำ-F กลำง-M หลัง-B ซ้ำย-L ขวำ-R)  
โดยใช้ควำมหนำแน่นที่ 25% และท ำซ้ ำสองครั้งแล้วหำค่ำเฉลี่ยในแต่ละกำรทดสอบรวม 12 กำรทดลอง  
นั่นคือ ด้ำนหน้ำแกน X 2 ชิ้น ตรงกลำงแกน X 2 ชิ้น ด้ำนหลังแกน X 2 ชิ้น ด้ำนซ้ำยแกน Y 2 ชิ้น ตรงกลำง
แกน Y 2 ชิ้น และด้ำนขวำY 2 ชิ้น โดยพิจำรณำจำกปัจจัยน ำเข้ำและปัจจัยผลผลิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ของ 3DP จำกเคร่ือง Fused Deposition Modeling (FDM) โดยปัจจัยน ำเข้ำได้แก่ปริมำณวัสดุที่ใช้ ต้นทุน
ในกำรผลิต เวลำที่ใช้ในกำรผลิต และปัจจัยน ำออกได้แก่ค่ำควำมเรียบผิว ค่ำควำมเที่ยงตรง ค่ำ% กำรยึดตัว 
ค่ำทนแรงดึง และค่ำควำมแข็ง ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) 
ตัวแบบ CCR พบว่ำต ำแหน่งที่มีประสิทธภิำพของต ำแหน่งกำรผลิตชิ้นงำน 3มิติมำกที่สุด (100%) จำกเคร่ือง 
FDM คือ ด้ำนหน้ำแกน X ตรงกลำงแกน X ด้ำนหลังแกน X และ ด้ำนซ้ำยแกน Y กลุ่มที่มีประสิทธิภำพ 
99% คือ ด้ำนขวำแกน Y กลุ่มที่มีประสิทธิภำพ 98% คือ ตรงกลำงแกน Y และตัวแบบ BCC ผลจำก
กำรศึกษำพบว่ำประสิทธิภำพของต ำแหน่งกำรผลิตชิ้นงำน 3มิติในกลุ่มที่มีประสิทธิภำพสุดสุด (100%) คือ 
ด้ำนหน้ำแกน X ตรงกลำงแกน X ด้ำนหลังแกน X ด้ำนซ้ำยแกน Y ตรงกลำงแกน Y และ ด้ำนขวำแกน 
Y ส่วนค่ำระดับกำรผลิตที่เหมำะสมของต ำแหน่งกำรผลิตที่มีค่ำเท่ำกับ 1 มีดังนี้ ด้ำนหน้ำแกน X ตรงกลำง
แกน X ด้ำนหลังแกน X และด้ำนซ้ำยแกน Y ซึ่งหมำยควำมว่ำมีระดับกำรผลิตชิ้นงำน 3DP ด้วยเคร่ือง FDM 
มีควำมเหมำะสมต่อกำรผลิต  ส่วนตรงกลำงแกน Y  กับ ด้ำนขวำแกน Y พบว่ำว่ำมีระดับกำรผลิตชิ้นงำน 
3DP ด้วยเคร่ือง FDM ไม่มีควำมเหมำะสมต่อกำรผลิต   
 

ค าหลัก : กำรตัดสินใจแบบหลำยปัจจัย ประสิทธิภำพ กำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล กำรพิมพ์ชิ้นงำน 
  แบบสำมมิต ิ

 
Abstract 

 The purpose of this research is to analyze the efficiency of 3D work piece placement 
and to determine the appropriate production level of the production location or not. Each 
experiment included 12 experiments of testing specimens produced using 3D printing 
technology. We fix the density at 25 percent and evaluate the experiment based on the X 
and Y direction as well as the location of the printer for the front (F), the middle (M), the 
back (B), the left (L), and the right (R) location. In addition, we repeat each trial two times in 
collecting then average and analyzing data. That is, the experiment contains front X-axis 2 
pieces, middle X-axis 2 pieces, back X-axis 2 pieces, left Y-axis 2 pieces, middle Y-axis 2 
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pieces, and right Y-axis 2 pieces. Next, Input and output criteria/factors that affect the 
efficiency of process planning for 3D printing using the Fused Deposition Modeling (FDM) 
technology are analyzed. Four input criteria are the amount of material, cost of production, 
time spent on production, and scrap. Five output criteria include surface smoothness, % 
accuracy, % adhesion, tensile strength, and hardness. Based on the CCR model of data 
envelopment analysis (DEA), the highest efficient parts (100%) are front X-axis 2, middle X-
axis, back X-axis, and left Y-axis. The 99% efficient group is right Y-axis and the 98% efficient 
group is middle Y-axis. In addition, the BBC model of DEA shows that the most efficient group 
(100%) contains front X-axis, middle X-axis, back X-axis, left Y-axis, middle Y-axis, and right 
Y-axis. The optimal production level of the production position is 1, ie the front of the X 
axis, center of the X axis,  and the left of the Y axis, which means that the production level 
of the 3DP parts with the FDM machine is appropriate. To production In the middle of the 
Y-axis with the right Y-axis, it is found that the level of production of 3DP parts with FDM 
machine is not suitable for production. 
 
Keywords:  Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Efficiency, Data Envelopment Analysis  
       (DEA), 3D Printing 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ท ำให้มนุษย์สำมำรถ
ด ำรงชีวิตได้อย่ำงสะดวกขึ้น เทคโนโลยีกำรสร้ำงต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping - RP) หรือมีชื่อเรียก
อ่ืนๆ หลำยอย่ำง เช่นกำรผลิตชิ้นงำนแบบรวดเร็ว (Rapid Manufacturing - RM) กำรสร้ำงของแข็งโดย
อิสระ (Solid Freeform Fabrication - SFF) กำรปริ้นขึ้นรูปสำมมิติ  (Three Dimensional Printing - 
3DP) หรือกำรผลิตแบบเพิ่ม (Additive Manufacturing - AM) โดยที่เริ่มมีกำรขยำยกำรใช้งำนจำกแค่เพื่อ
สร้ำงต้นแบบ มำเป็นกำรผลิตชิ้นงำนส ำเร็จรูปจริง โดยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งได้รับควำมสนใจอย่ำงมำก  
ใน หลำยๆ ประเทศ ทั้งในด้ำนอุตสำหกรรม (industry) ด้ำนกำรแพทย์ (healthcare) ด้ำนกำรบินอวกำศ 
(aerospace) ด้ำนอิเลคทรอนิกส์ (electronic) และด้ำนอ่ืนๆ อย่ำงแพร่หลำย โดยยังถือว่ำกำรใช้งำน
ค่อนข้ำงจ ำกัดในประเทศไทย ทั้งนี้ 3DP มีข้อดีคือสำมำรถสร้ำงชิ้นงำนสำมมิติได้โดยตรงจำกไฟล์ดิจิตอล 
(digital) ซึ่งได้จำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรออกแบบสำมมิติ (Three Dimensional Computer-
Aided Design - 3D CAD) เมื่อออกแบบเสร็จก็จะบันทึกไฟล์โดยใช้นำมสกุล .STL ที่ใช้กับเครื่องสร้ำง
ชิ้นงำนสำมมิติได้ โดยน ำไฟล์ .STL ไปท ำกำรสร้ำงชิ้นงำนต่อไป หรือจะท ำกำรสร้ำงไฟล์ CAD ได้โดยตรงจำก
กำรสแกนชิ้นงำนจริง และสำมำรถน ำไฟล์ที่ได้นั้นมำสร้ำงชิ้นงำนสำมมิติได้เช่นกัน  

Caffrey et al (2016) Wohlers Associates ไ ด้ บั นทึ กมู ล ค่ ำ ก ำ รข ำ ย เค รื่ อ ง  3 D Printers  
ในหลำยๆยี่ห้อจำกปี 2007 -2015 ดังแสดงในรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่ำในแต่ละปียอดกำรขำยมีแนวโน้มเพิ่ม 
มำกขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปี 2015 มียอดกำรขำยเป็นมูลค่ำ 278 ,395 ล้ำนดอลลำร์ ซึ่งเป็นที่คำดกำรณ์ว่ำ
แนวโน้มกำรใช้งำนของเครื่อง 3D Printers จะยังคงสูงต่อไปในอนำคต นอกจำกนี้ ได้มีกำรบันทึกมูลค่ำ 
กำรขำยวัสดุของเครื่อง 3D Printers ในหลำยๆยี่ห้อในช่วงปี 2001 -2015 ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยจะเห็นได้
ว่ำในแต่ละปียอดกำรขำยมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี 2015 มียอดกำรขำยเป็นมูลค่ำ 768.5 ล้ำน
ดอลลำร์  
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รูปที่ 1 แสดงกรำฟยอดขำยเคร่ือง 3D Printers 
 

 
รูปที่ 2 แสดงกรำฟยอดกำรขำยวัสดุที่ใช้ในกำรสร้ำงชิ้นงำนสำมมิติ 

 
ส ำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรสร้ำงชิ้นงำนสำมมิติถูกแบ่งเป็น 7 ประเภทหลักๆ โดย American 

Society of Testing and Material (ASTM)  กสิณ รังสิกรรพุม (2018)  โดยแบ่งได้ดังนี้  1) Material 
extrusion; 2) Material jetting; 3) Binder jetting; 4) Vat photopolymerization; 5) Sheet 
lamination; 6) Powder bed fusion และ 7) Directed energy deposition ซึ่งเครื่องสร้ำงชิ้นงำนสำม
มิติแต่ละประเภทจะมีควำมสำมำรถในกำรใช้วัสดุ (material) ที่แตกต่ำงกันออกไป เทคโนโลยีที่รับควำม
นิยมสูงสุดสำมล ำดับแรกคือเคร่ือง fused deposition modeling – FDM (ประเภท material extrusion) 
เครื่อง stereolithography – SLA (ประเภท vat photopolymerization (และเครื่อง selective laser 
sintering – SLS (ประเภท powder bed fusion) ตำมล ำดับ  

ตำรำงที่ 1 แสดงควำมส ำพันธ์ระหว่ำงประเภทเทคโนโลยี 3DP และประเภทของวัสดุ ยกตัวอย่ำง
เช่นเครื่อง Material extrusion เช่น FDM จะเหมำะกับกำรใช้งำนวัสดุประเภทโพลิเมอร์ (Polymer, 
Polymer blends และ Sand) เป็นต้น ในขณะที่เครื่อง SLS ที่เป็นเทคโนโลยี powder bed fusion จะ
เหมำะกับวัสดุที่หลำกหลำยกว่ำมำก ทั้งนี้สังเกตว่ำขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุ เช่นเทคโนโลยีของเคร่ือง FDM 
เป็นลักษณะ filament ในขณะที่เคร่ือง SLA และ SLS เป็นสำรก่ึงของเหลว และเป็นผง powder ตำมล ำดบั  
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ตารางที่ 1 แสดงควำมส ำพนัธ์ระหว่ำงเทคโนโลยีกำรพิมพ์แบบสำมมิติกับประเภทวัสดุ 
 

 Material 
Extrusion 

Material 
Jetting 

Binder 
Jetting 

Vat Photo 
polymerization 

Sheet 
Lamination 

Powder 
Bed 

Fusion 

Directed 
Energy 
Dep.  

Polymer * * * * * *  
Composites  * * *  *  
Metals  * *  * * * 
Graded 
metals 

    *  * 

Ceramics   * *  *  
Casting 
pattern 

 * * *  *  

Sand 
molds 

*  *   *  

Paper     *   
 
         ในกำรศึกษำและวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของต ำแหน่งกำรผลิตชิ้นงำน3มิติและหำค่ำระดับกำรผลิต
ที่เหมำะสมของต ำแหน่งกำรผลิตหรือไม่ ด้วยเครื่องพิมพ์ FDM นั้นได้อำศัยวิธีกำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบ
ข้อมูล (Data Envelopment Analysis; DEA) เป็นวิธีกำรค ำนวณประสิทธิภำพโดยกำรใช้วิ ธีกำรทำง
คณิตศำสตร์ โดยกำรใช้โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) โดยกำรสร้ำงพำรำมิเตอร์จำกปัจจัย
น ำเข้ำ (Input) และปัจจัยน ำออก (Output) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในกำรหำประสิทธิภำพในหลำยๆ ด้ำน    
         งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมีผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำกำรหำประสิทธิภำพด้วยวิธีกำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบ
ข้อมูล ได้แก ่ชนิดำ วสันต์ และสุรชัย จันทร์จรัส (2559) ได้ศึกษำประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดสรรกำรปลูกอ้อย
ของเกษตรกรในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลปีกำรผลิต 2553/2554 จ ำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ มุกดำหำร 
กำฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธำนี นครรำชสีมำ กำญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี และสระแก้ว มำวัดประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรจัดสรรด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ผลกำรศึกษำพบว่ำประสิทธิภำพด้ำน 
กำรจัดสรรกำรปลูกอ้อยของเกษตรกรในประเทศไทยเฉลี่ยเท่ำกับ  0.7824 ซึ่งแบ่งเป็นเกษตรกรที่มีค่ำ
ประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรจัดสรรเท่ำกับ 1 จ ำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สุพรรณบุรี และมุกดำหำร 
ส่วนจังหวัดที่เหลือที่มีค่ำประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรจัดสรร ไม่เท่ำกับ 1 โดยมีสำเหตุที่มำจำกปัญหำกำรใช้
ปัจจัยกำรผลิตมำกเกินไป ประสพชัย พสุนนท์ และสุดำ ตระกำรเถลิงศักดิ์ (2556) ได้ศึกษำกำรประเมิน
ประสิทธิภำพสหกรณ์กำรเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี  ด้วยตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC พบว่ำสำมำรถ 
แบ่งสหกรณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน แต่มีขนำดของ
สหกรณ์ที่เหมำะสม กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและขนำดของสหกรณ์ กลุ่มที่ 
3 เป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภำพระดับกลำงๆและมีขนำดค่อนข้ำงเหมำะสม และกลุ่มที่ 4 เป็นสหกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำร สลิลทิพย์ เหล่ำไพโรจน์ และพัชรำภรณ์ เนียมมณี (2551) ได้ศึกษำกำรวัด
ประสิทธิภำพส ำนักงำนสำขำของกำรประปำนครหลวง โดยใช้ตัวแบบ CCR และ BCC จำกกำรศึกษำพบว่ำ 
ส ำนักงำนประปำสำขำที่ 3 สำขำที่ 5 และ สำขำที่ 15 มีประสิทธิภำพในตัวแบบ BCC แต่มีประสิทธิภำพใน
ตัวแบบ CCR แสดงว่ำสำขำมีขนำดใหญ่ เกินไป ส่วนส ำนักงำนประปำสำขำที่  1 และ สำขำที่  4  
มีประสิทธิภำพในตัวแบบ CCRและ BCC ที่ต่ ำกว่ำส ำนักงำนประปำสำขำอ่ืน แต่มีค่ำ SE ที่เข้ำใกล้ 1.000 
แสดงว่ำส ำนักงำนประปำ 2 แห่งนี้มีปัญหำในด้ำนประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนแนวทำงในกำรปรับปรุงค่ำ
ประสิทธิภำพ จำกกำรศึกษำได้หำวิธีกำรในกำรปรับปัจจัยกำรผลิต (Input) เพื่อให้ได้ค่ำประสิทธิภำพที่ดีขึ้น
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โดยพิจำรณำค่ำของ Shadow Price วิภำวี บุญทะมำตย์ และจินตนำ สมสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษำกำรวัด
ประสิทธิภำพทำงเทคนิคของสถำบันกำรเงินชุมชน กรณีศึกษำจังหวัดสุรินทร์ ผลกำรศึกษำประสิทธิภำพทำง
เทคนิค พบว่ำสถำบันกำรเงินชุมชน จังหวัดสุรินทร์ทั้งหมด 24 แห่ง มีกำรเปลี่ยนแปลงประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน
ในทุกปี ส ำหรับปี 2554 2555 และ 2556 มีสถำบันฯ ที่มีค่ำประสิทธิภำพเท่ำกับ 1 จ ำนวน 17 18 และ 20
แห่งตำมล ำดับ และมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 0.993 0.996 และ 0.998 ตำมล ำดับ อรนุช รู้ปิติวิริยะและคณะ  
(2559) ได้ศึกษำกำรวัดประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตัวแบบ CCR สำมำรถวดั ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
โดยรวม (TECRS)ของ อบต.ที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บรำยได้และมีขนำดที่เหมำะสม จ ำนวนทั้งสิ้น 17 
แห่ง พนิดำ พรหมสำขำ ณ สกลนครและนงค์นิตย์ จันทร์จรัส (2555) ได้ศึกษำกำรศึกษำประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนของธนำคำรเกียรตินำคินและธนำคำรทิสโก้ ผลกำรศึกษำสำมำรถสรุปได้ดังนี้ ในปี พ.ศ.2547 -
2551 ธนำคำรทิสโก้เป็นธนำคำรที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนสูงสุด (ค่ำคะแนนประสิทธิภำพเท่ำกับ 1) 
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ และกนกกรรณ์ ลี้โรจนำประภำ (2559) ได้ศึกษำกำรวัดประสิทธิภำพและกำรปรับปรงุ
ประสิทธิภำพโรงงำนอุตสำหกรรมกำรเตรียมเส้นใยสิ่งทอ   
ผลกำรศึกษำพบว่ำโรงงำนอุตสหกรรมในกลุ่มที่ 1 มีคะแนนประสิทธิภำพเฉลี่ย 0.769 กลุ่มที่ 2 มีคะแนน
ประสิทธิภำพเฉลี่ย 0.482   
         ส ำหรับทีมผู้วิจัยจึงได้ท ำกำรศึกษำประสิทธิภำพของกระบวนกำรข้ึนรูปด้วยกำรพิมพ์แบบ 3 มิติด้วย
เครื่อง FDM โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล น ำตัวแบบทำงคณิตศำสตร์ในกำรใช้วิธี DEA 
มำประยุกต์ใช้ในกำรหำประสิทธิภำพในกำรผลิตชิ้นงำน 3D และประสิทธิภำพด้ำนขนำด (Scale 
efficiency) ด้วยเครื่อง FDM ว่ำอยู่ในระดับเหมำะสมในกำรผลิตหรือไม่ ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงได้ศึกษำเพื่อหำ
แนวทำงกำรวำงแผนกำรผลิตเพื่อหำประสิทธิภำพในกำรผลิต และวิเครำะห์หำค่ำประสิทธิภำพด้ำนขนำด 
เพื่อเพิ่มควำมมั่นใจในกำรวำงแผนกำรผลิต 
 
2. วิธีการวิจัย 
2.1 วิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA)  
 DEA เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ (efficiency) ของทำงเลือกหรือหน่วยงำนต่ำงๆ 
(decision making unit – DMU) ที่เรำให้ควำมสนใจ เช่นประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนขององค์กร กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรในองค์กร ประสิทธิผลทำงกำรศึกษำ และกำรลงทุน เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์
ประสิทธิภำพจำกปัจจัยน ำเข้ำหรือกำรผลิต ( input) และปัจจัยผลผลิต (output) ของเรื่องที่ศึกษำ โดย
หน่วยงำนหรือองค์กรที่สำมำรถท ำผลผลิตจ ำนวนมำกและใช้ปริมำณปัจจัยกำรผลิตน้อยย่อมแสดงถึง
ลักษณะขององค์กรที่มีประสิทธิภำพดี ดังสมกำรที่ (1) 

ประสิทธิภำพ (Efficiency) =                                                        
(1) 

 
ทั้งนี้ เทคนิค DEA ที่ได้รับควำมนิยมในงำนวิจัยมีสองโมเดลหลักๆ ซึ่งเรียกตำมชื่อผู้พัฒนำคือ 

Charnes, Cooper and Rhodes (CCR) และ Banker, Charnes and Cooper (BCC) ซึ่ งจะได้อธิบำย
ต่อไปดังนี้ 

 
2.1.1 DEA ตามแบบจ าลอง CCR 

Charnes Cooper and Rhodes (1978) ได้ เสนอตัวแบบ CCR model เป็นแบบจ ำลองภำยใต้ข้อ
สมมติฐำนผลตอบแทนต่อขนำดคงที่ (Constant Return to Scale - CRS) ใช้เมื่อ DMU ที่พิจำรณำทุก 
DMU มีขนำดกำรผลิตที่เหมำะสม คือต้นทุนเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรเปลี่ยนขนำด และมีเงื่อนไขว่ำจะ

จ ำนวนปัจจัยกำรผลิต(input) 

จ ำนวนผลผลิต(output) 
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ไม่มีค่ำสังเกตใดที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำ 1 กล่ำวคือคะแนนประสิทธิภำพโดยรวมมีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 1 ซึ่งถ้ำ
ค่ำประสิทธิภำพมีค่ำเท่ำกับ 1 แสดงว่ำหน่วยงำนแห่งนั้นมีประสิทธิภำพ แต่ถ้ำมีค่ำน้อยกว่ำ 1 แสดงว่ำ
หน่วยงำนแห่งนั้นไม่มีประสิทธิภำพเมื่อเทียบกับ DMU อ่ืนๆ ดังแสดงในสมกำร (2)–(5) 

เซต (Set)  
I ∶ เซตปัจจัยกำรผลิต i 
J ∶ เซตปัจจัยผลผลิต j 
K ∶ เซตทำงเลือกหรือ DMUs 

พารามิเตอร ์(Parameter)   
kix , : ปริมำณของปัจจัยกำรผลิต i ของทำงเลือก k 

kiy , : ปริมำณของปัจจัยผลผลิต j ของทำงเลือก k  
ตัวแปร (Decision Variable)  

iU : ค่ำน้ ำหนักของแต่ละปัจจัยกำรผลิต i 

jV :  ค่ำน้ ำหนักของแต่ละปัจจัยผลผลิต j 

Maximize Efficiency  
0

0

,

i,

j k j

j J

k i

i I

y V

x U








       

 (2) 

  Subject to:      
,

i,

1 ;

j k j

j J

k i

i I

y V

k K
x U





  




    

   (3) 
  0 ;iU i I           (4) 
  0 ;jV j J          (5) 

 

ทั้ งนี้ สำมำรถแปลง DEA model ข้ำงต้นให้อยู่ ในรูปโปรแกรมเชิ ง เส้นตรงหรือ Linear 
Programming ได้โดยก ำหนดให้ 

0i, 1k i

i I

x U


  ดังแสดงโมเดลในสมกำร (6)-(10)  

Maximize Efficiency  
0,j k j

j J

y V


        

 (6) 
        Subject to:           

0i, 1k i

i I

x U


                          

(7)  
                          

, i, 0 ;j k j k i

j J i I

y V x U k K
 

                     

(8) 
 0 ;iU i I                  (9) 

    0 ;jV j J            (10) 
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2.1.2. DEA ตามแบบจ าลอง BCC 

Banker Charnes and Cooper (1984) ได้เสนอตัวแบบ BCC model เป็นแบบจ ำลองภำยใต้
สมมติฐำนผลตอบแทนต่อขนำดผันแปร (Variable Return to Scale - VRS) โดยแบบจ ำลองนี้สำมำรถใชไ้ด้
กับ DMUs ที่มีขนำดกำรผลิตที่ไม่เหมำะสม ดังแสดงในโมเดลจำกสมกำร (11)–(15)  

                               Minimize                                                
             (11) 

       Subject to:    
0, , ;k i k i k

k K

x x i I 


                  (12) 

0j, j, ;k k k

k K

y y j J


                                      (13) 

    1k

k

                                   (14) 

    0k                                 (15) 
        

ทั้งนี้ในกรณีที่มีกำรศึกษำกรณีที่ขนำดกำรผลิตไม่เหมำะสมว่ำเป็นลักษณะของกำรที่มีผลตอบแทน
ต่อขนำดเพิ่มขึ้น (Increasing Return to Scale - IRS) หรือผลตอบแทนต่อขนำดลดลง  (Decreasing 
Return to Scale - DRS) สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์ต่อโดยใช้ Scale Efficiency (SE) ได้ ซึ่งเป็นกำรใช้ผลที่
ได้ของโมเดล CCR และ BCC ดังแสดงในสมกำรที่ (16)  

 
Scale Efficiency (SE) = 

Efficiency BCC
Efficiency CCR             

(16) 
3. ผลการวิจัย 
3.1 การออกแบบการทดลอง 

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้ก ำหนดเงื่อนไขในกำรขึ้นรูป 3D Printing โดยน ำมำตรฐำน
ชิ้นงำนทดลองตำม American Standard of Testing and Material (ASTM) D638 TYPE1 เป็นจ ำนวน
ชิ้นงำนทดลองทั้งสิ้น 6 รูปแบบกำรทดลอง (experimental trials) โดยท ำกำรทดสอบซ้ ำต ำแหน่งละ 2 คร้ัง 
รวมเป็น12 ชิ้นงำน โดยอธิบำยเงื่อนไขสมมุติฐำนกำรทดสอบดังนี้ (รูปที่ 3) 

1) วำงชิ้นงำนในทิศทำง 0 องศำ คือไม่มีกำรเอียงตำมมุมของชิ้นงำนในขณะที่ท ำกำรผลิต 
2) ก ำหนดควำมหนำแน่นในกำรข้ึนรูปชิ้นงำนทดสอบ 3D Print ไว้ 1 ระดับคือ 25 เปอร์เซ็นต์ 
3) ทดสอบตำมต ำแหน่งชิ้นงำน 6 ต ำแหน่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 แกน คือ แกน X ทั้งหมด 3 

ต ำแหน่ง และแกน Y ทั้งหมด 3 ต ำแหน่ง  
4) ในแนวแกน X ก ำหนดต ำแหน่งทดสอบไว้ 3 ต ำแหน่งคือ ต ำแหน่งด้ำนหน้ำ (Front-F) ต ำแหน่ง

ตรงกลำง (Middle-M) และต ำแหน่งด้ำนหลัง  (Back-B) โดยก ำหนดสัญลักษณ์คือ XF XM และ XB 
ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ได้ก ำหนดต ำแหน่งทดสอบตำมแกน Y 3 ต ำแหน่งคือ ต ำแหน่งด้ำนซ้ำย (Left-L) 
ต ำแหน่งตรงกลำง (Middle-M) และต ำแหน่งด้ำนขวำ (Right-R) โดยก ำหนดสัญลักษณ์ คือ YL YM และ YR 
ตำมล ำดับ 

5) ท ำกำรทดลองซ้ ำแต่ละต ำแหน่งกำรทดลองละ 2 คร้ังและหำค่ำเฉลี่ยข้อมูล  
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รูปที่ 3 แสดงชิน้งำนทดสอบ 3D Printing และกำรออกแบบกำรทดลองตำมมำตรฐำน ASTM D638 
 
3.2 การพิจารณาปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิต 

 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เก่ียวข้องประกอบกับพิจำรณำปัจจัยที่ส่งผลในกำรวำงแผนกำรผลิตส ำหรับ
กำรวัดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนขึ้นรูป 3D Printing ซึ่งผู้วิจัยได้มีกรอบแนวคิดในกำรวิจัยดังแสดงใน
รูปที่ 4 ส ำหรับทดสอบชิ้นงำนทั้ง 12 ชิ้นงำนหรือทำงเลือกในกำรตัดสินใจเรียกว่ำ Decision Making Unit 
หรือ DMU (XF 2 ชิ้น XM 2 ชิ้น XB 2 ชิ้น YL 2 ชิ้น YM 2 ชิ้น และ YR 2 ชิ้น) โดยใช้ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
ทั้งหมดสี่ปัจจัย ได้แก่ ปริมำณวัสดุที่ใช้ ต้นทุนในกำรผลิต เวลำที่ใช้ในกำรผลิต และของเสียที่เกิดขึ้น ส่วน
ปัจจัยน ำออก (Output) ทั้งหมดห้ำปัจจัยได้แก่ ค่ำควำมเรียบผิว ค่ำควำมเที่ยงตรง ค่ำ% กำรยึดตัว ค่ำทน
แรงดึง และค่ำควำมแข็ง โดยก ำหนดค่ำส ำหรับโมเดล DEA ดังนี้  

 
ก าหนดให ้

iX  คือปัจจัยที่ใช้ในกำรผลิต มีจ ำนวน 4 ปัจจัย โดย  i    = 1, 2, 3, 4 

1X  ปริมำณวัสดทุี่ใช้   

2X  ต้นทุนในกำรผลิต 

3X  เวลำที่ใช้ในกำรผลิต 

4X  ของเสีย 

jY  คือจ ำนวนผลผลิต มีจ ำนวน 5 ปัจจัย โดย j    = 1, 2, 3, 4, 5 

1Y  ค่ำควำมเรียบผิว 

2Y  ค่ำควำมเที่ยงตรง 

3Y  ค่ำ%กำรยึดตัว 

4Y  ค่ำทนแรงดึง 

5Y  ค่ำควำมแข็ง 

jV  คือ ค่ำถ่วงน้ ำหนักของผลผลติชิน้งำนทดสอบ 3D Printing                                                                              

iU  คือ ค่ำถ่วงน้ ำหนักของปัจจัยผลิตชิน้งำนทดสอบ 3D Printing  
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รูปที่ 4 แสดงรูปแบบกำรก ำหนดปัจจัยและขั้นตอนกำรวิเครำะห์ผล 

 
 ทั้งนี้ จำกกำรท ำกำรทดลองขึ้นรูป 3D ปริ้นชิ้นงำนทดลอง มี 6 Decision making unit (DMU)  
ซึ่งได้ผลิตซ้ ำในแต่ละ DMU แล้วท ำกำรหำค่ำเฉลี่ยของสองชิ้นงำนที่ผลิตซ้ ำในแต่ละ DMU แล้วน ำชิ้นงำน
ทดลองไปทดสอบกับเครื่อง Coordinate Measuring Machin (CMM) รุ่น Mitutoyo Beyond-crysta c 
ท ำกำรวัดหำค่ำควำมเที่ยงตรง ส่วนกำรหำค่ำควำมเรียบผิวท ำได้โดยกำรใช้เครื่องวัดควำมเรียบผิว คือเครื่อง 
surface Roughness ยี่ห้อ Mitutoyo ต่อจำกนั้นก็น ำชิ้นงำนมำวัดหำค่ำควำมแข็งโดยใช้เคร่ืองวัดควำมแข็ง
ที่เรียกว่ำเครื่อง Shore Durometer ยี่ห้อ Sundoo แล้วน ำมำทดสอบด้วยเครื่องวัดแรงดึงคือ Tensile 
machine รุ่น TensiTECH+ ผลจำกกำรทดสอบตำมเครื่องมือชนิดต่ำงๆสำมำรถดูได้จำกตำงที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลกำรทดลองส ำหรับปัจจัยน ำเข้ำและปัจจัยผลลพัธ์ของกระบวนกำรขึ้นรูปดว้ย 3DP  
    ด้วยเคร่ือง FDM  

ล าดับ DM
U 

ปริมาณ
ที่ใช้วัสดุ (g.) 

ต้นทุนในการผลิต 
(baht/pice) 

เวลาที่ใช้ในการผลิต    
(m

achine tim
e) 

m
in. 

ของเสีย
(waste/Scrap) g. 

ค่าความเรียบผิว
(Roughness) µm

 

ค่าความเที่ยงตรง 
(Accuracy) µm

 

%
 Elongation 

ค่าทนแรงดึง
(Tensile 
strength)M

pa 

ค่าความแข็ง 
(Hardness) shore 

Min ดี Min ดี Min ดี Min 
ดี 

Min ดี Min ดี Max 
ดี 

Max ด ี Max 
ดี 

DMU1 XF  6.34 34.22 28.28 0.0 8.614 -0.194 6.5 18.4 91.3 
DMU2 XM 6.34 34.22 28.28 0.0 10.159 -0.043 7.0 23.2 92.6 
DMU3 XB 6.34 34.22 28.28 0.0 12.066 -0.048 5.0 23 93.6 
DMU4 YF  6.34 33.63 27.45 0.0 7.379 -0.048 5.0 23 93.2 
DMU5 YM 6.34 33.63 27.45 0.0 8.640 -0.048 4.0 21.3 91.9 
DMU6 YB 6.34 33.63 27.45 0.0 9.785 -0.048 5.0 20.8 92.9 
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4. ผลการวิเคราะห์  
จำกกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของกระบวนกำรขึ้นรูปด้วย 3DP ด้วยเครื่อง FDM โดยพิจำรณำ 

จำกข้อมูลปัจจัยน ำเข้ำและปัจจัยผลผลิตด้วยเทคนิค DEA และท ำกำรวิเครำะห์ผลโดยใช้โปรแกรม LINDO 
ได้ผลกำรวิเครำะห์ดังแสดงในตำรำงที่ 3 จำกกำรสร้ำงตัวแบบทำงคณิตศำสตร์ แล้วใช้วิธีกำรวิเครำะห์แบบ
ล้อมกรอบข้อมูลแล้ว หลังจำกนั้นจึงน ำมำหำค่ำประสิทธิภำพในกำรผลิตชิ้นงำนทดสอบ 3D Print  โดยใช้
โปรแกรม Lindo สรุปประสิทธิภำพของแต่ละชิ้นงำนทดสอบ ในตำรำงที่ 3 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ
ประสิทธิภำพในกำรผลิตชิ้นงำนทดสอบ 3D Printing ค่ำ Scale efficiency เท่ำกับ 1 มี 4 DMU คือ DMU1 
DMU2 DMU3 และ DMU4 ซึ่งหมำยควำมว่ำมีระดับกำรผลิตชิ้นงำน 3D printing ที่เหมำะสม ส่วนอีก 2 
DMU คือ DMU5 กับ DMU6 มีค่ำน้อยกว่ำ 100% ซึ่งหมำยควำมว่ำมีระดับกำรผลิตชิ้นงำน 3D print  
ที่ไม่เหมำะสม 

 
ตารางที่ 3 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพตำมแบบ CCR และ BCC Model พร้อมผล SE  

DMU 
CCR Model BCC Model SE 

Efficiency Percentage Efficiency Percentage 
Scale 

efficiency 
DMU1 XF 1.0000 100% 1.0000 100% 1 
DMU2 XM 1.0000 100% 1.0000 100% 1 
DMU3 XB 1.0000 100% 1.0000 100% 1 
DMU4 YF 1.0000 100% 1.0000 100% 1 
DMU5 YM 0.9861 98.61% 1.0000 100% 0.9861 
DMU6 YB 0.9971 99.71% 1.0000 100% 0.9971 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจยั 

ในกำรศึกษำงำนวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหำประสิทธิภำพในกำรผลิตชิ้นงำนทดสอบ 3D 
Print โดยในกำรศึกษำครั้งนี้ใช้ปัจจัยน ำเข้ำ ( Input) ได้แก่ ปริมำณวัสดุที่ใช้  ต้นทุนในกำรผลิต เวลำที่ใช้ 
ในกำรผลิต และของเสีย ส่วนปัจจัยน ำออก (Output) ได้แก่ ค่ำควำมเรียบผิว ค่ำควำมเที่ยงตรง ค่ำ%  
กำรยึดตัว ค่ำทนแรงดึง และค่ำควำมแข็ง มำท ำกำรหำประสิทธิภำพโดยวิธีกำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบ
ข้อมูล (DEA) ตัวแบบ CCR ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำประสิทธิภำพในกำรผลิตชิ้นงำนทดสอบ 3D Print  
ในกลุ่มที่มีประสิทธภำพสุดสุด(100%) มีอยู่ด้วยกัน 4 DMU คือ DMU1 DMU2 DMU3 และ DMU4 กลุ่มที่
มีประสิทธภำพ(99%) มีอยู่ด้วยกัน 1 DMU คือ DMU6 กลุ่มที่ที่มีประสิทธภำพ 98% มีอยู่ด้วยกัน 1 DMU 
คือ DMU5 และตัวแบบ BCC ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำประสิทธิภำพในกำรผลิตชิ้นงำนทดสอบ 3D Print  
ในกลุ่มที่มีประสิทธภำพสุดสุด(100%) มีอยู่ด้วยกัน 6 DMU คือ DMU1 DMU2  DMU3  DMU4  DMU5 
และ DMU6 ส่วนค่ำ Scale efficiency เท่ำกับ 1 มี 4 DMU คือ DMU1 DMU2 DMU3 และ DMU4  
ซึ่งหมำยควำมว่ำมีระดับกำรผลิตชิ้นงำน 3D print ที่เหมำะสม ส่วนอีก 2 DMU คือ DMU5 กับ DMU6  
ซึ่งหมำยควำมว่ำมีระดับกำรผลิตชิ้นงำน 3D print ที่ไม่เหมำะสม  

แนวทำงงำนวิจัยที่จะสำมำรถต่อยอดได้ในอนำคตคือกำรศึกษำพิจำรณำของกระบวนกำรขึ้นรูป
ด้วย 3DP ด้วยเคร่ือง FDM เครื่อง SLA และอ่ืนวัสดุที่แตกต่ำงกันเช่น ABS, PLA, Resin และอ่ืนๆ ควรมีกำร
เพิ่มควำมหนำแน่นในกำรทดลองเพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์มำกขึ้นในกำรน ำไปหำประสิทธิภำพของแต่ละ
เงื่อนไขให้มำกขึ้น องศำกำรปริ้นสำมมิติ ตลอดจนกำรจัดกำรวำงแผนกำรผลิตให้เหมำะสมต่อกำรผลิต 
ในแต่ละชนิดของเคร่ืองปริ้น 3D  
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การปรับปรุงความแม่นย าของการระบุต าแหน่งภายในอาคาร 
ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและตัวกรองคาลมาน 

An Improvement of Localization Accuracy for Indoor Positioning System by 
using Genetic Algorithm and Kalman Filter 
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บทคัดย่อ 
บทควำมนี้น ำเสนอระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงำนต่ ำ วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงกำรระบุต ำแหน่งให้มีควำมแม่นย ำมำกขึ้น เนื้อหำครอบคลุมทั้งกำรทดลองและกำรจ ำลอง  
กำรทดลองใช้โมดูลบลูทูธพลังงำนต่ ำ จ ำนวน 4 โมดูล ท ำหน้ำที่เป็นโนดอ้ำงอิง โทรศัพท์มือถือพร้อม 
แอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้น ท ำหน้ำที่เป็นโนดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่ง โดยท ำกำรทดลองหำค่ำควำมแรงของ
สัญญำณที่ได้รับที่โทรศัพท์มือถือ ก ำลังส่งของโนดอ้ำงอิง และเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงในสถำนที่ใช้
งำนจริง กำรจ ำลองแบบโดยใช้โปรแกรม MATLAB แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกำรหำต ำแหน่งกำรวำง
โนดอ้ำงอิงที่สำมำรถรับค่ำควำมแรงของสัญญำณได้มำกที่สุดด้วยกำรประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 
ส่วนที่สองเป็นกำรน ำต ำแหน่งที่ได้จำกกระบวนกำรของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมำท ำกำรระบุต ำแหน่ง 
ประกอบด้วยกำรประมำณระยะทำงร่วมกับตัวกรองคำลมำนเพื่อประมำณค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับ
เมื่อระบบอยู่ในภำวะที่ถูกสัญญำณรบกวนแบบเกำส์เซียน และกำรระบุต ำแหน่งโดยวิธีสำมเหลี่ยมระยะ  
ผลกำรจ ำลองพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมคลำดเคลื่อนในกำรระบุต ำแหน่งในรูปแบบของพื้นที่จ ำลองขนำด  
5 x 5 เมตร มีค่ำเท่ำกับ 0.1099 เมตร โดยมีค่ำดีกว่ำวิธีกำรเดิมที่ไม่ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและตัวกรอง
คำลมำน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยของควำมคลำดเคลื่อน เท่ำกับ 0.357 เมตร และในกรณีรูปแบบของพื้นที่อ้ำงอิง
สถำนที่จริงขนำด 7 x 14 เมตร มีค่ำเฉลี่ยของควำมคลำดเคลื่อน เท่ำกับ 0.2780 เมตร 

 
ค าส าคัญ : ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร  บลูทูธพลังงำนต่ ำ  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  ค่ำควำมแรงของ 
     สัญญำณที่ได้รับ   สำมเหลี่ยมระยะ  ตัวกรองคำลมำน 
 

Abstract 
This paper presents an indoor positioning system using Bluetooth low energy (BLE) 

technology. The main objective is to improve localization error of the system. The study 
covers both an experimental part and a simulation part. The experiment part consists of 
four BLE modules used as reference nodes or anchors and the mobile phone with a 
developed mobile application used as an unknown-location node or a tag. The experiment 
was conducted to find the tag’s received signal strength (RSS), anchors’ transmitted power, 
and path loss exponent in the real environment. The simulation part developed by MATLAB 
consists of two parts. The first part is to find the most appropriate anchors’ positions where 
the maximum received signal strengths are obtained by using Genetic Algorithm (GA). The 
second part applies the anchors’ positions obtained from Genetic Algorithm to the 
localization process. The localization process includes the distance estimation, in 
cooperation with a Kalman filter to estimate the received signal strength in the environment 
with Gaussian noise; and the localization by using a trilateration approach. The simulation 
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results show that the average localization error in the area of 5 x 5 square meters is 0.1099 
meter, which is better than 0.357 meter in the conventional system without Genetic 
Algorithm and Kalman filter. In addition, the simulation in the area of 7 x 14 square meters 
results in the average localization error of 0.2780 meter. 
 
Keywords : Indoor Positioning System, Bluetooth Low Energy, Genetic Algorithm, Received  
        Signal Strength, Trilateration, Kalman Filter  
 
1. บทน า 

กำรระบุต ำแหน่งในปัจจุบันมีกำรใช้งำนที่เพิ่มขึ้น  เนื่องจำกควำมต้องกำรในกำรทรำบที่อยู่ของ
อุปกรณ์ ยำนพำหนะ หรือแม้กระทั่งตัวผู้ใช้งำน เทคโนโลยีที่ใช้ระบุต ำแหน่งที่พบส่วนใหญ่ ใช้ระบบระบุ
ต ำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System; GPS) แต่เทคโนโลยีนี้มีข้อจ ำกัดในกำรระบุต ำแหน่ง
ภำยในอำคำร เนื่องจำกสัญญำณดำวเทียมไม่สำมำรถทะลุผ่ำนก ำแพงหรือผนังของอำคำรได้ ท ำให้กำรระบุ
ต ำแหน่งภำยในอำคำรด้วยเทคโนโลยี GPS มีควำมคลำดเคลื่อน บทควำมนี้เลือกใช้โครงข่ำยเซ็นเซอร์ไร้สำย 
(Wireless Sensor Network; WSN) เข้ำมำใช้ในกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร โดยเทคโนโลยีที่ใช้  คือ 
เทคโนโลยีบลูทูธพลังงำนต่ ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนำดเล็ก ใช้พลังงำนต่ ำ และสำมำรถประยุกต์ใช้งำนได้ง่ำย 

บทควำมนี้ท ำกำรทดลองกำรหำค่ำก ำลังในกำรส่งของโนดอ้ำงอิง โดยกำรใช้บลูทูธพลังงำนต่ ำเป็น
โนดอ้ำงอิง และโทรศัพท์มือถือเป็นโนดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่ง และท ำกำรทดลองหำค่ำเลขชี้ก ำลังสูญเสีย
ในเส้นทำง (Path Loss Exponent) ในพื้นที่ที่น ำไปใช้ในกำรจ ำลอง ในส่วนของกำรจ ำลองระบบระบุ
ต ำแหน่งซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนกำรหำต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่เหมำะสมที่สำมำรถ
รับค่ำควำมแรงของสัญญำณได้มำกที่สุดโดยกำรใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm; GA) และ
ขั้นตอนกำรระบุต ำแหน่ง ซึ่งขั้นตอนกำรระบุต ำแหน่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กำรประมำณระยะทำงและ
กำรระบุต ำแหน่ง เทคนิคที่ใช้ในกำรประมำณระยะทำง คือ กำรหำค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับ 
(Receive Signal Strength Indicator; RSSI) เป็นกำรประมำณระยะทำงระหว่ำงตัวส่งสัญญำณไปยังตัวรับ
สัญญำณโดยใช้ค่ำควำมแรงของสัญญำณ ในทำงปฏิบัตินั้นค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับจะถูกรบกวน 
ได้ง่ำย ดังนั้นในบทควำมนี้จะใช้ตัวกรองคำลมำน (Kalman Filter) ในกำรประมำณค่ำควำมแรงของ
สัญญำณที่ได้รับเมื่อระบบอยู่ในภำวะที่ถูกสัญญำณรบกวนเพื่อให้ได้ระยะทำงที่แม่นย ำที่สุด และเทคนิคที่ใช้
ในกำรระบุต ำแหน่ง คือ สำมเหลี่ยมระยะ (Trilateration) เป็นเทคนิคที่ใช้ในกำรประมำณต ำแหน่งของจุด 
ที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่ง โดยต้องมีจุดอ้ำงอิง 3 จุด เพื่อน ำมำใช้ในกำรค ำนวณสมกำรทำงคณิตศำสตร์ 
 
2. ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น (Propagation Model) 

โดยทั่วไปรูปแบบกำรแพร่กระจำยคลื่นของเครือข่ำยเซ็นเซอร์ไร้สำยจะอยู่ในสภำพอำกำศว่ำง 
(Free Space) โดยก ำหนดให้ตัวรับสัญญำณหรือโนดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่งอยู่ในรัศมีกำรสื่อสำรของตัวส่ง
สัญญำณหรือโนดอ้ำงอิง กำรหำระยะทำงระหว่ำงโนดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่งถึงโนดอ้ำงอิงอ่ืนๆ ท ำได้โดย
กำรวัดควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับ กำรท ำงำนของค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับคือกำรก ำหนดค่ำก ำลัง
ของตัวส่งซึ่งจะส่งผลต่อค่ำก ำลังที่ตัวรับได้รับ ตำมสมกำรกำรแพร่กระจำยคลื่นของของฟรีอีส (Friis’s Free 
Space Propagation Model) ดังสมกำรที่ (1) (Oguejiofor et al., 2013) 
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เมื่อ tr PP ,  คือ ก ำลังไฟฟ้ำด้ำนตัวรับและด้ำนตัวส่ง หน่วย W  

tr GG ,  คือ อัตรำขยำยของก ำลังไฟฟ้ำด้ำนตัวรับและด้ำนตัวส่ง โดยปกติ 1 rt GG  
        คือ ควำมยำวคลื่น หน่วย เมตร 

d  คือ ระยะทำงระหว่ำงตัวส่งและตัวรับ  
  
2.2 ขั้นตอนกำรระบุต ำแหน่ง 
 ขั ้นตอนกำรระบุต ำแหน่งแบ่งเป ็น 2 ขั ้นตอน คือ กำรประมำณระยะทำง (Distance 
Estimation) และกำรระบุต ำแหน่ง (Localization) ซึ่งขั้นตอนกำรประมำณระยะทำงจะใช้ค่ำควำม
แรงของสัญญำณ (Receive Signal Strength Indicator: RSSI)  ในกำรประมำณระยะทำงจำกโนดที่
ต ้องกำรทรำบต ำแหน่งไปยังโนดอ้ำงอิง และขั ้นตอนกำรระบุต ำแหน่งจะใช้ว ิธ ีสำมเหลี ่ยมระยะ 
(Trilateration) 
  2.2.1 กำรประมำณระยะทำงด้วยค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับ 

ค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับของแต่ละต ำแหน่งสำมำรถหำได้จำกควำมสัมพันธ์ของสมกำร
กำรแพร่กระจำยคลื่นของของฟรีอีส ซึ่งในระบบสื่อสำรจะมีกำรรบกวนแบบเกำส์เซียน โดยกำรจ ำลอง
ของบทควำมนี้ได้เพิ่มกำรรบกวนแบบเกำส์เซียนเข้ำไป ดังสมกำรที่ (2) (Stephan et al., 2012) 
  

  XdnARSSI  log10  (2) 

เมื่อ RSSI  คือ  ค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับ 
A  คือ  ค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับที่ระยะทำง 1 เมตร  
n  คือ  เลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำง มีค่ำเปลี่ยนแปลงตำมสภำพแวดล้อม 
d   คือ ระยะห่ำงจำกตัวส่ง 
X  คือ กำรรบกวนรูปแบบเกำส์เซียน 

 
จำกสมกำรที่ (2) สำมำรถเขียนให้อยู่ในรูปของระยะทำงได้ดังสมกำรที่ (3) 
 

 n

XARSSI

d 1010 



  (3) 

  2.2.2 การระบุต าแหน่งด้วยวิธกีารสามเหลี่ยมระยะ  
 วิธีสำมเหลี่ยมระยะเป็นวิธีกำรหำต ำแหน่งของวัตถุที่ได้มำจำกกำรหำระยะทำงระหว่ำงจุดอ้ำงอิง
และจุดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่ง ซึ่งอ้ำงอิงได้จำกรูปสำมเหลี่ยม วิธีกำรนี้จะใช้จุดอ้ำงอิง 3 จุด ซึ่งต้องรู้
ต ำแหน่งอ้ำงอิงของทั้งสำมจุด โดยค่ำรัศมีทั้งสำมจุดสำมำรถหำได้จำกค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับ แสดง
ดังรูปที่ 1 (Sebastian and Petros, 2018) 
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รูปที่ 1 กำรระบุต ำแหน่งด้วยวิธสีำมเหลี่ยมระยะ 
 
ดังนั้นสำมำรถหำขนำดของ x  และขนำดของ y  ที่อยู่ในบริเวณจุดทับซ้อน ระหว่ำงรัศมีทั้ง 3 
),,( 321 rrr  ดังสมกำรที่ (4) - (6) 
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(6) 

 
เมื่อ  321 ,, rrr  คือ รัศมีของจุดอ้ำงอิง 321 ,, PPP   

i   คือ ระยะห่ำงแนวแกน x  ระหว่ำงจุดอ้ำงอิงที่ 1P  กับ 3P  
j  คือ ระยะห่ำงแนวแกน y  ระหว่ำงจุดอ้ำงอิงที่ 1P  กับ 3P  

yx ee


,  คือ ทิศทำงในแนวแกน x  และแนวแกน y   
 

2.3 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) 
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเป็นขั้นตอนกำรหำค่ำเหมำะสมที่สุด (Optimization Algorithm) ซึ่งเป็น

กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีทำงพันธุศำสตร์ช่วยในกำรหำค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด ในบทควำมนี้ใช้ขั้นตอนวิธี  
เชิงพันธุกรรมในกำรช่วยเลือกต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่เหมำะสมที่สุกที่ท ำให้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนในกำร
ระบุต ำแหน่งมีค่ำน้อยที่สุดและค่ำควำมแรงของสัญญำณที่มำกที่สุด กระบวนกำรของขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมแสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 กระบวนกำรของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

 

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เร่ิมจำกท ำกำรสร้ำงและพัฒนำประชำกร (Population) แต่ละตัวผ่ำนทำง
จ ำนวนรุ่น (Generation) โดยท ำกำรกลำยพันธุ์ (Mutation) เป็นกำรปรับเปลี่ยนพันธุกรรม และกำร
สับเปลี่ยนทำงพันธุกรรม (Crossover) ที่เป็นกำรผสมและจับคู่ของพันธุกรรมจำกรุ่นพ่อและแม่เพื่อให้ได้
ประชำกรรุ่นลูก หลังจำกนั้นประชำกรที่ดีที่สุดจะถูกน ำไปเป็นพ่อและแม่ของประชำกรรุ่นถัดไป ท ำเช่นนี้จน
ครบทุกรุ่นของประชำกรและสุดท้ำยจะคืนค่ำประขำกรที่ดีที่สุดออกมำ (Bo and Lei, 2015) 
 
2.4 ตัวกรองคาลมาน (Kalman Filter) 

ตัวกรองคำลมำน คือ สูตรทำงคณิตศำสตร์หรือกำรประมำณค่ำของสมกำรก ำลังสองเชิงเส้น ที่น ำ
ข้อมูลทำงสถิติและพลวัตของระบบมำพิจำรณำประกอบกันเพื่อหำค่ำประมำณสถำนะของระบบที่ดีที่สุดใน
มุมมองของควำมน่ำจะเป็น (กฤษฎำ,  

https://www.aimagin.com/downloads/dl/file/id/64/kalman_filter.pdf) กระบวนกำรของ
ตัวกรองคำลมำนแสดงดังรูปที่ 3  (Greg and Gary,  

https://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/kalmanIntro.html) 

Initial xn-1 and Pn-1

(1) State Prediction
xpredicted = Axn-1+Bun

(2) Error Covariance Prediction
Ppredicted = APn-1A

T+Q

Predict
(1) Kalman Gain

K = PpredictedH
T(HPpredictedH

T+R)
(2) State Update

xn = xpredicted+K(zn-Hxpredicted)
(3) Error Covariance Update

Pn = (I+KH)Ppredicted

Correct

 
รูปที่ 3 กระบวนกำรของตัวกรองคำลมำน  
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 ในบทควำมนี้ใช้ตัวกรองคำลมำนเพื่อประมำณค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับเมื่อระบบอยู่ใน
ภำวะที่ถูกสัญญำณรบกวนแบบเกำส์เซียน ซึ่งกำรประมำณค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับมีควำมแม่นย ำ
จะส่งผลต่อค่ำควำมคลำดเคลื่อนในกำรระบุต ำแหน่งให้มีค่ำควำมคลำดเคลื่อนน้อยลง 

 
3. วิธีการวิจัย 
  3.1 กำรทดลองหำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำง 

ส่วนนี้แบ่งเป็น 2 กำรทดลอง คือ กำรหำก ำลังกำรส่ง  )( tP  ภำยนอกอำคำร และกำรหำเลข 
ชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำง )(n  ภำยในอำคำร โดยกำรทดลองหำก ำลังกำรส่งภำยนอกอำคำร เป็น
กำรหำก ำลังของตัวส่งสัญญำณ เนื่องจำกไม่สำมำรถทรำบก ำลังส่งแท้จริงที ่ปล่อยออกมำได้ และดัง
สมกำรของฟรีอีสในสภำพอำกำศว่ำง เลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงมีค่ำเท่ำกับ 2 เมื่อจัดรูปสมกำร
ของฟรีอีสให้อยู่ในรูปของก ำลังกำรส่ง จำกนั้นแทนค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับกับเลขชี้ก ำลังกำร
สูญเสียในเส้นทำงเท่ำกับ 2 จะท ำให้ได้ก ำลังกำรส่งของตัวส่งสัญญำณ และกำรทดลองหำเลขชี้ก ำลังกำร
สูญเสียในเส้นทำงภำยในอำคำร เป็นกำรหำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงภำยในพื้นที ่ที ่ท ำกำร
ทดลอง ซึ่งเป็นห้องภำยในอำคำร EN 7 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เมื่อจัดรูป
สมกำรของฟรีอีสให้อยู่ในรูปเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำง จำกนั้นน ำค่ำก ำลังกำรส่งที่ได้จำกกำร
ทดลองหำก ำลังกำรส่งภำยนอกอำคำรมำแทนจะท ำให้ได้ค่ำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำส ำหรับพื้นที่
ท ำกำรทดลอง 
 
  3.1.1 กำรทดลองหำก ำลังกำรส่งภำยนอกอำคำร  
 จำกสมกำรของฟรีอีส เลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงในสภำพแวดล้อมอำกำศว่ำงมีค่ำเท่ำกับ 
2 แต่ในกำรบทควำมนี้ท ำกำรศึกษำและทดลองในกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร ดังนั้นค่ำเลขชี้ก ำลัง
กำรสูญเสียในเส้นทำงจึงมีค่ำแตกต่ำงกันออกไปขึ้นกับสภำพแวดล้อมนั้นๆ กำรทดลองนี้วำงตัวส่ง
สัญญำณและตัวรับสัญญำณห่ำงกัน 1 ถึง 4 เมตร และเก็บค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับทุกๆ 1 เมตร 
โดยสถำนที่ท ำกำรทดลองคือสนำมฟุตบอลซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้ำง ไม่มีสิ่งกีดขวำง เพื่อน ำไปค ำนวณหำ
ก ำลังของตัวส่งสัญญำณ แสดงดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 กำรทดลองกำรหำก ำลังกำรส่งภำยนอกอำคำร 
 

3.1.2 กำรทดลองหำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงภำยในอำคำร 
กำรทดลองหำค่ำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงภำยในอำคำรโดยวำงตัวส่งสัญญำณและ

ตัวรับสัญญำณห่ำงกันในระยะทำงที่แตกต่ำงกัน โดยสถำนที่ที่ใช้ในกำรทดลองคือห้องภำยในอำคำร EN 
7 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีที่มีขนำด 7 x 14 เมตร น ำค่ำควำมแรงของสัญญำณ
ที่ได้รับไปค ำนวณค่ำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงภำยในอำคำร ดังนั้นจะได้ค่ำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสีย
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ในเส้นทำงที่เหมำะสมส ำหรับกำรทดลองนี้  กำรทดลองหำค่ำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงภำยใน
อำคำร แสดงดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 กำรทดลองกำรหำค่ำเลขชี้ก ำลังกำรสญูเสียในเส้นทำงภำยในอำคำร 
 
  3.2 ภาพรวมของระบบจ าลอง 

ระบบมีโนดอ้ำงอิงจ ำนวน 4 ตัววำงในพื้นที่ท ำกำรทดลองขนำด 5 x 5 เมตร โดยขนำดที่ใช้ในกำร
จ ำลองนี้เป็นขนำดที่ก ำหนดขึ้นมำเพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจ ำลอง และท ำกำรระบุจุดที่ต้องกำรทรำบ
ต ำแหน่งจ ำนวน 16 จุด ดังรูปที่ 6 โดยท ำกำรจ ำลองระบบเพื่อหำต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่ดีที่สุดที่ท ำให้
ได้ค่ำควำมแรงของสัญญำณที่มำกที่สุด 

          

        

(0,5) (5,5)

(0,0) (5,0)

X

Y

 
 

รูปที่ 6 กำรวำงโนดอ้ำงอิงและจุดทดสอบในกำรจ ำลองพื้นที่ขนำด 5 x 5 เมตร 
 
 ซึ่งในกำรจ ำลองห้องทดลองที่มีพื้นที่ขนำด 7 x 14 เมตร ซึ่งเป็นขนำดของห้องภำยในอำคำร 
EN 7 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีที่ใช้ในกำรทดลองกำรหำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสีย
ในเส้นทำง จะท ำกำรระบุจุดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่งจ ำนวน 78 จุด ดังรูปที่ 7 

          

        

(0,14)

(7,14)

(0,0)

(7,0)

X

Y

 
 

รูปที่ 7 กำรวำงโนดอ้ำงอิงและจุดทดสอบในกำรจ ำลองพื้นที่ขนำด 7 x 14 เมตร 
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  3.3 กำรท ำงำนของโปรแกรมจ ำลอง 
เริ่มต้นจำกกำรก ำหนดจ ำนวนประชำกร (Population) จ ำนวนรุ่น (Generation) และอัตรำ

กำรกลำยพันธุ์ (Mutation rate) จำกนั้นท ำกำรหำประชำกรรุ่นแรกโดยกำรสุ่มยีนจ ำนวน 8 ตัว ซึ่งยีน
แต่ละตัวจะเป็นตัวแทนของต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงแต่ละโนด โดยยีน 2 ตัวแรกเป็นคู่อันดับ x  และ 
y  ของโนดอ้ำงอิงตัวที่ 1 และยีน 2 ตัวถัดไปก็จะเป็นคู่อันดับ x  และ y  ของโนดอ้ำงอิงตัวที่ 2, 3 และ 
4 ตำมล ำดับ และอยู ่ภำยใต้เงื ่อนไขต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงแต่ละตัวต้องไม่ซ้ ำกัน จำกนั ้นน ำ
โครโมโซมไปค ำนวณ Fitness Function ซึ่งเป็นกำรประเมินค่ำโครโมโซมนั้นๆ ว่ำมีควำมเหมำะสมมำก
น้อยเพียงใด กำรท ำงำนของโปรแกรมกำรค ำนวณ Fitness Function จะกล่ำวถึงในส่วนต่อไป เมื่อท ำ
กำรสุ่มโครโมโซมและค ำนวณ Fitness Function จนครบตำมจ ำนวนประชำกรรุ่นแรกแล้วแสดงค่ำ 
Fitness Function ที่ดีที่สุดในรุ่นแรก  
 ต่อมำจะเข้ำสู่กระบวนกำรของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมโดยเริ่มจำกวิธีกำรเลือกพ่อแม่ (Parent 
Selection) ในบทควำมนี้เลือกใช้วิธี Roulette Wheel ซึ่งกำรน ำค่ำ Fitness Function ของประชำกร
รุ่นก่อนมำท ำเป็นสัดส่วน จำกนั้นท ำกำรสุ่มค่ำเพื่อเลือกค่ำ Fitness Function 2 ค่ำมำเป็นพ่อแม่ของ
ประชำกรรุ่นต่อไป เมื่อได้โครโมโซมพ่อแม่แล้วน ำโครโมโซมนั้นมำท ำกำรสับเปลี่ยนทำงพันธุกรรม ซึ่ง
ว ิธ ีกำรสับเปลี ่ยนทำงพันธุกรรมที ่ใช ้ค ือกำรสับเปลี ่ยนทำงพันธุกรรมแบบหนึ ่งจ ุด ( One Point 
Crossover) โดยกำรสุ ่มค่ำขึ ้นมำเพื ่อบอกต ำแหน่งในกำรแบ่งโครโมโซมของพ่อแม่ จำกนั ้นผสม
โครโมโซมของพ่อและแม่จะท ำให้ได้ลูกมำ 2 โครโมโซม ต่อมำลูกแต่ละตัวจะถูกท ำให้กลำยพันธุ ์ 
(Mutation) วิธีกำรกลำยพันธุ์ที่ใช้คือกำรกลำยพันธุ์แบบสุ่ม โดยกำรสุ่มค่ำขึ้นมำเพื่อเปรียบเทียบกับ 
Mutation Rate ถ้ำมำกกว่ำ Mutation Rate จะไม่ท ำกำรกลำยพันธุ์ ถ้ำน้อยกว่ำ Mutation Rate จะ
ท ำกำรกลำยพันธุ์โดยสุ่มต ำแหน่งยีนที่ต้องกำรกลำยพันธุ์และสุ่มค่ำที่กลำยพันธุ์ จำกนั้นเปรียบเที ยบค่ำ 
Fitness Function ของลูกและพ่อแม่เพื่อเก็บค่ำ Fitness Function ที่ดีที่สุด และให้โครโมโซมนั้นเป็น
หนึ่งในประชำกรรุ่นใหม่ เมื่อท ำตำมขั้นตอนครบทั้งจ ำนวนประชำกรและจ ำนวนรุ่นแล้วจึงแสดงค่ำที่ 
Fitness Function และโครโมโซมที่ดีที่สุด โดยค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรจ ำลองแสดงดังตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในโปรแกรมกำรจ ำลอง 
พารามิเตอร์ พื้นที่ 5 x 5 เมตร พื้นที่ 7 x 14 เมตร 
Population 10 20 
Generation 10 20 

Mutation Rate 0.05 0.05 
 
  3.4 กำรประเมินค่ำ Fitness Function 
 กำรประเมินค่ำ Fitness Function จะเป็นกำรหำค่ำควำมแรงของสัญญำณที่มำกที่สุดจำกกำร
วำงโนดอ้ำงอิงทั้ง 4 ตัว โดยน ำโครโมโซมที่เป็นต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงมำค ำนวณค่ำควำมแรงของ
สัญญำณที่ได้รับในแต่ละจุดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่ง แล้วน ำค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับนั้นมำหำ
ค่ำเฉลี่ย ท ำจนครบทุกจุดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่ง แล้วน ำค่ำเฉลี่ยนั้นมำหำค่ำเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งค่ำนี้
จะเป็นค่ำที่ใช้ในกำรประเมินควำมเหมำะสมของโครโมโซมนั้นๆ ดังสมกำรที่  (7) 

 
n

RSSI

ctionFitnessFun

n

i

i
 1  

(7) 
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โดยที่  iRSSI คือ ค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับจำกโนดอ้ำงอิงเฉลี่ยที่จุดที่ต้องกำรทรำบ
ต ำแหน่ง i  

n คือ จ ำนวนจุดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่ง 16) จุดในพื้นที่ 5x5 เมตรและ 78 จุดในพื้นที่ 
7x14 เมตร) 

  
  3.5 กำรประเมินควำมคลำดเคลื่อนในกำรระบุต ำแหน่ง 

กำรค ำนวณควำมคลำดเคลื่อนในกำรระบุต ำแหน่งเป็นกำรน ำต ำแหน่งวำงโนดอ้ำงอิงมำท ำกำร
ระบุต ำแหน่งโดยเริ่มจำกกำรก ำหนดจุดที่ต้องกำรระบุต ำแหน่ง  yx,  จำกนั้นท ำกำรค ำนวณค่ำควำม
แรงของสัญญำณที่ได้รับในจุดที่ต้องกำรระบุต ำแหน่ง และกำรเพิ่มกำรรบกวนรูปแบบเกำส์เซียนเข้ำไป 
จำกนั ้นใช้ตัวกรองคำลมำนประมำณค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับ แล้วแปลงค่ำควำมแรงของ
สัญญำณที่ผ่ำนตัวกรองคำลมำนแล้วกลับไปเป็นระยะทำง และใช้ควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับที่มีค่ำ
มำกที่สุด 3 ค่ำในกำรระบุต ำแหน่งโดยใช้วิธีสำมเหลี่ยมระยะ หลังจำกกำรระบุต ำแหน่งจะได้พิกัด x

และ y  ของจุดที่ต้องกำรระบุต ำแหน่ง และน ำพิกัดที่ได้ไปค ำนวณค่ำควำมคลำดเคลื่อนดังสมกำรที่ (8) 
(Oguejiofor et al., 2013) 
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(8) 

โดยที่  Average Localization Error (ALE) คือ ค่ำควำมคลำดเคลื่อนในกำร
ระบุต ำแหน่งเฉลี่ย 

i
est

i
est yx , คือ พิกัด x และ y  จำกกำรระบุต ำแหน่งของโนด i  

          i
a

i
a yx ,  คือ พิกัด x และ y  จริงของโนด i  

n คือ จ ำนวนจุดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่ง (16 จุดในพื้นที่ 5x5 เมตรและ 78 จุดในพื้นที่ 
7x14 เมตร) 

 
4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
  4.1 ผลการหาเลขชี้ก าลังการสญูเสียในเส้นทาง 

จำกกำรทดลองหำก ำลังในกำรส่งภำยนอกอำคำร จะได้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะทำงและค่ำควำม
แรงของสัญญำณที่ได้รับดังรูปที่ 8 ในหน้ำถัดไป ซึ่งสำมำรถหำก ำลังในกำรส่งได้จำกสมกำร (1) โดยใช้เลขชี้
ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงเท่ำกับ 2 ท ำให้ได้ค่ำก ำลังในกำรส่งเฉลี่ยเท่ำกับ -17.63 dBm 

จำกกำรทดลองหำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงภำยในอำคำร จะได้จะได้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ระยะทำงและค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับดังรูปที่ 9 ในหน้ำถัดไป ซึ่งสำมำรถหำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสีย
ในเส้นทำงได้จำกสมกำร (1) เมื่อน ำค่ำก ำลังในกำรส่งที่ได้จำกกำรทดลองหำก ำลังในกำรส่งมำใช้ในกำร
ค ำนวณจะได้ค่ำเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงเฉลี่ยเท่ำกับ 2.17 
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รูปที่ 8 กรำฟควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงระยะทำงและค่ำควำมแรงของสัญญำณทีไ่ด้รับภำยนอกอำคำร 

 

 
รูปที่ 9 กรำฟควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงระยะทำงและค่ำควำมแรงของสัญญำณทีไ่ด้รับภำยในอำคำร 

 
4.2 ผลการทดลองจากการจ าลองด้วยโปรแกรม MATLAB 

โดยทั่วไปกำรวำงโนดอ้ำงอิงจะวำงที่ต ำแหน่งมุมของพื้นที่ท ำกำรทดลอง เช่น ในกรณีกำรระบุ
ต ำแหน่งภำยในอำคำรในโครงข่ำยเซ็นเซอร์ไร้สำยด้วยบลูทูธพลังงำนต่ ำ (ต้องยศและคณะ, 2560) ที่วำง
ต ำแหน่งโนดอ้ำงอิงที่มุมของพื้นที่ขนำด 5 x 5 เมตรมีควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุด 0.23 เมตร ควำมคลำด
เคลื่อนมำกที่สุด 0.54 เมตรและควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ย 0.357 เมตร ซึ่งในบทควำมนี้ใช้ห้องที่มีพื้นที่ขนำด 
5 x 5 เมตร มีกำรวำงโนดอ้ำงอิงวำงดังรูปที่ 6 สำมำรถรับค่ำควำมแรงของสัญญำณเฉลี่ยได้ -71.0689 dBm 
เนื่องจำกต้องกำรทรำบต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่เหมำะสมที่สำมำรถรับค่ำควำมแรงของสัญญำณได้มำก
ที่สุด จึงได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมำช่วยในกำรหำต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่เหมำะสมโดยผล
กำรจ ำลองกำรหำต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่เหมำะสมที่ไดค้่ำควำมแรงของสัญญำณมำกที่สุดในพืน้ทีข่นำด 
5 x 5 เมตร ได้ผลกำรจ ำลองกำรวำงต ำแหน่งโนดอ้ำงอิงที่ดีที่สุดดงัรูปที่ 10 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10
Graph Relationship Between Distance and RSSI (Outdoor)

Distance (m)
R

S
S

I 
(d

B
m

)

0 1 2 3 4 5 6 7
-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40
Graph Relationship Between Distance and RSSI (Indoor)

Distance (m)

R
S

S
I 

(d
B

m
)

0 1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

5



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

46 

รูปที่ 10 กำรวำงต ำแหน่งโนดอำ้งอิงที่ไดจ้ำกข้ันตอนวธิีเชิงพนัธกุรรม 
จำกรูปที่ 10 ต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่เหมำะสมที่สุด คือ (2,0) (5,2) (3,5) (0,3) ท ำให้ค่ำควำม

แรงของสัญญำณเฉลี่ยเท่ำกับ -68.7678 dBm โดยใช้พำรำมิเตอร์ในตำรำงที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบผลกำร
จ ำลองต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงแบบทั่วไปที่วำงที่ต ำแหน่งมุมของพื้นที่ทดลองกับกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่
ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมพบว่ำกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำมำรถรับ
ค่ำควำมแรงของสัญญำณได้มำกกว่ำกำรวำงที่ต ำแหน่งมุมของพื้นที่ทดลอง ซึ่งกำรที่สำมำรถรับค่ำควำมแรง
ของสัญญำณได้มำกแสดงถึงระยะครอบคลุมของโนดอ้ำงอิงที่ครอบคลุมพื้นที่ท ำกำรทดลองที่มำกเช่นกัน 

เมื่อได้ต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่สำมำรถรับค่ำควำมแรงของสัญญำณได้มำกที่สุดแล้วน ำ
ต ำแหน่งนั้นไปใช้ในกำรระบุต ำแหน่งจุดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่งโดยผลกำรจ ำลองกำรระบุต ำแหน่งจะแสดง
ดังรูปที่ 11 

 
          (ก)                 (ข) 

รูปที่ 11 (ก) กำรระบุต ำแหน่งจดุทดสอบในพืน้ที่ขนำด 5 x 5 เมตรโดยไม่ใช้ตัวกรองคำลมำน  
(ข) กำรระบุต ำแหนง่จุดทดสอบในพื้นที่ขนำด 5 x 5 เมตรโดยใช้ตัวกรองคำลมำน 

 
 จำกรูปที่ 11 (ก) เป็นผลกำรระบุต ำแหน่งที่ไม่ใช้ตัวกรองคำลมำนในกำรประมำณค่ำควำมแรงของ
สัญญำณที่ได้รับ ซึ่งค่ำควำมคลำดเคลื่อนในกำรระบุต ำแหน่งมีค่ำมำกที่สุด 0.8951 เมตร ควำมคลำดเคลื่อน
น้อยที่สุด 0.0836 เมตร ควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ย 0.3601 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ 11 (ข) ที่เป็นผล
กำรระบุต ำแหน่งที่ใช้ตัวกรองคำลมำนในกำรประมำณค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับ  มีค่ำควำม
คลำดเคลื่อนในกำรระบุต ำแหน่งมำกที่สุด 0.1974 เมตร ควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุด 0.0375 เมตร 
ควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ย 0.1099 เมตร ผลกำรระบุต ำแหน่งที่ใช้ตัวกรองคำลมำนจะท ำให้ผลกำรระบุ
ต ำแหน่งมีควำมแม่นย ำเพิ่มมำกขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรในโครงข่ำยเซ็นเซอร์ 
ไร้สำยด้วยบลูทูธพลังงำนต่ ำ (ต้องยศและคณะ, 2560) 
 จำกนั้นเมื่อท ำกำรจ ำลองกำรหำต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่เหมำะสมในห้องที่มีพื้นที่ขนำด  
7 x 14 เมตร โดยใช้พำรำมิเตอร์ในตำรำงที่ 1  ผลกำรจ ำลองกำรวำงต ำแหน่งโนดอ้ำงอิงแสดงดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 กำรระบุต ำแหน่งจุดทดสอบในพื้นที่ขนำด 7 x 14 เมตร 
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จำกรูปที่ 12 ต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่เหมำะสมที่สุด คือ (4,0) (7,7) (3,14) (0,7) ซึ่งให้ค่ำ

ควำมแรงของสัญญำณเฉลี่ยเท่ำกับ -75.0348 dBm เมื่อน ำต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่ได้จำกกำรจ ำลอง
มำใช้ในกำรระบุต ำแหน่ง ซึ่งผลกำรระบุต ำแหน่งแสดงดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 กำรระบุต ำแหน่งจุดทดสอบในพื้นที่ขนำด 7 x 14 เมตรโดยใช้ตัวกรองคำลมำน 

กรองสัญญำณรบกวน 
 

 จำกรูปที่ 13 ผลกำรระบุต ำแหน่งค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำกที่สุด 0.7212 เมตร ควำมคลำดเคลื่อน
น้อยที่สุด 0.0235 เมตร ควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ย 0.2780 เมตร  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 บทควำมนี้น ำเสนอระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงำนต่ ำ วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงกำรระบุต ำแหน่งให้มีควำมแม่นย ำมำกขึ้น จำกกำรทดลองพบว่ำ กำรวำงโนดอ้ำงอิงที่มุมของ
พื้นที่ที่ต้องกำรระบุต ำแหน่งเป็นต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่ไม่สำมำรถรับค่ำควำมแรงของสัญญำณได้มำก
ที่สุด ซึ่งกำรที่โนดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่งสำมำรถรับค่ำควำมแรงของสัญญำณได้มำกแสดงถึงรัศมี ของ
สัญญำณจำกโนดอ้ำงอิงที่ครอบคลุมจุดที่ต้องกำรระบุต ำแหน่ง ถ้ำสัญญำณที่ได้รับมีค่ำมำก จุดที่ต้องกำร
ทรำบต ำแหน่งจะอยู่ในระยะครอบคลุมของโนดอ้ำงอิง ถ้ำสัญญำณที่ได้รับมีค่ำน้อย จุดที่ต้องกำรทรำบ
ต ำแหน่งอำจจะอยู่นอกระยะครอบคลุมของโนดอ้ำงอิงและอำจท ำให้ไม่สำมำรถระบุต ำแหน่งได้ โดยผลจำก
กำรจ ำลองเมื่อใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในกำรหำต ำแหน่งกำรวำงที่เหมำะสมพบว่ำต ำแหน่งที่วำงโนด
อ้ำงอิงที่เหมำะสมที่สุดคือต ำแหน่ง (2,0) (5,2) (3,5) (0,3)  ซึ่งท ำให้ค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับเฉลี่ย
มำกที่สุดที่ -68.7678  dBm ซึ่งเป็นค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับเฉลี่ยมำกกว่ำกำรวำงโนดอ้ำงอิงแบบ
กำรวำงที่มุมห้อง และเมื่อน ำต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่ได้มำใช้ในกำรระบุต ำแหน่งโดยไม่มีกำรกรอง
สัญญำณรบกวน พบว่ำ กำรระบุต ำแหน่งมีควำมคลำดเคลื่อนสูง โดยมีควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ย เท่ำกับ 
0.3601 เมตร หลังจำกใช้ตัวกรองคำลมำนในกำรประมำณค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับแล้วท ำให้กำร
ระบุต ำแหน่งมีควำมคลำดเคลื่อนลดลงอย่ำงมำก โดยมีควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ย เท่ำกับ 0.1099 เมตร และมี
ควำมแม่นย ำมำกขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรด้วยวิธีกำรเดิมที่ไม่ใช้ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมและตัวกรองคำลมำน (ต้องยศ และคณะ, 2560) ที่มีควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ย เท่ำกับ 0.357 เมตร 
เมื่อท ำกำรจ ำลองในห้องที่มีขนำด 7 x 14 เมตร ระบบสำมำรถกำรหำต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่เหมำะสม
ได้และสำมำรถระบุต ำแหน่งได้อย่ำงแม่นย ำ โดยมีควำมคลำดเคลื่อนเฉลี่ย เท่ำกับ 0.2780 เมตร แต่ใช้เวลำ
ในกำรประมวลผลที่มำกขึ้น เนื่องจำกขนำดของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นและกระบวนกำรของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
ที่ต้องกำรค่ำพำรำมิเตอร์ที่มำกข้ึน  

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต คือ ระบบสำมำรถประยุกต์น ำไปใช้ระบุต ำแหน่งในสถำนที่จริง และ
ในห้องที่มีรูปแบบต่ำงๆ ที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยม นอกจำกนี้ ระบบเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรวำงต ำแหน่ง  
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ตัวโมดูลบลูทูธพลังงำนต่ ำที่เป็นโนดอ้ำงอิง ให้สำมำรถวำงต ำแหน่งอื่นๆ ภำยในบริเวณห้องได้ ไม่เฉพำะเพียง
กำรวำงที่ขอบของห้องเท่ำนั้น 
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บทคัดย่อ 
บทควำมนี้น ำเสนอถึงกำรวิเครำะห์และควบคุมวงจรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลังแบบแรงดันสำมระดับ 

เพื่อลดค่ำควำมผิดเพี้ยนของกระแสอินพุตในกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลังที่เกิดจำกวงจรเรียงกระแส 
โดยใช้วงจรทบระดับแรงดันแบบสำมระดับส ำหรับวงจรก ำลังในขนำดพิกัด 1 กิโลวัตต์ แรงดันอินพุต 220 
โวลต์ และแรงดันเอำต์พุต 400 โวลต์ ซึ่งมีวงจรควบคุม 3 ส่วนหลัก คือส่วนควบคุมกระแสไหลผ่ำน 
ตัวเหนี่ยวน ำ ส่วนควบคุมแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ และส่วนควบคุมกำรเลือกโหมดในกำรท ำงำน โดยใช้
โปรแกรม MATLAB/Simulink ในกำรจ ำลองในระบบ 1 เฟส ผลกำรจ ำลองและเปรียบเทียบระหว่ำง 
ไม่มีกำรควบคุมและมีกำรควบคุมพบว่ำ กำรควบคุมที่น ำเสนอสำมำรถลดค่ำควำมผิดเพี้ยนโดยรวมของ 
ฮำร์มอนิก สำมำรถลงลดจำก 72.14 % เหลือ 1.24 % และค่ำระลอกคลื่นแรงดันเอำต์พุตลดลงจำก 5 %
เหลือ 1.5 % 
 
ค าส าคัญ : วงจรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลัง  ค่ำควำมผิดเพี้ยนของสัญญำณฮำร์มอนิก 
 

Abstract 
  This paper presents analysis and control of three-level power factor correction 
rectifier circuit in order to reduce Total Harmonic Distortion (THDi) for the input current while 
improving power factor caused by the rectifier circuit. A two-switch three-level boost 
converter for power circuit was used with the rated power of 1 kW, input voltage of 220 Vrms, 
and dc-link output voltage of 400 Vdc. The control circuit consisted of 3 control parts: was 
inductor current, capacitive voltage control and operating mode section control techniques. 
The Active Power Factor Correction Circuit (APFC) system was simulated by the 
MATLAB/Simulink program single phase electric system. The comparison of the simulation 
results between without and with the control circuit showed that the APFC could reduce 
the Total Harmonic Distortion from 72.14% to 1.24% and the output voltage ripple from 5% 
to 1.5%. 

Keywords:  Three-Level Power Factor Correction Rectifier Circuit, Active Power Factor  
          Correction Circuit, Total Harmonic Distortion. 

1. บทน า 
ในปัจจุบัน โหลดมอเตอร์กระแสสลับมีกำรใช้งำนมำกและหลำกหลำย เช่น ระบบปรับอำกำศที่มี

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ในกำรควบคุมมอเตอร์ ซึ่งอินเวอร์เตอร์จะแปลงไฟฟ้ำกระแสตรงเป็นไฟฟ้ำ
กระแสสลับ ส่วนวงจรที่ท ำหน้ำที่แปลงแรงดันไฟสลับจำกระบบไฟของกำรไฟฟ้ำ เป็นแรงดันไฟตรงเพื่อ
เชื่อมต่อกับวงจรอินเวอร์เตอร์ ส่วนใหญ่นิยมใช้วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ไดโอด (bridge diode rectifier) 
เนื่องจำกมีรำคำถูก และ ง่ำยในกำรใช้งำน อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำงำนของวงจรเรียงกระแสจะท ำให้สัญญำณ
กระแสไฟฟ้ำอินพุตผิดเพี้ยนไปจำกสัญญำณไซน์ (Sine wave) ส่งผลให้ค่ำควำมผิดเพี้ยนของกระแสอินพุต
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นั้นมีค่ำสูง (Total Harmonic Distortion : THD) อำจท ำให้เกิดมลภำวะทำงสัญญำณไฟฟ้ำ อำจจะส่งผล
ควำมเสียหำยให้กับไฟฟ้ำได้ 

 
รูปที่ 1 ภำพรวมของระบบในกำรท ำงำน 

 
ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงได้มีแนวทำงในกำรลดค่ำควำมผิดเพี้ยนของกระแสอินพุต เพื่อที่จะให้ค่ำนั้นผ่ำน

มำตรฐำน IEC 1000-3-2 [1] โดยในแนวทำงลดค่ำควำมผิดเพี้ยนของกระแสอินพุตนั้นมีอยู่หลำยวิธี[2] ได้แก่ 
กำรใช้วงจรแบบเฉื่อยงำน (Passive circuit) แบบไวงำน (Active circuit) และแบบผสม (Hybrid circuit) 
โดยวิธีที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในปัจจุบันคือ กำรใช้วงจรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลังแบบไวงำน (Active 
Power Factor Correction Circuit : APFC) เนื่องจำกอุปกรณ์แบบไวงำนมีขนำดเล็กน้ ำหนักเบำ สำมำรถ
ควบคุมแรงดันเอำต์ได้และท ำให้ตัวประกอบก ำลังมีค่ำใกล้เคียงหนึ่ง 

บทควำมนี้ได้เลือกวงจรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลังแบบไวงำน (Active Power Factor Correction 
Circuit : APFC) โดยมีรูปแบบในกำรควบคุมกระแสอยู่หลำยรูปแบบ ได้แก่ Average current mode 
control, Peak current mode control และ Hysteretic current mode control โดยได้เลือกใช้รูปแบบ 
Average current mode control เพรำะว่ำเป็นวิธีที่ง่ำยกว่ำวิธีอื่นๆ ซึ่งมีหลักกำรควบคุมกระแสที่ไหลผ่ำน
ตัวเหนี่ยวน ำและควบคุมแรงดันเอำต์พุต [3],[4] โดยใช้ตัวควบคุมพีไอ เพื่อที่จะลดค่ำควำมผิดเพี้ยนของ
กระแสอินพุตและสำมำรถน ำวงจรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลังแบบไวงำนในระบบเฟสเดียวไปพัฒนำใน
ระบบสำมเฟส 

 
2.   โครงสร้างของวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังที่ออกแบบ 

วงจรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลัง  แบบ Single-phase three-level power factor correction 
rectifier แสดงดังรูปที่ 2 จะประกอบไปด้วยบริดจ์ไดโอด, ตัวเหนี่ยวน ำ (L), สวิตซ์ 2 ตัว (S1, S2), ไดโอด 2 
ตัว (D1, D2) และตัวเก็บประจุ 2 ตัว (C1, C2) ซึ่งสำมำรถแบ่งกำรท ำงำนได้ 4 สภำวะตำมรูปที่ 3 

 
รูปที่ 2 Single phase three-level PFC rectifier 
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S2 

 L 
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รูปที่ 3 โหมดของกำรท ำงำน : (a) สวิตซ์ทั้ง 2 ตัวไม่ท ำงำน (Switch 1, Switch 2 on), 

(b) สวิตซ์ที่ 1 ท ำงำนและสวิตซท์ี่ 2 ไม่ท ำงำน (Switch 1 off, Switch 2 on), 
(c) สวิตซ์ที่ 1 ไม่ท ำงำนและสวติซ์ที่ 2 ท ำงำน (Switch 1 on, Switch 2 off), 

(d) สวิตซ์ทั้ง 2 ตัวท ำงำน (Switch 1, Switch 2 off), 
 

กำรท ำงำนจำกรูปที่ 4 มีอยู่ 4 โหมดกำรท ำงำน ได้แก ่
1. โหมดที่ 1 ซึ่งสวิตซ์ทั้งสองตัวไม่ท ำงำน (Switch on) ท ำให้แรงดันอินพุตเท่ำกับแรงดันเอำต์พุต

กับแรงดันตกคร่อม L รวมกัน ดังรูปที่ 3 (a) 
2. โหมดที่ 2 ซึ่งสวิตซ์ที่ 1 ท ำงำน (Switch 1 off) และสวิตซ์ที่ 2 ไม่ท ำงำน (Switch 2 on) ท ำให้

แรงดันอินพุตเท่ำกับแรงดันตกคร่อม L และ C2 รวมกัน ซึ่ง C1 จะเป็นตัวจ่ำยพลังงำนให้กับโหลด ส่วน C2 
จะเก็บพลังงำน ดังรูปที่ 3 (b) 

3. โหมดที่ 3 ซึ่งสวิตซ์ที่ 1 ไม่ท ำงำน (Switch 1 on) และสวิตซ์ที่ 2 ท ำงำน (Switch 2 off) ท ำให้
แรงดันอินพุตเท่ำกับแรงดันตกคร่อม L และ C1 รวมกัน ซึ่ง C2 จะเป็นตัวจ่ำยพลังงำนให้กับโหลด ส่วน C1 
จะเก็บพลังงำน ดังรูปที่ 3 (c) 

4. โหมดที่ 4 ซึ่งสวิตซ์ทั้งสองตัวท ำงำน (Switch off) ท ำให้แรงดันอินพุตเท่ำกับแรงดันตกคร่อม L 
ส่วน C1, C2 จะเป็นตัวจ่ำยให้โหลดแทน ดังรูปที่ 3 (d) 

 
จำกกำรท ำงำนที่กล่ำวขำ้งต้น สำมำรถแบ่งขอบเขต (Region) ของกำรท ำงำนของวงจรได้เปน็ 2 ขอบเขตคือ 

Region 1: ใน Region นี้ ค่ำ |vin| < Vo/2, จะเป็นกำรท ำงำนใน    โหมด 2 โหมด 3 และ โหมด 4  
Region 2: ใน Region นี้ ค่ำ |vin| > Vo/2, จะเป็นกำรท ำงำนใน    โหมด 1 โหมด 2 และ โหมด 3 

 
รูปที่ 4 ขอบเขตของกำรท ำงำน [5] 
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3.   การออกแบบวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลัง 

โดยจะออกแบบให้มีพิกัดดังนี้ Vs = 220 Vrms, f = 50 Hz, Vdc = 400 V, Po = 1 kW, fs = 25 KHz 
  3.1 ออกแบบตัวเหนี่ยวน า 
  ค ำนวณหำกระแสที่ไหลผ่ำนตัวเหนี่ยวน ำ [6]       

 

 IL =
P

Vs
=  

1000

220
= 4.545 A                                 (1)

      
และ ก ำหนดให้ อัตรำระลอกคลืน่ของกระแส (∆iL) เป็น 10% 

∆iL = 10% × 4.545 = 0.4545 A 
สำมำรถหำค่ำควำมเหนี่ยวน ำ [6] ได้ดังนี้  

                   L =
Vdc

4fs∆iL
                                          (2) 

ดังนั้น  L =
400

4×25,000×0.4545
= 8.8 mH 

3.2 ออกแบบตัวเก็บประจ ุ
ค ำนวณหำคำ่กระแสตรงไดจ้ำก 

Idc =
P

Vdc

=  
1,000

400
= 2.5 A  

ก ำหนดให้ อัตรำระลอกคลื่นของแรงดันที่คร่อมตัวเก็บประจุ  (∆Vc1) เป็น 1.5% 
กำรค ำนวณหำคำ่ตัวเก็บประจุ [7] ได้ดังนี้  

C1 =  C2 =  
Idc

2ω∆Vc1
           (3) 

 โดยที่ ω = 2πf 
 

ดังนั้น    C1 =  
2.5

2×2π×50×
1.5

100
×

400

2

=    1,326.29 μF 

 
ในกำรจ ำลอง ใช้คำ่ตัวเก็บประจุทั้งสองเป็น C1 = C2 = 1,400 µF  
 
4.   การออกแบบระบบควบคุม 
ระบบควบคุมทั้งหมดจะประกอบไปด้วยทั้งหมดอยู่ 3 ส่วน ดังรปูที่ 5  

 
รูปที่ 5 ระบบควบคุม 
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  4.1 การควบคุมกระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวน า (Inductor current control) 

แรงดันอ้ำงอิงมำเปรียบเทียบกับแรงดันเอำต์พุต แล้วน ำไปเข้ำ PI Control ดังสมกำรที่ (4) จะได้
กระแสอ้ำงอิงดังสมกำรที่ (5) และน ำมำเปรียบเทียบกับกระแสที่ไหลผ่ำนตัวเหนี่ยวน ำ เพื่อที่จะน ำไปสร้ำง 
PMW  

ILm
∗ = KpVdce + Ki ∫ Vdce dt

T

0
     (4) 

iL
∗ = |u|ILm

∗        (5) 
 
4.2 การควบคุมแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ (Capacitive voltage control) 
 โดยจะใช้กำรเปรียบเทียบระหว่ำงแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุที่ 1 และ 2 สัญญำณพัลส์มีค่ำเป็น 0 
และ 1 ดังสมกำรที่ (6), (7) เพื่อที่จะควบคุมให้แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุเท่ำกัน 

𝑉𝑐𝑒 = 𝑉𝑐1 − 𝑉𝑐2                                 (6) 

𝑎2 =  {
1,    𝑖𝑓    𝑉𝑐1 > 𝑉𝑐2

0,    𝑖𝑓    𝑉𝑐1 < 𝑉𝑐2
              (7) 

 
4.3 การควบคุมการเลือกโหมดของการท างาน 

จะเป็นกำรเปรียบเทียบระหว่ำงแรงดันอินพุตและคร่ึงหนึ่งของแรงดันเอำต์พุต จะได้สัญญำณพัลส์มี
ค่ำเป็น 0 และ 1 ดังสมกำรที่ (8)                 

𝑎3 =  {
1,    𝑖𝑓     |𝑉𝑠| >  

𝑉𝑑𝑐

2

0,    𝑖𝑓     |𝑉𝑠| <  
𝑉𝑑𝑐

2

a   (8) 

 
4.4 การควบคุม Gating signal 
 จะเป็นกำรรวมทั้ง 3 กำรควบคมุให้ไปสวิตซ์ชิง่ 2 ตัว ได้ดงัสมกำรที่ (9), (10) 

𝑆1 =  𝑎1𝑎2 + 𝑎1𝑎3̅̅ ̅ + 𝑎2𝑎3̅̅ ̅      (9) 
𝑆2 =  𝑎1𝑎2̅̅ ̅ + 𝑎1𝑎3̅̅ ̅ + 𝑎2𝑎3̅̅ ̅̅ ̅̅      (10) 

 
5.    ผลการจ าลองและวิเคราะห์ผล 

ผลกำรจ ำลองจะท ำกำรเปรียบเทียบอยู่ 3 ส่วน คือ วงจรที่ยังไม่ได้มีกำรควบคุม , วงจรที่มีกำร
ควบคุมเฉพำะแรงดันเอำต์พุต, และวงจรที่มีกำรควบคุมทั้งแรงดันเอำต์พุตและกระแสอินพุต  

ในรูปที่ 6 จะเป็นกำรเปรียบเทียบระหว่ำงกระแสอินพุตที่ยังไม่มีกำรควบคุมและกระแสที่มีกำร
ควบคุม จะเห็นได้ว่ำรูปที่ 6 a) และ b) นั้นไม่เป็นรูปไซน์และมีค่ำควำมผิดเพี้ยนของกระแสอินพุตยังมีค่ำ
ค่อนข้ำงมำก ในส่วนสัญญำณกระแสอินพุตรูปที่ 6 c) นั้นเป็นรูปไซน์และมีค่ำควำมผิดเพี้ยนของกระแส
อินพุตเท่ำกับ 1.24% ในรูปที่ 7 เป็นกำรดูกำรเลื่อนเฟสของกระแสและแรงดันอินพุตจะเห็นได้ว่ำไม่มีกำร
เลื่อนเฟส 

ในรูปที่ 8 เป็นกำรเปรียบเทียบกันระหว่ำงค่ำอัตรำระลอกคลื่นของแรงดันเอำต์พุตจะเห็นได้ว่ำใน
รูปที่ 8 c) นั้นจะมีค่ำอัตรำระลอกคลื่นน้อยที่สุด 

ในรูปที่ 9 เป็นกำรแสดงค่ำควำมผิดเพี้ยนของกระแสอินพุตที่ผ่ำนกำรควบคุม 
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รูปที่ 6 กระแสอินพุต a) ไม่มีกำรควบคุม b) มีกำรควบคุมแรงดันเอำต์พุต c) มีกำรควบคุมแรงดันเอำต์พุต

และกระแสอินพุต 
 

 
รูปที่ 7 กำรเปรียบเทียบเฟสของกระแสและแรงดันอินพุต 

a) แรงดันอินพุต b) กระแสอินพุต 
 

 
รูปที่ 8 กำรเปรียบเทียบค่ำระลอกคลื่นของแรงดันเอำต์พุต  

a) ไม่มีกำรควบคุม b) มีกำรควบคุมแรงดันเอำต์พุต  
c) มีกำรควบคุมแรงดันเอำต์พุตและกระแสอินพุต 
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รูปที่ 9 ค่ำควำมผิดเพี้ยนของกระแสอินพุตทีผ่่ำนกำรควบคุม 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลกำรจ ำลอง 
วงจร DC-link Voltage 

Ripple (%) 
THDi (%) 

1. ไม่มีกำรควบคุม 5 72.14 
2. ควบคุมเฉพำะแรงดันเอำต์พตุ 4 54.61 
3. ควบคุมทั้งแรงดันเอำต์พุตและกระแส
อินพุต 

1.5 1.24 

 
6. ประยุกต์วงจรในระบบเฟสเดียวเป็นระบบสามเฟส 

จำกผลกำรจ ำลองวงจรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลังแบบสำมระดับของระบบเฟสเดียวได้ จึงได้
น ำมำขนำนกับให้เป็นระบบสำมเฟสที่มีหม้อแปลงเฟสเดียว ดังรูปที่  9 

CA

CA

CA

Load

- +

Va

Vb

Vc

 
รูปที่ 9 วงจรปรับปรุงคำ่ตัวประกอบก ำลังแบบสำมระดับระบบสำมเฟสผลกำรจ ำลองในระบบสำมเฟส 

 
 จำกรูปที่ 10 จะเห็นได้ว่ำกระแสและแรงดันอินพุตอินเฟสกันและกระแสอินพุตเป็นรูปไซน์ มีค่ำ
ควำมผิดเพี้ยนของกระแสอินพุตเท่ำกับ 2.33 %  
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รูปที่ 10 แรงดันและกระแสอินพุตระบบสำมเฟส(กรำฟด้ำนบนเป็นแรงดันอินพุตและกรำฟดำ้นล่ำงเป็น

กระแสอินพุต) 
 
7.   สรุป 

บทควำมนี้ได้น ำเสนอถึงกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลัง โดยใช้วงจรทดระดับแรงดันแบบ  
สำมระดับ  โดยมีกำรควบคุมอยู่ 3 ส่วน คือ ควบคุมกระแสไหลผ่ำนตัวเหนี่ยวน ำ ควบคุมแรงดันตกคร่อม 
ตัวเก็บประจุ และควบคุมกำรเลือกโหมดในกำรท ำงำน ซึ่งได้มีกำรจ ำลองด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink 
โดยจะจ ำลองอยู่ 2 ส่วน คือจ ำลองในระบบเฟสเดียวและระบบสำมเฟส ผลกำรจ ำลองในระบบเฟสเดียวจะมี
ผลกำรจ ำลองในกำรเปรียบเทียบระหว่ำงมีกำรควบคุมและไม่มีกำรควบคุมวงจร โดยจะเห็นได้ชัดว่ำค่ำควำม
ผิดเพี้ยนของกระแสอินพุตลดลงจำกที่ไม่มีกำรควบคุมวงจรเท่ำกับ 72.14% จนมีกำรควบคุมวงจรมีค่ำ
เท่ำกับกับ 1.24 % ท ำให้ค่ำตัวประกอบก ำลังใกล้เคียงหนึ่ง ผลกำรจ ำลองในระบบสำมเฟสได้มีกำรน ำวงจร
ระบบเฟสเดียวมำขนำนวงจรเป็นระบบสำมเฟส โดยจะเห็นได้ว่ำกำรน ำเอำวงจรในระบบเฟสเดียว  
มำประยุกต์ในระบบสำมเฟสจึงต้องมีหม้อแปลงเฟสเดียวเพื่อป้องกันกระแสในนิวทรัลที่เกิดกำรรบกวนวงจร 
ผลกำรจ ำลองค่ำควำมผิดเพี้ยนรวมของกระแสอินพุต(THDi)เฉลี่ยเท่ำกับ 2.33 %  ดังนั้นสำมำรถน ำมำ
พัฒนำและสร้ำงวงจรข้ึนเพื่อใช้งำนกับระบบเรียงกระแส 
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การทดลองหาค่าความเร่งของหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ที่ใช้ฟองน้ ายางพารา 
เพื่อเป็นวัสดุเสริมเพื่อรับแรงกระแทก 

Experimental of Linear Acceleration of Motorcycle Helmet When Using Rubber 
Sponge Material for Reinforced 

 
คุณำนนต์ ศักดิ์ก ำปัง1* และชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์2   

1* สำขำวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร  
2สำขำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

 
บทคัดย่อ 

 จำกสภำพปัจจุบันที่มีกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรใช้รถจักรยำนยนต์บนท้องถนนในประเทศไทย  
เป็นอย่ำงมำก ท ำให้ผู้วิจัยมีแนวคิดทีสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ของขับขี่ให้มีควำมปลอดภัยสูงขึ้น จึงได้
มีกำรน ำฟองน้ ำยำงธรรมชำติซึ่งมีรำคำที่ตกต่ ำลงในปัจจุบันมำท ำกำรเพิ่มมูลค่ำโดยกำรน ำมำท ำเป็นวัสดุ  
ลดแรงกระแทกภำยในหมวกนิรภัยรถจักรยำนยนต์ โดยวิธีกำรเสริมจะน ำหมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้ำ 
(Open face) ที่ เป็นที่นิยมใช้กันในประเทศไทย ในงำนวิจัยนี้จะกำรเสริมแบบบำงส่วนที่ควำมหนำ  
1 เซนติเมตรและ 1.6 เซนติเมตร ที่บริเวณที่ติดกับโฟมรองในของหมวกเพื่อทดสอบควำมเร่งที่เกิดกับหมวก
นิรภัยโดยวิธีกำรทดสอบโดยกำรปล่อยหมวกนิรภัยที่สวมศีรษะจ ำลองลงมำกระแทกพื้นเรียบและพื้นผิว
ขรุขระที่ควำมสูง 3 เมตร จำกผลกำรทดสอบพบว่ำค่ำควำมเร่งหมวกหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำ  
มีค่ำน้อยกว่ำหมวกที่ไม่เสริม โดยค่ำควำมเร่งสูงสุดของหมวกนิภัยแบบที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ  
1 เซนติเมตรและ 1.6 เซนติเมตร    ที่ 212.10 g และ 209.00 g ในกรณีกระแทกบนพื้นเรียบ ส่วนในกรณี
พื้นแบบเป็นสันไม่รำบเรียบหมวกนิรภัยแบบที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตร และ 1.6 เซนติเมตร มีค่ำควำมเร่ง
สูงสุดที่ 183.50 g และ 172.20 g ตำมล ำดับ ขณะที่หมวกที่ไม่มีกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ำควำมเร่ง
สูงสุดที่ 277.5 g และ 255.50 g ในกรณีที่เป็นพื้นรำบเรียบและเป็นสันไม่รำบเรียบ สอดคล้องกับค่ำควำม
รุนแรงของกำรบำดเจ็บ (HIC) ที่หมวกนิรภัยแบบไม่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ำสูงกว่ำแบบที่เสริมฟองน้ ำ
ยำงพำรำ สรุปได้ว่ำกำรเสริมฟองน้ ำที่บริเวณหมวกนิรภัยจะช่วยลดกำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นกับศีรษะของ  
มนุษย์ได้ 
 
ค าส าคัญ  : หมวกนิรภัย  ค่ำควำมเร่ง  ฟองน้ ำยำงพำรำ 

 
Abstract 

From the currently situation of motorcycle accidents on the road in Thailand, the 
researchers have a concept that creates a safety to motorcyclist. This research was 
conducted the natural rubber sponge which has price is down in present to reduce impact 
accident in the motorcycle helmet. The natural rubber sponge was taken reinforced of the 
some area in a motorcycle helmet type open - face because open - face type is most 
commonly used in Thailand, by reinfored in a bottom of the foam and a thickness of rubber 
sponge is 1 cm and 1.6 cm and to measure a linear acceleration of the helmet by drop test 
in flat anvil and kerbstone anvil a height is 3 m. The results found a linear acceleration of 
helmet when using natural rubber sponge reinforced was less than that of commonly 
helmet, a maximum linear acceleration of helmet reinforced rubber sponge at thickness 1 
cm and 1.6 cm is 212.10 g and 209.00 g respectively, by drop test in flat anvil. For kerbstone 
anvil a maximum linear acceleration of helmet reinforced rubber sponge at thickness 1 cm 
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and 1.6 cm is 183.50 g แ ล ะ  172.20 g respectively, while a commonly helmet a maximum 
linear acceleration is 277.5 g แ ล ะ  255.50 g for flat anvil and kerbstone anvil. According to 
head injury criteria (HIC) value that helmet when using natural rubber sponge reinforced was 
less than that of commonly helmet. In conclusion, the natural rubber sponge was a 
reinforced to reduce head injury. 
 
Keywords  :  Helmet, Linear acceleration, Natural rubber sponge 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชำกรเพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำกท ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในด้ำนเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี อุตสำหกรรม คมนำคม ฯลฯ ซึ่งในจ ำนวนประชำกรที่ เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลต่อกำรคมนำคม  
เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเมื่อมีประชำกรเพิ่มขึ้นก็จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรเดินทำงโดยใช้รถยนต์ เครื่องบินและ
เรือ มำกขึ้นตำมไปด้วย ซึ่งกำรเดินทำงโดยรถเป็นหัวใจหลักทั้งในด้ำนกำรขนส่งในภำคอุตสำหกรรม  
กำรขนส่งด้ำนเกษตร กำรสันจรไปมำของผู้คนภำยในประเทศ มีรำยงำนของส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำร
ขนส่งและจรำจรในปี พ.ศ. 2557 พบว่ำกำรเกิดอุบัติเหตุตำมท้องถนนมีมำกถึง 62,769 ครั้ง ยำนพำหนะ 
ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ รถจักรยำนยนต์ (ร้อยละ 35.64), รถยนต์นั่ง (ร้อยละ 30.67) และ
รถบรรทุกขนำดเล็ก (ปิคอัพ) (ร้อยละ 16.96) [1] จำกรำยงำนดังกล่ำวยังพบด้วยว่ำมีผู้เสียชีวิตถึง 6,374 คน 
บำดเจ็บถึง 23,448 คน โดยเฉพำะรถจักรยำนยนต์ที่เป็นพำหนะที่นิยมมำกในประเทศไทย เนื่องจำก
จักรยำนยนต์เป็นพำหนะที่มีขนำดเล็ก มีควำมคล่องตัวในกำรเดินทำง เคลื่อนตัวได้แม้กำรจรำจรติดขัด 
สิ้นเปลืองพลังงำนน้อย รำคำไม่สูง ด้วยเหตุนี้ท ำให้อุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์มีเพิ่มขึ้น [2] อีกทั้งหำกเกิด
อุบัติเหตุกับผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์จะท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บมำกกว่ำพำหนะชนิดอ่ืนๆ เนื่องจำกจักรยำนยนต์
ไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันเหมือนพำหนะอ่ืนๆ ท ำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่จะท ำให้ผู้ขับขี่ ส่วนใหญ่ถูก 
เหวี่ยงตัวออกจำกรถท ำให้ศีรษะไปกระแทกหรือชนกับพื้นหรือวัตถุอ่ืนๆ บริเวณข้ำงถนน 
  หมวกกันนิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่ส ำคัญที่สุดของผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ เนื่องจำก 
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดควำมรุนแรงจำกกำรชนที่ศีรษะและภำยในสมอง [3] โดยกำรสวมหมวกนิรภัยช่วยลด
โอกำสกำรเสียชีวิตเนื่องจำกกำรบำดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 43 % ส ำหรับผู้ขับขี่และ 58 % ส ำหรับผู้ซ้อนท้ำย [4] 
ทั้งนี้หมวกนิรภัยที่ผู้ขับขี่สวมใส่นั้นจ ำเป็นต้องได้รับมำตรฐำนตำมกฎหมำยในประเทศซึ่งในประเทศไทยนั้น
ตำมท้องตลำดมักจะใช้หมวกนิรภัยที่ เป็นมำตรฐำนหลำกหลำย เช่น มำตรฐำน DOT (Department of 
Transportation) [5], มำตรฐำน Snell (Snell Memorial Foundation) [6], มำตรฐำน ECE (Economic 
Commission for Europe) [7] และมำตรฐำนอุตสำหกรรมไทย (มอก.) เป็นต้น โดยก่อนจะได้รับมำตรฐำน
เหล่ำนี้ผู้ผลิตจะน ำหมวกนิรภัยไปทดสอบตำมมำตรฐำนต่ำงๆ เพื่อให้ไปกำรรับรองตำมกฎหมำยในประเทศ
ซึ่งกำรทดสอบหมวกนิรภัยที่ผลิตขึ้นก่อนออกจ ำหน่ำย  ได้แก่   กำรทดสอบแรงกระแทกและควำมสำมำรถ
ในกำรดูดซับแรงกระแทก ( Impact) ควำมทนทำนต่อกำรเจำะทะลุจำกวัตถุมีคม (Penetration) ควำม
กระชับในกำรสวมใส่(Retention) และกำรมองเห็นขณะสวมใส่ (Peripheral vision) ซึ่งอย่ำงน้อยควรมีค่ำ 
120 องศำ [8] โดยหมวกกันนิรภัยที่มีขำยตำมท้องตลำดจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ หมวกแบบคร่ึงใบ 
หมวกกันนิรภัยแบบเต็มใบ และหมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้ำ ซึ่งแต่ละแบบมีลักษณะได้ดังรูปที่ 1.1 แม้ว่ำ
หมวกกันนิรภัยเหล่ำนี้จะได้รับมำตรฐำนจะสำมำรถลดอุบัติเหตุที่เกิดกับสมองได้โดยงำนวิจัยของ Thomas 
M. Rice et al. [9] พบว่ำแม้ผู้ขับขี่ที่มีกำรสวมใส่หมวกกันนิรภัยจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดกับคอได้ถึง 37 % 
ลดกำรบำดเจ็บที่เกิดกับสมองได้ถึง 60 % แต่จำกงำนวิจัยของ Alyssa L. DeMarco et al. [3] ที่ได้ท ำกำร
ทดสอบกำรกระแทกของหมวกนิรภัยที่ควำมเร็วตั้งแต่ 0.9 ถึง 10.1 m/s พบว่ำหำกเกิดกำรชนและกำร
กระแทกที่ควำมเร็วสูงอำจเป็นผลท ำให้เกิดค่ำควำมเร่งเชิงเส้น (Linear acceleration) สูงสุดถึง 500 g  
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ได้เช่นกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยยังพบว่ำที่ควำมหนำของโฟมภำยในหมวกกันนิรภัยก็มีผลต่อกำรดูดซับพลังงำน 
(Energy Absorption) โดยกำรดูดซับพลังงำนที่ดีย่อมส่งผลดีต่อศีรษะของผู้ขับขี่หำกเกิดอุบัติเหตุ 
 หมวกนิรภัยรถจักรยำนยนต์แบบทั่วไปตำมท้องตลำดประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลัก 2 ส่วนคือ 
บริเวณเปลือกหมวกจะท ำด้วยวัสดุที่เป็นพลำสติกผสม (Thermoplastic) ที่เป็นโพลีคำร์บอนเนตหรือ ABS 
(Acrylonitrile butadiene styrene) ส่วนภำยในจะเป็นวัสดุที่เป็นโฟม EPS (Expanded polystyrene) 
[10] ซึ่งหำกมองในด้ำนควำมสำมำรถในกำรรับแรงกระแทกและกำรดูดซับพลังงำน หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ
ปิดหน้ำจะมีควำมสำมำรถในกำรรับแรงกระแทกได้ดีที่สุดทั้งนี้เป็นเพรำะวัสดุที่ใช้ท ำเปลือกหมวกและควำม
หนำของโฟมภำยใน [11] หำกพิจำรณำในเรื่องของควำมหนำของโฟมภำยในแล้วมีควำมเป็นไปได้ว่ำหำกมี
วัสดุที่สำมำรถรับแรงกระแทกและดูดซับพลังงำนได้ดีมำเสริมบริเวณช่องว่ำงระหว่ำงศรีษะผู้ขับขี่กับโฟม
ภำยใน ก็มีควำมเป็นไปได้ที่จะมีผลท ำให้หมวกกันมีประสิทธิภำพในกำรรับแรงได้มำกข้ึน 
 ยำงพำรำหรือยำงธรรมชำติเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึง
ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกำรส่งออกยำงพำรำเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี 2557 ประเทศ
ไทยมีกำรส่งออกยำงพำรำประมำณ 3.8 ล้ำนตัน ในขณะที่ปี 2558 มีประมำณกำรส่งออกประมำณ 3.91 
ล้ำนตัน [12] ลักษณะเด่นของยำงธรรมชำติคือมีควำมหยืดหยุ่นสูง เมื่อแรงภำยนอกมำกระท ำกับยำงหมดไป 
ยำงจะกลับคืนสู่รูปร่ำงและมีขนำดใกล้เคียงกับขนำดเดิมได้อย่ำงรวดเร็ว ยำงธรรมชำติยังมีคุณสมบัติที่ดี
เยี่ยมด้ำนกำรเหนียวติดกันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส ำคัญในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องอำศัยกำรประกอบชิ้นส่วน
ต่ำงๆเข้ำด้วยกัน [13] เช่น ยำงรถยนต์ ฐำนวำงเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ลดกำรสั่นสะเทือน  เป็นต้น  
แต่ก่อนที่จะน ำยำงไปใช้ผลิตชิ้นส่วนต่ำงๆนั้นจ ำเป็นจะต้องมีกำรผสมสำรเคมีเช่น ก ำมะถัน สำรตัวเร่งต่ำง ๆ 
และจะถูกน ำไปใช้ขึ้นรูปด้วยควำมร้อนและควำมดันสูง กระบวนกำรนี้ เรียกว่ำ  วัลคำร์ไนเซชัน 
(Vulcanization) หรือเรียกว่ำ ยำงคงรูป ซึ่งเป็นไฮเปอร์อีลำสติกและวิสโคไฮเปอร์อีลำสติก [14] โดยยำง 
คงรูปมีควำมเหนียวแน่นมำกขึ้นมีคุณสมบัติด้ำนกำรต้ำนทำนแรงดึงมำกข้ึนและมีควำมยืดหยุ่นสูง เหมำะกับ
กำรน ำไปใช้งำน ในปัจจุบันมักมีกำรน ำยำงธรรมชำติไปประยุกต์ใช้งำนหลำยรูปแบบ โดยมีงำนวิจัยของ 
รัตนำ ตันฑเทอดธรรม และคณะฯ [15] ได้น ำยำงธรรมชำติมำผสมกับกำบมะพร้ำวและทะลำยปำล์มน้ ำมัน
เป็นสำรตัวเติมเสริมแรง พบว่ำส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลต่ำง ๆ ได้แก่ มีมอดูลัสที่ระยะยืด 300 
% และควำมแข็งมำกขึ้น ส่วนงำนของ อำทิตย์ สวัสดิรักษำ และคณะฯ [16] พัฒนำวัสดุจำกยำงธรรมชำติ
เพื่อใช้เป็นวัสดุ ทดแทนอุปกรณ์หนุนส้นเท้ำที่ท ำจำกยำงสังเครำะห์และต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ กำร
ทดสอบพบว่ำยำงดังกล่ำวสำมำรถลดควำมแข็งของยำงได้ดี สำมำรถดูดซับพลังงำนได้สูง อีกทั้งยังให้
ผลิตภัณฑ์มีพื้นผิวที่สวยงำม ไม่มีรูพรุนและฟองอำกำศในเนื้อของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จำกที่กล่ำวมำ  
ยำงธรรมชำติจึงเป็นวัสดุมีควำมน่ำสนใจในกำรน ำมำเป็นวัสดุรองรับกำรกระแทกได้เนื่องจำกมีควำมเหนียว
และยืดหยุ่นสูง ทนทำนต่อกำรฉีกขำดและมีรำคำไม่แพง สำมำรถหำได้ในประเทศ 
 จำกผลของกำรศึกษำเอกสำรที่ผ่ำนมำมีข้อสังเกตุว่ำหมวกนิรภัยที่ ได้รับมำตรฐำนต่ำงๆ 
ตำมท้องตลำดนั้นแม้จะมีควำมปลอดภัยมำกกว่ำกำรไม่สวมใส่หมวกนิรภัย แต่ในบำงครั้งก็เป็นที่น่ำสังเกตุว่ำ
หมวกนิรภัยในบำงรุ่นไม่สำมำรถป้องกันกำรกระทบกระเทือนที่ศีรษะหรือดูดซับพลังงำนจำกแรงกระแทกได้
ดีพอ จึงเป็นแนวคิดที่จะศึกษำกำรน ำหมวกนิรภัยมำเสริมวัสดุเพื่อให้สำมำรถรับแรงกระแทกได้ ดีขึ้น  
ในงำนวิจัยนี้จึงเป็นกำรน ำเอำวัสดุฟองน้ ำยำงธรรมชำติหรือฟองน้ ำยำงพำรำที่ผ่ำนกระบวนกำรขึ้นรูป  
โดยวิธีกำรดันลอป มำท ำกำรเสริมเข้ำไปภำยในหมวกนิรภัยบริเวณช่วงต่อระหว่ำงศีรษะของผู้ขับขี่กับบริเวณ
โฟมของหมวกเพื่อช่วยในกำรรับแรงกระแทกอีกหนึ่งชั้น โดยผู้วิจัยได้ท ำกำรเลือกหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ 
มำท ำกำรดัดแปลงเสริมฟองน้ ำยำงพำรำและท ำกำรศึกษำโดยใช้กำรทดสอบแบบกระแทก ( Impact test) 
เพื่อศึกษำผล ค่ำควำมเร่งเชิงเส้น (Linear acceleration)และค่ำเกณฑ์กำรบำดเจ็บของศีรษะ (Head injury 
criteria value, HIC) ทั้งนี้เพื่อในเกิดควำมปลอดภัยกับผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์มำกขึ้นและเป็นกำรแก้ปัญหำ
ยำงพำรำตกต่ ำภำยในประเทศอีกด้วย 
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2. วิธีการวิจัย 
  2.1 ฟองน้ ายางพารา 
  ในกำรผลิตฟองน้ ำยำงพำรำนั้นจะใช้หลักกำรแบบเทคโนโลยีกำรผลิตแบบดันลอป ซึ่งกระบวนกำร
ดังกล่ำวเป็นกระบวนกำรผลิตโฟมยำงจำกน้ ำยำงธรรมชำติแบบดันลอปนั้นอำศัยหลักกำรตีน้ ำยำงให้เกิด
ฟองอำกำศ และใช้สำรเคมีผสมก่อให้เกิดกำรแข็งตัวอย่ำงช้ำ กระบวนกำรดันลอปสำมำรถประยุกต์ใช้ให้มี
ต้นทุนที่ต่ ำได้และไม่ซับซ้อน โดยกระบวนกำรนี้ขั้นตอนแรกจะท ำกำรกำรเตรียมน้ ำยำงสดที่ควำมเข้มข้น 60 
% มำผสมกับสำรเคมีแอมโมเนียมโอลิเอต (Ammonium oleate) ควำมเข้มข้น 10% ก ำมะถัน (sulfur) 
50% แซดดีอีซี (ZDEC) 50% แซดเอ็มบีที (ZMBT) 50% วิงสเตย์แอล (Wingstay L) 50% ซิงค์ออกไซด์ 
(ZnO) 50% ดีพีจี (DPG) 33% เอสเอสเอฟ (SSF) 12.5% โดยกำรผสมสำรเคมีลงไปในน้ ำยำงนั้นจะมีกำร
ปั่นน้ ำยำงตลอดเวลำเพื่อไม่ให้น้ ำยำงเกิดกำรแข็งตัวอีกทั้งยังเป็นกำรช่วยให้สำรเคมีที่ใส่นั้นเข้ำกันกับน้ ำยำง
ได้อย่ำงดี กำรผสมสำรเคมีนั้นจะท ำกำรผสมทีละสำรเป็นระยะ โดยกระบวนกำรขึ้นรูปฟองน้ ำยำงพำรำใน
งำนวิจัยนี้จะมีขั้นตอนดังรูปที่ 1  
 เมื่อท ำกำรผสมสำรเคมีครบแล้วจะท ำกำรน ำยำงที่ผสมได้มำท ำกำรใส่ในถำดเพื่อเตรียมที่จะน ำไป
อบให้ควำมร้อน ในช่วงที่น ำฟองน้ ำยำงมำใส่ในถำดนั้นน้ ำยำงจะเกิดกำรแข็งตัวและพองตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
กลำยเป็นฟองน้ ำยำงพำรำ ดังรูปที่ 2 ในขั้นตอนหลังจำกนี้คือกำรฟองน้ ำที่ได้ไปอบไอน้ ำเพื่อก ำจัดสำรเคมี 
โดยกำรอบที่เตำให้ควำมร้อน 100 oC เป็นเวลำ     30 นำที จำกนั้นจะน ำฟองน้ ำยำงที่ได้ไปท ำกำรล้ำงและ
ผึ่งไว้ให้แห้งก็จะได้ฟองน้ ำยำงพำรำดังรูปที่ 3 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนกำรท ำยำงฟองน้ ำยำงพำรำที่ใช้ในงำนวิจัย 
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ปั่นให้ฟองน้ ำยำงเริ่มเซต็ตัว
แข็ง 1 นำที 

เตรียมน้ ำยำงข้นลงในเครื่องตีฟองแล้วเริม่ตีฟอง
และใสส่ำรแอมโมเนียมโอลิเอต 

 

ปั่นไล่แอมโมเนยี 
5 นำที 

ปั่นให้เกิดฟอง 
2 นำที 

เติมสำรเคมีก ำมะถันและแซดเอม็บีที 
 

เติมสำรเคมีแซดดีอีซแีละวิงสเตยแ์อล 
 

เติมสำรเคมีซิงค์ออกไซด์และดีพีจ ี
 

ปั่นให้เกิดฟอง 
2 นำที 

ปั่นให้เกิดฟอง 
2 นำที 

เทฟองน้ ำยำงพำรำลงภำชนะท่ีต้องกำรขึ้นรูป ปล่อยให้ฟองน้ ำยำงเซ็ตตัว
ขึ้นรูป 30 นำที 

อบที่เครื่องอบไอน้ ำที่อุณหภูมิ  
100 oC เพื่อก ำจัดสำรเคมีที่ตกค้ำงในฟองน้ ำ

ยำงพำรำ 
 

ใช้เวลำในกำรอบไอน้ ำ -         
30 นำท ีขึ้นอยู่กับควำมหนำ

ของฟองน้ ำยำง 

ลำ้งน้ ำเพื่อก ำจัดสำรเคมีตกค้ำง 
 

น ำฟองน้ ำยำงไปตำกให้แห้งเป็นเวลำ 8 ช่ัวโมง 
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รูปที่ 2 ลักษณะกำรพองตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็วกลำยเป็น

ฟองน้ ำยำงพำรำ 
รูปที่ 3 ฟองน้ ำยำงพำรำหลงัจำกกำรผึ่งแดดให้แห้ง 

 
2.2 หมวกนิรภัยที่ใช้ในการทดสอบ 
 หมวกนิรภัยที่นิยมกันมำกในประเทศไทยนั้นจะมีอยู่ 3 แบบ ที่ผู้ขับขี่ใช้เป็นจ ำนวนมำกในประเทศ
ไทยคือหมวกนิรภัยแบบคร่ึงใบ หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ และหมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้ำ โดยหมวกนิรภัย
แบบเต็มใบนั้นเป็นหมวกที่มีควำมนิยมสูงสุด เนื่องจำกมีลักษณะที่หนำและสำมำรถรับแรงกระแทกได้หลำย
บริเวณทั้งด้ำนบนของศีรษะ ด้ำนข้ำงของศีรษะ และยังสำมำรถรับแรงกระแทกได้ที่บริเวณด้ำนหลังของ
ศีรษะอีกด้วย อีกทั้งหมวกชนิดนี้จะมีรำคำไม่สูงมำกนักเมื่อเทียบกับหมวกชนิดเต็มใบปิดหน้ำ (หมวกที่ใช้ใน
กำรแข่งขันกีฬำรถจักรยำนยนต์ทำงเรียบ) โดยรูปแบบของหมวกจะมีลักษณะรูปทรงกลมปิดด้ำนข้ำง
ด้ำนหลังเสมอแนวขำกรรไกรและต้นคอด้ำนหลังด้ำนหน้ำเปิดเหนือคิ้วลงมำตลอดถึงปลำยคำงดังรูปที่ 4 
วัสดุที่ใช้ท ำเปลือกหมวกนั้นเป็นพลำสติก ABS ( Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) และโฟมรองในหมวก
นั้นจะใช้วัสดุโฟม EPS (Expandend Poly-Styrene) มีค่ำควำมหนำแน่น 895 kg/m3 และ 45.27 kg/m3 
ตำมล ำดับ ขนำดวัดรอบศีรษะจะอยู่ระหว่ำง 65 cm ควำมสูงของหมวก 25 cm และควำมหนำของพลำสตกิ 
0.25 cm  ส่วนภำยในเปลือกหมวกมีโฟมที่มีควำมหนำที่ 1.5 cm ซึ่งหำกวิเครำะห์จะพบว่ำควำมหนำแน่น
ของหมวกนิรภัยหมวกแบบเต็มใบจะรูปทรงที่ทนต่อแรงกระแทกมำกและเป็นที่นิยมใช้กันมำกในปัจจุบัน 
เนื่องจำกขนำดรูปทรงและวัสดุโฟมวัดควำมหนำค่อนข้ำงมำกกว่ำหมวกชนิดอื่นๆ  
 

 
รูปที่ 4 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่ใช้ในกำรทดสอบ 

 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

63 

         
       (ก) รูปแบบกำรเสริมฟองน้ ำแบบแผน่ขนำดเล็ก                    (ข) ลักษณะแผน่ฟองน้ ำ 5 แผ่น 

รูปที่ 5 กำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำแบบแผน่วงกลมขนำดเล็ก 
 
 หลักกำรออกแบบกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำนั้นจะท ำกำรน ำฟองน้ ำยำงพำรำที่มีควำมหนำแน่น 
110 kg/m3  มำเสริมบริเวณที่ติดระหว่ำงโฟม กับบริเวณศีรษะ ส่วนลักษณะกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำเข้ำไป
ที่หมวกนั้นจะน ำฟองน้ ำยำงพำรำนั้นจะท ำกำรเสริมฟองน้ ำแบบบำงพื้นที่ดังรูปที่ 5 เนื่องจำกผู้วิจัยต้องกำรที่
จะลดน้ ำหนักของกำรใช้ฟองน้ ำยำงพำรำลง อีกทั้งกำรเสริมแบบบำงพื้นที่นี้จะรับแรงกระแทกได้ทุกบริเวณที่
เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่บ่อยครั้ง โดยจำกรูปที่ 5(ก) เป็นลักษณะรูปแบบกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำใส่
ในหมวกนิรภัยที่ติดกับโฟมรองในของหมวก ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นขนำดเท่ำกัน 4 แผ่นติดที่บริเวณด้ำนข้ำง
ของโฟมรองใน ส่วนด้ำนบนนั้นจะเป็นลักษณะแผ่นกลม โดยขนำดควำมกว้ำงของแผ่นฟองน้ ำแต่ละแผ่นนั้น
สำมำรถดูได้ดังรูปที่ 5(ข) ควำมหนำของฟองน้ ำยำงพำรำในงำนวิจัยนี้จะท ำกำรเสริมที่ควำมหนำ 1 cm และ 
1.6 cm เนื่องจำกว่ำหำกฟองน้ ำที่มีควำมหนำต่ ำกว่ำนี้นั้นจะมีควำมล ำบำกให้กำรตัดแบ่งชิ้นงำนอีกทั้งยังมี
ควำมบำงมำกเกินไปซึ่งไม่เหมำะแก่กำรน ำมำรับแรงกระแทก ส่วนหำกเสริมที่ควำมหนำมำกกว่ำ 1.6 cm 
นั้นไม่สำมำรถที่จะท ำได้เนื่องจำกข้อจ ำกัดในเร่ืองของกำรสวมใส่ โดยสำมำรถดูควำมหนำของชิ้นงำนที่หมวก
นิรภัยได้ ในงำนวิจัยนี้นั้นเป็นศึกษำควำมเป็นไปได้เบื้องต้นในกำรประยุกต์ใช้ฟองน้ ำยำงพำรำมำใช้เป็นวัสดุ
รับแรงกระแทกภำยในหมวกนิรภัยจึงไม่ได้มีกำรใส่แผ่นเบำะผ้ำรองภำยในหมวก เพื่อที่ต้องกำรจะศึกษำ  
ถึงพฤติกรรมในกำรรับแรงกระแทกของฟองน้ ำยำงพำรำโดยตรงเมื่อเกิดกำรกระแทกขึ้น 
 
3. เครื่องมือในการทดสอบแรงกระแทกของหมวกนิรภัย 
 ในกำรทดสอบแรงกระแทกของหมวกนิรภัยที่ท ำกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำนั้นจะทดสอบที่กำร
กระแทกบริเวณส่วนหน้ำของหมวกนิรภัยโดยมีกำรตั้งจุดเพื่อให้จุดที่กระแทกตรงกันทุกครั้งในกำรทดสอบแต่
ละครั้ง เพื่อหำค่ำของควำมเร่ง (Acceleration) ที่เกิดขึ้นกับหมวกขณะที่เกิดกำรกระแทก โดยใช้แท่น
ทดสอบที่มีลักษณะเป็นหอสูงและจะมีอุปกรณ์ในกำรช่วยพยุงหมวกนิรภัยขึ้นไปในควำมสูงตำมที่เรำต้อง
ก ำหนดเพื่อท ำกำรปล่อยหมวกลงสู่พื้นจ ำลอง ดังรูปที่ 6(ก)  
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               (ก) ลักษณะก่อนจะท ำกำรกระแทกหมวกนิรภัย       (ข) ลักษณะหลังจำกกำรกระแทกหมวก
นิรภัย 

รูปที่ 6 แท่นทดสอบแรงกระแทกของหมวกนิรภัย 
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    (1) 

โดยที่  
    a คือ ควำมเร่งที่เป็นเส้นตรง 

    t1, t2     คือ ช่วงเวลำที่เกิดควำมเร่งสงูสุด โดย t1 < t2 
 

 หลักกำรท ำงำนของเครื่องทดสอบคือกำรปล่อยศีรษะจ ำลองที่สวมหมวกนิรภัยลองมำกระแทกกับ
พื้นจ ำลองอย่ำงอิสระ โดยกำรทดสอบจะท ำกำรน ำหมวกนิรภัยมำสวมกับศีรษะจ ำลองที่ท ำจำกโลหะ
แมกนีเซียมน้ ำหนัก 3 kg ที่ภำยในจะมีอุปกรณ์วัดควำมเร่ง (Accelerometer) ยี่ห้อ PCB รุ่น 353B18  
ติดอยู่ภำยในศีรษะจ ำลองและควำมสูงของกำรทดสอบที่ 3.00 เมตร (ควำมเร็ว 7.67 m/s) ในกำรกระแทก
นั้นจะท ำกำรติดตั้งหมวกบริเวณด้ำนหน้ำของหมวกนิรภัยเนื่องจำกเป็นจุดที่เกิดแรงกระแทกบ่อยครั้งเมื่อเกิด
อุบัติเหตุตำมท้องถนนของผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ เมื่อหมวกตกลงมำกระแทกกับพื้นจ ำลองดังรูปที่ 6(ข) 
บริเวณแท่นทดสอบกำรกระแทกของหมวกนิรภัยนี้จะท ำกำรวิเครำะห์ค่ำของควำมเร่ง (Acceleration) และ
กำรบำดเจ็บที่ศีรษะ (Head injury criteria value, HIC) ที่เกิดจำกกำรกระแทกโดยใช้หลักกำรของสมกำรที่ 
1 ในงำนวิจัยนี้ได้แบ่งกำรทดสอบออกเป็น 2 ลักษณะของพื้นที่แตกต่ำงกันคือพื้นแบบรำบเรียบ (Flat Anvil) 
ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบดังรูปที่ 7(ก) พื้นอีกลักษณะเป็นพื้นแบบที่เป็นสันไม่รำบเรียบ (Kerbstone Anvil) 
เป็นพื้นลักษณะสันที่เป็นสำมเหลี่ยมท ำมุมขนำด 40o ดังรูปที่ 7(ข) เพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงของควำมรุนรงที่
เกิดขึ้นโดยพื้นรำบเรียบนั้นถูกใช้ในกำรจ ำลองสถำนกำรที่ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนโดยตรง ส่วนพื้นสัน 
ไม่รำบเรียบถูกใช้ในกำรจ ำลองกรณีที่ศีรษะเกิดกำรกระแทกบริเวณริมฟุตบำทของถนน 
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                   (ก) พื้นแบบรำบเรียบ (Flat Anvil)       (ข) พืน้แบบที่เป็นสันไม่รำบเรียบ (Karb Anvil) 

รูปที่ 7 ลักษณะแท่นทดสอบแรงกระแทกของหมวกนิรภัย 
  
4. ผลการวิจัย 
4.1 การทดสอบค่าความเร่ง (Acceleration) และค่าการบาดเจ็บที่ศีรษะ (HIC) ของหมวกนิรภัยในกรณี
กระแทกที่พื้นราบเรียบ 
 ในกำรวิเครำะห์ค่ำของควำมเร่งตำมมำตรฐำนของกำรทดสอบหมวกนิรภัยไม่ว่ำจะเป็น มำตรฐำน 
DOT, Snell และ ECE นั้นมักจะพิจำรณำค่ำของควำมเร่งสูงสุดที่เกิดกับหมวกนิรภัยเมื่อเกิดกำรกระแทก
เพื่อออกมำตรฐำนให้กับผู้ผลิตหมวกนิรภัย รูปที่ 8 เป็นกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำควำมเร่งของกำร
ทดสอบหมวกนิรภัยแบบเต็มใบเทียบเวลำ ซึ่งจำกกรำฟจะพบว่ำค่ำควำมเร่งสูงสุด (Peak Acceleration) 
ของหมวกนิรภัยที่ไม่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำจะมีค่ำสูงที่สดุที่ 277.5 g ส่วนหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำ
ที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตร แบบเสริมฟองน้ ำยำงพำรำเป็นบำงพื้นที่มีค่ำควำมเร่งสูงสุด (Peak Acceleration) 
คือ 212.10 g และ หมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 1.6 เซนติเมตร มีค่ำเท่ำกับ 209.00 g  

 
รูปที่ 8 กรำฟแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงค่ำควำมเร่ง (Acceleration) กับเวลำของหมวกนิรภัย 

 
 วิเครำะห์ได้ว่ำกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำเข้ำไปในหมวกนิรภัยสำมำรถลดค่ำควำมเร่งสูงสุดได้  
ส่วนควำมหนำของกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำนั้นค่ำควำมแตกต่ำงของควำมเร่งสูงสุดที่เกิดขึ้นมีค่ำไม่แตกต่ำง 
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ส่วนมำตรฐำนที่ก ำหนดนั้นพบว่ำมำตรฐำน Snell ได้ก ำหนดไว้ไม่ให้ค่ำของควำมเร่งสูงสุดนั้นเกิน 300 g [6] 
มำตรฐำน ECE ก ำหนดว่ำค่ำควำมเร่งสูงสุดต้องไม่เกิน 275 g [7] และหำกพิจำรณำในงำนวิจัยนี้จะพบว่ำค่ำ
ของควำมเร่งที่เกิดขึ้นในทุกกรณีที่ท ำกำรทดสอบมีค่ำต่ ำกว่ำ 300 g ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ Snell 
ยอมรับได้ แต่หำกพิจำรณำโดยใช้มำตรฐำน ECE เป็นเกณฑ์จะพบว่ำหมวกนิรภัยที่ไม่ได้เสริมฟองน้ ำจะมีค่ำ
สูงกว่ำที่มำตรฐำน ECE ยอมรับได้เล็กน้อย ซึ่งเกิดจำกกำรที่หมวกนิรภัยที่น ำมำทดสอบนั้นได้ท ำกำรถอดผ้ำ
รองในที่อยู่ระหว่ำงศีรษะกับโฟมออก เนื่องจำกงำนวิจัยนี้ต้องกำรศึกษำพฤติกรรมกำรรับแรงของฟองน้ ำ
ยำงพำรำอย่ำงเดียวเท่ำนั้น 
 ค่ำของกำรบำดเจ็บที่ศีรษะ (HIC) เป็นค่ำที่บ่งบอกถึงอันตรำยที่จะเกิดขึ้นกับสมองเมื่อถูกแรง
กระแทกซึ่งค่ำ HIC  นี้ไม่ควรเกิน 2400 [17] ส่วนในงำนวิจัยของ P.Cripton et.al. [18] ได้สรุปเกี่ยวกับ
เร่ืองของค่ำ HIC ไว้ว่ำเมื่อเกิดกำรกระแทกของศีรษะนั้นภำยในเวลำ 15 ms ค่ำ HIC จะต้องมีค่ำไม่เกิน 700 
ในรูปที่ 9 เป็นผลของค่ำ HIC ของหมวกนิรภัยแต่ละแบบซึ่งสอดคล้องกับค่ำควำมเร่งสูงสุดที่เกิดกับหมวก
นิรภัยคือหำกค่ำควำมเร่งสูงสุดมีค่ำสูงก็จะเป็นผลให้ค่ำ HIC มีค่ำสูงตำมไปด้วย ซึ่งจำกกำรทดลองพบว่ำค่ำ 
HIC ของหมวกนิรภัยที่ไม่มีกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ำ 1,885 ส่วนหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่
ควำมหนำ 1 เซนติเมตรมีค่ำ 1,833 และหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 1.6 เซนติเมตรมีค่ำ 
1,532 จำกผลกำรทดลองจะวิเครำะห์ได้ว่ำค่ำกำรทดสอบแรงกระแทกของหมวกทุกกรณีมีค่ำกำรบำดเจ็บที่
ศีรษะ (HIC) ต่ ำกว่ำ 2,000 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่หมวกนิรภัยยังเป็นกำรช่วย
ลดค่ำของกำรบำดเจ็บที่ศีรษะได้ 
 

 
รูปที่ 9 กรำฟแสดงค่ำ HIC ของกำรทดสอบหมวกนิรภัย 

 
4.2 การทดสอบค่าความเร่ง (Acceleration) และค่าการบาดเจ็บที่ศีรษะ (HIC) ของหมวกนิรภัยในกรณี
กระแทกที่พื้นสันไม่ราบเรียบ 
 มำตรฐำนกำรศึกษำกำรกระแทกของหมวกนิรภัยในกรณีที่กระแทกบนพื้นที่เป็นสันไม่รำบเรียบจะมี
หลักกำรพิจำรณำเช่นเดียวกับกำรกระแทกแบบพื้นรำบเรียบคือหำกเป็นมำตรฐำน Snell ได้ก ำหนดไว้ไม่ให้
ค่ำของควำมเร่งสูงสุดนั้นเกิน 300 g [6] จะถือว่ำไม่เป็นที่ยอมรับของมำตรฐำนดังกล่ำว ในรูปที่ 10 เป็น
กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำควำมเร่งของกำรทดสอบหมวกนิรภัยแบบเต็มใบเทียบเวลำ ซึ่งจำกกรำฟ
จะพบว่ำค่ำควำมเร่งสูงสุด (Peak Acceleration) ของหมวกนิรภัยที่ไม่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำจะมีค่ำสูงที่สุด
ที่ 255.50 g ส่วนหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ  1 เซนติเมตร มีค่ำควำมเร่งสูงสุด (Peak 
Acceleration) คือ 183.50 g และหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 1.6 เซนติเมตร มีค่ำ
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ควำมเร่งสูงสุดอยู่ที่ 172.20 g วิเครำะห์ได้ว่ำกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำเข้ำไปในหมวกนิรภัยสำมำรถลดค่ำ
ควำมเร่งสูงสุดได้ ส่วนควำมหนำของกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำนั้นค่ำควำมแตกต่ำงของควำมเร่งสูงสุดที่
เกิดขึ้นไม่เกิดควำมแตกต่ำง หำกพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรกระแทกที่พื้นแบบรำบเรียบกับกำร
กระแทกที่พื้นแบบเป็นสันไม่รำบเรียบจะพบว่ำที่พื้นแบบรำบเรียบจะมีค่ำควำมเร่งสูงกว่ำซึ่งมีควำม
สอดคล้องกับผลกำรทดลองของ G.D. Caserta et.al. [19] ที่ค่ำควำมเร่งของแบบพื้นรำบเรียบจะอยู่ที่ 182 
g ส่วนควำมเร่งที่เกิดในกรณีพื้นแบบเป็นสันไม่รำบเรียบอยู่ที่ 141 g 
 

 
รูปที่ 10 กรำฟแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคำ่ควำมเร่ง (Acceleration) กับเวลำของหมวกนิรภัย 

 
 ในสภำพพื้นกระแทกแบบเป็นสันไม่รำบเรียบนีจ้ะพบว่ำฟองน้ ำยำงพำรำมีผลช่วยรับแรงกระแทกได้
อย่ำงมำก จำกรูปที่ 11 เป็นผลของค่ำ HIC ของหมวกนิรภัยแต่ละแบบซึ่งสอดคล้องกับค่ำควำมเร่งสูงสุด 
ที่เกิดกับหมวกนิรภัยคือหำกค่ำควำมเร่งสูงสุดมีค่ำสูงก็จะเป็นผลให้ค่ำ HIC มีค่ำสูงตำมไปด้วย ซึ่งจำกกำร
ทดลองพบว่ำค่ำ HIC ของหมวกนิรภัยที่ไม่มีกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ำ 1,565 ส่วนหมวกนิรภัยที่เสริม
ฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตร มีค่ำ 1,309 และหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 
1.6 เซนติเมตร มีค่ำ 1,139 หำกพิจำรณำกำรเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบระหว่ำงพื้นแบบรำบเรียบกับพื้นแบบ
เป็นสันไม่รำบเรียบจะพบว่ำค่ำ HIC ของพื้นที่รำบเรียบจะมีค่ำมำกกว่ำพื้นแบบเป็นสันไม่รำบเรียบซึ่งเกิด
จำกพื้นที่สัมผัสในช่วงที่เกิดกำรกระแทกระหว่ำงพื้นจ ำลองกับศีรษะของพื้นแบบเป็นสันมีค่ำน้อยกว่ำ
สอดคล้องกับผลของค่ำควำมเร่งที่เกิดขึ้น 
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รูปที่ 11 กรำฟแสดงค่ำ HIC ของกำรทดสอบหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ในงำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำควำมเป็นไปได้กำรน ำฟองน้ ำยำงธรรมชำติซึ่งมีรำคำที่ตกต่ ำลง 
ในปัจจุบันมำท ำกำรเพิ่มมูลค่ำโดยกำรน ำมำท ำเป็นวัสดุลดแรงกระแทกภำยในหมวกนิรภัยรถจักรยำนยนต์ 
โดยวิธีกำรเสริมจะน ำหมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้ำ (Open face) โดยกำรทดสอบโดยวิธีกำรปล่อยศีรษะ
จ ำลองที่สวมหมวกนิรภัยลงมำสู่พื้นแบบรำบเรียบและพื้นแบบเป็นสันไม่รำบเรียบที่ควำมสูง 3 เมตรและ
ท ำกำรศึกษำค่ำของควำมเร่งและค่ำควำมบำดเจ็บที่เกิดกับศีรษะ (HIC) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำร
น ำเอำฟองน้ ำยำงพำรำมำใช้เป็นวัสดุรับแรงกระแทกและเป็นแนวทำงในกำรน ำฟองน้ ำยำงพำรำไปใช้เป็น
วัสดุรับแรงกระแทกในหมวกนิรภัยในเชิงพำณิชย์ 
 จำกผลกำรทดสอบพบว่ำค่ำควำมเร่งหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ำน้อยกว่ำหมวก 
ที่ไม่เสริม โดยค่ำควำมเร่งสูงสุดของหมวกนิภัยแบบที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตรและ 
1.6 เซนติเมตรที่ 212.10 g และ 209.00 g ในกรณีกระแทกบนพื้นเรียบ ส่วนในกรณีพื้นแบบเป็นสัน 
ไม่รำบเรียบหมวกนิรภัยแบบที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตร และ 1.6 เซนติเมตร มีค่ำควำมเร่งสูงสุดที่ 183.50 g 
และ 172.20 g ตำมล ำดับ ขณะที่หมวกที่ไม่มีกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ำควำมเร่งสูงสุดที่ 277.5 g และ 
255.50 g ส่วนในกรณีของค่ำควำมบำดเจ็บที่ศีรษะ (HIC) พบว่ำค่ำ HIC ของหมวกนิรภัยที่ไม่มีกำรเสริม
ฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ำ 1,885 ส่วนหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตรมีค่ำ 1,833 
และหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 1.6 เซนติเมตรมีค่ำ 1,532 และในกรณีพื้นแบบเป็นสัน
ไม่รำบเรียบค่ำ HIC ของหมวกนิรภัยที่ไม่มีกำรเสริมฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ำ 1,565 ส่วนหมวกนิรภัยที่เสริม
ฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตร มีค่ำ 1,309 และหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 
1.6 เซนติเมตร มีค่ำ 1,139 ทั้งนี้หำกเมื่อเทียบกับมำตรฐำนใช้ก ำหนดคุณภำพหมวกนิรภัยก่อนที่จะออกขำย
ในท้องตลำดแล้วพบว่ำหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำอยู่ในเกณฑ์ที่มำตรฐำนยอมรับได้ เพียงแต่กำรจะ
ทดสอบหมวกนิรภัยเพื่อใช้ในเชิงพำณิชย์นั้นยังต้องค ำนึงถึงค่ำของกำรทดสอบหลำยรูปแบบเช่น ผลของกำร
ดูดซับพลังงำน กำรทดสอบควำมกระชับของสำยรัดคำง กำรมองเห็นของผู้สวมใส่ ฯลฯ ถึงจะสำมำรถ
น ำไปใช้ในเชิงพำณิชย์ได้ 
 ผลจำกกำรทดสอบในงำนวิจัยนีเ้ป็นแนวทำงที่ส ำคัญในกำรน ำไปใช้ในกำรออกแบบเพิ่มเติมเก่ียวกับ
กำรสวมใสให้สะดวกสบำยของผู้ขับขี่ น้ ำหนักของหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำ ควำมหนำแน่นฟองน้ ำ
ที่ใช้ในกำรเสริมเพื่อรับแรงกระแทกและกำรออกแบบและวิเครำะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ต่อไป เพื่อที่จะ
พัฒนำให้เกิดแนวทำงกำรน ำฟองน้ ำยำงพำรำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนำคต 
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้ำงจุลภำคและสมบัติทำงกลของ

อลูมิเนียมผสมเกรด A356.2 และศึกษำหำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรผลิตโครงสร้ำงก้อนกลมของอลูมิเนียม
ผสมเกรด A356.2 กึ่งของแข็ง โดยใช้เทคนิคกำรกระตุ้นด้วยกำรหลอมละลำยและควำมเครียด โดยกำร
ทดลองนี้ ได้ใช้กำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟคทอเรียลแบบเต็ม 33 เพื่อหำระดับของปัจจัยที่เหมำะสม 
ในกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงไปเป็นโครงสร้ำงเม็ดกลม ภำยใต้ 3 ปัจจัย คือ ร้อยละกำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัด  
(3 ระดับ: ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 และร้อยละ 60) อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วน (3 ระดับ :
585 595 และ 605 องศำเซลเซียส) และเวลำที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วน (3 ระดับ :15 25 และ 35 
นำที) ชิ้นงำนผ่ำนกำรอบอ่อนเต็มที่และรีดเย็นเพื่อลดพื้นที่หน้ำตัดของชิ้นงำน ก่อนน ำมำอบหลอมละลำย
บำงส่วนที่อุณหภูมิและเวลำตำมตำรำงออกแบบกำรทดลอง และท ำให้โลหะเย็นตัวลงอย่ำงรวดเร็วในน้ ำ   
โดยมีผลตอบสนองคือ ค่ำควำมกลมของเกรน(ซึ่งแสดงในเทอมของค่ำปัจจัยรูปร่ำง ) ค่ำขนำดของ 
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรน ค่ำควำมแข็ง และค่ำสัดส่วนของเฟสของเหลว จำกผลกำรทดลองทั้งหมด 27 
กำรทดลอง และท ำกำรทดลองซ้ ำกำรทดลองละ 3 ครั้ง พบว่ำ ทั้งสำมปัจจัยที่ท ำกำรศึกษำมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงจุลภำคของอลูมิเนียมผสมเกรด A356.2 จำกรูปร่ำงเกรนแบบเดนไดร์ท ไปเป็น
โครงสร้ำงเม็ดกลม โดยเกรนก้อนกลมของ -phase ที่กระจำยตัวล้อมรอบด้วยเฟส Al-Si eutectic 
สำมำรถพบได้ในทุกชิ้นงำน และจำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แบบเกรย์ พบว่ำ กำรลดลงของ
พื้นที่หน้ำตัดร้อยละ 40 อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วน 595 องศำเซลเซียส และอบแช่ 
เป็นเวลำนำน 35  นำที ให้ค่ำผลตอบสนองหลำยอย่ำงที่ดี โดยปัจจัยด้ำนอุณหภูมิอบหลอมละลำยบำงส่วน 
มีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อค่ำตอบสนอง โดยมีอิทธิพลสูงถึงร้อยละ 68.32 และปัจจัยด้ำนร้อยละกำรลดลง 
ของพื้นที่หน้ำตัดมีอิทธิพลต่อค่ำตอบสนองรองลงมำ โดยมีอิทธิพลร้อยละ 16.67 และปัจจัยด้ำนเวลำในกำร
อบละลำยบำงส่วนมีอิทธิพลต่อค่ำตอบสนองร้อยละ 6.65 และจำกผลวิเครำะห์ทำงสถิติด้วยโปรแกรม 
มินิแทบ พบว่ำ ปัจจัยด้ำนร้อยละกำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัด อุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วน  
มีผลต่อค่ำควำมแข็งที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05   

 
ค าส าคัญ  : วิธีกำรกระตุ้นด้วยกำรหลอมละลำยและควำมเครยีด  โครงสร้ำงเม็ดกลม  อลูมิเนยีมผสมเกรด  
      A356.2  กำรทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบเต็ม 33 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the process parameters affecting the 

microstructure and mechanical properties of aluminum alloy A356.2 and to determine the 
optimal conditions of the strain induced melt activation process (SIMA) for producing the 
non-dendritic A356.2 feedstock. In this work, the design of experiment 33 full factorial 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

72 

technique was used to determine the optimal parameters. Three factors were selected for 
this study which are percent reduction of area (40%, 50% and 60%), partial remelting 
temperature (585oC, 595oC, and 605oC) and soaking time (15 min, 25 min and 35min).  The 
as-cast A356.2 aluminum alloy slab was firstly fully annealed in an induction furnace. 
Secondly, the annealed slab was cold rolled at room temperature at various percent 
reduction of area. Finally, the deformed slab was partially remelted at various partial 
remelting temperatures and soaking times and quenched in water at room temperature.  
Based on the 33 full factorial design, each set of experiments was conducted and repeated 
for three samples to check the reproducibility. The response parameters consist of the shape 
factor, average grain diameter, hardness values and liquid fraction. From the experimental 
results, it was found that all three studied factors have significant effect on the structural 
evolution from the dendritic structure to the globular structure. Globular structures of  
-phase surrounding by the Al-Si eutectic were observed in all samples. In addition, the 
gray relation analysis results reveal that 40 percent reduction of area, the remelting 
temperature at 595oC and soaking time for 35 minutes yield the best multi-objective 
optimization. The partial remelting temperature has the most significant effect on the 
response parameters at 68.32%. The percent reduction of area has effect on the response 
parameter at 16.67% and the soaking time has significant effect on the response parameters 
at 6.65%, respectively. Furthermore, the MINITAB analysis results show that percent 
reduction of area, partial remelting temperature and soaking time have significant effect on 
the hardness values at 0.05 level of statistical significance.  
 
Keywords: Strain Induced Melt Activation (SIMA), Globular Structure, A356.2 Aluminum  
       Alloy, 33 Full Factorial Design 
 
บทน า 

ปัจจุบันอลูมิเนียมผสมเกรด A356.2 ถูกน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ 
เนื่องจำกกำรมีสมบัติที่ดีหลำยประกำร เช่น มีควำมเหนียว มีควำมแข็งแรงต่อน้ ำหนักสูง มีควำมสำมำรถในกำร 
หล่อขึ้นรูปสูง มีควำมสำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนสูงและมีควำมสำมำรถในกำรเพิ่มควำมแข็งแรงของช้ินงำน  
ด้วยกระบวนกำรอบชุบด้วยควำมร้อน [1]  เป็นต้น  กระบวนกำรที่นิยมน ำมำขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของอลูมิเนียมผสม
หล่อ คือ Liquid Casting Process ซึ่งกำรขึ้นรูปลักษณะดังกล่ำวจะเกิดเกรนแบบกิ่งไม้ (Dendrite) ในโครงสร้ำง
จุลภำค ส่งผลให้ช้ินงำนเกิดกำรหดตัวเนื่องมำจำกมีรูพรุนของอำกำศแทรกอยู่ในโครงสร้ำงจุลภำค น ำไปสู่สมบัติทำง
กลที่ด้อยลง อีกทั้งต้องใช้พลังงำนในกำรหลอมละลำยโลหะสูงมำก  ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีกำรศึกษำเทคโนโลยี 
กำรขึ้นรูปโลหะแบบกึ่งของแข็ง  ซึ่งกระบวนกำรขึ้นรูปโลหะแบบกึ่งของแข็งมีข้อดีหลำยประกำรเมื่อน ำไป
เปรียบเทียบกับกระบวนกำรขึ้นรูปโลหะแบบดั้งเดิม  เช่น  โครงสร้ำงก้อนกลมที่เกิดจำกกระบวนกำรหล่อขึ้นรูป  
กึ่งของแข็งมีกำรรวมตัวกันแน่นขึ้นและมีโพรงอำกำศน้อยลง ส่งผลให้ปริมำณรูพรุนลดลงอย่ำงมำก กำรหดตัวต่ ำลง
และได้ขนำดใกล้เคียงกับต้นแบบ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ช้ินงำนมีสมบัติทำงกลที่ดีขึ้นและตอบสนองต่อกระบวนกำรทำง
ควำมร้อนได้ดียิ่งขึ้น [2-3]  อีกทั้งยังสำมำรถหล่อขึ้นรูปช้ินงำนรูปร่ำงซับซ้อน และผนังบำงได้มำกกว่ำกระบวนกำร
ขึ้นรูปโลหะแบบดั้งเดิม และอัตรำกำรเกิดกำรร้ำวจำกควำมร้อนของแม่พิมพ์ขึ้นรูปต่ ำกว่ำกระบวนกำรขึ้นรูปโลหะ
แบบดั้งเดิม ท ำให้แม่พิมพ์มีอำยุกำรใช้งำนท่ียำวนำนข้ึน และประหยัดพลังงำนในกำรหลอมน้ ำโลหะ 

กำรผลิตแท่งบิลเล็ท (billet) ให้มีโครงสร้ำงก้อนกลมท ำได้หลำยวิธี เช่น กำรเทน้ ำโลหะหลอมเหลวลงบน
พื้นเอียง [4] กำรพ่นแก๊สอำร์กอนเข้ำไปในโลหะเหลว [5] กำรใช้พลังงำนสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำกวนน้ ำโลหะเหลว
แบบต่อเนื่อง [6] กำรใช้แท่งแกรไฟต์ทรงกระบอกหมุนกวนน้ ำโลหะ และควบคุมอัตรำกำรเย็นตัวและให้ควำมร้อน
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น้ ำโลหะอย่ำงเที่ยงตรง และกำรเทน้ ำโลหะเมื่ออุณหภูมิใกล้จุดเริ่มแข็งตัวลงในแม่พิมพ์ [7]  เป็นต้น แต่ข้อเสีย 
ของวิธีกำรผลิตโครงสร้ำงก้อนกลมเหล่ำนี้ คือ มีสิ่งปนเปื้อนภำยในเนื้อโลหะ เช่น สำรประกอบออกไซค์ ฟองอำกำศ 
เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้สมบัติทำงกลของผลิตภัณฑ์ด้อยลง  เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเทคนิคกำรเตรียมโครงสร้ำง 
ก้อนกลมแบบกระตุ้นด้วยกำรหลอมละลำยและควำมเครียด (Strain Induced Melt Activation: SIMA)) จึงถูก
พัฒนำขึ้น [8] โดยเทคนิค SIMA เป็นวิธีกำรเตรียมโครงสร้ำงก้อนกลมที่ท ำได้ง่ำยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ไม่ซับซอ้น 
และรำคำต้นทุนกำรผลิตต่ ำ ขั้นตอนกำรเตรียมโครงสร้ำงก้อนกลมด้วยเทคนิค  SIMA ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
น ำแท่งบิลเล็คที่มีโครงสร้ำงเดนไดรท์มำผ่ำนแปรรูปร้อน เหนืออุณหภูมิตกผลึกใหม่  เพื่อให้เกิดกำรตกผลึกใหม่ 
ในปริมำณที่เหมำะสม และน ำมำท ำกำรแปรรูปเย็น อย่ำงพอเพียงเพ่ือให้เกิดควำมเครียดภำยในช้ินงำน แล้วขั้นตอน
สุดท้ำยจึงน ำมำให้ควำมร้อนในช่วงอุณหภูมิกึ่งของแข็งเพื่อให้เกิดของผสมระหว่ำงของเหลวกับของแข็งก้อนกลม
ละเอียดในปริมำณและขนำดที่เหมำะสม งำนวิจัยของสุรชัย นุ่มสำรพัดนึก [9-10] ได้พัฒนำเทคนิค SIMA เพื่อผลิต
แท่งวัตถุดิบโครงสร้ำงก้อนกลมส ำหรับกำรหล่อขึ้นรูป Thixoforming ที่มีต้นทุนกำรผลิตไม่สูงนัก และขั้นตอน 
กำรผลิตไม่ซับซ้อนโดยน ำอลูมิเนียมผสมรีดเย็นเกรด 2024 ผ่ำนวิธีอบอ่อนเต็มที่  อัดขึ้นรูปเย็น และน ำมำอบหลอม
ละลำยบำงส่วนที่อุณหภูมิกึ่งของแข็ง และท ำให้โลหะกึ่งของแข็งเย็นตัวลงอย่ำงรวดเร็วในน้ ำ ณ อุณหภูมิห้อง และ
พบว่ำเทคนิค SIMA ที่ถูกพัฒนำขึ้นใหม่นี้สำมำรถผลิตโครงสร้ำงก้อนกลมละเอียดได้ ดังนั้น กำรพัฒนำกระบวนกำร
ขึ้นรูปอลูมิเนียมเกรด A356.2 ให้มีโครงสร้ำงก้อนกลมเพื่อให้มีสมบัติทำงกลที่ดีดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น โดยใช้เทคนิค
กำรอบอ่อนเต็มที่ ประกอบกับ SIMA ที่มีต้นทุนต่ ำ และขั้นตอนกำรผลิตไม่ซับซ้อนจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง แต่กำร
ประยุกต์เทคนิคดังกล่ำวจ ำเป็นต้องศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงจุลภำคและสมบัติทำงกล 
ด้ำนควำมแข็งของอลูมิเนียมผสม และศึกษำหำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรผลิตโครงสร้ำงก้อนกลม  
 
วิธีการวิจัย 

อลูมิเนียมเกรด A356.2 มีส่วนประกอบทำงเคมีแสดงในตำรำงที่ 1 ถูกน ำมำใช้ในกำรทดลอง แท่ง
อลูมิเนียมอินก็อทนี้ถูกน ำมำตัดแบ่งเป็นช้ินงำนขนำดพื้นที่หน้ำตัด 1x1 ซม. ยำว 6 ซม .จำกนั้นน ำช้ินงำนไปอบอ่อน
เต็มที่ ที่อุณหภูมิ 530 องศำเซลเซียส นำน 5 ช่ัวโมง แล้วปล่อยให้ช้ินงำนเย็นตัวในเตำ เพื่อปรับส่วนผสมทำงเคมี
และโครงสร้ำงให้สม่ ำเสมอทั่วช้ินงำน หลังจำกนั้นน ำช้ินงำนมำกระตุ้นให้เกิดควำมเครียดสะสมและเพิ่มควำม
หนำแน่นของดิสโลเคช่ันด้วยกำรรีดเย็น เพื่อลดพื้นที่หน้ำตัดลงจำกเดิม โดยท ำกำรรีดซ้ ำหลำยครั้งรีดซ้ ำจนกระทั่ง
สำมำรถลดพื้นที่หน้ำตัดลงจำกเดิม 40 50 และ 60เปอร์เซ็นต์ แล้วท ำกำรตัดแบ่งช้ินงำนท่ีมีขนำดหน้ำตัด 0.5 x 0.5 
ตร.ซม .ยำว 3 ซม .กำรออกแบบกำรทดลองแบบ 33 Full factorial design ถูกน ำมำใช้ในกำรวิจัยนี้เพื่อหำระดับ
ของปัจจัยที่เหมำะสมในกำรเปลี่ยนโครงสร้ำง ภำยใต้ 3 ปัจจัย คือ (ก) อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วน 
)ข (เวลำที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วน และ (ค) เปอร์เซ็นต์กำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัด โดยมีระดับของปัจจัย
ดังแสดงในตำรำงที่ 2 ระดับปัจจัยอุณหภูมิที่เลือกศึกษำอยู่ในช่วงระหว่ำง solidus temperature และ liquidus 
temperature ของอลูมิเนียม A356.2 ช้ินงำนแต่ละชุดจะถูกอบเพื่อหลอมละลำยบำงส่วนในเตำอบชนิดเหนี่ยวน ำ
ไฟฟ้ำ Digicon รุ่น DD-6 220V/3A/50Hz  และมีกำรควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคับเปิลชนิด K ตลอดเวลำ 
หลังจำกอบตำมเวลำที่ก ำหนดเรียบร้อยแล้ว ช้ินงำนจะถูกน ำมำเย็นตัวในน้ ำ  ณ อุณหภูมิห้องทันที [11]  โดยกำร
ทดลองนี้แต่ละเง่ือนไขกำรทดลองจะถูกท ำซ้ ำเป็นจ ำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 81 กำรทดลอง หลังจำกนั้นช้ินงำน 
ถูกท ำกำรเตรียมโครงสร้ำงด้วยวิธีกำรทำงโลหะวิทยำ แล้วท ำกำรบันทึกภำพด้วยจุลทรรศน์ล ำแสงปกติ Olympus 
รุ่น BX 60 M ร่วมกับ ซอฟแวร์ไดโน่ แคปเจอร์ เวอร์ช่ัน 2. 0 จำกนั้น ค ำนวณหำค่ำปัจจัยรูปร่ำง (Shape factor: 
SF) และหำขนำดของเกรนด้วยโปรแกรม Dewinter Material Plus 4.0 ค ำนวณหำค่ำสัดส่วนของเฟสของเหลวดว้ย
โปรแกรม Image J และวัดค่ำควำมแข็งของช้ินงำนด้วยเครื่องวัดควำมแข็งแบบร็อคเวลล์ สเกล F ยี่ห้อ Mitutoyo 
รุ่น ATK-F3000 ท ำกำรวัดควำมแข็งของทุกช้ินงำนช้ินละ 4 จุด โดยก ำหนดจุดในกำรทดสอบอยู่ในต ำแหน่งเดียวกัน
ของทุกช้ินทดสอบเพื่อให้ได้ค่ำควำมแข็งเสมือนเป็นตัวแทนของช้ินงำนทั้งหมด สุดท้ำยค่ำปัจจัยตอบสนอง 
)Response parameters( ซึ่งได้แก่ ค่ำปัจจัยรูปร่ำง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรน และค่ำควำมแข็ง จะถูก
น ำมำวิเครำะห์ในรูปของค่ำสัมประสิทธิ์ควำมสัมพันธ์แบบเกรย์ เพื่อหำระดับปัจจัยในกำรแปรรูปช้ินงำนหรือร้อยละ
กำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัด  ) %RA (อุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วนที่เหมำะสมในกำรเตรียมโครงสร้ำง
ก้อนกลมที่ให้ค่ำปัจจัยรูปร่ำงสูงที่สุด ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรนต่ ำสุด และค่ำควำมแข็งของช้ินงำนสูงที่สุด  
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทำงเคมขีองอลูมิเนียมเกรด A356 ที่ใช้ในกำรทดลองเทียบกับมำตรฐำน ASTM 

  
Composition, %wt 

Si Fe Cu Zn Mg Mn Ni Ti Cr Pb Sn 

ASM  A356.2 
6.5-
7.5 

≤0.
17 

≤0.
05 

≤0.0
7 

0.25-
0.4 

≤0.1
0 

≤0.0
5 

0.1-
0.2 

≤0.0
5 

≤0.0
5 

≤0.0
5 

As received 
material (A356.2) 

7.09 
0.1
06 

0.0
18 

0.00
46 

0.32
8 

0.00
38 

0.00
87 

0.10
8 

0.00
06 

0.00
03 

0.00
06 

 
ตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่ใช้ในกำรทดลองและระดับของปัจจัย 

ปัจจัยที่ใช้ในกำรทดลอง 
ระดับกำรทดลอง เปอร์เซ็นต์กำรลดลงของ

พื้นที่หน้ำตัด (Percent 
Reduction of Area-

%RA) 

อุณหภูมิในกำรอบหลอม
ละลำยบำงส่วน (°C) 

เวลำที่ใช้ในกำรอบหลอม
ละลำยบำงส่วน (นำที) 

1 40 585 15 
2 50 595 25 
3 60 605 35 

 
ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล 

โครงสร้ำงจุลภำคของแท่งวัตถุดิบอลูมิเนียมผสมเกรด A356 ที่ใช้ในกำรทดลอง ประกอบด้วย  Primary 
dendrite -phase และเฟส Al-Si eutectic ดังแสดงในรูปที่ 1(a) และเมื่อน ำแท่งอินก็อทอลูมิเนียมผสมที่ตัดให้มี
ขนำดพื้นที่หน้ำตัด 1x1 ซม. ยำว 6 ซม .ไปอบอ่อนเต็มที่ ท่ีอุณหภูมิ 530 องศำเซลเซียส นำน 5ช่ัวโมง เพื่อปรับ
โครงสร้ำงและส่วนผสมทำงเคมีให้สม่ ำเสมอ พบว่ำ เกรนมีขนำดใหญ่ขึ้นและสม่ ำเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 1(b) และรูป
ที่ 2 แสดงโครงสร้ำงจุลภำคของช้ินงำนที่ผ่ำนกำรรีดลดพื้นที่หน้ำตัดลง 40% 50% และ 60% เปอร์เซ็นต์ พบว่ำ 
เกรนถูกยืดตัวให้ไหลไปตำมทิศทำงของแรงกระท ำ โดยกำรเกิดกำรเสียรูปแบบถำวรดังกล่ำว จะส่งผลให้แขนของ
เดนไดร์ทเกิดกำรบิด พลังงำนตกค้ำงจะถูกเก็บไว้ในโครงสร้ำงผลึกท่ีบิดเบี้ยวนี้ในรูปแบบของควำมไม่สมบูรณ์เชิงเส้น
หรือดิสโลเคช่ัน พลังงำนตกค้ำงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดขบวนกำรฟื้นตัว และกำรเกิดเกรนใหม่ เมื่อช้ินงำนได้รับ
ควำมร้อนอีกครั้ง [12]  
 

   
a) แท่งวัตถุดิบ b) หลังผ่ำนกระบวนกำรอบอ่อนเต็มที่ ที่อุณหภูมิ 530 องศำเซลเซียส นำน 5 ช่ัวโมง 

รูปที่ 1 โครงสร้ำงจุลภำคของอลูมเินียม A356.2 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 2 โครงสร้ำงจุลภำคหลังผ่ำนรีดเพื่อลดพื้นท่ีหน้ำตัดลง (ก) 40% ตัดตำมขวำง )ข) 40% ตัดตำมยำว  (ค) 50%
ตัดตำมขวำง  ) ง) 50% ตัดตำมยำว  (จ) 60% ตัดตำมขวำง )ฉ) 60%ตัดตำมยำว 

  

-phase 

Al-Si eutectic 
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จำกกำรศึกษำโครงสร้ำงจุลภำคของช้ินงำนหลังจำกอบช้ินงำนตำมเง่ือนไขของแผนกำรออกแบบกำรทดลอง
แล้ว  ดังแสดงในตำรำงที่ 3 4 และ 5 พบว่ำ โครงสร้ำงก้อนกลมของ -phase  ล้อมรอบด้วยเฟส Al-Si eutectic 
สำมำรถพบได้ในทุกช้ินงำน ซึ่งกระบวนกำรเกิดเกรนก้อนกลมนี้เกิดจำก เกรนเดนไดร์ทของช้ินงำน เมื่อถูกท ำให้เกิด
กำรเสียรูปแบบถำวรจนเกิดกำรบิดดัดของแขนของเดรนไดร์ท และเมื่อช้ินงำนถูกน ำมำให้ควำมร้อนอีกครั้ง พลังงำน
ควำมเครียดสะสมโดยดิสโลเคช่ันถูกปลดปล่อย และเกิดกำรจัดเรียงตัวใหม่ในรูปของกำรเกิดขอบเกรนมุมสูง  
ผ่ำนกระบวนกำรตกผลึกใหม่ ดังนั้น บริเวณขอบเกรนมุมสูงซึ่งมีพลังงำนสะสมสูงจะถูกละลำยออกไปอย่ำงรวดเร็ว
เกิดเป็นฟิล์มของเหลวล้อมรอบตัวเกรน และเกิดกำรหลอมละลำยบริเวณแขนของเดนไดร์ท เปลี่ยนโครงสร้ำงไปเป็น
เกรนก้อนกลมแขวนลอยอยู่ในเฟสของเหลวยูเทคติก [12] 

 ผลกำรวัดค่ำปัจจัยรูปร่ำงของช้ินงำนด้วยโปรแกรม Dewinter Material Plus 4.0  ดังแสดงในรูปที่ 3 4 
และ 5 โดยค่ำแต่ละจุดเป็นค่ำเฉลี่ยที่ได้มำกำรทดลองซ้ ำ 3 ครั้ง และจำกกำรวิเครำะห์กรำฟในรูปที่ 3 4 และ 5 
พบว่ำ ผลของค่ำปัจจัยรูปร่ำงของเกรนแปรผันตำมเวลำที่อบแช่ และเมื่อน ำค่ำปัจจัยรูปร่ำง มำวิเครำะห์ผลโดยใช้
โปรแกรม Minitab v. 14 พบว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัดและปัจจัยด้ำนอุณหภูมิในกำรอบละลำย
บำงส่วนมีผลต่อค่ำปัจจัยรูปร่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ที่ระดับ 0. 05 รูปที่ 6 เป็นกรำฟ Main effects ของปัจจัยรูปร่ำง 
โดยปัจจัยรูปร่ำงสูงสุดได้จำกเง่ือนไข กำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัด 40% อุณหภูมิอบละลำยบำงส่วนที่ 585 องศำ
เซลเซียส และเวลำที่ใช้ในกำรอบละลำยบำงส่วน  35 นำที ท ำให้ได้ค่ำปัจจัยรูปร่ำงดีที่สุด คือ 0.79 โดยโครงสร้ำง
จุลภำคดังปรำกฏในรูปที่ 7 เป็นโครงสร้ำงที่ได้จำกกำรเตรียมช้ินงำนตำมค่ำพำรำมิเตอร์ที่เหมำะสมดังกล่ำว 

ขนำดของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรนนั้น ค ำนวณโดยใช้วิธี Intercept Method : Two-phase alloy 
(ASTM STANDARD E112-46) โดยใช้โปรแกรมดีวินเตอร์ แมททีเรียล พลัส เวอร์ ช่ัน  4 . 1  โดยค่ำแต่ละจุดเป็น
ค่ำเฉลี่ยที่ได้มำกำรทดลองซ้ ำ 3 ครั้ง จำกกำรวิเครำะห์กรำฟในรูปที่ 8 9 และ 10 พบว่ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ
เกรนเฉลี่ยแปรผันตรงกับอุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วน อุณหภูมิอบหลอมละลำยบำงส่วนมีค่ำที่สูงกว่ำ
อุณหภูมิตกผลึกใหม่มำก เกรนท่ีตกผลึกใหม่จะเกิดจำกกำรเติบโตของเกรน ส่งผลให้ช้ินงำนมีขนำดเกรนใหญ่ขึ้นและ
สม่ ำเสมอ ส่วนเวลำที่ใช้ในกำรอบละลำยบำงส่วนนั้นแปรผันตรงกับขนำดของเกรนเช่นกัน นั่นคือ เวลำอบละลำย
บำงส่วนนำนจะส่งผลให้เกรนมีขนำดใหญ่มำกข้ึน และเมื่อน ำค่ำขนำดของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรนมำวิเครำะหค์ำ่
ทำงสถิติ ด้วยโปรแกรม Minitab พบว่ำ ปัจจัยด้ำนเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วน มีค่ำ p-value น้อยกว่ำ 0. 05  
รูปที่ 11 เป็นกรำฟ Main effects ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรน โดยขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรนเฉลี่ยที่เลก็
ที่สุดได้จำกเงื่อนไขในกำรอบละลำยบำงส่วนที่อุณหภูมิ 585 องศำเซลเซียส ใช้เวลำในอบละลำยบำงส่วน 15  นำที 
และลดขนำดพื้นที่หน้ำตัด 40% ท ำให้ได้ขนำดของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรนเฉลี่ย 52.44 ไมโครเมตร  
โดยโครงสร้ำงจุลภำคดังปรำกฏในรูปที่ 12 เป็นโครงสร้ำงของช้ินงำนที่ได้จำกกำรเตรียมช้ินงำนตำมค่ำพำรำมิเตอร ์
ที่เหมำะสมดังกล่ำว และเมื่อใช้โปรแกรม อิมเมจ เจ วิเครำะห์ พบว่ำ เมื่อช้ินงำนมีเปอร์เซ็นต์กำรลดลง 
ของพื้นที่หน้ำตัดเท่ำกัน แต่เมื่อใช้อุณหภูมิในกำรอบละลำยเพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนของเฟสของเหลวมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับรูปที่ 13 14 และ 15 กล่ำวคือ เมื่ออุณหภูมิในกำรอบละลำยเพิ่มสูงขึ้น เฟสของเหลวที่แทรก
ตัวตำมบริเวณขอบเกรน จะค่อยๆ เพิ่มปริมำณขึ้นกลำยเป็นฟิล์มของเหลว และจำกรูปที่ 13 14 และ 15 พบว่ำ  
เมื่อใช้เง่ือนไขกำรอบที่อุณภูมิ 585 และ 595 องศำเซลเซียส จะมีค่ำสัดส่วนเฟสของเหลวเฉลี่ยของช้ินงำนอยู่ใน
ระดับที่เหมำะสมต่อกำรท ำ Thixo-forming คือ ค่ำอยู่ในช่วง 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ [10, 12] ในทุกเปอร์เซ็นต์ 
กำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัดและในทุกเวลำของกำรอบละลำยบำงส่วน  
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ตารางที่ 3 โครงสร้ำงจุลภำคของอลูมิเนียมผสมเกรด A356.2 ที่ผ่ำนกำรอบละลำยบำงส่วนอุณหภูมิ 585  
  องศำเซลเซยีส 

%RA เวลาในการอบละลาย 15 นาท ี เวลาในการอบละลาย 25 นาท ี เวลาในการอบละลาย 35 นาท ี
 

40% 
   

 
50% 

   

 
60% 

   

 
 
 

ตารางที่ 4 โครงสร้ำงจุลภำคของอลูมิเนียมที่ผ่ำนกำรอบละลำยบำงส่วนอุณหภมูิ 595 องศำเซลเซียส 
%RA เวลาในการอบละลาย 15 นาท ี เวลาในการอบละลาย 25 นาท ี เวลาในการอบละลาย 35 นาท ี

 
40% 

   

 
50% 

   

 
60% 
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ตารางที่ 5 โครงสร้ำงจุลภำคของอลูมิเนียมที่ผ่ำนกำรอบละลำยบำงส่วนอุณหภมูิ 605 องศำเซลเซียส 
%RA เวลาในการอบละลาย 15 นาท ี เวลาในการอบละลาย 25 นาท ี เวลาในการอบละลาย 35 นาท ี

 
40% 

   

 
50% 

   

 
60% 

   

                  

   
 
รูปที่ 3 ผลของกำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัด และ
อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วนที่เวลำ 
15 นำที ต่อค่ำปัจจัยรูปร่ำง 

 
รูปที่ 4 ผลของกำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัด และ
อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วนที่
เวลำ 25 นำที ต่อค่ำปัจจัยรูปร่ำง 

 
รูปที่ 5 ผลของกำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัด และ
อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วนที่
เวลำ 35 นำที ต่อค่ำปัจจัยรูปร่ำง 

 

  
รูปที่ 6 ผลของปัจจัยหลักอุณหภูมิและเวลำ และ

เปอร์เซ็นต์กำรลดขนำดพืน้ที่หนำ้ตัด ที่มีต่อค่ำปัจจัย
รูปร่ำง 

รูปที่ 7 โครงสร้ำงจลุภำคของอลูมิเนียม A356.2 
หลังกำรอบอ่อนเต็มที่ รีดเย็นเพื่อลดขนำด
พื้นที่หน้ำตัดลง 40% และอบหลอมละลำย

บำงส่วนที่อุณหภูมิ 585 องศำเซลเซียส นำน 35 
นำที และเย็นตัวอยำ่งรวดเร็วในน้ ำที่

อุณหภูมิห้อง กัดด้วยสำรละลำยกรดไฮโดรฟลูออ
ริก(HF) จุ่มแช่เป็นเวลำประมำณ 15 วินำท ี

 

35 นาที 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
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รูปที่ 8 ผลของกำรลดขนำด
พื้นที่หน้ำตัดและอุณหภูมิที่ใช้ในกำร
อบหลอมละลำยบำงส่วนที่เวลำ 15 
นำที ต่อค่ำขนำดเสน้ผำ่นศูนย์กลำง

ของเกรน 

 
รูปที่ 9 ผลของกำรลดขนำด

พื้นที่หน้ำตัดและอุณหภูมิที่ใช้ใน
กำรอบหลอมละลำยบำงส่วนที่
เวลำ 25 นำที ต่อค่ำขนำดเสน้

ผ่ำนศนูย์กลำงของเกรน 

 
รูปที่ 10 ผลของกำรลดขนำด

พื้นที่หน้ำตัดและอุณหภูมิที่ใช้ในกำร
อบหลอมละลำยบำงส่วนที่เวลำ 35 
นำที ต่อค่ำขนำดเสน้ผำ่นศูนย์กลำง

ของเกรน 
 

  

รูปที่ 11 ผลของปัจจัยหลักอุณหภูมิและเวลำ และ
เปอร์เซ็นต์กำรลดขนำดพืน้ที่หนำ้ตัด ที่มีต่อค่ำขนำด

ของเส้นผ่ำนศนูย์กลำงของเกรน 

 

รูปที่ 12 โครงสร้ำงจุลภำคของอลูมิเนียม 
A356.2 หลังกำรอบอ่อนเต็มที่ รีดเย็นเพื่อลด
ขนำดพื้นที่หน้ำตดัลง 40% และอบหลอม

ละลำยบำงส่วนที่อุณหภูมิ 585 องศำเซลเซียส 
นำน 15 นำที และเย็นตัวอยำ่งรวดเร็วในน้ ำที่
อุณหภูมิห้อง กัดด้วยสำรละลำยกรดไฮโดร
ฟลูออริก(HF) จุ่มแช่เป็นเวลำประมำณ 15 

วินำท ี
 

  เมื่อน ำผลกำรทดสอบค่ำควำมแข็งของช้ินงำน มำวิเครำะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Minitab เวอร์ช่ัน 14 
พบว่ำ ปัจจัยด้ำนร้อยละกำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัด อุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วน มีผลต่อค่ำควำมแข็ง
ที่ระดับนัยส ำคัญ 0. 05  จำกรูปที่ 16 17 และ 18 พบว่ำ เมื่ออุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วนสูงข้ึนจะท ำ
ให้ค่ำควำมแข็งลดลง และเมื่อเปอร์เซ็นต์กำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัดสูงขึ้นท ำให้ควำมแข็งลดลงเช่นกัน โดยที่อุณหภูมิ
และระยะเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วนมีค่ำมำกจะท ำให้เกิดอัตรำกำรเจริญเติบโตของเกรนสูง พลังงำนควำมเครียด
ตกค้ำงถูกปลดปล่อยออกมำส่งผลให้ค่ำควำมแข็งลดต่ ำลง และเปอร์เซ็นต์กำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัดสูงมีพลังงำน
กระตุ้นให้เกิดขบวนกำรฟื้นตัว และกำรเกิดเกรนใหม่ เมื่อช้ินงำนได้รับควำมร้อนอีกครั้งในอัตรำที่เร็วกว่ำเปอร์เซ็นต์
กำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัดที่ต่ ำกว่ำ ส่งผลให้อัตรำกำรเติบโตของเกรนสูง น ำมำซึ่งค่ำควำมแข็งที่ลดลง [9, 13] รูปท่ี 
19 เป็นกรำฟ Main effects ของค่ำควำมแข็ง โดยเง่ือนไขเปอร์เซ็นต์กำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัด 40% อุณหภูมิอบ
ละลำยบำงส่วนท่ี 595 องศำเซลเซียส และเวลำที่ใช้ในกำรอบละลำยบำงส่วน  25 นำที ท ำให้ได้ค่ำควำมแข็งสงูที่สดุ 
คือ 76.71 HRF โดยโครงสร้ำงจุลภำคที่ได้จำกกำรเตรียมชิ้นงำนตำมเงื่อนไขดังกล่ำวแสดงในรูปที่ 20 
 

35 นาที 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

25 นาที 15 นาที 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

25 นาที 15 นาที 
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รูปที่ 13 ผลของกำรลดขนำด
พื้นที่หน้ำตัดและอุณหภูมิที่ใช้ใน
กำรอบหลอมละลำยบำงส่วนที่
เวลำ 15 นำที ต่อค่ำสัดส่วน

ของเหลว 

 
รูปที่ 14 ผลของกำรลดขนำด

พื้นที่หน้ำตัดและอุณหภูมิที่ใช้ใน
กำรอบหลอมละลำยบำงส่วนที่
เวลำ 25 นำที ต่อค่ำสัดส่วน

ของเหลว 

 
รูปที่ 15 ผลของกำรลดขนำด

พื้นที่หน้ำตัดและอุณหภูมิที่ใช้ใน
กำรอบหลอมละลำยบำงส่วนที่
เวลำ 35 นำที ต่อค่ำสัดส่วน

ของเหลว 
 

 

   
รูปที่ 16 ผลของกำรลดขนำด

พื้นที่หน้ำตัดและอุณหภูมิที่ใช้ในกำร
อบหลอมละลำยบำงส่วนที่เวลำ 15 

นำที ต่อค่ำควำมแข็ง 

รูปที่ 17 ผลของกำรลดขนำด
พื้นที่หน้ำตัดและอุณหภูมิที่ใช้ในกำร
อบหลอมละลำยบำงส่วนที่เวลำ 25 

นำที ต่อค่ำควำมแข็ง 

รูปที่ 18 ผลของกำรลดขนำด
พื้นที่หน้ำตัดและอุณหภูมิที่ใช้ใน
กำรอบหลอมละลำยบำงส่วนที่
เวลำ 35 นำที ต่อค่ำควำมแข็ง 

 

 
 

รูปที่ 19 ผลของปัจจัยหลักอุณหภูมิและเวลำ และ
เปอร์เซ็นต์กำรลดขนำดพืน้ที่หนำ้ตัดที่มีต่อค่ำควำมแข็ง 

 

รูปที่ 20 โครงสร้ำงจุลภำคของอลูมิเนียม A356.2 
หลังกำรอบอ่อนเต็มที่ รีดเย็นเพื่อลดขนำด

พื้นที่หน้ำตัดลง 40% และอบหลอมละลำยบำงส่วนที่
อุณหภูมิ 595 องศำเซลเซียส นำน 25 นำที และเยน็

ตัวในน้ ำที่อุณหภูมิห้องอย่ำงรวดเร็วกัดด้วย
สำรละลำยกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) จุ่มแช่เปน็เวลำ

ประมำณ 15 วินำท ี
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        จำกปัจจัยด้ำนร้อยละกำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัด อุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วน ต่อค่ำ
ตอบสนองที่งำนวิจัยนี้ให้ควำมส ำคัญเรียงตำมน้ ำหนักควำมส ำคัญ ได้แก่ ค่ำปัจจัยรูปร่ำงเฉลี่ย ค่ำควำมแข็ง
เฉลี่ย และค่ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรนเฉลี่ย ส่วนค่ำสัดส่วนของเฟสของเหลวเฉลี่ยนั้น จะใช้
ตรวจสอบเพื่อหำสัดส่วนของเหลวที่ เหมำะสมในกำรขึ้นรูปแบบ thixoforming เท่ำนั้น ค่ำส ำหรับ 
กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของค่ำตอบสนองทั้งสำมค่ำนั้น จะใช้กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แบบเกรย์ เพื่อหำ
ค่ำอุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วน และร้อยละกำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัดที่เหมำะสม โดย
ก ำหนดให้น้ ำหนักคะแนน ดังนี้ ค่ำปัจจัยรูปร่ำงเฉลี่ย 40 เปอร์เซ็นต์ ค่ำควำมแข็งเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ และ
ค่ำขนำดของเกรนเฉลี่ย 25 เปอร์เซ็นต์ โดยวัตถุประสงค์ของผลตอบสนองของงำนวิจัยนี้ คือ ค่ำปัจจัยรูปร่ำง 
และค่ำควำมแข็งเป็นข้อมูลที่ต้องกำรผลตอบสนองแบบยิ่งมำกยิ่งดี ส่วนค่ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรน 
ก ำหนดให้เป็นผลตอบสนองแบบยิ่งน้อยยิ่งดี เมื่อน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ทำงสถิติ ด้วยกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนของค่ำเฉลี่ย พบว่ำ ปัจจัยด้ำนอุณหภูมิมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อค่ำตอบสนอง ซึ่งมีอิทธิพลสูงถึง 
68.32 เปอร์เซ็นต์ และปัจจัยด้ำนกำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัดมีอิทธิพลต่อค่ำตอบสนองรองลงมำ ซึ่งมีอิทธิพล 
16.67 เปอร์เซ็นต์ และปัจจัยด้ำนอุณหภูมิในกำรอบละลำยบำงส่วนมีอิทธิพลต่อค่ำตอบสนอง  6.65 
เปอร์เซ็นต์ และปัจจัยที่เกิดค่ำอันตรกิริยำกันคือปัจจัยด้ำนอุณหภูมิในกำรอบละลำยบำงส่วนกับปัจจัยด้ำน
กำรลดขนำดพื้นที่หน้ำตัดมีอิทธิพลต่อค่ำตอบสนอง 8.35 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตำรำงที่ 9  โดยจำกผล 
กำรวิเครำะห์โดยใช้ค่ำตอบสนองแบบหลำยวัตถุประสงค์ดังกล่ำว พบว่ำ เงื่อนไขกำรเตรียมชิ้นงำนที่อุณหภูมิ
อบละลำยบำงส่วนที่ 595 องศำเซลเซียส ลดขนำดพื้นที่หน้ำตัดของชิ้นงำนลง 40% และใช้เวลำในกำรอบ
ละลำยบำงส่วน 35 นำที เป็นเงื่อนไขที่เหมำะสม และเมื่อน ำเงื่อนไขดังกล่ำวไปเตรียมชิ้นงำนจะได้โครงสร้ำง
จุลภำคดังปรำกฏในรูปที่ 18 
 
 

ตารางที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน )ANOVA) ของค่ำสมัประสิทธิ์ควำมสัมพนัธ์แบบเกรย์ 
Parameters                      DF        Seq SS            Adj MS         F          %Distributions 
อุณหภูมิ )°C)                       2        0 . 000136         0 . 000068       57 . 01            68.32 
เวลำ )นำที                        (2        0.000013         0.000007       5.55             6.65 
%Reduction of Area          2         0.000033        0.000017       13.91            16.67 
อุณหภูมิ )°C)*%RA               4        0 . 000033         0 . 000008       6. 97             8.35 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 18 โครงสร้ำงจุลภำคของอลูมิเนียม 
A356.2 หลังกำรอบอ่อนเต็มที่ รีดเย็นเพื่อลด
ขนำดพื้นที่หน้ำตดัลง 40% และอบหลอม
ละลำยบำงส่วนที่อุณหภูมิ 595 องศำเซลเซียส 
นำน 35 นำที และเย็นตัวอยำ่งรวดเร็ว ในน้ ำที่
อุณหภูมิห้อง กัดด้วยสำรละลำยกรดไฮโดร
ฟลูออริก )HF) จุ่มแช่เป็นเวลำประมำณ 15 
วินำท ี

 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ปัจจัยด้ำนร้อยละกำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัด และปัจจัยด้ำนอุณหภูมิในกำรอบละลำยบำงส่วน  

มีผลต่อค่ำปัจจัยรูปร่ำง โดยค่ำปัจจัยรูปร่ำงที่ดีทีสุดได้จำกชิ้นงำนผ่ำนกำรรีดเย็นลดขนำดพื้นที่หน้ำตัด 40% 
เงื่อนไขในกำรอบละลำยบำงส่วนที่อุณหภูมิ 585 องศำเซลเซียส อบแช่นำน 35 นำที 
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 2. ปัจจัยด้ำนเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วน มีผลต่อค่ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรน โดยขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ยของเกรนที่เล็กที่สุดได้จำกชิ้นงำนผ่ำนกำรรีดเย็นลดขนำดพื้นที่หน้ำตัด 40% เงื่อนไข
ในกำรอบละลำยบำงส่วนที่อุณหภูมิ 585 องศำเซลเซียส อบแช่นำน 15 นำที 
 3. ปัจจัยด้ำนร้อยละกำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัด ปัจจัยด้ำนอุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำย
บำงส่วนล้วน มีผลต่อค่ำสัดส่วนเฟสของเหลว ซึ่งสัดส่วนเฟสของเหลวเฉลี่ยในระดับที่เหมำะสมต่อกำรท ำ 
Thixo-forming คือ มีค่ำอยู่ในช่วง 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ [10,12] สำมำรถพบได้ในชิ้นงำนเกือบทุกเงื่อนไข
กำรทดลอง 

4. ปัจจัยด้ำนอุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วนและปัจจัยด้ำนร้อยละกำรลดลงของ
พื้นที่หน้ำตัด มีผลต่อค่ำควำมแข็ง โดยค่ำควำมแข็งของชิ้นงำนที่ผ่ำนกระบวนกำร SIMA และให้ค่ำควำมแข็ง
สูงสุดได้จำกชิ้นงำนที่ผ่ำนกำรรีดเย็นลดขนำดพื้นที่หน้ำตัดลง 40%    เงื่อนไขในกำรอบละลำยบำงส่วน 
ที่อุณหภูมิ 595 องศำเซลเซียส อบแช่นำน 25 นำที 
 5. จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แบบเกรย์โดยใช้ผลตอบสนองแบบหลำยวัตถุประสงค์ พบว่ำ 
กำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัดร้อยละ 40 อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วน 595 องศำเซลเซียส และ
อบแช่เป็นเวลำนำน 35 นำที เป็นสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรผลิตโครงสร้ำงเกรนก้อนกลมของอลูมิเนียมผสม
เกรด A356.2 โดยปัจจัยด้ำนอุณหภูมิอบหลอมละลำยบำงส่วนมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อค่ำตอบสนอง โดยมี
อิทธิพลสูงถึงร้อยละ 68.32   
 อลูมิเนียมผสมเกรด A356.2 สำมำรถปรับปรุงสมบัติด้วยกระบวนกำรทำงควำมร้อน T6 โดย
กระบวนกำรทำงควำมร้อน T6 ประกอบด้วย  กำรอบละลำยเฟส (Solution Heat Treatment) กำรเย็นตัว 
(Quenching) และกำรบ่ม  ) Artificial Aging) จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ อลูมิเนียมผสมเกรด 
A356.2 ที่ผ่ำนกระบวนกำรทำงควำมร้อน T6 มีสมบัติทำงกล ด้ำนควำมแข็งและควำมต้ำนทำนแรงดึงที่ดขีึน้ 
แต่มีกำรศึกษำวิจัยเพื่อปรับปรุงสมบัติทำงกลของอลูมิเนียมผสมกึ่งของแข็งเกรด A356.2 ด้วยกรรมวิธีทำง
ควำมร้อนอย่ำงจ ำกัด [14-17] ดังนั้น กำรศึกษำปัจจัยและตัวแปรของกระบวนกำรทำงควำมร้อน T6  
ของอลูมิเนียมผสมเกรดกึ่งของแข็งเกรด A356.2 ที่ประยุกต์ใช้ค่ำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรผลิตโครงสร้ำง
เกรนก้อนกลมที่ได้จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แบบเกรย์ของงำนวิจัยนี้เพื่อเพิ่มสมบัติทำงกลให้สูง
ยิ่งขึ้น และลดอัตรำกำรแตกร้ำวจำกกำรเย็นตัวอย่ำงรวดเร็วในขั้นตอนกำรเย็นตัวเพื่อท ำให้เกิดสำรละลำย
อ่ิมตัวอย่ำงยิ่งยวด จึงมีควำมส ำคัญและเป็นสิ่งที่ต้องท ำกำรศึกษำต่อไป น ำไปสู่กำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 
ที่แข็งแรงแต่มีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำลง  เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันให้กับอุตสำหกรรมของประเทศไทยได้  
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การประยุกต์ใช้ตัวกรองคาลมันกับเทคนิคลายนิ้วมือเพื่อการน าทางภายในอาคาร 

Applying Kalman Filter with Fingerprint Technique for Indoor Navigation  
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บทคัดย่อ 

  งำนวิจัยนี้น ำเสนอวิธีกำรประยุกต์ ใช้ตัวกรองคำลมันกับเทคนิคลำยนิ้วมือ (Fingerprint 
Technique) ซึ่งเป็นเทคนิคกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร เพื่อเพิ่มควำมถูกต้องในกำรระบุต ำแหน่งให้
เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นส ำหรับน ำทำงภำยในอำคำรแบบเรียลไทม์ เนื่องจำกวิธีกำรระบุ
ต ำแหน่งด้วยเทคนิคลำยนิ้วมือมีปัญหำด้ำนควำมคลำดเคลื่อนอันเกิดจำกควำมไม่เสถียรของค่ำสัญญำณ 
Receive Signal Strangth Indicator (RSSI) ที่ใช้ค ำนวณหำระยะทำงส ำหรับระบุต ำแหน่งระหว่ำงกำรน ำ
ทำง ส่งผลให้กำรระบุต ำแหน่งมีควำมคลำดเคลื่อนมำกจนไม่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรน ำทำงได้ วิธีกำร  
ที่น ำเสนอประยุกต์ใช้ตัวกรองคำลมันเพื่อลดกรองค่ำสัญญำณที่ไม่สเถียรออกไปเพื่อท ำกำรค้นหำต ำแหน่ง 
ที่ใกล้เคียงต ำแหน่งปัจจุบันมำกที่สุดก่อนเริ่มกำรน ำทำง และในระหว่ำงกำรน ำทำงไปยังจุดหมำยจะมีกำร
จ ำกัดผลกำรระบุต ำแหน่งปัจจุบันโดยจะเลือกเพียงผลกำรระบุต ำแหน่งที่ใกล้เคียงกับต ำแหน่งที่ระบุก่อน
หน้ำมำค ำนวณเท่ำนั้น จำกกำรทดสอบประสิทธิภำพพบว่ำวิธีกำรที่น ำเสนอให้ค่ำควำมแม่นย ำในกำรระบุ
ต ำแหน่งระหว่ำงกำรน ำทำงที่มำกกว่ำวิธีกำรระบุต ำแหน่งโดยทั่วไปและเพียงพอที่จะน ำไปใช้ในแอพพลิเคชัน่
น ำทำงภำยในอำคำรที่พัฒนำได้ 
  
ค าส าคัญ  : ตัวกรองคำลมัน เทคนิคลำยนิ้วมือ กำรน ำทำงภำยในอำคำร 
 
 

Abstract 
 This paper proposed applying kalman filter in fingerprint technique in order to increase 

the accuracy for real-time indoor positioning. Since the accuracy for indoor navigations in 
fingerprint technique is not enough, due to the unstable of Receiver Signal Strength Indicator 
(RSSI). The proposed method applies the Kalman filter in order to reduce effect from 
unstable RSSI and find the current position before navigate. While navigating to destination, 
the proposed method calculates the current position by considering only the locations 
where are connected to previous location. From the experiment results, the proposed 
method improve the accuracy of positioning compared with the conventional methods, and 
is sufficient to be used in developed indoor navigation applications. 
  
Keywords  :  Kalman filter, Fingerprinting, Indoor navigation 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรได้รับควำมสนใจและถูกคำดหวังให้น ำมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรระบุต ำแหน่งเพื่อขอควำมช่วยเหลือของผู้ป่วยภำยในโรงพยำบำล [3] กำร
ใช้บอกต ำแหน่งของทรัพยำกรสำรสนเทศภำยในห้องสมุด [1] เป็นต้น นอกจำกกำรระบุต ำแหน่งภำยใน
อำคำรแล้ว วิธีกำรน ำทำงภำยในอำคำรก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับควำมสนใจในปัจจุบันเช่นกัน เนื่องจำก
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สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนต่ำง ๆ ได้ เช่น ใช้ในกำรน ำทำงส ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรม องเห็น  
กำรเดินทำงของหุ่นยนต์ภำยในอำคำร กำรค้นหำต ำแหน่งของสินค้ำในอำคำร [2] เป็นต้น โดยกำรน ำทำง
ภำยในอำคำรนั้นจ ำเป็นต้องอำศัยเทคโนโลยีกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรมำเพื่อใช้ในกำรค ำนวณหำ
เส้นทำงที่ใช้เดินทำง 

วิธีกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรด้วยเทคนิคลำยนิ้วมือ (Fingerprint Technique) เป็นเทคนิคที่
ใช้ควำมสัมพันธ์ของค่ำควำมแรงของสัญญำณ Received Signal Strength Indication (RSSI) จำกตัว
กระจำยสัญญำณที่ติดตั้งตำมต ำแหน่งต่ำง ๆ ในอำคำร กำรระบุต ำแหน่งกระท ำโดยกำรวัดค่ำควำมแรงของ
สัญญำณ ณ ต ำแหน่งปัจจุบัน แล้วน ำไปเปรียบเทียบกับค่ำควำมแรงของสัญญำณในต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่บันทึก
ไว้ก่อนหน้ำ ต ำแหน่งที่มีค่ำควำมแรงของสัญญำณที่บันทึกไว้ใกล้เคียงกับค่ำควำมแรงของสัญญำณที่วัดได้
มำกที่สุดจะถูกตัดสินว่ำเป็นต ำแหน่งปัจจุบัน แต่เทคนิคลำยนิ้วมือยังมีควำมแม่นย ำไม่เพียงพอที่จะน ำทำง
ภำยในอำคำรได้อย่ำงถูกต้อง [4] เนื่องจำกในแต่ละช่วงเวลำค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ต ำแหน่งเดียวกัน 
มีค่ำที่ไม่คงที่ เนื่องจำกสัญญำณรบกวน (noise)  

เพื่อเพิ่มควำมแม่นย ำในกำรระบุต ำแหน่งระหว่ำงกำรน ำทำงภำยในอำคำรให้เพียงพอส ำหรับกำร
พัฒนำแอพพลิเคชั่นน ำทำงภำยในอำคำร งำนวิจัยนี้จึงน ำวิธีกำรของตั วกรองคำลมัน (kalman filter)  
มำประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคลำยนิ้วมือโดยน ำตัวกรองคำลมันมำกรองหำต ำแหน่งเริ่มต้นก่อนกำรน ำทำง
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับต ำแหน่งปัจจุบันนอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรน ำทำง  
กำรระบุต ำแหน่งปัจจุบันกระท ำโดยกำรเลือกหำต ำแหน่งปัจจุบันในระหว่ำงน ำทำงจะเลือกมำจำกต ำแหน่ง 
ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รอบข้ำงของต ำแหน่งที่ระบุก่อนหน้ำเท่ำนั้นเพื่อลดควำมผิดพลำดในระบุต ำแหน่ง
ผิดพลำดที่มีระยะห่ำงจำกต ำแหน่งก่อนหน้ำมำก โดยท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพของกำรน ำทำงภำยใน
อำคำรด้วยวิธีกำรที่น ำเสนอโดยใช้อำคำรวิจัย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเป็นสถำนที่ทดลอง และท ำกำร
เปรียบเทียบประสิทธิภำพกับกำรน ำทำงโดยใช้เทคนิคลำยนิ้วมือเพียงอย่ำงเดียว  จำกกำรทดลองพบว่ำ
วิธีกำรที่น ำเสนอจะเพิ่มควำมแม่นย ำในกำรน ำทำงมำกกว่ำวิธีก่อนหน้ำและเพียงพอที่จะน ำไปใช้ใน
แอพพลิเคชั่นน ำทำงภำยในอำคำรที่พัฒนำได้  

 
2. วัสดุและวิธีการ 
2.1  เทคโนโลยีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในส่วนนี้กล่ำวถึงควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยนี้และเป็นพื้นฐำนที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัยโดยมีรำยละเอียด
ดังนี้  
การระบุต าแหน่งภายในอาคารโดยเทคนิคลายนิ้วมือ [6] 

วิธีกำรระบุต ำแหน่งและน ำทำงภำยในอำคำรโดยใช้เทคนิคลำยนิ้วมือ (fingerprint) โดยใช้
ควำมสัมพันธ์ของค่ำควำมแรงของสัญญำณ RSSI จำกตัวกระจำยสัญญำณกับต ำแหน่งต่ำง ๆ ในอำคำร  
แบ่งขั้นตอนกำรท ำงำนออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะออฟไลน์ (offline phase) และ ระยะออนไลน์ (online 
phase)  

1) ระยะออฟไลน์เปน็กำรสรำ้งแผนที่และแบ่งจุดหลักเพื่อที่จะเก็บข้อมูลควำมแรงของสัญญำณจำก
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ โดยจะใช้กำรวัดสัญญำณในแตล่ะจุดแล้วน ำไปบันทึกลงในฐำนข้อมูล 

      2)  ระยะออนไลน์ เป็นกำรระบุต ำแหน่งปัจจุบัน โดยท ำกำรวัดค่ำควำมแรงของสัญญำณในต ำแหน่ง
ปัจจุบัน และน ำค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้นั้นน ำไปเปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลที่เก็บไว้ในระยะออฟไลน์ 
หลังจำกนั้นจะค ำนวณหำต ำแหน่งปัจจุบันโดยกำรเปรียบเทียบกันระหว่ำงค่ำควำมแรงของสัญญำณ  
ที่ต ำแหน่งปัจจุบันและค่ำควำมแรงของสัญญำณที่จุดอ้ำงอิงโดยใช้วิธีกำรวัดระยะทำงยูคลิด (euclidean 
distance) เพื่อเปรียบเทียบหำหำระยะทำงแล้วเลือกจุดที่มีค่ำระยะทำงน้อยที่สุดเป็นต ำแหน่งปัจจุบัน  
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Weight K - Nearest Neighbour (WKNN) [7] 
เป็นวิธีส ำหรับเพิ่มควำมแม่นย ำในกำรระบุต ำแหน่งของวิธีกำรระบุต ำแหน่งแบบลำยนิ้วมือ [7]  

โดยจะมีข้อแตกต่ำงกันในขั้นตอนกำรเลือกระยะห่ำงในขั้นตอนสุดท้ำยจำกที่เลือกเพียง 1 จุด จะถูกเลือก
เพิ่มขึ้นให้มีอย่ำงน้อย k จุด โดยจะเลือกเอำระยะห่ำงที่น้อยที่สุด หลังจำกนั้นจะถูกน ำไปค ำนวณหำค่ำ 
น้ ำหนัก (Weight) แล้วค่อยจะน ำไปค ำนวณหำต ำแหน่งปัจจุบันแบบละเอียด โดยใช้สมกำรดังนี้ 
     (x, y) =  ∑ wi(xi, yi)

k
i=1    (1) 

      𝑤𝑖 = 
1

𝐷𝑖
2 / ∑

1

𝐷𝑗
2

𝐾
𝑗=1     (2) 

โดยที่  
    (𝑥 , 𝑦)   คือ พิกัดต ำแหน่งที่ค ำนวณได ้
       𝑤𝑖     คือ ค่ำน้ ำหนักของต ำแหน่งอ้ำงอิงที่ i 
   (xi, yi)   คือ พิกัดต ำแหน่งของจุดอ้ำงอิงที่ i 
       𝐷𝑖

2  คือ ระยะห่ำงของต ำแหน่งระหว่ำงต ำแหนง่ที่ค ำนวณได้กับต ำแหน่งอ้ำงอิงที่ i 
 
ตัวกรองคาลมัน [8] 
  ตัวกรองคำลมันเป็นตัวประมำณค่ำที่พัฒนำขึ้นโดยใช้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ที่เรียกว่ำ "stochatic" 
[8] เป็นวิธีกำรที่ใช้ในประมำณสถำนะของระบบ ซึ่งในกำรหำสถำนะนั้นมีข้อจ ำกัดหลำยปัจจัย เช่น ควำม 
ไม่สมบูรณ์ของเซนเซอร์ที่ใช้วัดหรือควำมคลำดเคลื่อนในกำรวัด และยังเป็นกำรประมวลข้อมูลภำยใต้
สัญญำณรบกวน (Noise) เพื่อหำค่ำประมำณของสถำนะของระบบที่ดีที่สุด กำรท ำงำนของตัวกรองคำลมัน
จะเป็นกำรท ำงำนแบบวนซ้ ำ (recursive) โดยจ ำลองค่ำของสัญญำณรบกวนในกำรค่ำประมำณ (kalman 
gain) ล่วงหน้ำ ส ำหรับกำรวัดค่ำข้อมูลของครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น จำกนั้นจะน ำค่ำประมำณไปใช้ 
ในแบบจ ำลองกำรวัด เพื่อท ำกำรประมำณค่ำข้อมูลกำรวัดขึ้น และน ำไปเปรียบเทียบค่ำข้อมูลกำรวัดที่วัดได้
จริงในแต่ละคร้ัง กำรท ำซ้ ำจะมีจ ำนวนคร้ังเท่ำกับจ ำนวนกำรวัดในหนึ่งช่วงเวลำที่สนใจ 
กำรท ำงำนจะแบ่งออกเป็น 5 ล ำดับคือ 
1)  ท ำนำยค่ำผลลัพธ์จำกค่ำของข้อมูลที่มีอยู่แล้วก่อนหน้ำ เชน่ จำกควำมเร็วที่ม ีช่วงเวลำ เปน็ต้น แทนได้
ด้วยสมกำร 

   =  - 1      (3) 
โดยที่    

    คือค่ำท ำนำยของสถำนะ 

   - 1 คือค่ำของสถำนะก่อนหน้ำ 
2)  ค ำนวณค่ำควำมผิดพลำดของควำมแปรปรวนของข้อมูล (Error covariance) ซึ่งน ำไปใช้ในกำรหำคำ่ 
Kalman Gain แทนได้ด้วยสมกำร  

   =  – 1     (4) 
โดยที่   

    คือค่ำควำมผิดพลำดของควำมแปรปรวนข้อมูล (error covariance) 

– 1  คือค่ำควำมผิดพลำดของควำมแปรปรวนข้อมูลก่อนหน้ำ 
3)  ค ำนวณค่ำของ Kalman Gain โดยผลลัพธ์ของตัวแปรนี้จะมีค่ำระหว่ำง 0 - 1 แทนได้ด้วยสมกำร 

  = /( +R )     (5) 
โดยที่   
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R คือค่ำควำมแปรปรวน 
 K คือค่ำของคำลมันเกน 
4)  รับค่ำของต ำแหน่งทีไ่ด้มำ เพื่อช่วยในกำรปรับปรุงกำรประมำณค่ำหำต ำแหน่ง แทนได้ด้วยสมกำร 

  =  + ( - )        (6) 
โดยที่    

  คือค่ำ input 
5) อัพเดท ค่ำ Error covariance เพื่อใช้ในกำรค ำนวณในรอบต่อไป  แทนได้ด้วยสมกำร 

   = (1- )         (7) 
โดยกำรท ำงำนของตัวกรองคำลมันเป็นกำรท ำงำนแบบวนซ้ ำ (recusive) ไปเร่ือย ๆ จนครบจ ำนวนรอบที่
ก ำหนด  
2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จำกกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรและกำรน ำทำงภำยในอำคำรสำมำรถหำงำนวิจัยที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

Yucheng Guo, Lei Cao ได้ท ำงำนวิจัยในเรื่อง Study of Location and Navigation Services 
in Complex Indoor Scenes Based on the Android Mobile Computing Platform [10] ในปี 2555 
เป็นงำนวิจัยที่พัฒนำขึ้นมำเป็นแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ โดยกำรท ำงำนของโปรแกรมนี้
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนกำรหำเส้นทำงโดยกำรใช้วิธีกำรของ A* และส่วนกำรระบุต ำแหน่งที่มีกำร
แบ่งห้องเป็นบล็อค ๆ แล้วใช้สีที่แตกต่ำงกัน ซึ่งวิธีกำรนี้สำมำรถน ำมำใช้แก้ปัญหำของเทคโนโลยีของกำรน ำ
ทำงภำยในอำคำรที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่สำมำรถน ำทำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 Wael Elloumi และคณะได้ร่วมกันศึกษำค้นคว้ำในเรื่อง Indoor navigation assistance with a 
Smartphone camera based on vanishing points [9] ในปี 2556 โดยงำนวิจัยนี้จะเป็นกำรท ำขึ้นมำ 
เป็นแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และกำรระบุต ำแหน่งจะใช้จำกกล้องบนโทรศัพท์มือถือซึ่งจะ
ประมวลผลโดยจับภำพนิ่งจำกวิดีโอ วิธีกำรนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1 ช่วงที่เป็นออฟไลน์จะเป็น
กำรก ำหนดเส้นทำงโดยเรียนรู้จำกล ำดับของภำพที่เปลี่ยนไป และ 2 คือกำรประมำณค่ำต ำแหน่งที ่
โดยเปรียบเทียบกันระหว่ำงภำพที่ถูกบันทึกไว้และภำพที่ถ่ำยได้ แต่ไม่สำมำรถท ำได้ดีภำยในบ้ำนเนื่องจำก
อำจจะมีสัญญำณรบกวนจำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ  
 HaeSung Kim และคณะ ได้ร่วมกันท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง Reducing positioning errors in 
the important access point selection method for fingerprint localization by spatial 
partitioning. [5] ในปี 2560 ได้เสนอวิธีกำรเลือกตัวกระจำยสัญญำณ (Access Point) ที่ใช้ในกำรเลือกเก็บ
ข้อมูลในฐำนข้อมูลของเทคนิคลำยนิ้วมือ โดยจะประเมินจำกอัตรำส่วนของควำมผิดพลำดในกำรหำต ำแหน่ง 
ท ำให้กำรประมำณค่ำกำรระบุต ำแหน่งมีควำมแม่นย ำมำกข้ึน 
 จะเห็นได้ว่ำมีกำรประยุกต์ใช้ในหลำย ๆ วิธี เช่น อำศัยเทคโนโลยีจำกกำรกล้องถ่ำยรูปของอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรหำต ำแหน่งที่ให้ค่ำควำมแม่นย ำน้อยกว่ำกำรใช้ควำมแรงของสัญญำณ ดังนั้นกำรระบุต ำแหน่ง
และกำรน ำทำงภำยในอำคำรนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะอำศัยกำรระบุต ำแหน่งโดยเทคโนโลยีกำรระบุต ำแหน่ง
แบบลำยนิ้วมืออยู่เพื่อให้ค่ำควำมแม่นย ำที่มีประสิทธิภำพ  
 
3. วิธีการวิจัย 
ในส่วนนี้กล่ำวถึงรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรวิจัยโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
3.1 การบันทึกค่าความแรงของสัญญาณในระยะออฟไลน ์

ในกำรทดลองระบุต ำแหน่งและน ำทำง ใช้พื้นที่กรณีศึกษำ คือ อำคำรวิจัยชั้น 2 คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในงำนวิจัยนี้ท ำกำรแบ่งจุด เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จุดตรงกึ่งกลำงของ 
ห้องปลำยทำง  จ ำนวน 10 จุด กลุ่มที่ 2 จุดทำงเดินหน้ำห้อง จ ำนวน 12 จุด กลุ่มที่ 3 จุดที่เป็นทำงแยกของ
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แต่ละมุม  จ ำนวน 4 จุด และกลุ่มที่ 4 จุดทำงเดินที่เป็นระเบียง จ ำนวน 4 จุด รวมจุดอ้ำงอิงทั้งหมด 30 จุด 
ดังแสดงดังในภำพที่ 1 ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรระบุต ำแหน่งด้วยเทคนิคแบบลำยนิ้วมือในงำนวิจัยก่อนหน้ำ [6]  
ที่มีกำรก ำหนดจุดจ ำนวนมำก กระจำยในระยะห่ำงที่เท่ำกันในแผนที่โดยมีรูปแบบคล้ำยกับตำรำงกริด 
เพื่อให้มีระยะห่ำงของแต่ละจุดอ้ำงอิงเท่ำกัน โดยจ ำนวนจุดอ้ำงอิงแปรผันกับควำมแม่นย ำในกำรระบุ
ต ำแหน่ง แต่ท ำให้ใช้เวลำในกำรกำรเก็บข้อมูลและประมวลผลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจำกระบบกำรน ำทำงภำยใน
อำคำรเป็นระบบที่ต้องกำรควำมแม่นย ำในระดับที่สำมำรถระบุห้องที่อยู่ได้เท่ำนั้น จึงได้ลดจ ำนวนจุดอ้ำงอิง
ภำยในอำคำรเหลือแค่ห้องละจุดและพื้นที่ที่ท ำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงห้องเท่ำนั้น  

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงต ำแหน่งจดุที่แบ่ง 
 

 ในกำรบันทึกควำมแรงของสัญญำณใช้เวลำในกำรเก็บข้อมูลคือช่วงเวลำ 09.00 – 14.59 น.  
โดยไม่มีกำรควบคุมสภำพแวดล้อม เช่น ถ้ำมีชั่วโมงกำรเรียนกำรสอนก็จะมีกำรเดินผ่ำนขณะที่ท ำกำรวัดค่ำ  
ซึ่งต่ำงจำกงำนวิจัยก่อนหน้ำ [9]  ที่เก็บข้อมูลในสภำพแวดล้อมปิด เนื่องจำกต้องกำรน ำปัจจัยของจ ำนวนคน
ที่อยู่ในแต่ละห้องในช่วงเวลำใด ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่ำควำมแรงของสัญญำณมำวิเครำะห์ร่วม 
เพื่อให้สำมำรถท ำกำรระบุต ำแหน่งได้แม่นย ำขึ้นในระยะออนไลน์  

จำกกำรทดลองที่ไม่ได้ท ำกำรควบคุมตัวแปรภำยนอกต่ำง ๆ เช่น อุณหภูมิ คนเดินสัญจรไปมำ 
เรียกว่ำวิธีกำรทดลองในสภำพแวดล้อมแบบเปิดท ำให้ควำมแรงของสัญญำณไม่คงที่ และจะมีค่ำบำงช่วง  
ที่สัญญำณขำดหำยไปหรือสัญญำณไม่ดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรน ำไปค ำนวณหำระยะห่ำงจำกวิธีกำรวัด
ระยะทำงยูคลิด (Euclidean distance) ท ำให้กำรระบุต ำแหน่งมีกำรผิดพลำด จึงมีกำรประมำณค่ำของ
ควำมแรงของสัญญำณโดยใช้วิธีกำรประมำณค่ำในช่วงเชิงเส้น (linear interpolation) เข้ำมำช่วยซึ่งเป็นวิธี
ที่เอำค่ำควำมแรงของสัญญำณที่อยู่ก่อนหน้ำและหลังจำกช่วงที่ขำดหำยไปหรือไม่สม่ ำเสมอมำท ำกำร
ค ำนวณหำค่ำใหม่ เพื่อให้ค่ำของควำมแรงสัญญำณมีควำมสม่ ำเสมอ  
3.2 การระบุต าแหน่งในระยะออนไลน์ 

กำรระบุต ำแหน่งในระยะออนไลน์มีกำรหำน ำเอำค่ำควำมแรงของสัญญำณที่วัดได้มำหำค่ำ
ระยะทำงแบบยุคลิดโดยจะเลือกเอำข้อมูลจำกช่วงเวลำในกำรบันทึกที่ใกล้เคียงกับเวลำปัจจุบัน  



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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มำเปรียบเทียบ และระบุต ำแหน่งโดยละเอียดด้วยวิธีกำร WKNN จำกนั้นจึงท ำกำรระบุต ำแหน่งปัจจุบัน โดย
วิธีกำรระบุต ำแหน่งในปัจจุบันได้น ำเสนอวิธีกำร 5 วิธีดังนี้ 
1.กำรระบุต ำแหน่งโดยใช้วิธี KNN (K-nearest neighbor) ซึ่งจะให้ค่ำของต ำแหน่งปัจจุบันคือค่ำ k = 1 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
2.กำรหำต ำแหน่งโดยกำรระบุหำพิกัดโดยละเอียดด้วยวิธีกำ ร WKNN จำกนั้นท ำกำรเปรียบเทียบ 
หำระยะห่ำงระหว่ำงต ำแหน่งที่ค ำนวณได้และจุดอ้ำงอิงทั้ง  30 จุด แล้วเลือกจุดที่วัดได้ระยะทำงที่น้อยที่สุด
เป็นต ำแหน่งปัจจุบัน 
3.กำรระบุหำพิกัดโดยละเอียดด้วยวิธีกำร WKNN โดยในกำรค ำนวณจะเลือกต ำแหน่งอ้ำงอิงจำกจุดอ้ำงอิง 
ที่อยู่บริเวณรอบข้ำงต ำแหน่งปัจจุบันเท่ำนั้น จำกนั้นท ำกำรเปรียบเทียบหำระยะห่ำงระหว่ำงต ำแหน่ง  
ที่ค ำนวณได้กับจุดอ้ำงอิงที่เลือกมำ แล้วเลือกจุดที่วัดได้ระยะทำงที่น้อยที่สุดเป็นต ำแหน่งปจัจุบัน และถ้ำเป็น
กำรหำจุดอ้ำงอิงครั้งแรก 
4.กำรก ำหนดโซนพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละจุดอ้ำงอิง โดยอ้ำงอิงตำมห้อง ดังแสดงตัวอย่ำงในภำพที่ 2 จำกนั้น
ท ำกำรระบุหำพิกัดโดยละเอียดด้วยวิธีกำร WKNN และเลือกจุดอ้ำงอิงที่ต ำแหน่งพิกัดระบุอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบเป็นต ำแหน่งปัจจุบัน 
5.กำรก ำหนดโซนพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละจุดอ้ำงอิง โดยอ้ำงอิงตำมขนำดของห้องจำกนั้นท ำกำรระบุหำพิกัด
โดยละเอียดด้วยวิธีกำร WKNN  โดยในกำรค ำนวณจะเลือกต ำแหน่งอ้ำงอิงจำกจุดอ้ำงอิงที่อยู่บริเวณ 
รอบข้ำงต ำแหน่งปัจจุบันเท่ำนั้น จำกนั้นท ำกำรเปรียบเทียบหำระยะห่ำงระหว่ำงต ำแหน่งที่ค ำนวณได้กับ
จุดอ้ำงอิงที่เลือกมำและเลือกจุดอ้ำงอิงที่ต ำแหน่งพิกัดระบุอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นต ำแหน่งปัจจุบัน และถ้ำ
เป็นกำรหำจุดอ้ำงอิงครั้งแรก 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่ำงกำรก ำหนดโชนในกำรทดลอง 
 

3.3 การประยุกต์ใชต้ัวกรองคาลมัน 
เนื่องจำกกำรแบ่งจุดอ้ำงอิงในระยะออฟไลน์ใช้เกณฑ์กำรแบ่งตำมห้องและทำงเดินจึงท ำให้  

แต่ละจุดอ้ำงอิงมีระยะห่ำงไม่เท่ำกัน ส่งผลให้กำรระบุต ำแหน่งด้วยวิธี WKNN อำจจะคลำดเคลื่อนออกไป
จำกกำรระบุจุดอ้ำงอิงโดยทั่วไป เพื่อให้กำรระบุต ำแหน่งในระยะเริ่มต้นก่อนกำรน ำทำงมีค่ำควำมเที่ยงตรง  
จึงน ำเอำวิธีตัวกรองคำลมัน (Kalman Filter) เข้ำมำเพิ่มควำมแม่นย ำกำรระบุในต ำแหน่ง โดยท ำกำร
ค ำนวณหำพิกัดปัจจุบันด้วยวิธีกำร WKNN เป็นจ ำนวน N รอบ ในแต่ละรอบจะน ำผลลัพธ์พิกัดในแกน X 
และแกน Y มำปรับเป็นค่ำผลลัพธ์ต่อไป  
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งำนวิจัยนี้ใช้ตัวกรองคำลมันในกำรระบุต ำแหน่งเริ่มต้นก่อนเริ่มกระบวนกำรน ำทำงเท่ำนั้น 
เนื่องจำกกำรระบุพิกัดในระหว่ำงเคลื่อนที่ด้วยวิธีกำร WKNN ในเทคนิค Fingerprint นั้นจะให้ผลลัพธ์ 
เป็นค่ำไม่ต่อเนื่อง (Discrete Value) ที่ท ำให้กำรปรับค่ำได้ผลลัพธ์ที่ผิดไปจำกควำมจริงมำก 

 
4. ผลการศึกษา 

 เพื่อทดสอบประสิทธิภำพของวีธีกำรน ำทำงที่น ำเสนอ จึงได้ท ำกำรทดลอง โดยท ำกำรเดิน  
รอบทำงเดินบริเวณชั้น 2 จ ำนวณ 10 รอบ  ใช้ช่วงเวลำในกำรทดลองคือ 13.19 - 14.59 น. ซึ่งใช้เวลำ
ประมำณ 2.5 นำทีในแต่ละรอบ และให้มีกำรรับค่ำควำมแรงของสัญญำณส ำหรับระบุต ำแหน่งในทุก 3 
วินำทีโดยสำมำรถแบ่งได้ทั้งหมด 45 จุด ดังแสดงในภำพที่ 3  ค่ำควำมถูกต้องของต ำแหน่งที่วัดคือภำยใน
รัศมี 9.5 เมตรเพรำะว่ำเป็นระยะที่ห่ำงที่สุดของจุดที่อยู่หน้ำห้องกับภำยในห้อง  จำกนั้นท ำกำรเปรียบเทียบ
ค่ำควำมถูกต้องในกำรระบุต ำแหน่งของวิธีกำรทั้งสี่ โดยแสดงผลกำรทดลองดังตำรำงที่ 1 โดยค่ำควำม
แม่นย ำในกำรทดลองนี้ได้มำจำกกำรเปรียบเทียบระหว่ำงจุดอ้ำงอิงที่ค ำนวณได้กับจุดอ้ำงอิงที่ยืนอยู่ และค่ำ
ระยะผิดพลำดในผลกำรทดลอง ค ำนวณจำกระยะเฉลี่ยของระหว่ำงพิกัดที่ค ำนวณได้กับต ำแหน่งจริง 

 
 

ภาพที่ 3 กำรแบ่งจุดทดลองเพือ่ทดสอบวัดต ำแหนง่ 
 จำกกำรทดลองน ำทำงภำยในอำคำรพบว่ำ วิธีกำรหำต ำแหน่งโดยกำรน ำเอำจุดอ้ำงอิงทีีีอยู่รอบข้ำง

กันมำใช้สำมำรถระบุต ำแหน่งปัจจุบันได้ถูกต้องร้อยละ 81.82 ซึ่งมีค่ำควำมแม่นย ำกว่ำวิธีกำรที่ไม่เอำ
จุดอ้ำงอิงที่อยู่รอบข้ำงกันมำใช้ ซึ่งมีสำเหตุมำจำกค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ไม่เสถียรหรืออ่อนก ำลัง 
ในขณะนั้นและไปมีค่ำใกล้เคียงกันกับค่ำที่บันทึกในจุดอ้ำงอิงที่อยู่ห่ำงไกลมำกกว่ำจึงท ำให้มีีกำรค ำนวณ
ผิดพลำด  ดังนั้นจึงประยุกต์ใช้วิธีกำรหำต ำแหน่งโดยกำรก ำหนดโซนและน ำเอำจุดจุดอ้ำงอิงที่อยู่รอบข้ำงมำ
ใช้เพื่อลดโอกำสกำรระบุต ำแหน่งอ้ำงอิงที่ห่ำงไกลเป็นต ำแหน่งปัจจุบัน โดยโอกำสที่เกิดเหตุกำรณ์ในลักษณะ
นี้จะมีบ่อยในพื้นที่ที่รับสัญญำณจำกตัวกระจำยสัญญำณได้น้อยตัวและเป็นจุดอับสัญญำณ 

 
  



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

90 

ตารางที่ 1  ผลกำรทดลอง 
วิธีการระบุต าแหน่ง ความแม่นย า (%) 

กำรหำต ำแหน่งโดยใช้วิธี KNN 24.44 
กำรหำต ำแหน่งโดยใช้วิธี WKNN โดยอ้ำงอิงจำกจุด 60 
กำรหำต ำแหน่งโดยใช้วิธี WKNN โดยอ้ำงอิงจำกจุด   
และน ำเอำจุดอ้ำงอิงที่อยู่รอบข้ำงมำใช้ 

81.82 

กำรหำต ำแหน่งโดยใช้วิธี WKNN โดยอ้ำงอิงจำกกำรก ำหนดโซน 68.89 
กำรหำต ำแหน่งโดยใช้วิธี WKNN โดยอ้ำงอิงจำกกำรก ำหนดโซน  
และน ำเอำจุดอ้ำงอิงที่อยู่รอบข้ำงมำใช้ 

81.82 

 
 จำกผลกำรทดลองพบวำ่วิธีกำรระบุต ำแหน่งปัจจบุันทีน่ ำเสนอมีค่ำควำมแม่นย ำสูง สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรน ำทำงภำยในอำคำรได้ 
 
5. วิจารณ์ 

 งำนวิจัยนี้น ำเสนอวิธีกำรประยุกต์ใช้ตัวกรองคำลมันกับเทคนิคลำยนิ้วมือเพื่อใช้น ำทำงภำยใน
อำคำรเพื่อเพิ่มควำมถูกต้องในกำรระบุต ำแหน่งให้สำมำรถใช้น ำทำงภำยในอำคำรได้ โดยใช้ตัวกรองคำลมัน
ในกำรค้นหำต ำแหน่งที่ใกล้เคียงต ำแหน่งปัจจุบันมำกที่สุดก่อนกำรน ำทำง และในกำรระบุต ำ แหน่ง 
ในระหว่ำงกำรน ำทำงจะเลือกเพียงต ำแหน่งในพื้นที่รอบข้ำงของต ำแหน่งที่ระบุก่อนหน้ำมำค ำนวณเท่ำนั้น
เพื่อลดโอกำสกำรระบุต ำแหน่งผิดพลำด จำกผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำกำรน ำทำงด้วยวิธีกำรที่น ำเสนอ
ให้ค่ำควำมถูกต้องร้อยละ 81.82 ซึ่ งให้ค่ำควำมถูกต้องสูงกว่ำกำรน ำทำงด้ วยเทคนิคลำยนิ้วมือ 
เพียงอย่ำงเดียวที่ให้ค่ำควำมถูกต้องร้อยละ 60 จึงได้ข้อสรุปว่ำสำมำรถน ำวิธีกำรที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
มำประยุกต์ใช้กับวิธีกำรน ำทำงภำยในอำคำร ส ำหรับงำนที่จะพัฒนำต่อไปได้มีแนวทำงในกำรหำวิธีแก้ปัญหำ
ควำมผิดพลำดในกำรระบุต ำแหน่ง เช่น เพิ่มระยะเวลำในกำรบันทึกค่ำในระยะออฟไลน์ แบ่งจุดในกำร 
เก็บข้อมูลให้ถ่ีขึ้น หรือท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ Beacon เพิ่มเติมในสถำนที่ที่มีจ ำนวนอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
ไม่เพียงพอเพื่อเพิ่มข้อมูลที่จะบันทึกในช่วงออฟไลน์ เป็นต้น โดยเฉพำะช่วงเวลำในกำรบันทึกข้อมูล โดยจำก
กำรทดลองพบว่ำกำรทดสอบระบุต ำแหน่งในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันจะท ำให้ได้ผลลัพธ์ที่คลำดเคลื่อนกันด้วย 
ซึ่งในงำนวิจัยก่อนหน้ำไม่ได้มีกำรกล่ำวถึงประเด็นในด้ำนนี้แต่อย่ำงใด โดยอำจจะมีกำรน ำเอำหลักทำงสถิติ
หรือเอำควำมรู้ด้ำน Time series เข้ำมำวิเครำะห์เพิ่มเติมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ระบบแนะน ำข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภำพของผู้เรียนในรำยบุคคล เป็นนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่ถูกออกแบบ 

โดยค ำนึงถึงผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยกำรคัดเลือกและแนะน ำข้อสอบ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน และระบบประเมินผล  
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมแนะน ำและสรุปหัวข้อบทเรียนส ำหรับทบทวนองค์ควำมรู้แก่ผู้เรียนในรำยบุคคลได้  
โดยระบบจะมีกำรสร้ำงกฏควำมสัมพันธ์แบบอิงกฏเกณฑ์จำกทฤษฎีกำรเรียนรู้และข้อก ำหนดหรือประสบกำรณ์ 
จำกผู้สอน และน ำมำสร้ำงเป็นเงื่อนไขในกำรคัดเลือกข้อสอบผ่ำนโปรแกรมที่พัฒนำขึ้นด้วยเรสพอนซีพเว็บและโค้ด 
อิกไนเทอร์ พีเอชพี เฟรมเวิร์ค นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ข้อมูลผู้เรียนและประวัติกำรเรียนรู้มำวิเครำะห์ร่วมกับเทคนิค
ข้ำงต้นเพื่อคัดเลือกและแนะน ำข้อสอบ ก่อนสรุปผลและแนะน ำบทเรียนให้ตรงกับทักษะของผู้เรียนรำยบุคคลมำกข้ึน 
นอกจำกนี้ยังมีส่วนจัดกำรเพิ่มหรือแก้ไขข้อสอบโดยผู้สอน ส่วนก ำหนดค่ำ และส่วนสรุปผลรำยงำนด้วย โดยในกำร
ทดสอบระบบนั้น จะประเมินผลจำกกำรใช้งำนและท ำแบบทดสอบของผู้เรียนผ่ำนระบบโดยวัดจำกผลคะแนนของ
ผู้เรียนจ ำนวน 20 คนจำกกำรท ำแบบทดสอบในครั้งต่ำงๆ ซึ่งพบว่ำมีผลคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นปปป 

 
ค าส าคัญ  : ระบบแนะน ำข้อสอบ  เทคนิคอิงกฏเกณฑ์  เรสพอนซีพเว็บ  พีเอชพีโค้ดอิกไนเทอร์ 

 
Abstract 

We proposed the Adaptive Test Recommender System, which are Innovative Teaching Tool 
addressing skills of individual students. They composed of the Recommended Testing Tool and 
Leaning Assistant Tool that help students gain proper exam tests and contents according to the 
student’s skill. The system employed Ruled Based, Learning Theory and Class Constraints.  We 
collected and defined the set of conditions that describe learning theory and class constraint data 
for analyzing and recommending test resource according to student’ s skill, working on Responsive 
Website and CodeIgniter PHP Framework. Furthermore, the system also allow instructor manage test 
resource and student’s profile. For experimental result, we compared posttest exam of 20 students 
and we have found that average score test results were higher and continuously growing 
  
Keywords  :  Exam Question Recommender,  Rule Based System,  Responsive Web,  PHP  
          CodeIgniter 

 
บทน า 
 กำรเรียนแบบเชิงรุก )Active Learning (เป็นกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและผู้ เรียนได้ ใช้
กระบวนกำรคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ท ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมส ำคัญส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่ในยุค 
ที่จะเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งปัจจุบันพบว่ำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้น ได้มีกำรน ำสื่อกำรสอนหลำย
รูปแบบมำใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ และส่งเสริมให้เกิดกำรคิด กำรเรียนรู้ต่อผู้เรียนมำกข้ึน เช่น 
บทเรียนออนไลน์ ช่องวีดีโอบรรยำยบทเรียน สื่อกำรเรียนรู้แบบอีเลินนิ่ง และระบบจัดกำรคลังข้อสอบ
ออนไลน์ต่ำงๆ  
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระบบจัดกำรคลังข้อสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบกำรเรียนรู้หนึ่งที่ผู้เรียนสำมำรถ
ใช้ฝึกฝน ทบทวนบทเรียน และประเมินผลตนเองได้จำกบทเรียน ซึ่งปัจจุบันชุดข้อสอบถูกจัดเก็บรวบรวมไว้
ในหลำยรูปแบบ เช่น ไฟล์เอกสำร สื่ออีเลิร์นนิ่ง อีบุ๊ค หรือถูกพัฒนำในรูปแบบระบบสำรสนเทศส ำหรับ
จัดกำรคลังข้อสอบ เป็นต้น  

แต่อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำระบบสำรสนเทศส ำหรับจัดกำรคลังข้อสอบในปัจจุบันนั้นยังมีข้อจ ำกัด
หลำยอย่ำง เช่น กำรจัดกำรคลังข้อสอบนั้นยังมีรูปแบบกำรแสดงผลและกำรแนะน ำข้อมูลที่จ ำกัด เนื่องจำก
คลังข้อสอบประเภทนี้อำจจะคัดเลือกข้อสอบแบบสุ่มให้ผู้เรียนเพื่อเน้นควำมหลำกหลำยของข้อสอบ หรือ
อำจจะคัดเลือกข้อสอบตำมเงื่อนไขของผู้สอนที่ได้ก ำหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งอำจท ำให้กำรคัดเลือก
ข้อสอบนั้นขำดควำมยืดหยุ่น นอกจำกนี้ในด้ำนกำรสรุปผลกำรเรียนรู้ยังเป็นเพียงกำรสรุปผลคะแนน  
ซึ่งขำดกำรสรุปข้อมูลหรือแนะน ำบทเรียนเพื่อทบทวนเนื้อหำให้กับผู้เรียนรำยบุคคล 

ดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงต้องกำรน ำเสนอระบบแนะน ำข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภำพของผู้เรียนในรำยบุคคล 
โดยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของระบบสอนเสริมอัจฉริยะ ( Intelligent Tutoring System หรือ ITS) [1] และ
กำรอ้ำงอิงกฏเกณฑ์ (Rule Based System) [2],[3] เงื่อนไขและข้อก ำหนดจำกผู้สอน รวมทั้งประวัติผู้เรียน 
(Student’s Profile) มำใช้ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และเชื่อมโยงกฏ เพื่อน ำมำใช้วิเครำะห์ร่วมกันก่อน
คัดเลือกและแนะน ำข้อสอบให้สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนต่อไป โดยระบบได้ถูกออกแบบและพัฒนำด้วยโค้ด
อิกไนเทอร์ พีเอชพี เฟรมเวิร์ค (CodeIgniter PHP Framework) ซึ่งระบบประกอบด้วยส่วนกำรวิเครำะห์
และแนะน ำข้อสอบตำมทักษะผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสำมำรถเลือกรำยวิชำ จำกนั้นระบบจะวิเครำะห์และตัดสินใจ
ว่ำจะแนะน ำข้อสอบข้อใดตำมทักษะของผู้เรียนนั้น นอกจำกนี้เมื่อผู้เรียนท ำแบบทดสอบแล้วเสร็จ ระบบ  
จะรำยงำนผลคะแนนเพื่อสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนว่ำมีหัวข้อหรือบทเรียนใดที่ผู้เรียนจ ำเป็นต้องทบทวน
เพิ่มเติมในข้อที่ท ำผิดเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของตนได้ต่อ นอกจำกนี้ยังมีส่วนจัดกำร 
คลังข้อสอบส ำหรับผู้สอน ซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยกำรเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลชุดข้อสอบ เช่น กำรสร้ำงค ำถำม 
รำยกำรค ำตอบ เฉลยค ำตอบ กำรเพิ่มวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ ก ำหนดระดับควำมยำกง่ำยให้กับข้อสอบ หรือ
ระบุหัวข้อบทเรียนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งยังมีส่วนกำรก ำหนดค่ำข้อมูลผู้เรียน และส่วนกำรตั้งค่ำต่ำงๆ 
ในระบบ เช่น เกรดเฉลี่ย ผลคะแนนในวิชำวิทยำศำสตร์และกำรค ำนวณ หรือผลคะแนนสอบในระบบ  
เป็นต้น 
วิธีการวิจัย 

1) โครงสร้างระบบ 

ในกำรท ำงำนของระบบนั้นจะเร่ิมจำกผู้เรียนล็อกอินเข้ำสู่ระบบ และระบบจะแสดงหน้ำต่ำงสอบถำม
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย ทักษะหรือผลคะแนนในหมวดวิชำที่ก ำหนด จำกนั้น 
จะบันทึกข้อมูล ซึ่งส่วนนี้ผู้เรียนสำมำรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในภำยหลัง และเมื่อเริ่มกำรท ำงำน ส่วนเลือก
ข้อสอบ )Test Generator) จะท ำกำรประมวลผล โดยโหลดกฏควำมสัมพันธ์จำกส่วน Concept Learning 
และตรวจสอบบริบทจำกผู้สอน )Class Constraints) พร้อมทั้งใช้ประวัติผู้เรียน )Student’s Profile) มำ
ตัดสินใจร่วมกันก่อนคัดเลือกและแนะน ำข้อสอบตำมกฏและเงื่อนไขต่ำงๆ พร้อมส่งผลข้อมูลข้อสอบกลับไป
ยังส่วน UI Manager เพื่อแสดงผลต่อไป  นอกจำกนี้ระบบยังมีส่วนจัดกำรข้อมูลข้อสอบใน Configure 
Manager ที่ให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้สอน เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลข้อสอบ รวมทั้งก ำหนดเงื่อนไขกำรเรียนรู้ให้มี
ควำมหลำกหลำยมำกข้ึนผ่ำนเว็บจัดกำรคลังข้อสอบได้ ดังแสดงในภำพที่ 1 
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ภาพที่ 1: โครงสร้ำงระบบ 

2) การด าเนินการวิจัย 
ในกำรด ำเนินกำรวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ ดังนี้ 

2.1) การรวบรวมข้อมูลและการสร้างกฏด้วยทฤษฎีการเรียนรู้และบริบทจากผู้สอน โดยในกำรสร้ำง
กฏเกณฑ์เพื่อคัดเลือกข้อสอบตำมทักษะผู้เรียนนั้น จะพิจำรณำจำก 2 ส่วนคือ ส่วนทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงกำรศึกษำ 
เพรำะเป็นแนวคิดที่ระบุว่ำสำมำรถพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี [1[,]4 [และส่วนบริบทจำกผู้สอน ซึ่งเป็น
เงื่อนไขกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดโดยผู้สอน เพื่อให้กฏเกณฑ์มีควำมยืดหยุ่นตำมบริบทของชั้นหรือตัวผู้เรียนได้มำกข้ึน โดยมี
กำรจัดกำรดังนี้คือ 

2.1.1) การสร้างกฏด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ จะใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike’s 
Theory) [5] ในประเด็นส ำคัญ เช่น กำรเรียนรู้พัฒนำได้ตำมทักษะผู้เรียน กำรเรียนรู้ควรเป็นไปตำมล ำดับควำมยำก
ง่ำยและต่อเนื่อง หรือกำรสะท้อนผลกลับไปยังผู้เรียนจะช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยจะน ำมำสร้ำงเป็นกฏ
ควำมสัมพันธ์ ดังแสดงในตำรำงที่ 1 
 
ตารางที่ 1: กฏกำรเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Theory) 

 
 

2.1.2) การสร้างบริบทการเรียนรู้จากผู้สอน เป็นส่วนที่ให้ผู้สอนสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อมูลต่ำงๆ โดยใช้ประสบกำรณ์กำรสอนหรือบริบทในชั้นเรียนเพื่อก ำหนดรูปแบบกำรแนะน ำข้อสอบร่วมกับทฤษฏี
กำรเรียนรู้ได้ ซึ่งท ำให้กำรคัดเลือกข้อสอบมีควำมยืดหยุ่นและสัมพันธ์กับทักษะผู้เรียนและบริบทของชั้นเรียนได้  
มำกข้ึน ดังตำรำงที่ 2 
ตารางที่ 2: ข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขที่ถูกก ำหนดโดยผู้สอน 
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2.2) การพัฒนาระบบ ในขั้นตอนนี้จะน ำกฏและเงื่อนไขที่ได้จำกขั้นตอนแรกมำประมวลผล
และพัฒนำบนเรสพอนซีพเว็บและใช้โค้ดอิกไนเทอร์ พีเอชพี เฟรมเวิร์ค ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชัน 4 ส่วนคือ 

2.2.1) ส่วนการวิเคราะห์และแนะน าข้อสอบ เป็นส่วนกำรท ำงำนหลักที่น ำทฤษฎี 
กำรเรียนรู้มำสร้ำงเป็นกฏเกณฑ์ (Rule Based) [2],[3] และเงื่อนไขที่ถูกก ำหนดโดยผู้สอนมำวิเครำะห์และ
ประมวลผลร่วมกันก่อนคัดเลือกและแนะน ำข้อสอบแก่ผู้เรียนตำมทักษะที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 
    ภาพที่ 2: ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงผลกำรคัดเลือกข้อสอบตำมข้อก ำหนด 

   

 จำกภำพที่ 2 พบว่ำส่วนกำรเลือกข้อสอบ จะท ำกำรเลือกข้อสอบระดับยำก ให้กับ
ผู้เรียนที่มีทักษะในระดับสูงหรือเก่ง ซึ่งสอดคล้องตำมกฏข้อแรกในทฤษฎีกำรเรียนรู้ นั่นคือระบบจะแนะน ำ
ข้อสอบตำมทักษะผู้เรียน นอกจำกนี้ยังน ำส่วนกำรก ำหนดบริบทจำกผู้สอนมำวิเครำะห์ร่วมกันด้วย เช่น  
จำกประสบกำรณ์ของผู้สอนในชั้นเรียน ควรจะเน้นหรือป้อนข้อสอบในระดับยำกและเพิ่มเนื้อหำเชื่อมโยงไป
ยังเรื่องอื่นๆ เพื่อสอดแทรกควำมรู้ให้กับผู้เรียนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

2.2.2) ส่วนจัดการคลังข้อสอบของผู้สอน  จะมีส่วนก ำหนดค่ำในรำยวิชำและ
รำยละเอียดให้กับข้อสอบในข้อต่ำงๆ เช่น กำรสร้ำงรำยวิชำ ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ให้กับรำยวิชำ 
สร้ำงข้อสอบ ระบุค ำถำมค ำตอบ ก ำหนดระดับควำมยำกง่ำย หรือแทรกลิงค์เรียนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น ดังแสดง
ในภำพที่ 3-4 

 

 

ภาพที่ 3: ตัวอย่ำงหน้ำจอส่วนกำรเพิ่มข้อสอบในคลังข้อสอบ 
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ภาพที่ 4: ตัวอย่ำงหน้ำจอส่วนกำรเพิ่มค ำถำมและค ำตอบ 

2.2.3) ส่วนสรุปข้อมูลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียน เป็นส่วนสรุปผลคะแนนสอบและ
แสดงข้อมูลลิงค์แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถคลิกเลือกเพื่อกลับไปทบทวนบทเรียนในข้อที่ท ำ
ผิดได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้และเพิ่มกำรโต้ตอบระหว่ำงผู้เรียนกับระบบได้มำกขึ้น ดังแสดงในภำพที่ 5 
ระบบจะสรุปผลคะแนน และแสดงหัวข้อคีย์เวิร์ดในข้อที่ผู้เรียนท ำผิดพลำด เพื่อให้ผู้เรียนคลิกเพื่อทบทวน
บทเรียนดังกล่ำวได้ใหม่ 

 

 
ภาพที่ 5: ตัวอย่ำงหน้ำจอส่วนสรุปคะแนนและสะท้อนบทเรียนข้อผิด 

 
5.2.4 ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ ผู้เรียนสำมำรถเพิ่มหรือแก้ไขประวัติกำรเรียนรู้ได้ เช่น ประวัติ

ส่วนตัว ทักษะกำรเรียนรู้ในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งยังสำมำรถเรียกดูประวัติกำรท ำแบบทดสอบในระบบได้ ดังภำพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6: ตัวอย่ำงหน้ำจอจัดกำรหรือแก้ไขประวัติผู้เรียน 

ผลการวิจัย 
ในกำรวิจัยนี้ได้ทดสอบผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนจำกกำรใช้งำนระบบ โดยท ำกำรประเมินและวัดผล

จำกคะแนนของผู้เรียน โดยได้เลือกนักเรียนในโรงเรียนประศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนธำตุ อ ำเภอ  
วำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 20 คนแบบสุ่ม เพื่อทดลองท ำข้อสอบในวิชำกลุ่มวิทยำศำสตร์
จ ำนวน 5 คร้ัง ซึ่งแต่ละคร้ังระบบจะแนะน ำข้อสอบตำมทักษะและผลกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกันตำมข้อก ำหนด
ต่ำงๆ ซึ่งพบว่ำผู้เรียนมีผลสอบโดยเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนตำมล ำดับ ดังภำพที่ 7 
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ภาพที่ 7: ผลคะแนนสอบโดยเฉลี่ยจ ำนวน 5 คร้ังในวชิำวทิยำศำสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 
จ ำนวน 20 คน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ระบบแนะน ำข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภำพของผู้เรียนในรำยบุคคล ซึ่งพัฒนำโดยเรสพอนซีพเว็บและโค้ด
อิกไนเทอร์ พีเอชพี เฟรมเวิร์คจะช่วยวิเครำะห์และแนะน ำข้อสอบแบบอัตโนมัติโดยอำศัยทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
บริบทจำกผู้สอน และประวัติผู้เรียนเข้ำมำช่วยในกำรสร้ำงกฏและเงื่อนไขเพื่อใช้แนะน ำข้อสอบตำมทักษะ
ผู้เรียนได้ ทั้งยังมีส่วนสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนเพื่อสรุปคะแนนและหัวข้อที่ผิดให้ผู้เรียนสำมำรถคลิกเลือก
เพื่อกลับไปทบทวนบทเรียนนั้นๆ อีกได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมและกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกทำงหนึ่ง 
นอกจำกนี้ยังมีส่วนจัดกำรข้อมูลผู้ใช้ ส่วนรำยงำนสรุปภำพรวมในชั้นเรียน และส่วนกำรก ำหนดค่ำต่ำงๆ 
ด้วย 

ในกำรทดสอบระบบนั้น ได้ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนจ ำนวน 20 คนจำกกำรท ำข้อสอบ 
ผ่ำนระบบ 5 ครั้งพบว่ำมีผลคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นตำมล ำดับ โดยในกำรพัฒนำระบบงำนในอนำคตนั้น จะมี
กำรปรับเกณฑ์และปัจจัยในกำรคัดเลือกข้อสอบให้มีควำมหลำกหลำยและมีควำมยืดหยุ่นมำกข้ึน นอกจำกนี้
จะมีกำรเพิ่มส่วนกำรเรียนรู้พฤติกรรมกำรใช้งำนระบบ (User Tracking) และเก็บควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 
(Feedback) ซึ่งจะช่วยให้ระบบสำมำรถน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพิ่มเติมเพื่อแนะน ำข้อสอบตำมทักษะและ
ควำมสนใจเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาส าหรับโรคซึมเศร้าในเด็ก 

Mobile Application Development for Children’s Depression  
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บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้น ำเสนอแอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิต (What the Sick Application) ที่ท ำงำน 

ผ่ำนอุปกรณ์พกพำบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ และน ำเทคโนโลยีฐำนข้อมูลไฟร์เบส กูเกิลแมพแบบเปิด
กำรน ำทำง และแพลตฟอร์ม Sinch มำประยุกต์ใช้งำน วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยมี 2 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนำ
แอปพลิเคชันส ำหรับโรคซึมเศร้ำในเด็ก และ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงข้อมูลทั้งกำรอ่ำนและ
กำรเขียนข้อมูลด้วยเทคโนโลยีฐำนข้อมูลไฟร์เบสที่ถูกน ำมำใช้งำนในแอปพลิเคชันนี้ กำรท ำงำนของระบบคือ 
ผู้ใช้ซึ่งมีอำยุ 10 - 18 ปี ท ำแบบคัดกรองเพื่อตรวจสอบอำกำรป่วยในเบื้องต้น โดยระบบจะแสดงผล  
กำรประเมินอำกำร 2 แบบ คือ มีภำวะโรคซึมเศร้ำ และไม่มีอำกำร ระบบจะแนะน ำแพทย์ในสถำนพยำบำล
ที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้เลือกปรึกษำแพทย์ในระยะใกล้จำกจุดที่ตนเองอยู่ ซึ่งแพทย์ที่ให้ค ำปรึกษำจะสำมำรถ
ตรวจสอบอำกำร รวมทั้งประวัติของผู้ป่วยที่ผ่ำนกำรท ำแบบคัดกรองเพื่อน ำไปประเมินอำกำรต่อไปได้ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ แอปพลิเคชันที่น ำเสนอนี้สำมำรถท ำงำนได้ครบและถูกต้องทุกฟังก์ชัน และกำรน ำ
ฐำนข้อมูลไฟร์เบสมำประยุกต์ใช้งำนสำมำรถท ำงำนได้เป็นอย่ำงดีทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียนข้อมูล ดังนั้น 
แอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิตจึงเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงแพทย์และผู้ป่วยหรือ
ระหว่ำงผู้ป่วยและระบบ ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยไม่มีข้อจ ำกัดในเร่ืองเวลำและสถำนที่ 
 
ค าส าคัญ  : โรคซึมเศร้ำในเด็ก  แบบคัดกรอง  กำรให้ค ำปรึกษำ  แอปพลิเคชนั  ระบบปฏบิัติกำรแอนดรอยด์ 

 
 

Abstract 
  This research proposes "What the Sick" application working via the mobile devices on 

the android operating system. The proposed application applied three technologies: 
Firebase Database, Google Map Navigation and Sinch, to some functions in the system. There 
are two objectives of this research: 1) to develop the application for children’s depression 
and 2) to test performance of data access, both of reading and writing the data, using 
Firebase. The system operation is a user who is 10 – 18 year olds tests the Children’s 
Depression Inventory (CDI) to diagnose the symptoms, then the system will evaluate two 
types of symptoms: either depression or no symptom. Moreover, the system will refer the 
nearest medical facility of the physician to his/her patients and the physician whom the 
patient consulted with will be able to check his/her symptoms, including the history of 
patients who undergo screening to evaluate the symptoms. The results of the research 
showed that the proposed application can perform fully functional and accurate. In addition, 
the use of Firebase to be the database of the system, worked well both of reading and 
writing the data. Therefore, "What the sick" application is a one alternative to communicate 
between physicians and patients, or between patients and the system that are convenient, 
fast, and up-to-date, with no limitations of time and place. 
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บทน า 
 โรคซึมเศร้ำ เป็นควำมผิดปกติของสมอง ที่มีผลกระทบต่อควำมนึกคิด อำรมณ์ ควำมรู้สึก 
พฤติกรรม และสุขภำพกำย แต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ำโรคซึมเศร้ำเป็นผลมำจำกควำมผิดปกติของจิตใจ 
สำมำรถแก้ไขให้หำยได้ด้วยตนเอง ในควำมเป็นจริงโรคซึมเศร้ำเป็นโรคที่เกิดจำกควำมไม่สมดุลของสำรสื่อ
ป ร ะ ส ำ ท  3 ช นิ ด  คื อ  ซี โ ร โ ต นิ น  น อ ร์ เ อ ปิ เ น ฟ ริ น  แ ล ะ โ ด - ป ำ มี น  ( โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ ำ . , 
https://www.bangkokhospital.com/ index.php/th/diseasestreatment/depression)  ซึ่ ง อ ำ ก ำ ร
ป่วยของโรคนี้มีหลำยประเภท แต่ละประเภทจะมีอำกำร ควำมรุนแรงที่แตกต่ำงกัน กระทรวงสำธำรณสุข
เปิดเผยว่ำ คนไทยฆ่ำตัวตำยเพรำะโรคซึมเศร้ำติดอันดับ 3 ของโลก รองจำกประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
สวีเดน ขณะที่องค์กำรอนำมัยโลก หรือ WHO ได้สันนิษฐำนถึงตัวเลขของผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2563 ว่ำโรค
ซึมเศร้ำ จะเป็นปัญหำกำรเจ็บป่วยอันดับ 2 ของประชำกรโลก (คนไทยป่วยซึมเศร้ำ-ฆ่ำตัวตำย., 
http://manager.co.th/goodhealth/ViewNews.aspx?NewsID=9590000028876)  

ในปัจจุบันเด็กและเยำวชนต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมต่ำงๆ  ตำม 
ยุคสมัย เช่น กำรแข่งขันในด้ำนกำรศึกษำที่สูงขึ้น กำรได้รับสำรหรือกำรใช้สื่อในรูปแบบที่หลำกหลำย และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดด อีกทั้งสถำนกำรณ์เด็กและเยำวชนที่เสนอ
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ บ่งบอกว่ำเยำวชนไทยมีพฤติกรรมรุนแรงและสภำวะจิตเบี่ยงเบนเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จำก
รำยงำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ประจ ำปี 2554 ที่ท ำกำรส ำรวจกลุ่มเด็กที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี พบว่ำ  
ด้ำนสุขภำพจิต เด็กและเยำวชนมีควำมเครียดจำกกำรเรียนสูง และเด็กรู้สึกซึมเศร้ำเบื่อหน่ำยต่อเนื่องทุกวัน
เป็นสัปดำห์ และด้ำนพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเด็ก เด็กมีพัฒนำกำรไม่สมวัย (สถำบันรำชำนุกูล  
กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข, 2559) จำกข้อมูลที่ได้กล่ำวมำ เห็นได้ว่ำโรคซึมเศร้ำในเด็กเกิดขึ้นกับ
เด็กและเยำวชนกลุ่มหนึ่ง อย่ำงไรก็ดี หำกเด็กและเยำวชนกลุ่มนี้ได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสมและ
ทันท่วงที จะเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้เด็กสำมำรถกลับมำมีพัฒนำกำรตำมวัยและด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมวัย  
กำรช่วยเหลือเบื้องต้นคือกำรท ำให้เด็กหรือผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในเด็กได้ตระหนักถึงภำวะเสี่ยงของตนเองและ
ให้เด็กได้เข้ำรับกำรรักษำอำกำรด้วยกำรเข้ำพบแพทย์เพื่อรับค ำปรึกษำ แม้ว่ำกำรเข้ำพบแพทย์จะเป็นกำร
ช่วยเหลือที่ดี แต่พบว่ำมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในเด็กเข้ำรับกำรรักษำเป็นจ ำนวนน้อย เนื่องจำกปัจจัยหลำยๆ 
เรื่อง เช่น กำรใช้ชีวิตในสังคมที่ท ำให้ผู้ป่วยไม่กล้ำเข้ำรับกำรรักษำอำกำรโรคซึมเศร้ำอย่ำงเป็นทำงกำร และ
ข้อจ ำกัดเรื่องเวลำ ผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ในวัยเรียนซึ่งจะมีปัญหำในกำรเข้ำพบแพทย์ที่โรงพยำบำลเพรำะมีหน้ำที่ 
ที่ต้องรับผิดชอบ เป็นต้น  
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น งำนวิจัยนี้น ำเสนอ “แอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิต (What the Sick 
Application)” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งำนได้ผ่ำนอุปกรณ์พกพำบนระบบปฏิบตัิกำรแอนดรอยด์ (Android 
Operating System) และได้น ำ 3 เทคโนโลยีในปัจจุบัน คือ ฐำนข้อมูลไฟร์เบส (Firebase Database)  
กูเกิลแมพแบบเปิดกำรน ำทำง (Google Map Navigation) และแพลตฟอร์ม Sinch มำประยุกต์ใช้งำนเข้ำ
กับบำงฟังก์ชันในแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชันส ำหรับ
โรคซึมเศร้ำในเด็ก และ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงข้อมูลทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียนข้อมูล  
ด้วยเทคโนโลยีฐำนข้อมูลไฟร์เบสที่ถูกน ำมำใช้งำนในแอปพลิเคชันนี้ 

ระบบประกอบด้วยส่วนที่พัฒนำบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบจะท ำกำรจัดกำรข้อมูล 
ข่ำวสำรหรือข้อมูลแพทย์ และส่วนที่พัฒนำบนแอปพลิเคชัน ซึ่งแบ่งกำรท ำงำนเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่  
ส่วนแรกส ำหรับผู้ใช้ซึ่งเป็นเด็กอำยุ 10 – 18 ปี ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ 1) ฟังก์ชันติดต่อสื่อสำร

https://www.bangkokhospital.com/
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กับแพทย์ 2) ฟังก์ชันค้นหำแพทย์ที่ระยะทำงใกล้กับผู้ใช้ 3) ฟังก์ชันท ำแบบคัดกรองเพื่อตรวจสอบอำกำร
ป่วยเบื้องต้น 4) ฟังก์ชันแจ้งเตือนตรวจอำกำร และ 5) ฟังก์ชันกำรน ำทำง และส่วนที่ 2 ส ำหรับแพทย์ 
ประกอบด้วย 2 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ 1) ฟังก์ชันติดต่อสื่อสำรกับผู้ป่วย และ 2) ฟังก์ชันกำรแจ้งข่ำวสำร  
กำรท ำงำนของระบบคือ ผู้ใช้ท ำแบบคัดกรองเพื่อตรวจสอบอำกำรป่วยในเบื้องต้น เนื่องจำกกำรสอบถำม
อำกำรจำกผู้ป่วยเอง อำจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยเฉพำะข้อมูลเกี่ยวกับควำมรู้สึกที่ละเอียดอ่อน (แบบคัด
กรองภำวะซึมเศร้ำ ในเด็ก., http://www.dmh.go.th/test/cesd/depress/) โดยระบบจะแสดงผล 
กำรประเมินอำกำร 2 แบบ คือ มีภำวะโรคซึมเศร้ำ และไม่มีอำกำร ระบบจะแนะน ำแพทย์ในสถำนพยำบำล
ที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้เลือกปรึกษำแพทย์ในระยะใกล้จำกจุดที่ตนเองอยู่ ซึ่งแพทย์ที่ให้ค ำปรึกษำจะสำมำรถ
ตรวจสอบอำกำร รวมทั้งประวัติของผู้ป่วยที่ผ่ำนกำรท ำแบบคัดกรองเพื่อน ำไปประเมินอำกำรต่อไปได้ 
 แอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้นนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในเด็กที่ต้องกำรรับรู้ข่ำวสำรที่เป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ำ สำมำรถตรวจสอบอำกำรโรคซึมเศร้ำในเบื้องต้นด้วยตนเองโดยกำรท ำแบบ 
คัดกรอง ตรวจสอบอำกำรของตนเองได้เป็นระยะๆ ติดตำมแพทย์ที่มีในระบบที่อยู่สถำนพยำบำลใกล้กับ
ตนเองได้ด้วยฟังก์ชันน ำทำง ติดต่อแพทย์เพื่อขอรับค ำปรึกษำจำกแพทย์โดยสำมำรถเลือกติดต่อแพทย์ 
ด้วยกำรสนทนำในรูปแบบข้อควำม กำรโทรด้วยเสียง หรือกำรโทรด้วยวิดีโอได้ โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทำงไป
สถำนพยำบำลหรือไม่ต้องไปพบแพทย์โดยตรงได้ ดังนั้นแอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิตจึงเป็นช่องทำงหนึ่ง
ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงแพทย์และผู้ป่วยหรือระหว่ำงผู้ป่วยและระบบ ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
โดยไม่มีข้อจ ำกัดในเร่ืองเวลำและสถำนที่ 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ฐำนข้อมูลไฟร์เบส (Firebase Database) 
ฐำนข้อมูลไฟร์เบส (Firebase คืออะไร ไฟร์เบส บริกำร backend และ แพลตฟอร์ม ครบวงจร

ส ำหรับนักพัฒนำแอพ . , http://www.mindphp.com/คู่ มื อ/73-คืออะไร/3921-what-is-firebase-
backend.html; Firebase Realtime Database., https://firebase.google.com/docs/database/) 
เป็นฐำนข้อมูลแบบ NoSQL ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีกำรท ำให้ข้อมูลตรงกันแบบทันที 
(Realtime) กับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ ฐำนข้อมูลไฟร์เบสมีโครงสร้ำงที่เป็น Key และ Value 
จัดเก็บข้อมูลในลักษณะโหนด หำกต้องกำรเรียกใช้งำนจะเรียกใช้โดยกำรท่องไปยังโหนดที่ต้องกำร ซึ่งท ำให้
มีควำมยืดหยุ่นในกำรเก็บและกำรเข้ำถึงข้อมูล โดยเฉพำะเมื่อข้อมูลมีเป็นจ ำนวนมำก กำรเรียกใช้งำนจะท ำ
ได้รวดเร็วและสะดวกกว่ำกำรใช้ฐำนข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งต้องท ำกำรเชื่อม
ตำรำงเสมอหำกข้อมูลไม่ได้เก็บในตำรำงเดียวกัน ดังนั้นเพื่อท ำให้กำรเรียกใช้ข้อมูลผ่ำนแอปพลิเคชันคลำย
ปมอำรมณ์จิตมีประสิทธิภำพ งำนวิจัยนี้จึงใช้ฐำนข้อมูลไฟร์เบส 

2. กูเกิลแมพแบบเปิดกำรน ำทำง (Google Map Navigation) 
กู เ กิ ล แ ม พ แ บ บ เ ปิ ด ก ำ ร น ำ ท ำ ง  (Launch turn-by-turn navigation. , 

https://developer.here.com/mobile-sdks/documentation/android-premium/topics/map-
guidance.html) หรือกำรน ำทำงแบบ turn-by-turn คือ API จำกบริษัทกูเกิลที่ให้บริกำรเพื่อเปิดกำร 
น ำทำงของกูเกิลแมพพร้อมกับแสดงเส้นทำงไปยังที่อยู่หรือพิกัดที่ระบุโดยอำศัย ละติจูด และลองจิจูดของ
ปลำยทำง ซึ่งเส้นทำงจะได้รับจำกพิกัดปัจจุบันของผู้ใช้เสมอ โดยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงของแผนที่อยู่ตลอด
หำกมีกำรเปลี่ยนของพิกัดของเครื่อง งำนวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้กูเกิลแมพแบบเปิดกำรน ำทำงกับฟังก์ชัน  
กำรน ำทำงในส่วนของผู้ใช้ในระบบ หำกผู้ใช้ต้องกำรเข้ำพบแพทย์ระบบจะแสดงแผนที่น ำทำงไปยัง
สถำนพยำบำลของแพทย์ 

3. แพลตฟอร์ม Sinch 
แพลตฟอร์ม Sinch (Sinch., https://www.sinch.com/docs/) คือชุดพัฒนำซอฟต์แวร์ส ำหรับ

กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์ 2 เครื่องด้วยแอปพลิเคชัน ซึ่งสำมำรถผสำนส่วนของบริกำรของ Sinch 
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รวมกับแอปพลิเคชันบนมือถือหรือเว็บเพื่อเพิ่มคุณลักษณะในกำรติดต่อสื่อสำรได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง  
ซึ่ง Sinch มีบริกำร ได้แก่ Voice Sinch ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรแบบทันทีด้วยเสียง SMS Sinch ส ำหรับ
กำรส่งข้อควำม และ Video Sinch ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งงำนวิจัยนี้ได้น ำกำรบริกำร
ทั้ง 3 รูปแบบมำประยุกต์ใช้กับฟังก์ชันติดต่อสื่อสำรทั้งในส่วนของผู้ใช้และส่วนของแพทย์ 

4. แบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำ 
งำนวิจัยนี้ ใช้แบบคัดกรองภำวะซึมเศร้ำ ในเด็ก  (แบบคัดกรองภำวะซึมเศร้ำ ใน เด็ ก . , 

http://www.dmh.go.th/test/cesd/depress/)  หรื อ  Children’s Depression Inventory: CDI ฉ บั บ
ภำษำไทยเป็นแบบวัดที่กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ประเทศไทย น ำมำใช้ซึ่งเป็นที่น่ำเชื่อถือ โดยที่ 
ศำสตรำจำรย์แพทย์หญิงอุมำพร คลังสมบัติ แปลมำจำกฉบับภำษำอังกฤษที่สร้ำงขึ้นโดย Maria Kovacs 
โดยดัดแปลงจำก Beck Depression Inventory แบบวัดนี้เป็นค ำถำมที่ให้ตอบด้วยตนเอง (Self-report 
instrument) ใช้คัดกรองเด็กอำยุ 10 – 18 ปี ประกอบด้วยค ำถำม 27 ข้อ (สถำบันรำชำนกุูล กรมสุขภำพจิต 
กระทรวงสำธำรณสุข, 2559) เก่ียวกับอำกำรซึมเศร้ำในด้ำนต่ำงๆ ที่พบในเด็ก แต่ละค ำถำมจะประกอบด้วย
ตัวเลือก 3 ข้อ ซึ่งบอกถึงควำมรุนแรงของภำวะซึมเศร้ำในช่วง 2 สัปดำห์ ที่ผ่ำนมำ แต่ละตัวเลือกจะมี
คะแนนควำมรุนแรงของอำกำร คะแนน 0 หมำยถึง ไม่มีอำกำรเศร้ำเลย หรือมีน้อย คะแนน 1 หมำยถึง  
มีอำกำรบ่อยๆ และคะแนน 2 หมำยถึง มีอำกำรตลอดเวลำ คะแนนรวมของ CDI มีได้ตั้งแต่ 0-54 เมื่อรวม
คะแนนทุกข้อแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ปกติ หำกพบว่ำคะแนนรวมสูงกว่ำ 15 ขึ้นไปจำกกำร 
คัดกรองนั่นถือว่ำมีภำวะซึมเศร้ำที่มีนัยส ำคัญทำงคลินิก โดยระบบจะแสดงผลกำรประเมินอำกำร 2 แบบ 
คือ มีภำวะโรคซึมเศร้ำ และไม่มีอำกำร ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้ใช้งำนแอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิตสำมำรถ 
ท ำแบบคัดกรอง เพื่อประเมินอำกำรโรคซึมเศร้ำด้วยตนเองก่อนขอรับค ำปรึกษำจำกแพทย์ในระบบ  
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

กำรออกแบบและพัฒนำระบบ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
1. กำรศึกษำและวิเครำะห์ระบบที่มีอยู่ 

ปัจจุบันแอปพลิเคชันเกี่ยวกับผู้ป่วยทำงจิตวิทยำที่พบเห็นทั่วไปจะเป็นแอปพลิเคชันที่ข้อมูลใน 
แอปพลิเคชันไม่มีควำมยืดหยุ่นต่อกำรใช้งำน และยำกต่อกำรอัปเดตข้อมูลต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ ไม่มีระบบจัดกำรข้อมูลเบื้องหลัง (Back end) ท ำให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้ง 
มีฟังก์ชันกำรใช้งำนที่น้อย เช่น แอปพลิเคชันของกรมสุขภำพจิต ประเทศไทย ชื่อ Sabaijai (แอปพลิเคชั่น
สบำยใจ., http://www.mhcr4.go.th/news-11.html) ที่มีแบบคัดกรองให้ท ำเพื่อประเมินสภำวะทำงด้ำน
จิตใจ และให้ค ำแนะน ำที่จ ำแนกตำมควำมเหมำะสมกับเพศและอำยุ และแอปพลิเค-ชันต้ำนเศร้ำวัยรุ่น ชื่อ 
MindFit (กรมสุขภำพจิต เปิดตัว “มำยด์ฟิต” แอพฯคลำยเศร้ำวัยรุ่นไทย.,  
http://www.thansettakij.com/index.php/content/213864) เพื่อให้วัยรุ่นสำมำรถใช้แอปพลิเคชันนี้ 
ตรวจสอบพลังใจ วัดควำมเศร้ำของตัวเอง จำกนั้นจะมีกิจกรรมคลำยควำมเศร้ำที่กำรปรับเปลี่ยนควำมคิด
และพฤติกรรมให้ท ำ ท ำให้เกิดกำรคิดบวกซึ่งจะสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงจิตใจและเป็นเกรำะป้องกันโรคได้เป็น
อย่ำงดี จะท ำให้วัยรุ่นมีอำกำรดีขึ้น และหำยซึมเศร้ำในที่สุด และแอปพลิเคชันที่ก่อตั้งในต่ำงประเทศ ชื่อ 
Operation Reach Out (Suicide Prevention App.,  
http://www.4mca.com/suicide_prevention_app/) ที่มุ่งเป้ำไปที่กำรป้องกันกำรฆ่ำตัวตำยของทหำร
และทหำรผ่ำนศึก  

นอกจำกนี้มีแอปพลิเคชัน Ooca (Ooca มำรู้จักแอพพลิเคชั่นส ำหรับปรึกษำทำงจิตเวชกัน. , 
https://www.facebook.com/notes/สำส์นจำกผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ/ooca-มำรู้จักแอพพลิเคชั่นส ำหรับ
ปรึกษำทำงจิตเวชกัน/1953879888225744/) ซึ่งให้บริกำรค ำปรึกษำทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิตผ่ำนทำง
สมำร์ทโฟน ใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำรไอโอเอส ( iOS Operating System) และระบบปฏิบัติกำร 
แอนดรอยด์ โดยมีผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำแตกต่ำงกันให้ผู้ใช้เลือกเพื่อขอรับค ำปรึกษำ อย่ำงไรก็ดี Ooca 
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ไม่มีกำรวิเครำะห์อำกำรเบื้องต้น ผู้ใช้ต้องระบุอำกำรหรือปัญหำของตนเองตำมตัวเลือกที่มีอยู่ในระบบ
เท่ำนั้นซึ่งอำจได้ข้อมูลอำกำรไม่ครบ แล้วระบบจะจับคู่ที่ดีที่สุดระหว่ำงสำขำของผู้เชี่ยวชำญและอำกำร 
ของผู้ใช้ กำรให้บริกำรค ำปรึกษำของ Ooca นี้เป็นแบบวิดีโอเพียงอย่ำงเดียว และมีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง
ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย ทั้งนี้แอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิตที่น ำเสนอนี้แตกต่ำงจำกแอปพลิเคชันที่มีอยู่  
ซึ่งมีจุดเด่น ดังนี้ 1) Up-to-date: อัปเดตข้อมูล ข่ำวสำร บทควำมต่ำงๆ ได้ 2) Notification: แจ้งเตือนให้
ผู้ป่วยมำท ำแบบคัดกรองได้อีก เพื่อเปรียบเทียบอำกำรในแต่ละครั้ง 3) Counseling: มีหลำยช่องทำงในกำร
ให้ค ำปรึกษำและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแพทย์ที่มีภำยในระบบได้ และ 4) Information: มีฟังก์ชันให้ผู้ใช้
สำมำรถอ่ำนข้อมูลต่ำงๆ โดยมีกำรอัปเดตจำกระบบ 

2. กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบที่พัฒนำ 
จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลของระบบ สำมำรถออกแบบระบบที่แสดงผู้ใช้ของระบบและกำร

ท ำงำนของระบบได้ดังภำพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ 

3. กำรพัฒนำระบบ 
กำรพัฒนำระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้ ส่วนแรกคือ ส่วนของแอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิต

ที่ท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ โดยใช้ภำษำ JAVA และ JAVA Script ในกำรพัฒนำ ส่วนนี้ 
เป็นส่วนใช้งำนของผู้ใช้หรือผู้ป่วย และแพทย์ และส่วนที่สองคือ ส่วนของเว็บไซต์โดยใช้ภำษำ PHP ในกำร
พัฒนำ ส่วนนี้ดูแลโดยผู้ดูแลระบบเพื่อใช้เป็นส่วนจัดกำรข้อมูลเบื้องหลังส ำหรับสนับสนุนกำรท ำงำนของ 
แอปพลิเคชันให้ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

นอกจำกนี้มีกำรน ำเทคโนโลยีในปัจจุบันมำใช้งำน ได้แก่ ฐำนข้อมูลไฟร์เบสซึ่งถูกใช้เป็นฐำนข้อมูล
ของระบบ กูเกิล-แมพแบบเปิดกำรน ำทำงซึ่งถูกใช้ส ำหรับฟังก์ชันน ำทำงให้กับผู้ใช้เพื่อไปพบแพทย์ 
ที่สถำนพยำบำลที่ระบุไว้ในระบบ และแพลตฟอร์ม Sinch ซึ่งถูกใช้ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ใช้และ
แพทย์ทั้งในรูปแบบข้อควำม กำรโทรด้วยเสียง หรือกำรโทรด้วยวิดีโอ รำยละเอียดกำรใช้งำนตำมกลุ่มผู้ใช้ 3 
กลุ่ม มีดังนี้ 

1) ผู้ใช้ (อำยุ 10 – 18 ปี) สมัครสมำชิกเพื่อเข้ำใช้งำนระบบ เมื่อเข้ำสู่ระบบผู้ ใช้สำมำรถท ำแบบ 
คัดกรองเพื่อตรวจสอบอำกำรป่วยเบื้องต้น ได้รับกำรแจ้งเตือนเพื่อตรวจอำกำรเป็นระยะๆ ติดต่อสื่อสำรกับ
แพทย์ ค้นหำแพทย์ที่ระยะทำงใกล้กับผู้ใช้ได้ ใช้ฟังก์ชันกำรน ำทำงไปหำแพทย์ และดูข่ำวสำรได้ 
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2) แพทย์ เมื่อผู้ดูแลระบบได้บันทึกข้อมูลของแพทย์ผ่ำนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จำกนั้นแพทย์จะเข้ำ
ระบบได้และสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับผู้ป่วย และสำมำรถแจ้งข่ำวสำรในระบบได้ 

3) ผู้ดูแลระบบ เมื่อเข้ำสู่ระบบผู้ดูแลระบบสำมำรถแจ้งหรือประกำศข่ำวสำรแก่ผู้ใช้งำนผ่ำน 
แอปพลิเคชันได้ และสำมำรถจัดกำร (เพิ่ม ลบ หรือแก้ไข) ข้อมูลแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
ในสถำนพยำบำลและมีใบประกอบวิชำชีพอย่ำงถูกต้อง ทั้งนี้ข้อมูลแพทย์ดังกล่ำวจะได้รับกำรตรวจสอบก่อน
กำรเพิ่มข้อมูลแพทย์นั้นลงในระบบ 

4. กำรทดสอบระบบ 
หลังจำกกำรพัฒนำระบบในส่วนของเว็บไซต์และส่วนของแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกำร

ทดสอบระบบ ผู้วิจัยได้ท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบ ด้วยกำรทดสอบแบบกล่องด ำ (Black box 
testing) เพื่อทดสอบว่ำฟังก์ชันต่ำงๆ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

นอกจำกนี้เพื่อท ำให้มั่นใจว่ำกำรน ำเทคโนโลยีฐำนข้อมูลไฟร์เบสมำประยุกต์ใช้งำนจะไม่ส่งผล  
ต่อประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงข้อมูลทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียนข้อมูลลงฐำนข้อมูลเมื่อท ำงำนผ่ำนแอปพลิเคชัน 
ผู้วิจัยได้ทดสอบหำระยะเวลำเฉลี่ยของกำรดำวน์โหลดข้อมูลข่ำวสำรแบบชั้นเดียวและแบบมำกกว่ำหนึ่งชั้น 
(ท่องเข้ำไปยังโหนดข้อมูลมำกกว่ำหนึ่งชั้น) แบบละ 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะดำวน์โหลดข่ำวสำรจ ำนวน 10, 20 
และ 30 แถวตำมล ำดับ และทดสอบกำรบันทึกข้อมูลลงในฐำนข้อมูลไฟร์เบสด้วย ส ำหรับเทคโนโลยีกูเกิล 
แมพแบบเปิดกำรน ำทำงและแพลตฟอร์ม Sinch ในส่วนของแอปพลิเคชันนั้น ผู้วิจัยท ำกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพด้วยกำรทดสอบแบบกล่องด ำ 
 
ผลการวิจัย 

 ผลกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบ ด้วยกำรทดสอบแบบกล่องด ำโดยผู้วิจัย พบว่ำ ระบบทั้ง 2 
ส่วน คือส่วนของแอปพลิเคชันและส่วนของเว็บไซต์สำมำรถท ำงำนได้ครบและถูกต้องทุกฟังก์ชัน ดังตัวอย่ำง
กำรท ำงำนของระบบดังนี้  

1. ส่วนของแอปพลิเคชนั 
เริ่มต้นผู้ใช้ สำมำรถสมัครสมำชิกเพื่อเข้ำใช้งำนระบบได้ดังภำพที่ 2  เมื่อผู้ใช้เข้ำสู่ระบบจะพบ

หน้ำจอข่ำวสำรจำกแพทย์หรือผู้ดูแลระบบ และหำกต้องกำรสนทนำกับแพทย์ที่ผู้ใช้ติดตำมอยู่ ให้เลือกที่
ไอคอน  จะปรำกฏหน้ำจอเมนูกำรสนทนำพร้อมทั้งบอกสถำนะกำรใช้งำนของแพทย์ขณะนั้น ดังภำพที่ 
3 

 

    
ภาพที่ 2 หน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบและกำรสมัคร

สมำชิก 
ภาพที่ 3 หน้ำจอข่ำวสำรและกำรสนทนำกบัแพทย์ 

ที่ผู้ใช้ติดตำม 
ผู้ใช้สำมำรถท ำแบบคัดกรองได้โดยเลือกที่ไอคอน  ด้ำนขวำล่ำงในภำพที่ 3 ระบบจะแสดงเมนู

ย่อยให้ผู้ใช้เลือกที่เมนูทดสอบอำกำรเพื่อท ำแบบคัดกรองและท ำจนครบทุกข้อเพื่อประเมินผลกำรคัดกรอง 
ดังภำพที่ 4  
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หำกผู้ใช้ตั้งค่ำกำรแจ้งเตือนตรวจอำกำร เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งสัญญำณเสียง
เตือนพร้อมกับแสดงข้อควำมขึ้นที่แถบกำรแจ้งเตือนของสมำร์ทโฟนขึ้นเพื่อให้ท ำแบบคัดกรองอำกำรอีกครั้ง 
ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องกำรค้นหำแพทย์ที่อยู่สถำนพยำบำลระยะทำงใกล้กับผู้ใช้สำมำรถเลือกที่ไอคอน   
ด้ำนขวำบนในภำพที่ 3 ระบบจะแสดงไดอะล็อกแนะน ำแพทย์ที่มี ระยะทำงห่ำงจำกผู้ใช้งำนน้อยที่สุดไปหำ
มำกที่สุดตำมล ำดับ และผู้ใช้สำมำรถเลือกติดตำมแพทย์ได้ที่ไดอะล็อกนี้ดังภำพที่ 5 

    
ภาพที่ 4 หน้ำจอท ำและประเมินผลกำรคัดกรอง ภาพที่ 5 หน้ำจอค้นหำแพทย์และเลือกติดตำมแพทย์ 

  
  หำกผู้ใช้ต้องกำรสนทนำกับแพทย์ สำมำรถกดที่ชื่อแพทย์จะปรำกฏหน้ำจอเมนูข้อมูลแพทย์ และ
เมนูสนทนำ ถ้ำเลือกที่เมนูข้อมูลแพทย์แล้ว ผู้ใช้สำมำรถเลือกไอคอน  เพื่อแสดงเส้นทำงน ำทำงไปยัง
สถำนพยำบำลที่แพทย์อยู่ หรือถ้ำเลือกที่เมนูสนทนำ จะแสดงหน้ำจอกำรสนทนำแบบข้อควำมกับแพทย์ ดัง
ภำพที่ 6 หำกผู้ใช้ต้องกำรสนทนำแบบเสียงหรือวิดีโอ ให้เลือกไอคอนโทรศัพท์หรือวิดีโอตำมล ำดับ ที่
ด้ำนขวำบนในภำพที่ 6 จะปรำกฏหน้ำจอกำรสนทนำ ดังภำพที่ 7 

    
  ภาพที่ 6 หน้ำจอน ำทำงและกำรสนทนำแบบ

ข้อควำม 
ภาพที่ 7 หน้ำจอกำรสนทนำแบบเสียงและแบบวิดีโอ 

 ส ำหรับแพทย์ เมื่อเข้ำสู่ระบบได้แล้วสำมำรถแจ้งข่ำวสำรโดยเพิ่มรำยละเอียดข่ำวสำรในหน้ำจอกำร
แจ้งข่ำวสำรได้ทั้งกำรพิมพ์ข้อควำม เพิ่มรูปภำพ ไฟล์ และลิงก์ ดังภำพที่ 8 
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ภาพที่ 8 หน้ำจอข่ำวสำรและกำรแจ้งข่ำวสำรของแพทย์ 

2. ส่วนของเว็บไซต์   
ในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบมีหน้ำที่ในกำรจัดกำร (เพิ่ม ลบ แก้ไข) ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ และแจ้งหรือ

ประกำศข่ำวสำรแก่ผู้ใช้งำนในแอปพลิเคชัน ดังภำพที่ 9 

  
 

 
ภาพที่ 9 หน้ำจอกำรแจ้งข่ำวสำรและกำรจัดกำรข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ 

 
ผลกำรทดสอบหำระยะเวลำเฉลี่ยของกำรดำวน์โหลด (กำรอ่ำน) ข้อมูลข่ำวสำรแบบชั้นเดียวและ

แบบมำกกว่ำหนึ่งชั้น พบว่ำ ระยะเวลำเฉลี่ยของกำรดำวน์โหลดข้อมูลทั้ง 2 แบบ เป็นปกติกล่ำวคือสำมำรถ
ดำวน์โหลดข้อมูลได้ถูกต้องโดยที่ระยะเวลำเฉลี่ยเพิ่มข้ึนตำมจ ำนวนแถวข้อมูลที่เพิ่มข้ึน แสดงดังภำพที่ 10 
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ภาพที่ 10 ผลกำรทดสอบระยะเวลำเฉลี่ยของกำรดำวนโ์หลดขอ้มูลข่ำวสำรแบบชัน้เดียว 

และแบบมำกกว่ำหนึ่งชั้น 
ผลกำรทดสอบกำรบันทึก (กำรเขียน) ข้อมูลลงในฐำนข้อมูลไฟร์เบส พบว่ำ กำรบันทึกข้อมูลท ำได้

เป็นปกติ นั่นคือข้อมูลถูกบันทึกลงฐำนข้อมูลอย่ำงถูกต้อง แม้ว่ำจะไม่สำมำรถหำระยะเวลำในกำรทดสอบ
กำรบันทึกข้อมูลได้ เนื่องจำกกำรใช้ฐำนข้อมูลชนิดนี้มีกำรท ำงำนที่เรียกว่ำ เทรด (Thread) ซึ่งจะแยกกำร
ท ำงำนในส่วนของกำรบันทึกข้อมูลออกเป็นอีกหนึ่งเทรดซึ่งจะไม่ยุ่งเก่ียวกับกำรท ำงำนของฟังก์ชันในระบบ 

ดังนั้นจำกผลกำรทดสอบข้ำงต้นท ำให้งำนวิจัยนี้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทั้งในส่วนของกำร
พัฒนำแอปพลิเค-ชันที่ทุกๆ ฟังก์ชันท ำงำนได้ถูกต้องและครบถ้วน กำรน ำฐำนข้อมูลไฟร์เบสมำประยุกต์ใช้
งำนสำมำรถท ำงำนได้เป็นอย่ำงดีทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียนข้อมูล  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 งำนวิจัยนี้น ำเสนอกำรพัฒนำ “แอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิต (What the Sick Application)” 
ซึ่งเป็นแอป-พลิเคชันที่ใช้งำนได้ผ่ำนอุปกรณ์พกพำบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ และน ำเทคโนโลยี
ฐำนข้อมูลไฟร์เบส กูเกิลแมพแบบเปิดกำรน ำทำง และแพลตฟอร์ม Sinch มำประยุกต์ใช้งำน โดยมี
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนำแอป-พลิเคชันส ำหรับโรคซึมเศร้ำในเด็ก และ 2) เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงข้อมูลทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียนข้อมูลด้วยเทคโนโลยีฐำนข้อมูลไฟร์เบสที่ถูก
น ำมำใช้งำนในแอปพลิเคชันนี้ ระบบประกอบด้วยส่วนที่พัฒนำบนเว็บไซต์ ซึ่งดูแลโดยผู้ดูแลระบบ และ 
ส่วนที่พัฒนำบนแอปพลิเคชัน ซึ่งแบ่งกำรท ำงำนเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนผู้ใช้ (อำยุ 10 -18 ปี) และ 
ส่วนแพทย์  
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในส่วนของกำรพัฒนำแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นั้นทุกๆ ฟังก์ชันท ำงำนได้ถูกต้อง
และครบถ้วนด้วยกำรทดสอบแบบกล่องด ำ และกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงข้อมูลด้วยกำรน ำ 
ไฟร์เบสมำประยุกต์ใช้งำนสำมำรถท ำงำนได้เป็นอย่ำงดีทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียนข้อมูล ในงำนวิจัยนี้ผู้วิจัย
ไม่ได้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบของแพทย์และผู้ใช้ เนื่องจำกเป็นช่วงเริ่มต้นที่ผู้วิจัย
ต้องกำรพัฒนำต้นแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพำส ำหรับโรคซึมเศร้ำในเด็ก จ ำเป็นต้องท ำกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพของระบบก่อนทั้งในด้ำนกำรท ำงำนของฟังก์ชันต่ำงๆ และกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มำประยุกต์ใช้งำน เพื่อท ำให้มั่นใจได้ว่ำจะไม่เกิดข้อผิดพลำดส ำหรับกำรน ำไปใช้ งำนจริง ทั้งนี้ในงำนวิจัย 
ที่ต่อเนื่องจะเป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบของแพทย์และผู้ใช้ต่อไป  
 แอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้นนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในเด็กที่ต้องกำรรับรู้ข่ำวสำรที่เป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ำ สำมำรถตรวจสอบอำกำรโรคซึมเศร้ำในเบื้องต้นด้วยตนเองโดยกำรท ำแบบ 
คัดกรอง ตรวจสอบอำกำรของตนเองได้เป็นระยะๆ ติดตำมแพทย์ที่มีในระบบที่อยู่สถำนพยำบำลใกล้กับ
ตนเองได้ด้วยฟังก์ชันน ำทำง ติดต่อแพทย์เพื่อขอรับค ำปรึกษำจำกแพทย์โดยสำมำรถเลือกติดต่อแพทย์ด้วย
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กำรสนทนำในรูปแบบข้อควำม กำรโทรด้วยเสียง หรือกำรโทรด้วยวิดีโอได้ โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทำงไป
สถำนพยำบำลหรือไม่ต้องไปพบแพทย์โดยตรงได้ ดังนั้นแอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิตจึงเป็นช่องทำงหนึ่ง
ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงแพทย์และผู้ป่วยหรือระหว่ำงผู้ป่วยและระบบ ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
โดยไม่มีข้อจ ำกัดในเร่ืองเวลำและสถำนที่ 
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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้ำงแอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ ส ำหรับ

นักเรียนพิกำรทำงสำยตำ 2) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมพื้นบ้ำน
จำกนิทำนเสียง และ 3) เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียง
สองภำษำ ส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนพิกำรทำงสำยตำ โรงเรียน
โสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 20 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรทดสอบ 
เป็นแบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจที่มีต่อภำพรวมแอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ สถิติที่ใช้ใน
กำรวิจัยครั้งนี้คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียง
สองภำษำ ส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีควำมสมบูรณ์ครบ 
ตำมขอบเขตกำรพัฒนำ ส ำหรับควำมคิดเห็นของนักเรียนพิกำรทำงสำยตำโดยรวมอยู่ในระดับดีมำก  
กล่ำวโดยสรุปว่ำ แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ ส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ โรงเรียนโสต
ศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับประถมศึกษำมีควำมเหมำะสมเพื่อน ำไปใช้งำน  

 
ค าส าคัญ  : แอปพลิเคชั่น  นิทำนเสียงสองภำษำ  เด็กพิกำรทำงสำยตำ 

 
Abstract 

There were four objectives for this research; 1) to create an application called local Thai 
fables for blind children 2) to cultivate virtues and moralities and also educate folk cultures 
through Thai fables  and 3) to evaluate users satisfaction towards the application. The 
samples were 20 blind primary students at Phetchabun Blind Children's Learning Center. The 
instruments of this study were questionnaires used to measure user satisfaction. Statistic is 
mean and the standard deviation. The results show that the bilingual Thai fables application 
for blind primary students was successfully developed. The blind students were satisfied 
with a good level. Summarization, Bilingual Thai Fables Application for Blind Children at 
Phetchabun Blind Children's Learning Center for blind primary students is appropriate to use.  

 
 Keywords  :  Application,  Bilingual Thai Fables, Blind Children  
 
บทน า 
 แม้จะมองไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะไม่มีควำมรู้หรือหำควำมรู้เพิ่มเติมไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงได้เพื่อสร้ำงแอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ ส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำขึ้น เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผู้พิกำรทำงสำยตำเป็นที่ทรำบกันดีว่ำกำรเรียนภำษำอังกฤษนั้นเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งของคนไทย
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จ ำนวนมำก เพรำะกำรเรียนภำษำอังกฤษให้เกิดประสิทธิภำพ ต้องใช้ทักษะทำงกำรเรียนรู้ทั้งสี่ทักษะ ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน โดยเฉพำะกำรอ่ำน ถ้ำขำด ควำมสำมำรถทำงกำรมองเห็นไปแล้ว จะท ำ
อย่ำงไรให้อ่ำนแล้วเกิดควำมเข้ำใจได้ และนี้คือค ำถำมที่ผู้ท ำวิจัยตั้งขึ้นเพื่อน ำ มำผลิตอุปกรณ์เพื่อช่วยให้
นักเรียนพิกำรทำงสำยตำ สำมำรถเห็นภำพผ่ำนเสียงที่ได้ยิน ดังนั้นนี้ผู้วิจัยจึงได้ผลิตแอปพลิเคชั่น ที่จะช่วย
ให้นักเรียนผู้พิกำรทำงสำยตำได้ฝึกฟังนิทำนพื้นบ้ำน ซึ่งมีสองภำษำให้นักเรียนได้ฝึกฟังสลับไปมำ อีกทั้ง 
ยังเป็นกำร ฝึกทักษะกำรฟังเสียงภำษำอังกฤษให้กับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำอีกด้วย ปัญหำอีกประกำรหนึ่ง
ที่ผู้วิจัยได้พบเห็นจำกกรณีศึกษำโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ เมื่อเด็กพิกำรทำงสำยตำอ่ำนนิทำน
จำกหนังสือเบรลล์ที่ท ำให้มีควำมรู้สึกที่ไม่สนุก เพรำะหนังสือเบรลล์ทั่วไปไม่สำมำรถสัมผัสได้ถึงภำพ หรือไม่
สำมำรถที่จะนึกถึงภำพประกอบต่ำงๆได้ ถ้ำไม่ได้รับกำรอธิบำยอย่ำงละเอียดจำกครูผู้สอน หรือจำกคน
สำยตำปกติ อีกทั้งจ ำนวนหนังสือเบรลล์ที่มีน้อยกว่ำจ ำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน รวมทั้งสื่อภำพนูนต่ำงๆ และ
สื่ออ่ืนๆที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด และต้องใช้อย่ำงทะนุถนอม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน ำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เด็ก
พิกำรทำงสำยตำได้ฟังหนังสือเสียงจำกออนไลน์ เพรำะเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่นิยมมำก  
ในปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่ำ ผู้ปกครองที่บ้ำน หรือ ครู พี่เลี้ยง ดูแลเด็กพิกำรทำงสำยตำหรือคนใกล้ตัวเด็กใช้
อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ ำอยู่แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตใช้ง่ำย ทุกๆคนสำมำรถเรียนรู้ได้โดยรวดเร็ว   
จำกปัญหำดังกล่ำวผู้วิจัยมีแนวคิดผลิตนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับ
นักเรียนพิกำรทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งน ำเสนอเสียงสองภำษำ เรื่องของนิทำน 
ในรูปแบบแอปพลิเคชั่น ซึ่งหนังสือเสียงในรูปแบบแอปพลิเคชั่นนั้นสำมำรถฟังได้ทุกสถำนที่ โดยผู้ปกครอง 
หรือ ครู พี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กพิกำรทำงสำยตำจะลดกำรสิ้นเปลืองในกำรสั่งซื้อหนังสือเบรลล์เพื่อให้นักเรียนผู้
พิกำรทำงสำยตำ และเด็กๆยังได้ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่นจำกกำรฟังหนังสือเสียงสองภำษำ เรื่องนิทำนพื้นบ้ำน ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคอีสำน 
และภำคใต้ และเป็นแรงจูงใจให้เด็กพิกำรทำงสำยตำอยำกเรียน วิชำภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย 
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยคือ 1) เพื่อสร้ำงแอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ ส ำหรับนักเรียนพิกำร
ทำงสำยตำ 2) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมพื้นบ้ำนจำกนิทำนเสียง 
และ 3) เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ ส ำหรับ
นักเรียนพิกำรทำงสำยตำ: กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีขอบเขตกำรท ำงำนดังนี้ 
 
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

รูปแบบเนื้อหำที่ใชป้ระกอบในกำรผลิตนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเนื้อหำจะเป็นนิทำนพื้นบ้ำน จ ำนวน 5 
เร่ือง มุ่งศึกษำเฉพำะเนื้อหำที่เก่ียวข้องกับวิธีกำรผลิตนทิำนพืน้บ้ำนเสียงสองภำษำ เพื่อมุ่งเน้นกำรดึงดดูให้
เด็กพิกำรทำงสำยตำอยำกศึกษำวิชำภำษำ อังกฤษ ผู้วิจยัไดส้อบถำมเด็กพิกำรทำงสำยตำ และ ผู้ดูแลเด็ก ใน
เร่ืองกำรเรียนรู้เรื่องนิทำน ได้ทรำบว่ำเด็กพิกำรทำงสำยตำมีควำมชอบนิทำนพื้นบ้ำนทั้ง 5 เร่ืองดังนี้ 
 1) นิทำนพื้นบ้ำนภำคเหนือ เร่ืองขำยปัญญำ 
 2) นิทำนพื้นบ้ำนภำคกลำง เรื่องพระนำงจำมเทวี 

3) นิทำนพื้นบ้ำนภำคอีสำน เร่ืองขี้เหล้ำเล่นหม้อ 
4) นิทำนพื้นบ้ำนภำคใต้ เร่ืองเขำทะนำน 
5) นิทำนพื้นบ้ำนภำคใต้ เร่ืองลกูเนรคุณ 

ขอบเขตประชำกร 
นักเรียนที่พิกำรทำงสำยตำ และ ด้อยโอกำสทำงสำยตำ ไม่รวมถึงเด็กพิกำรซ้ ำซ้อน โรงเรียนโสต

ศึกษำจังหวัด เพชรบูรณ์ ในระดบัประถมศึกษำ จ ำนวน 20 คน 
พื้นที่  
โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
1.ประสิทธิภำพกำรผลิตนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำร
ทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ สูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 75 
2. ควำมพึงพอใจของเด็กพิกำรทำงสำยตำ โดยทดสอบกำรฟังนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังพัฒนำอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  
 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
  Thooft and Nancy (2011) ได้ศึกษำเรื่อง ผลกำรใช้หนังสือเสียงด้ำนควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนและ
กำรสร้ำงแรงจูงใจ เป็นกำรวิจัยแบบเชิงปฏิบัติกำร มีวัตถุประสงค์ กำรวิจัย คือ 1) กำรเปรียบเทียบระหว่ำง
หนังสือเสียงกับหนังสือเรียน ปกติว่ำประเภทไหนมีควำมเข้ำใจและเกิดแรงจูงใจมำกกว่ำกัน 2) กำร
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนปกติ กับนักเรียนพิเศษ ซึ่งมีวิธีกำรเรียนกำรสอน โดยใช้
หนังสือเสียงและหนังสือเรียนปกติที่มีประสิทธิภำพ ผลกำรวิจัยพบว่ำ หนังสือเสียงเป็นเครื่องมือทำง
กำรศึกษำที่ช่วยส่งเสริมกำรอ่ำนเพื่อเกิดควำมเข้ำใจและสร้ำงแรงจูงใจให้กับนักเรียนและยังพบอีกว่ำหนังสือ
เสียงช่วยกระตุ้นในกำรอ่ำนของนักเรียน โดยมีคะแนนที่ได้จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนก็เพิ่มขึ้น 
อีกด้วย ธรรม จตุนำม (2545) ได้ท ำวิจัยเรื่อง กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่ำนหนังสือเสียงระบบเดซี
กับภำษำไทยส ำหรับ คนตำบอด ใช้วิธีกำร ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้หนังสือเสียงระบบเดซี และส ำรวจ
ควำมพึงพอใจในกำรใช้คำ สั่งในโปรแกรมและเครื่องอ่ำนหนังสือเสียงระบบเดซี กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียน
ตำบอดที่เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจำนวน 40 คน ได้ฝึกใช้ และนำข้อมูลมำวิเครำะห์โดย 
ใช้ค่ำร้อยละผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนต้องกำรใช้หนังสือเสียงระบบเดซีที่เชื่อมตัวอักษร และเสียงในหนังสือ
เพื่อกำรค้นคว้ำมำกที่สุดมีควำมพึงพอใจกำรใช้เครื่องอ่ำนหนังสือเสียงเพล็กซ์ทอล์กมำกกว่ำโปรแกรม  
เอลพีเพล เยอร์และโปรแกรมเพลย์แบ็ค 2000 สำเหตุเพรำะเครื่องอ่ำนหนังสือเสียงเพล็กทอล์กใช้ง่ำย
สะดวก นฤมล (2555) แสงดวงแขและเจริญเนตร แสงดวงแข  ได้ทำงำนวิจัยเรื่อง กำรประเมินและพัฒนำ
คุณภำพของหนังสือเสียง ที่ได้รับบริจำคในห้องสมุด โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดธรรมสำกล อ.หำดใหญ่    
จ.สงขลำ ใช้วิธีกำรประเมินคุณภำพของหนังสือเสียงในห้องสมุดของโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดธรรมสำกล 
หำดใหญ่กลุ่มตัวอย่ำงคือ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดธรรมสำกลหำดใหญ่และอำจำรย์  
จำนวน 7 คน นักเรียนระดับชั้นอนุบำล จำนวน 6 คน นักเรียนระดับ ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษำตอนต้น  
(ป.1-3) จำนวน 14 คน และนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษำ ตอนปลำย (ป.4-6) จำนวน 20 
คน ผลกำรวิจัยพบว่ำคุณภำพของหนังสือเสียงส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ทั้งนี้กลุ่มเป้ำหมำย ได้แสดงควำม
คิดเห็น เก่ียวกับคุณลักษณะของหนังสือเสียงที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้พิกำรทำงสำยตำ 
สุภมำส บุญสม ณรงค์ สมพงษ์ และ ณัฐพล ร ำไพ (2558) ได้พัฒนำหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อำเซียน
ศึกษำ ส ำหรับนักเรียนผู้มีควำมบกพร่องทำงสำยตำโรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพ กำรวิจัยครั้งนี ้
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนำ หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อำเซียนศึกษำส ำหรับนักเรียนผู้มีควำมบกพร่อง
ทำงสำยตำ ที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี 3) เพื่อศึกษำดัชนีประสิทธิผล
ของหนังสือเสียงระบบเดซีและ 4) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนผู้มีควำมบกพร่องทำงสำยตำที่ มีต่อ
หนังสือเสียงระบบเดซี กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนผู้มีควำมบกพร่องทำงสำยตำ โรงเรียนสอน
คนตำบอดกรุงเทพ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557 ซึ่งได้จำกกำรเลือกแบบ
เจำะจงมำจ ำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ใน กำรวิจัย ได้แก่ หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อำเซียนศึกษำ  
แบบประเมินคุณภำพสำหรับผู้ เชี่ยวชำญ แบบทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน และแบบสอบถำม  
ควำมพึงพอใจสำ หรับนักเรียนผู้มีควำมบกพร่องทำงสำยตำ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย  
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ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำดัชนีประสิทธิผล และ Z-Test ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) หนังสือเสียงระบบ 
เดซี เรื่อง อำเซียนศึกษำ ส ำหรับนักเรียนผู้มีควำมบกพร่องทำงสำยตำ มีคุณภำพโดยรวมอยู่ในระดับดี 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.52 เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเนื้อหำอยู่ในระดับดี ด้ำนเทคนิคอยู่ในระดับ 
ดีมำก พร้อมทั้งมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 70/70 2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสียงระบบ 
เดซี สูงกว่ำคะแนนก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 3) ค่ำดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสียง
ระบบ เดซี เรื่อง อำเซียนศึกษำ ซึ่งหมำยควำมว่ำ นักเรียนผู้มีควำมบกพร่องทำงสำยตำ มีควำมก้ำวหน้ำ
ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58 และ 4) ควำมพึงพอใจของนักเรียนผู้มีควำมบกพร่องทำงสำยตำ ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสือเสียงระบบเดซี อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74 
 
วิธีการวิจัย 

กำรด ำเนินกำรวิจัยกำรผลิตแอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวิธีด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
ศึกษำประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนพิกำรสำยตำด้อยโอกำส โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัด

เพชรบูรณ์ ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 20 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) หนังสือเสียงสองภำษำด้วยรูปแบบ

ออนไลน์ โดยมีนิทำนพื้นบ้ำนจ ำนวน 5 เรื่อง 2) แบบประเมินคุณภำพของกำรผลิตแอปพลิเคชั่นนิทำน
พื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัด
เพชรบูรณ์ 3) แบบประเมินคุณภำพควำมพึงพอใจ ของนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ 

3. ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
      1 ศึกษำเนื้อหำนิทำนพื้นบ้ำน จ ำนวน 5 เรื่องจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ดูแลนักเรียนโอกำส
โรงเรียนโสตศึกษำ จังหวัดเพชรบูรณ์ และน ำมำเรียบเรียงเนื้อหำให้มีควำมเหมำะสมส ำหรับเด็กพิกำรทำง
สำยตำและเด็กด้อยโอกำส ทำงกำรมองเห็น 
       2 กำรผลิตแอปพลิเคชั่นนิทำนหนังสือเสียงสองภำษำนั้น ผู้วิจัยพัฒนำรูปแบบออนไลน์ 
โดยกำรพัฒนำนั้น ผู้วิจัยเข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำเว็บไซต์กับเอกชน จำกนั้นผลิตนิทำนหนังสือเสียง
สองภำษำขึ้นเพื่อให้ผู้พิกำรสำมำรถเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้ โดยมีผู้ดูแลผู้พิกำรเป็นผู้ช่วยในกำรเข้ำ
ระบบ ส ำหรับกำรตกแต่งเสียงสองภำษำ ผู้วิจัยเชิญเจ้ำของภำษำร่วมอัดเสียงเพื่อส ำเนียง ที่ชัดเจนและ
ถูกต้อง โดยใช้โปรแกรม Sound Record อัดเสียงพูด จนได้โปรแกรมเสียงอัดทั้งหมด 5 เนื้อเร่ือง 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
       1 หำค่ำเฉลี่ย (  )  ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน (S) คะแนนควำมรูค้วำมเข้ำใจและแปลผลกำร
วิเครำะห์ 

2 เปรียบเทียบควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรผลิตแอปพลิเคชัน่นทิำนพืน้บ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยกำรทดสอบ
ค่ำ t (t-test) 
  
ผลการวิจัย 

ผลกำรผลิตแอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับ
นักเรียนพิกำรทำง สำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น ประกอบด้วยแท็บเล็ตหรือสมำร์ทโฟน  
พร้อมด้วยแอปพลิเคชั่นนิทำนสอนใจแบบสองภำษำ(Thai Fables) แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสอง
ภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ ประกอบด้วยนิทำนพื้นบ้ำน และ
บทควำมสอนใจ จ ำนวน 5 เรื่อง ด้ำน User Interface ของแอปพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้สร้ำงปุ่มเล่นเสียงทั้งสอง
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ภำษำอยู่ในระนำบเดียวกันรวมทั้งปุ่มหยุดกำรเล่นเสียงด้วย  เมื่อผู้พิกำรทำงสำยตำต้องกำรฟังเสียงสลับ 
ไปมำทั้งสองภำษำหรือหยุดเล่นเสียงนิทำน ก็สำมำรถรูดนิ้วผ่ำนหน้ำจอในระนำบเดียวกันได้เลย โดยไม่ต้อง
เลื่อนนิ้วขึ้นลงให้เกิดควำมยำกล ำบำก 

 

   

  

 
 

รูปที่ 1 แอปพลิเคชั่นนทิำนสอนใจแบบสองภำษำ (Thai Fables) 
การทดลองระบบ 

จำกกำรทดสอบแอปพลิเคชั่นนิทำนสอนใจแบบสองภำษำ(Thai Fables) แอปพลิเคชั่นนิทำน
พื้นบ้ำนเสียงสอง ภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ โดยกำรท ำงำน 
จำกรูปที่ 1 คือ ปุ่มกำรท ำงำน คือ ปุ่มที่ 1 บรรยำยเสียงนิทำนภำษำอังกฤษ ปุ่มที่ 2 หยุดกำรบรรยำยเสียง
เสียงเมื่อเล่นเสียงภำษำอังกฤษ หรือเสียงภำษำไทย ปุ่มที่ 3 บรรยำยเสียงนิทำนภำษำไทย และปุ่มที่ 4 ปุ่ม
แชร์แอปพลิเคชั่นนิทำนสอนใจแบบสองภำษำ (Thai Fables) ตอน นิทำนเรื่อง : ขำยปัญญำ บนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook) โดยวัดประสิทธิภำพจำกแบบสอบถำม ดังตำรำงที่ 1 
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รูปที่ 2 หน้ำแอปพลิเคชัน่นิทำนเร่ือง : ขำยปัญญำ 

 
ตารางที่ 1 แบบสอบถำมวัดประสิทธิภำพกำรผลิตนิทำนพืน้บำ้นเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝัง คณุธรรม 
    จริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวดัเพชรบูรณ์ 

 
แบบสอบถามวัดประสทิธิภาพ  S.D. ระดับความพึง

พอใจ 
1. ด้านการบรรยายเสียง  
   1.1 กำรบรรยำยเสียงมีควำมยำวที่เหมำะสม 4.52 0.70 ระดับมำก 
   1.2 กำรบรรยำยเสียงสองภำษำฟังงำ่ย  4.20 0.69 ระดับมำก 
   1.3 กำรใช้ถ้อยค ำเสียงส ำเนยีงชัดเจน ไม่ผิดเพี้ยน 4.50 0.68 ระดับมำก 
2. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชั่น  
   2.1 ควำมสำมำรถในกำรบรรยำยเสียงของ

แอปพลิเคชั่น 
4.40 0.63 ระดับมำก 

   2.2 รูปแบบแอปพลิเคชั่นมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้
งำนส ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ 

4.20 0.69 ระดับมำก 

   2.3 ผู้ใช้เข้ำใจรูปแบบแอปพลิเคชั่นงำ่ย 4.36 0.62 ระดับมำก 
3. ด้านการท างานตามฟังก์ชั่นการท างาน  
   3.1 กำรใช้ค ำสั่งของเมนูมีควำมสะดวก 4.48 0.57 ระดับมำก 
   3.2 แอปพลิเคชั่นสร้ำงควำมครอบคลุมกับกำรใช้งำน  4.32 0.73 ระดับมำก 
   3.3 ควำมเร็วในกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น 4.16 0.67 ระดับมำก 
ผลรวมการวัดประสิทธิภาพ 4.34 0.66 ระดับมำก 

 
  จำกตำรำงที่ 1 แบบสอบถำมวัดประสิทธิภำพกำรผลิตนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลรวมกำรวัด
ประสิทธิภำพแอปพลิเคชั่น นิทำนสอนใจแบบสองภำษำ(Thai Fables) แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสอง
ภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำมีค่ำ     = 4.34 ค่ำ S.D. = 0.66  
อยู่ในระดับมำก 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำร 

ทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีควำมน่ำสนใจส ำหรับได้มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นนิทำนสอนใจ
สองภำษำ (Thai Fables) แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เมื่อเข้ำ
สู่แอปพลิเคชั่น  ชื่อ Thai Fables จำกนั้นจะเข้ำสู่หน้ำเมนูนิทำนจ ำนวน 5 รำยกำรเพื่อเข้ำไปฟังเสียงแบบ 2 
ภำษำ คือ ภำษำอังกฤษ และ ภำษำไทย เมื่อเลือกเมนูนิทำนแล้วนั้น จะเข้ำสู่หน้ำแอปพลิเคชั่นนิทำน  
จะประกอบไปด้วย ปุ่มบรรยำยเสียงสองภำษำ ปุ่มหยุดบรรยำยเสียง ปุ่มบรรยำยเสียงภำษำไทย และปุ่มแชร์
สื่อสังคมออนไลน์(Facebook) ได้สรุปในหัวข้ออภิปรำยผล 
  อภิปรายผล 

แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำร 
ทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีควำมน่ำสนใจส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ ซึ่งควำมน่ำสนใจ
นั้นคือกำรได้ยินเสียงของนิทำนทั้งสองภำษำ โดยไม่ต้องอ่ำนจำกหนังสือเบรลล์ ท ำให้เด็กสำมำรถสร้ำง
จินตนำกำรในขณะที่ฟังเสียงจำกนิทำนเสียงได้รวมถึงกำรเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ภำคต่ำงๆในประเทศไทย 
ผ่ำนนิทำนเสียงสองภำษำ อีกทั้งนิทำนเสียงภำษำอังกฤษท ำให้เกิดควำมรู้ทำงภำษำทั้งด้ำนค ำศัพท์ใหม่ๆ 
รวมถึงส ำเนียงภำษำอังกฤษที่ต่ำงไปจำกกำรเรียนภำษำอังกฤษจำกครูไทยในชั้นเรียน จึงมีแนวโน้มให้เกิด
กำรพัฒนำทักษะทำงกำรออกเสียงภำษำอังกฤษได้ดีขึ้นอีกด้วย แอปพลิเคชั่นอำจยังมีควำมเหมำะสมส ำหรับ
เด็กพิกำรทำงสำยตำไม่ถึงในระดับดีมำก เพรำะกำรใช้งำนด้วยระบบสัมผัสอำจเป็นปัญหำส ำหรับผู้มีควำม
บกพรอ่งทำงสำยตำบ้ำง แต่ในกำรสร้ำงแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้วิจัยได้พยำยำมสร้ำงรูปแบบกำรใช้งำนให้เหมำะสม
กับกำรใช้งำนของผู้พิกำรทำงสำยตำ โดยกำรวำงปุ่มควบคุมกำรท ำงำนให้อยู่ในระนำบเดียวกันเพื่อให้
ผู้ใช้งำนที่มีควำมบกพร่องทำงสำยตำสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสะดวกและแม่นย ำยิ่งขึ้น ซึ่งกำรสร้ำงปุ่มเช่นนี้ 
พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีควำมพิกำรทำงสำยตำ สำมำรถเลื่อนนิ้วเพื่อฟังเสียงนิทำนสองภำษำสลับไปมำได้  
อย่ำงดี เป็นที่น่ำพอใจของผู้ใช้ 

 
ด้ำนกำรออกแบบระบบกำรท ำงำน 

 กำรออกแบบระบบกำรท ำงำนส ำหรับกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน่สองภำษำ (Thai Fables) ดังนี้  
1. ขั้นตอนกำรพัฒนำเริ่มต้นกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นสองภำษำ (Thai Fables) โดยเริ่มต้นจำกกำร

ออกแบบกำรสร้ำงนิทำนพื้นบ้ำน 5 เรื่อง คือ  นิทำนพื้นบ้ำนภำคเหนือ เรื่องขำยปัญญำนิทำนพื้นบ้ำน 
ภำคกลำง เรื่องพระนำงจำมเทวี นิทำนพื้นบ้ำนภำคอีสำน เรื่องขี้เหล้ำเล่นหม้อ นิทำนพื้นบ้ำนภำคใต้ เรื่อง
เขำทะนำน นิทำนพื้นบ้ำนภำคใต้ เร่ืองลูกเนรคุณ 

2. สร้ำงโปรเจกต์แอปพลิเคชัน่สองภำษำ โดยใช้ชื่อ Thai Fables  
3. ออกแบบหน้ำจอแอปพลิเคชั่นซึ่งกำรออกแบบจะต้องมีเมนสู ำหรับกำรเลือกนิทำนพื้นบ้ำน

จ ำนวน 5 เมนู  
4. เขียนโค้ดกำรท ำงำนแอปพลิเคชั่นสองภำษำ (Thai Fables) เพื่อให้แอปพลิเคชั่นสัมพนัธ์กัน  
5. ทดสอบกำรท ำงำนแอปพลิเคชั่นสองภำษำ (Thai Fables) โดยกำรทดสอบจำกกลุ่มตัวอย่ำง

จ ำนวน 20 คน 
ด้ำน User Interface 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบปุ่มควบคุมกำรท ำงำนในแอปพลิเคชั่นให้อยู่ในระนำบเดียวกันเพื่อควำมสะดวก  
ในกำรใช้ของผู้มีควำมบกพร่องทำงสำยตำ โดยมีปุ่มเล่นเสียงนิทำนภำษำอังกฤษอยู่ทำงซ้ำยมือของหน้ำจอ 
ปุ่มหยุดเล่นอยู่ตรงกลำง และปุ่มเล่นเสียงนิทำนภำษำไทยอยู่ทำงขวำมือของหน้ำจอ ท ำให้ผู้มีควำมพิกำร 
ทำงสำยตำสำมำรถเลื่อนนิ้วมือไปมำในระนำบเดียวกับ เพื่อสั่งงำนให้ แอปพลิเคชั่น เล่นเสียงภำษำอังกฤษ  
เสียงภำษำไทย หรือสั่งหยุดกำรเล่นได้อย่ำงแม่นย ำ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
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ด้ำนกำรวัดประสทิธิภำพ 
 จำกแบบสอบถำมวัดประสิทธิภำพแอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ : กรณีศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ อภิปรำยผล คือ ค่ำ   �̅�   = 4.34 
ค่ำ S.D. = 0.66 อยู่ในระดับมำก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. แอปพลิเคชั่นสนองควำมต้องกำรของผู้ศึกษำควำมแตกต่ำงของบุคคลได้เปน็อย่ำงดี ฉะนัน้ผู้ที่จะ
ออกแบบแอปพลิเคชั่นจึงควรค ำนึงถึงรูปแบบกำรท ำงำนให้ตอบสนองกับผู้ศึกษำ 
 2. กำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นนั้น จะต้องได้รับควำมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเนื้อหำ 
ด้ำนรูปแบบกำรใช้งำนของแอปพลิเคชั่น  และผู้พัฒนำแอปพลิเคชั่น จึงจะท ำให้ผู้พัฒนำสร้ำงขึ้นมีคุณภำพ
และมีประสิทธิภำพ 
 3. กำรออกแบบแอปพลิเคชั่น ควรมีกำรเร่งให้ผู้ศึกษำเกิดควำมสนใจที่จะเรียนรู้ด้ำนภำษำเพิ่ม  
มำกข้ึน กำรออกแบบให้น่ำสนใจต่อไป และคำดว่ำผู้ศึกษำจะสำมำรถศึกษำจำกแอปพลิเคชั่นได้ต่อไป 
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ความเป็นไปได้ในการน าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการก่อสร้างมาผลิตคอนกรีต 

Possibility of Waste Materials from the Construction  
in to the Concrete Production 
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บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำ ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง จำกกำรก่อสร้ำงมำผลิต
คอนกรีต ช่วยลดต้นทุนกำรก่อสร้ำง ช่วยลดปริมำณขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำง เช่น 
เศษอิฐมอญ เศษอิฐมวลเบำ และเศษคอนกรีต น ำมำทดแทนมวลรวมหยำบในกำรผลิตคอนกรีตในแบบหล่อ
คอนกรีตขนำด 15×15×15 ซม. และวิเครำะห์ก ำลังอัดของคอนกรีตที่เหมำะกับกำรก่อสร้ำง จำกผล
กำรศึกษำก ำลังอัดของคอนกรีต พบว่ำสำมำรถน ำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำงมำผลิตคอนกรีตได้  
โดยก ำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน ของเศษอิฐมอญ เท่ำกับ 233 กก./ตร.ซม. เศษอิฐมวลเบำ เท่ำกับ 217 กก./
ตร.ซม. เศษคอนกรีต เท่ำกับ 247 กก./ตร.ซม. และยังสำมำรถพัฒนำ ก ำลังอัดของคอนกรีตให้มีก ำลังสูงขึ้น
ได้ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตคอนกรีต และช่วยลดขยะมูลฝอยที่เกิดจำกเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำร
ก่อสร้ำงได้อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: เศษวัสดุที่เหลือทิ้ง  วัสดุทดแทน  มวลรวมจำกกำรย่อยเศษคอนกรีต  ก ำลังอัด 

 
Abstract 

This research aimed to study the possible of bringing the waste materials from the 
construction in to the concrete production. That will help to reduce construction cost and 
waste materials. This study start from bring the waste material such as scraps of brick, light 
weight brick, and scraps of concrete to replace the coarse aggregates in concrete mixing. The 
sample size is used 15×15×15 cm in compression test. The result in compression test is 
founded the waste materials can replace coarse aggregates in concrete mixing. The 
compression strength 28 days in scraps of brick, light weight brick, and scraps of concrete 
are 233 ksc, 217 ksc and 247 ksc respectively. The coarse aggregates of waste materials can 
be development strength and help to reduce the construction cost and reduce the waste 
material in construction site. 
 
Keywords: Waste Materials, Recycle Materials, Recycled Aggregate, Compressive Strength 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันมีจ ำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึ้น และสิ่ งที่ เป็นปัจจัยส ำคัญของกำรด ำรงชีวิต 
ของประชำกรคือที่อยู่อำศัย จึงท ำให้มีกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยเพิ่มมำกขึ้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร  
ของจ ำนวนประชำกร ในกำรก่อสร้ำงที่พักอำศัยในแต่ละครั้งก็จะมีเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำง 
โดยเฉพำะโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่จะมีเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนมำกเช่น เศษอิฐ
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มอญ เศษอิฐบล็อกมวลเบำ และเศษคอนกรีต เป็นต้น เศษวัสดุที่เหลือทิ้งในงำนก่อสร้ำงที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น
นั้น จัดเป็นขยะมูลฝอยประเภทที่ไม่สำมำรถเผำท ำลำยได้ วิธีกำรก ำจัดเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำง  
จึงนิยมน ำเศษอิฐมอญ เศษอิฐบล็อกมวลเบำ และเศษคอนกรีต ไปเททิ้งทับทมกันตำมพื้นที่ต่ำงๆ กลำยเป็น
เศษขยะที่ไม่มีมูลค่ำ ในขณะเดียวกัน ของเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงและรื้อถอน ได้ถูกลอบทิ้งปะปน 
มำกับของเสียจำกชุมชนหรือมีกำรลักลอบทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ำงตำมพื้นที่ว่ำงเปล่ำทั้งในพื้นที่สำธำรณะและ  
ในพื้นที่เอกชน ส่งผลให้เกิดปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมมำ กำรน ำของเสียจำกกำรก่อสร้ำงและรื้อถอน
กลับมำใช้ใหม่ จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหำจำกสิ่งแวดล้อมและเป็นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน ณ ปัจจุบันของเสียจำกกำรก่อสร้ำงและรื้อถอนได้ถูกน ำกลับมำใช้ใหม่แทนที่วัสดุมวลรวม 
จำกธรรมชำติอย่ำงแพร่หลำย ทั้งในงำนถนน หรือแม้กระทั่งในงำนโครงสร้ำงคอนกรีต (Gonzales และ 
Moo-Young, 2004; Howard และ Partners, 1994)  
 แต่ในประเทศไทย ของเสียจำกกำรก่อสร้ำงและรื้อถอนส่วนใหญ่ได้ถูกน ำไปใช้เฉพำะส ำหรับงำนถม
แทนที่วัสดุมวลรวมจำกธรรมชำติ แต่เนื่องจำกไม่มีมำตรฐำนหรือข้อก ำหนดเกี่ยวกับงำนถมมำบังคับ ท ำให้ 
มีกำรน ำของเสียประเภทนี้ถูกน ำไปใช้โดยไม่จ ำเป็นต้องผ่ำนกำรควบคุมคุณภำพก่อน  แม้ว่ำอำจได้มำจำก
แหล่งที่มีกำรปนเปื้อนสูง กำรไม่ควบคุมคุณภำพเช่นนี้อำจส่งผลกระทบต่ออำยุกำรใช้งำนของโครงสร้ำง หรือ
อำจส่งผลกระทบต่อสภำพสิ่งแวดล้อมโดยรวม  (ธัชวีร์ และคณะ, 2551) จำกกำรทบทวนวรรณกรรม 
ที่ผ่ำนมำพบว่ำยังขำดกำรศึกษำวิจัยกำรน ำวัสดุที่เหลือทิ้งมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นงำนวิจัยจึงมีแนวคิด 
ที่จะหำควำมเป็นไปได้ในกำรน ำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำง มำท ำเป็นส่วนผสมในกำรผลิตคอนกรีต 
เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตคอนกรีต ลดปริมำณขยะมูลฝอยให้น้อยลง เพิ่มมูลค่ำของเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง 
จำกกำรก่อสร้ำง และสำมำรถน ำเศษอิฐมอญ เศษอิฐบล็อกมวลเบำ เศษคอนกรีต ไปใช้ทดแทนมวลรวม
หยำบในกำรผลิตคอนกรีตได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรน ำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำง มำใช้ทดแทนมวลรวมหยำบ
ใน กำรผลิตคอนกรีต 

2. เพื่อลดปริมำณขยะมูลฝอย ที่เกิดจำกเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำง 
3. เพื่อวิเครำะห์ก ำลังอัดของคอนกรีต ที่ใช้มวลหยำบจำกเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำง 

 
วัสดุและวิธีการศึกษา 

1. วัสดุที่ใช้ในการศึกษา 
1.1 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1 (OPC) 
1.2 มวลรวมละเอียด (ทรำยแมน่้ ำ) อยู่ในสภำวะอ่ิมตัวแห้ง กำรกระจำยขนำดคละเปน็ไปตำม

มำตรฐำน ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 10 ค้ำงตะแกรงเบอร์ 16, 18, และ20 
1.3 มวลรวมหยำบ (หินปูน) อยู่ในสภำวะอ่ิมตัวแห้ง กำรกระจำยขนำดคละเป็นไปตำมมำตรฐำน 

ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 1 1/2 นิ้ว ค้ำงตะแกรงเบอร์ 3/4 นิ้ว 
1.4 เศษวัสดุเหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำงในสถำนที่ต่ำงๆ ประกอบด้วย เศษอิฐมอญ เศษอิฐมวลเบำ 

เศษคอนกรีต ดังแสดงในรูปที่ 1 มำท ำกำรบดย่อยด้วยเครื่องย่อยคอนกรีตแบบค้อนเหวี่ยง  (Swing 
hammer mills) จำกนั้นร่อนผ่ำนตะแกรงเบอร์ 1 1/2 นิ้ว ค้ำงตะแกรงเบอร์ 3/4 นิ้ว  
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รูปที่ 1 เศษวัสดุที่เหลือทิ้งที่ใช้ในกำรศึกษำ (ก) เศษอิฐมอญ (ข) เศษอิฐมวลเบำ (ค) เศษคอนกรีต 
 

2. วิธีการศึกษา 
งำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจำกเศษวัสดุที่เหลือใช้ในปริมำณ

ต่ำงๆกัน ซึ่งจะพิจำรณำจำกหน่วยน้ ำหนักของวัสดุ โดยมวลรวมหยำบประกอบไปด้วย หินธรรมชำติ  
เศษอิฐมอญ เศษอิฐมวลเบำ และ เศษคอนกรีต ทั้งนี้พบว่ำเศษอิฐมวลเบำ มีหน่วยน้ ำหนักต่ ำที่สุด รองลงมำ
คือ เศษอิฐมอญ เศษคอนกรีต และหินธรรมชำติ ตำมล ำดับ ดังแสดงในตำรำงที่ 1  จึงท ำให้สัดส่วนผสมของ
มวลรวมหยำบ ประกอบไปด้วยอัตรำส่วนต่ำงๆกัน โดยมีปริมำณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1  และ
ทรำย คงที่ตลอดทุกส่วนผสม แต่อย่ำงไรก็ตำมอัตรำส่วนน้ ำต่อซีเมนต์ (W/C) ไม่คงที่เพรำะเศษอิฐมวลเบำ 
และเศษอิฐมอญ เป็นวัสดุที่มีควำมพรุนสูงกว่ำเศษคอนกรีตและหินธรรมชำติ จึงใช้อัตรำส่วนน้ ำต่อซีเมนต์ 
สูงกว่ำวัสดุทั้ง 2 ดังแสดงในตำรำงที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อได้ท ำกำรออกแบบอัตรำส่วนผสมแล้วก็จะท ำกำรผสม
คอนกรีตเข้ำด้วยกัน โดยท ำกำรผสมคลุกเคล้ำปูนซีเมนต์และทรำยเข้ำด้วยกัน แบ่งน้ ำออกเป็น 2 โดยส่วน
แรก ใช้ผสมระหว่ำงปูนซีเมนต์และทรำยให้เป็นเนื้อเดียวกัน จำกนั้นเติมวัสดุมวลรวมหยำบ (เศษวัสดุ) ลง
ผสมให้เข้ำกันโดยเติมน้ ำที่ละน้อยผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทเข้ำแบบหล่อทรงลูกบำศก์ขนำด 
15x15x15 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 หลักจำกหล่อคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยเป็นเวลำ 24 ชม.ท ำกำรแกะ
แบบหล่อแล้วน ำก้อนคอนกรีตมำบ่มโดยใช้พลำสติกหุ้มทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 7 วัน 14 วัน และ 28 
วัน เม่ือได้อำยุครบตำมก ำหนดน ำก้อนตัวอย่ำงคอนกรีตท ำกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับแรงอัดต่อไป 
 
ตารางที่ 1 หน่วยน้ ำหนักของมวลรวมหยำบที่ใช้ในกำรศึกษำ 

มวลรวมหยาบ หินธรรมชาติ เศษอิฐมอญ เศษอิฐมวลเบา เศษคอนกรีต 
หน่วยน้ ำหนัก (กก./ลบ.

ม.) 
1600 1120 445 1350 

 
ตารางที่ 2 ส่วนผสมของคอนกรีตจำกเศษวัสดุ 

ส่วนผสมจาก 
มวลรวม
หยาบ 

(กก./ลบ.ม.) 

ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ 

(กก./ลบ.ม.) 

มวลรวม
ละเอียด 

(กก./ลบ.ม.) 

อัตราส่วน 
W/C 

หินธรรมชำติ 1,274 533 593 0.56 
เศษคอนกรีต 1096 533 593 0.56 
เศษอิฐมอญ 889 533 593 0.72 
เศษอิฐมวลเบำ 356 533 593 0.72 

 
 
 
 

(ก) (ข) (ค) 
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รูปที่ 2 วิธีกำรผสมและเก็บตัวอย่ำงคอนกรีต 
 
ผลการทดสอบและวิจารณ์ 
 จำกผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับแรงอัดของก้อนตัวอย่ำงคอนกรีตพบว่ำค่ำก ำลังอัด  
ของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของหินธรรมชำติจะมีก ำลังอัดสูงกว่ำคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง
จำกกำรก่อสร้ำงทุกกรณี และทุกอำยุกำรทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปกป้อง และคณะ (2558) 
โดยเป็นผลมำจำกมวลรวมที่ได้จำกเศษวัสดุมีควำมพรุนสูงกว่ำมวลรวมจำกธรรมชำติ แม้กระทั่งเศษคอนกรีต
ก็ยังมีควำมพรุนเนื่องมำจำกซีเมนต์เพสต์หรือมอร์ต้ำร์เก่ำที่ยึดเกำะที่ผิวมวลรวมก็ยังมีควำมพรุนสูงกว่ำหิน
ธรรมชำติ (รัฐพล และชัย, 2554) ท ำให้เกิดช่องว่ำงขึ้นภำยในก้อนคอนกรีตส่งผลให้ก ำลังอัดมีค่ำลดลง 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Hansen และ Narud (1983) และงำนวิจัยของ Chen, et al. (2003) โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งส่งผลให้ก ำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลหยำบจำกเศษอิฐมวลเบำมีค่ำลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 3 และรูปที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลกำรทดสอบก ำลังอัดของคอนกรีตที่มีส่วนผสมจำกเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง 

ส่วนผสมจาก 
ก าลังอัดคอนกรีต กก/ตร.ซม. 

7 วัน 14 วัน 28 วัน 
หิน 227 233 253 
เศษคอนกรีต 217 227 247 
เศษอิฐมอญ 207 220 233 
เศษอิฐมวลเบำ 153 187 217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ควำมสำมำรถในกำรรับแรงอัดของคอนกรีตจำกเศษวัสดุต่ำงๆ 
 

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

7 วัน 14 วัน 28 วัน

ก า
ลัง

อัด
 (k

sc
) หินธรรมชำติ

เศษคอนกรีต

เศษอิฐมอญ

เศษอิฐมวลเบำ



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

120 

 ทั้งนี้จำกกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของคอนกรีต ถ้ำให้ประสิทธิภำพของคอนกรีตที่มีมวลรวม
หยำบจำกหินธรรมชำติมีประสิทธิภำพ 100% พบว่ำคอนกรีตจำกมวลรวมของเศษคอนกรีตประสิทธิภำพ
ลดลงเหลือ 95.59% 97.15% และ97.37% ของอำยุ 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน ตำมล ำดับ คอนกรีตจำก
มวลรวมของเศษอิฐมอญประสิทธิภำพลดลงเหลือ 91.18% 94.29% และ92.11% ของอำยุ 7 วัน 14 วัน 
และ 28 วัน ตำมล ำดับ และคอนกรีตจำกมวลรวมของเศษอิฐมวลเบำประสิทธิภำพลดลงเหลือ 67.64% 
88.57% และ85.53% ของอำยุ 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน ตำมล ำดับ จำกผลของประสิทธิภำพท ำให้ทรำบวำ่ 
มวลรวมหยำบที่มีหน่วยน้ ำหนักต่ ำและควำมพรุนสูงนั้น จะมีประสิทธิภำพลดลงเป็นอย่ำงมำก ซึ่งในอำยุ
คอนกรีตที่ 7 วัน ประสิทธิภำพคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเศษอิฐมวลเบำมีประสิทธิภำพลดลงถึง 32.36% 
เนื่องจำกปัจจัยหลักๆ คือ ปริมำณน้ ำในส่วนผสม กล่ำวคือเมื่อมีปริมำณน้ ำมำกจะท ำให้คอนกรีตเกิดโพรง 
มีช่องว่ำงในอนุภำคมำกส่งผลให้คอนกรีตมีก ำลังอัดลดลง (กฤษดำ และ ณัฏฐ์, 2556) แต่อย่ำงไรก็ตำม 
เนื่องจำกเศษอิฐมวลเบำมีกำรดูดซึมน้ ำสูงจึงมีกำรดูดซึมน้ ำไว้ในอนุภำคเป็นจ ำนวนมำก เมื่อระยะเวลำ  
ผ่ำนไปน้ ำในอนุภำคก็สำมำรถท ำปฏิกิริยำไฮเดรชั่นได้เพิ่มเติมอีก จึงส่งผลให้เศษอิฐมวลเบำมีกำรพัฒนำ
ก ำลังได้เพิ่มมำกขึ้นเมื่อคอนกรีตมีอำยุเพิ่มมำกขึ้น 
 จำกผลประสิทธิภำพของคอนกรีตยังพบว่ำ ประสิทธิภำพของคอนกรีตที่มีส่วนผสมจำก 
เศษคอนกรีตมีค่ำใกล้เคียงกับคอนกรีตจำกมวลรวมหยำบจำกหินธรรมชำติ เพรำะเศษที่ได้จำกกำรย่อย
คอนกรีตมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับหินธรรมชำติ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุรเกตุ (2540) ที่น ำเศษของ
เสำเข็มคอนกรีตอัดแรงมำใช้เป็นมวลรวมหยำบ จะให้ประสิทธิภำพใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ได้จำกมวลรวม
หยำบจำกหินธรรมชำติมำกที่สุด แต่อย่ำงไรก็ตำมยังมีงำนวิจัยหลำยชิ้นที่มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
ของคอนกรีตจำกเศษวัสดุให้ดีขึ้นโดยกำรใช้วัสดุเชื่อมประสำน เช่นเถ้ำชำนอ้อย เพรำะอนุภำคที่ละเอียด  
ของเถ้ำชำนอ้อยนี้จะไปแทรกตัวอยู่ในช่องว่ำของรูพรุนในซีเมนต์มอร์ต้ำร์ที่เกำะอยู่ที่ผิวของมวลรวมหยำบ 
และยังท ำให้คอนกรีตมีควำมแน่นขึ้นส่งผลให้คอนกรีตมีประสิทธิภำพดีขึ้น (รัฐพล และชัย, 2554) อีกทั้ง  
กำรใช้เถ้ำถ่ำนหินบดละเอียดมำเป็นส่วนผสมจะท ำให้ค่ำก ำลังอัดของคอนกรีตจำกเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อนุภำคของเถ้ำถ่ำนหินที่บดละเอียดสำมำรถเข้ำไปแทรกช่องว่ำงภำยในเนื้อคอนกรีตส่งผล
ให้ก ำลังอัดมีค่ำสูงขึ้นด้วยเช่นกัน (ปกป้อง และคณะ, 2558)  นอกจำกกำรเติมวัสดุเชื่อมประสำนแล้ว  
กำรใช้สำรลดน้ ำในส่วนผสมของคอนกรีตจำกมวลรวมรีไซเคิลช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและท ำให้
น้ ำท ำปฏิกิริยำกับปูนซีเมนต์ได้เป็นอย่ำงดี  กำรใช้สำรลดน้ ำช่วยชดเชยกำรดูดซึมน้ ำของมอร์ต้ำร์ที่เกำะที่ผิว
ของมวลรวมหยำบจึงท ำให้สำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพของคอนกรีตได้ (อลงกต, 2557) 
 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภำพของคอนกรีตที่มีส่วนผสมจำกเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง 

ส่วนผสมจำก 
ประสิทธิภำพ (%) 

7 วัน 14 วัน 28 วัน 
หิน 100.00 100.00 100.00 
เศษคอนกรีต 95.59 97.15 97.37 
เศษอิฐมอญ 91.18 94.29 92.11 
เศษอิฐมวลเบำ 67.64 80.00 85.53 
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภำพของคอนกรีตที่มีส่วนผสมจำกเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จำกผลกำรศึกษำ กำรน ำเศษวัสดุเหลือทิ้งมำเป็นส่วนผสมของคอนกรีตท ำให้เรำทรำบว่ำคุณภำพ
ของคอนกรีตในส่วนของควำมสำมำรถในกำรรับแรงอัดซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของคอนกรีตนั้นจะลดลง  
ตำมลักษณะของมวลรวมหยำบ โดยมวลรวมหยำบที่มีควำมพรุนมำกจะมีควำมต้องกำรน้ ำในส่วนผสมสูง 
ปริมำณน้ ำจ ำนวนมำกนี้จะส่งผลให้ก ำลังรับแรงอัดลดลง ทั้งนี้กำรที่จะพัฒนำควำมสำมำรถในกำรรับแรงอัด
ของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเศษวัสดุเก่ำควรจะต้องมีกำรปรับปรุงคุณสมบัติควำมพรุนของคอนกรีต  
โดยกำรเติมวัสดุเชื่อมประสำน เพื่อลดช่องว่ำงภำยในเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้ควำมพรุนลดลง ควำมสำมำรถ 
ในกำรรับแรงอัดเพิ่มขึ้น 
 ดังนั้น จึงมีควำมเป็นไปได้ที่จะน ำวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำงมำใช้ในกำรผลิตคอนกรีตเพื่อลด
กำรใช้หินจำกธรรมชำติ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกใช้มวลรวมหยำบรีไซเคิลนั้น ก็จ ำเป็นต้องคัดเลือกและ
ทดสอบคุณสมบัติพื้นฐำนของวัสดุมวลรวมเสียก่อน เพื่ อให้ประสิทธิภำพของคอนกรีตที่ได้เป็นไปตำม
มำตรฐำนและสำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง อีกทั้งยังสำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพของคอนกรีตจำกส่วนผสม
ของเศษวัสดุเก่ำให้ดีขึ้นได้ด้วยเทคนิคต่ำงๆดังที่กล่ำวมำแล้ว และในกำรก่อสร้ำงบำงประเภทไม่จ ำเป็น  
ที่จะต้องใช้คอนกรีตที่มีก ำลังสูงมำกนัก เช่น บ้ำน อำคำรขนำดเล็ก ถนน หรือคอนกรีตหยำบ (Lean 
concrete) เป็นต้น นั้นสำมำรถน ำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งดังผลกำรศึกษำนี้ มำใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตได้ 
เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรจำกธรรมชำติ และเป็นกำรลดของเสียจำกกำรก่อสร้ำง อีกทั้งเป็นกำรช่วยมลภำวะ
จำกขยะก่อสร้ำงให้กับสิ่งแวดล้อมอีกทำงหนึ่งด้วย 
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บทคัดย่อ 

ตะกอนประปำเป็นของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำ มีส่วนประกอบเป็นตะกอนดินเหนียว 
มวลดินมีควำมสม่ ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง กำรน ำตะกอนประปำมำประยุกต์ใช้
เป็นวัสดุกันซึมเพื่อทดแทนดินเหนียวบดอัด จ ำเป็นต้องมีกำรบดย่อยตะกอนประปำแห้งที่จับกันเป็นก้อนแข็ง
ให้มีขนำดเม็ดเล็กลงก่อน จึงจะน ำไปบดอัดเพื่อใช้เป็นชั้นกันซึมได้ บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
อิทธิพลของขนำดเม็ดตะกอนประปำที่มีต่อค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำบดอัด ตัวอย่ำง
ตะกอนประปำแห้งที่จับกันเป็นก้อนถูกบดและแบ่งออกเป็น 3 ชุด ตำมขนำดเม็ด ได้แก่ เม็ดเล็กกว่ำ 0.15 
มิลลิเมตร ขนำดเม็ด 0.30 – 0.60 มิลลิเมตร และขนำดเม็ด 1.18 – 2.36 มิลลิเมตร ตะกอนประปำแต่ละชดุ
ถูกบดอัดเป็นก้อนตัวอย่ำงโดยใช้ควำมชื้นในกำรบดอัดสูงกว่ำค่ำควำมชื้นที่เหมำะสมเล็กน้อย จำกกำรศึกษำ
พบว่ำค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำแปรผันไปตำมขนำดของเม็ดตะกอนแห้ง โดยตะกอน
ประปำที่มีขนำดเม็ดใหญ่จะมีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอนขนำดใหญ่ จึงมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้สูง  
ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำจะมีค่ำต่ ำลงเมื่อเม็ดตะกอนมีขนำดเล็กลง ส ำหรับเงื่อน ไข
กำรทดสอบเดียวกัน ตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร จะมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้
ต่ ำกว่ำตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ด 0.30 – 0.60 มิลลิเมตร และ1.18 – 2.36 มิลลิเมตร เท่ำกับ 6 เท่ำ และ 
235 เท่ำ ตำมล ำดับ ตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำ
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ำกว่ำ 1×10-9 เมตรต่อวินำที สำมำรถน ำไปบดอัดเพื่อใช้เป็นชั้นกันซึมได้ กำรบดอัดตะกอน
ประปำที่มีขนำดเม็ดหยำบด้วยวิธีสูงกว่ำมำตรฐำนจะท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ลดต่ ำลงกว่ำกำรบด
อัดด้วยวิธีแบบมำตรฐำนประมำณ 5 เท่ำ ดังนั้น หำกต้องกำรค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ที่ต่ ำ จ ำเป็ น 
ต้องท ำกำรบดย่อยให้ตะกอนประปำมีขนำดเม็ดที่เล็กละเอียด หรือต้องท ำกำรบดอัดด้วยระดับพลังงำน  
ที่สูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ  : ขนำดเม็ดตะกอน  ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผำ่นได้  ชัน้ดินกันซึม  ตะกอนประปำ  

 
Abstract 

Water supply sludge (WSS) is the waste material from water supply treatment processes. Its 
main content is clay. When WSS is dried, it generally clumps together to form a stiff clay lump. To 
be utilized as an alternative liner material to compacted clay, an original stiff lump WSS must be 
processed to be in a form of relatively smaller grain size. This paper aimed to evaluate the influence 
of the grain size of WSS on the hydraulic conductivity of compacted WSS. In this study, the stiff 
lump WSS were crushed and separated into 3 sets with different sizes (less than 0.15 mm, 0.30-
0.60 mm, and 1.18-2.36 mm). Each set of WSS samples was compacted at the moisture content 
slightly higher than its optimum moisture content. It was found that different hydraulic conductivity 
values of the three sample sets were obtained in correspondence with their different grain sizes. 
The hydraulic conductivity of the larger grain WSS was higher than that of the smaller grain WSS. It 
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was due to the larger void presented in the compacted WSS. For the condition tested, the hydraulic 
conductivity of the compacted WSS with its original grain size smaller than 0.15 mm was 6 times 
and 235 times lower than that of the compacted WSS with their original grain size of 0.30 – 0.60 
mm and 1.18 – 2.36 mm, respectively. The hydraulic conductivity of the compacted WSS with its 
original grain size smaller than 0.15 mm was lower than 1x10-9 meter per second, which complies 
with the specification of a standard clay liner. In addition, the hydraulic conductivity of the 
compacted WSS sample based on the modified compaction test was up to 5 times lower than 
that of the compacted WSS sample based on the standard compaction tests. Therefore, to obtain 
low hydraulic conductivity, a process to reduce the original size of relatively large WSS lump or 
higher compaction energy must be applied. 

 
Keywords  :  Sludge Grain Size, Hydraulic Conductivity, Liners, Water Supply Sludge  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันมีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้ำงมำกขึ้นเรื่อยๆ และในบำงกรณีอำจมี
ปัญหำกำรขำดแคลนวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรใช้งำน แนวคิดหนึ่งที่น่ำสนใจในกำรแก้ปัญหำ  
กำรขำดแคลนวัสดุคือ กำรหำแนวทำงในกำรน ำวัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียมำใช้ประโยชน์ โดยกำรเลือกใช้งำน
ให้เหมำะสมกับคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ ในบำงกรณีอำจจ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรบำงอย่ำงเพื่อปรับปรุง 
ให้วัสดุนั้นมีควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ เช่น ในกำรก่อสร้ำงชั้นกันซึมในระบบเก็บกักของเสีย
หรือระบบฝังกลบขยะมูลฝอย โดยทั่วไปจะใช้ดินเหนียวบดอัดเป็นชั้นกันซึม ในกรณีเช่นนี้หำกไม่สำมำรถหำ
ดินเหนียวที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำใช้ได้ สำมำรถน ำวัสดุอ่ืนมำก่อสร้ำงเป็นชั้นกันซึมบดอัดได้เช่นเดียวกัน 
โดยต้องมีกำรตรวจสอบคุณสมบัติส ำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำหน้ำที่เป็นชั้นกันซึม ทั้งนี้ได้มีกำรศึกษำวิจัย
เพื่อน ำวัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียหลำยชนิดมำใช้ประโยชน์เป็นวัสดุส ำหรับก่อสร้ำงชั้นกันซึมบดอัด นักวิจัย
หลำยท่ำน (Akbulut and Saglamer, 2004; Bowders et al., 1987; Cokca and Yilmaz, 2004; Ghosh 
and Subbarao, 1998 ; Mollamahmutoglu and Yilmaz, 2001 ; Nhan et al.,1996 ; Palmer et al., 
2000; และ Prashanth et al., 2001) ได้ศึกษำคุณสมบัติและหำแนวทำงในกำรใช้เถ้ำลอยเป็นวัสดุกันซึม
หรือใช้เป็นส่วนผสมร่วมกับวัสดุอ่ืนเพื่อเป็นวัสดุกันซึมในระบบฝังกลบ พบว่ำเถ้ำลอยมีคุณสมบัติที่จะใช้  
เป็นวัสดุกันซึมได้แต่ควรมีกำรท ำให้เกิดปฏิกิริยำปอซโซลำนขึ้นด้วย จึงจะมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำ
เพียงพอ นอกจำกนั้น Moo-Young and Zimmie (1996) และ Inazumi (2003) ได้ศึกษำคุณสมบัติ 
ของตะกอนเยื่อกระดำษเพื่อน ำมำใช้เป็นวัสดุกันซึม พบว่ำกำรก ำหนดสภำวะในกำรบดอัดที่เหมำะสม
สำมำรถท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนเยื่อกระดำษมีค่ำอยู่ในเกณฑ์ต่ ำกว่ำ 10-9 เมตรต่อ
วินำที และสำมำรถที่จะใช้เป็นวัสดุกันซึมได้  
 ตะกอนประปำเป็นของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำ เป็นตะกอนดินที่ถูกแยกออกมำ
จำกน้ ำในกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ในระบบประปำส่วนใหญ่จะมีบ่อเก็บกักน้ ำตะกอนส ำหรับ  
ปล่อยให้น้ ำระเหยออกไปหรือซึมออกไปจนเหลือแต่ส่วนที่เป็นตะกอน ซึ่งเป็นกำกของเสียที่ต้องก ำจัดทิ้ง 
ตะกอนประปำมีคุณสมบัติที่ส ำคัญคือ มีส่วนประกอบเป็นสำรอนินทรีย์เป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นตะกอนดิน
เหนียว มีธำตุอำหำรต่ ำ มวลดินมีควำมสม่ ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน เนื้อดินเป็นดินเบำ อุ้มน้ ำ พองตัวได้เมื่อ 
ชุ่มน้ ำ ในกำรผลิตน้ ำประปำ 1 ลูกบำศก์เมตร ส ำหรับน้ ำดิบที่มีควำมขุ่น 30-40 เอ็นทียู จะมีปริมำณตะกอน
ประปำแห้ง 0.025-0.035 กิโลกรัม ส ำหรับกำรประปำนครหลวง มีกำรประเมินว่ำในแต่ละปีมีปริมำณดิน
ตะกอนที่เป็นกำกของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำสูงถึงประมำณ 1 – 1.2 แสนตัน (กำรประปำ 
นครหลวง, 2548)  

กำรน ำตะกอนประปำซึ่งเป็นของเสียหรือวัสดุเหลือทิ้งมำใช้นอกจำกจะเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยได้แล้ว 
ยังเป็นกำรลดภำระในกำรก ำจัดของเสียด้วยกำรน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย  ได้มีกำรศึกษำเพื่อน ำ 
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กำกตะกอนจำกกำรผลิตน้ ำประปำไปใช้ประโยชน์หลำยประกำร เช่น กำรน ำไปเป็นส่วนผสมในกำรท ำ  
อิฐบล็อกประสำน (ณิชำดำ ฉัตรสถำปัตยกุล และคณะ, 2555) กำรผลิตอิฐมอญ (กฤษดำ นุ่มนวล, 2540 
และ สมเกียรติ รอดดียิ่ง, 2541) และน ำไปผลิตเครื่องปั้นดินเผำ (กำรประปำนครหลวง, 2548) เป็นต้น  

จำกกำรวิเครำะห์กำรกระจำยขนำดอนุภำคของตัวอย่ำงตะกอนประปำจำกโรงกรองน้ ำบำงเขน 
กำรประปำนครหลวง โดยดวงกมล สุริยฉัตร และคณะ (2547) พบว่ำ มีส่วนประกอบที่เป็นทรำย ทรำยแป้ง 
และดินเหนียว เท่ำกับร้อยละ 2.8 ร้อยละ 60.5 และร้อยละ 36.7 ตำมล ำดับ ตะกอนประปำเป็นดินที่มีควำม
เหนียวค่อนข้ำงสูง และมีค่ำกำรหดตัวค่อนข้ำงสูงด้วย จำกคุณสมบัติของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดที่เล็ก
และมีควำมละเอียดในระดับอนุภำคดินเหนียว จึงได้มีกำรศึกษำกำรน ำไปใช้งำนเป็นวัสดุกันซึมเพื่อทดแทน
ดินเหนียวบดอัด โดยค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำยังถือว่ำสูงกว่ำค่ำที่ยอมรับได้ส ำหรับ
กำรใช้เป็นวัสดุกันซึม ซึ่งโดยทั่วไปก ำหนดให้มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำกว่ำ 1x10-9 เมตรต่อวินำที 
กำรน ำตะกอนประปำไปใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบฝังกลบ จึงอำจจ ำเป็นต้องท ำกำรปรับปรุงค่ำสัมประสิทธิ์
กำรซึมผ่ำนได้เสียก่อน นอกจำกนั้น นิสำ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2551) ได้ศึกษำคุณสมบัติทำงวิศวกรรมของ
ส่วนผสมจำกตะกอนจำกกำรผลิตน้ ำประปำ เถ้ำลอยและเบนโทไนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบฝังกลบ  
พบว่ำวัสดุผสมที่มีตะกอนประปำ เถ้ำลอย และเบนโทไนต์ ในอัตรำส่วน 60:30:10 จะมีค่ำสัมประสิทธิ์ 
กำรซึมผ่ำนได้อยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ โดยเถ้ำลอยท ำหน้ำที่หลักในกำรปรับปรุงค่ำก ำลัง 
รับน้ ำหนักของวัสดุผสมดังกล่ำว  
 ในกำรก่อสร้ำงชั้นกันซึมจำกดินเหนียวหรือวัสดุทดแทนดิน จ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรบดอัด
เช่นเดียวกับกำรบดอัดดิน เพื่อให้ได้ชั้นกันซึมที่มีควำมหนำแน่นสูงตำมที่ก ำหนดและมีค่ำสัมประสิทธิ์ 
กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกตะกอนประปำที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำมีลักษณะ  
เป็นโคลนละเอียด เหลวลื่น แต่เมื่ออยู่ในสภำพแห้งจะจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ มีควำมแข็งมำก ลักษณะ
เช่นเดียวกับดินเหนียว กำรน ำตะกอนประปำมำใช้ทดแทนดินเหนียวบดอัดจะเป็นตะกอนประปำแห้ง จึงต้อง
มีกำรบดย่อยตะกอนประปำแห้งให้มีขนำดเม็ดที่เหมำะสมเสียก่อน จำกนั้นจึงมีกำรปรับค่ำควำมชื้น  
ให้เหมำะสมและท ำกำรบดอัดให้แน่นเช่นเดียวกับกำรบดอัดดินเหนียว แต่เนื่องจำกขนำดของเม็ดดินหรือ
ขนำดอนุภำคของดินขณะที่ถูกบดอัดเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของดินบดอัด 
โดย Benson and Daniel (1990) พบว่ำค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของดินเหนียวบดอัดผันแปรไป 
ตำมขนำดของก้อนดินที่ถูกบดอัด กำรบดอัดดินเหนียวที่มีขนำดก้อนใหญ่จะท ำ ให้ดินมีค่ำสัมประสิทธิ์ 
กำรซึมผ่ำนได้สูงกว่ำกำรบดอัดด้วยดินที่มีขนำดก้อนเล็กหลำยเท่ำ เนื่องจำกภำยในชั้นดินที่ถูกบดอัดยังคง  
มีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดที่เชื่อมต่อถึงกันอยู่อีกมำก บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์ 
กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำแห้งที่มีขนำดเม็ดต่ำงๆ กัน เพื่อศึกษำถึงผลของขนำดเม็ดตะกอนประปำ
แห้งต่อค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้  ผลกำรศึกษำดังกล่ำวสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรควบคุม 
กำรก่อสร้ำงชั้นกันซึมบดอัดจำกกำรใช้ตะกอนประปำได้ 
  
วิธีการศึกษา 

ตัวอย่ำงตะกอนประปำที่ใช้ในกำรศึกษำได้มำจำกบ่อพักตะกอนประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
สำขำอุบลรำชธำนี ตะกอนมีลักษณะเป็นโคลนเหลว เนื้อเนียนละเอียด เก็บตัวอย่ำงตะกอนประปำบรรจุใส่
กระสอบแล้วน ำมำตำกให้แห้งที่ห้องปฏิบัติกำร ตะกอนประปำที่แห้งแล้วจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็ ง (ดังรูป 
ที่ 1) จำกนั้นน ำก้อนตะกอนประปำแห้งมำบดให้มีขนำดเล็กลง ก่อนที่จะน ำไปร่อนเพื่อแยกตัวอย่ำงออกเป็น
ชุดๆ ตำมขนำดของเม็ดตะกอน เพื่อควำมสะดวกจึงก ำหนดขนำดเม็ดตะกอนโดยเทียบกับขนำดช่องเปิด  
ของตะแกรงมำตรฐำน แบ่งเป็น 3 ขนำด (ดังตำรำงที่ 1) คือ ขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร ขนำดเม็ด 
0.30-0.60 มิลลิเมตร และขนำดเม็ด 1.18-2.36 มิลลิเมตร ตัวอย่ำงตะกอนประปำแห้งแต่ละขนำดถูกจัดแบง่
ใส่ถุงพลำสติกเพื่อป้องกันควำมชื้น และเก็บไว้ส ำหรับกำรทดสอบต่อไป 
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รูปที่ 1 ตะกอนประปำที่ยงัมีควำมชื้นสูงมีควำมนุ่มเหนียว (รปู ก)  

และตะกอนประปำแห้งจับกันเป็นก้อนแข็ง (รูป ข)  
 

ตารางที่ 1 ขนำดเม็ดตะกอนประปำแห้งที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ชุดที ่ ขนาดเม็ดตะกอนประปา (มิลลเิมตร) เทียบกับขนาดตะแกรงมาตรฐาน 

1 เล็กกว่ำ 0.15 ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 100 
2 0.30 – 0.60 ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 30 ค้ำงตะแกรงเบอร์ 50 
3 1.18 – 2.36 ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 8 ค้ำงตะแกรงเบอร์ 16 

 
กำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำ ใช้เครื่องมือทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์ 

กำรซึมผ่ำนได้แบบผนังคงรูป (Rigid Wall Permeameter) ตำมมำตรฐำน ASTM D 5856 ในกรณีที่ค่ำ
สัมประสิทธิ์ กำรซึมผ่ ำนได้มีค่ ำสู ง  และใช้ เครื่ องมือทดสอบแบบผนั งยืดหยุ่ น  ( Flexible Wall 
Permeameter) ตำมมำตรฐำน ASTM D 5084 ในกรณีที่ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้มีค่ำต่ ำ 

ในกำรบดอัดก้อนตัวอย่ำงเพื่อกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ใช้วิธีกำรบดอัดแบบ
มำตรฐำนเป็นหลัก และใช้ควำมชื้นในกำรบดอัดที่สูงกว่ำค่ำควำมชื้นที่เหมำะสม (Optimum Moisture 
Content; OMC) เล็กน้อย น้ ำที่ใช้ในกำรผสมคลุกเคล้ำกับตะกอนประปำแห้งเพื่อท ำกำรบดอัดตัวอย่ำง และ
น้ ำที่ใช้ในกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้เป็นน้ ำปรำศจำกไอออน เพื่อลดควำมผันแปรจำกปัจจัย 
ที่เกี่ยวกับกำรดูดซับน้ ำและกำรพองตัวของดินเหนียวในตะกอนประปำที่อำจเกิดขึ้น เช่น กำรแลกเปลี่ยน
ไอออน เป็นต้น  
 
ผลการศึกษา 

ผลกำรศึกษำแบ่งออกเป็น กำรทดสอบคุณสมบัติพื้นฐำนของตะกอนประปำ กำรทดสอบค่ำ
สัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดแตกต่ำงกันและกำรวิเครำะห์ผล และกำรทดสอบ
เพื่อแสดงผลของพลังงำนในกำรบดอัดต่อค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติพื้นฐานของตะกอนประปา 
 ผลกำรทดสอบคุณสมบัติพื้นฐำนของตะกอนประปำสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจ ำแนกชนิดดิน กำร

วิเครำะห์คุณสมบัติอื่นๆ หรือกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรทดสอบที่เหมำะสมต่อไปได้ โดยเฉพำะกำรก ำหนดค่ำ
ควำมชื้นในกำรบดอัดตัวอย่ำงเพื่อกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ 

ก ข 
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กำรทดสอบคุณสมบัติพื้นฐำนของตะกอนประปำใช้ตะกอนขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร 
(ขนำดที่ลอดผ่ำนตะแกรงเบอร์ 100) ได้ค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะเท่ำกับ 2.58 ค่ำพิกัดเหลวและพิกัดพลำสติก
เท่ำกับ 58.8 และ 47.2 ตำมล ำดับ และมีค่ำดัชนีควำมเป็นพลำสติกเท่ำกับ 11.6 จ ำแนกชนิดตำมวิธี 
Unified Soil Classification Systems (USCS) ได้ว่ำตะกอนประปำเป็นดินตะกอนที่มีควำมเหนียวสูง 
(High Plasticity Silt; MH) 

จำกกำรทดสอบกำรบดอัดเพื่อหำค่ำควำมชื้นที่เหมำะสมและควำมหนำแน่นแห้งของตะกอนประปำ
ที่มีขนำดเม็ดแตกต่ำงกันโดยใช้วิธีทดสอบกำรบดอัดแบบมำตรฐำน ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 2 จำกตัวอย่ำง 
ที่ทดสอบได้ค่ำควำมชื้นที่เหมำะสมในกำรบดอัดอยู่ระหว่ำง ร้อยละ 37-41 และมีค่ำควำมหนำแน่นแห้ง
ระหว่ำง 1.17-1.26 กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร จะเห็นได้ว่ำ ค่ำควำมชื้นที่เหมำะสมในกำรบดอัดและค่ำ
ควำมหนำแน่นแห้งมีแนวโน้มผันแปรไปตำมขนำดของเม็ดตะกอนประปำแห้ง โดยค่ำควำมชื้นที่เหมำะสม
ของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดละเอียดจะมีค่ำสูงกว่ำค่ำควำมชื้นที่เหมำะสมของตะกอนเม็ดหยำบ แต่ค่ำ
ควำมหนำแน่นแห้งสูงสุดของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดละเอียดจะมีค่ำต่ ำกว่ำค่ำควำมหนำแน่นแห้งสูงสุด
ของตะกอนเม็ดหยำบ 

อำจอธิบำยได้ว่ำ สำเหตุที่ค่ำหน่วยน้ ำหนักแห้งสูงสุดของตะกอนประปำเม็ดละเอียดมีค่ำต่ ำกว่ำ
ตะกอนประปำเม็ดหยำบ เนื่องจำกกำรพองตัวของเม็ดดินเมื่อมีกำรสัมผัสกับน้ ำ โดยตะกอนประปำ 
เม็ดละเอียดซึ่งมีพื้นที่ผิวมำกกว่ำตะกอนประปำเม็ดหยำบ จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสน้ ำที่ค่อนข้ำงมำกจึงท ำให้ 
เม็ดตะกอนดูดซับน้ ำได้อย่ำงทั่วถึงและสม่ ำเสมอกันทุกเม็ด จึงส่งผลให้เกิดกำรบวมหรือพองตัวขึ้นได้มำก  
จึงส่งผลให้ตะกอนประปำเม็ดละเอียดที่บดอัดมีค่ำควำมหนำแน่นแห้งที่ต่ ำ ในขณะที่ตะกอนประปำ 
เม็ดหยำบซึ่งมีขนำดเม็ดที่ใหญ่กว่ำ จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสน้ ำน้อยกว่ำตะกอนประปำเม็ดละเอียด เมื่อสัมผัสน้ ำ
จะสำมำรถดูดซับน้ ำได้เฉพำะผิวรอบนอก โดยน้ ำอำจจะไม่สำมำรถซึมเข้ำไปถึงเนื้อเม็ดตะกอนชั้นข้ำงในได้ 
กำรบวมหรือพองตัวจำกกำรดูดน้ ำจึงมีน้อย ท ำให้มีควำมหนำแน่นแห้งสูงกว่ำตะกอนประปำเม็ดละเอียด 
ส่วนในกรณีผลกำรทดสอบกำรบดอัดของตะกอนประปำที่มีเม็ดใหญ่ (1.18 – 2.36 มิลลิเมตร) จะได้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมชื้นในกำรบดอัดกับควำมหนำแน่นแห้งที่ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจำกขนำดของเม็ด
ตะกอนประปำค่อนข้ำงใหญ่จึงท ำกำรดูดซับน้ ำเกิดขึ้นเฉพำะผิวนอก แต่ภำยในเม็ดตะกอนที่ยังแห้งอยู่จะมี
ควำมแข็งมำก กำรบดอัดจะท ำให้เม็ดตะกอนบำงส่วนแตกออกเป็นเม็ดเล็กลงได้ ในกำรบดอัดแต่ละตัวอย่ำง
อำจมีปริมำณของกำรแตกหักแตกต่ำงกันไป จึงท ำให้ควำมหนำแน่นแห้งที่ได้ผันแปรไป ปัจจั ยหนึ่งที่ควร
พิจำรณำในกำรบดอัดตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดใหญ่คือ กำรปล่อยให้ตะกอนประปำมีเวลำในกำรดูดซับ
ควำมชื้นอย่ำงเพียงพอด้วยกำรก ำหนดให้มีระยะเวลำในกำรบ่มให้นำนขึ้นก่อนที่จะน ำมำทดสอบกำรบดอัด  

 

 
รูปที่ 2 ควำมหนำแนน่แห้งและควำมชื้นในกำรบดอัดของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดตำ่งๆ กัน 
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2. ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของตะกอนประปา 
กำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดต่ำงๆ เพื่อทรำบปัจจัยของ

ขนำดเม็ดตะกอนที่มีต่อค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ กำรเตรียมตัวอย่ำงส ำหรับกำรทดสอบใช้วิธีกำรบดอัด
แบบมำตรฐำน ใช้ควำมชื้นในกำรบดอัดสูงกว่ำค่ำควำมชื้นที่เหมำะสมเล็กน้อย โดย ใช้ปริมำณควำมชื้น
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 จำกค่ำควำมชื้นที่เหมำะสม ในกำรทดสอบส ำหรับตัวอย่ำงตะกอนประปำแต่ละขนำด 
ได้ท ำกำรทดสอบซ้ ำขนำดละ 2-3 ตัวอย่ำง เพื่อยืนยันผลกำรทดสอบที่ถูกต้อง บันทึกผลกำรทดสอบ
จนกระทั่งค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้มีค่ำคงที่หรือไม่มีแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลง รูปที่ 3 แสดงตัวอย่ำง
ผลกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ด 0.3 – 0.6 มิลลิเมตร (ขนำดเม็ด
ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 30 ค้ำงตะแกรงเบอร์ 50) แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ตำม
เวลำ จะเห็นว่ำมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของทั้งสองตัวอย่ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำไปในทิศทำง
เดียวกัน มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้อยู่ระหว่ำง 4.81×10-9 ถึง 4.91×10-9 เมตรต่อวินำที และมีค่ำเฉลี่ย
ของสองตัวอย่ำงนี้เท่ำกับ 4.86×10-9 เมตรต่อวินำที ทั้งนี้ระยะเวลำในกำรทดสอบของตัวอย่ำงแต่ละชุด 
จะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตัวอย่ำงนั้นๆ กรณีที่ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้
ต่ ำๆ จะใช้เวลำในกำรทดสอบนำนประมำณ 1 เดือน  

จำกกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำที่ท ำกำรแยกคัดขนำดเม็ดออกเป็น 
ขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร ขนำดเม็ดระหว่ำง 0.3 - 0.6 มิลลิเมตร และขนำดเม็ดระหว่ำง 1.18 - 
2.36 มิลลิเมตร พบว่ำค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำผันแปรไปตำมขนำดของเม็ดตะกอน
แห้ง ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดแตกต่ำงกันสรุปไว้ในตำรำงที่ 2 จะเห็นได้
ว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร มีค่ำอยู่ในช่วง 
6.60×10-10 ถึง 9.64×10-10 เมตรต่อวินำที  และมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.12×10-10 เมตรต่อวินำที ซึ่งค่ำ
สัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ค่อนข้ำงต่ ำ โดยมีค่ำต่ ำกว่ำค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำที่มี
ขนำดเม็ดระหว่ำง 0.3 - 0.6 มิลลิเมตร ประมำณ 6 เท่ำ และมีค่ำต่ ำกว่ำค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ 
ของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดใหญ่ (1.18 - 2.36 มิลลิเมตร) ถึง 235 เท่ำ สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ กำรที่
ตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดเล็กมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ที่ต่ ำกว่ำค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ 
ของตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดใหญ่ เนื่องจำกกำรบดอัดตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดเล็กจะท ำให้เม็ด
ตะกอนสำมำรถขยับเข้ำมำอยู่ใกล้ชิดกันได้มำกกว่ำตะกอนเม็ดใหญ่ จึงมีขนำดของช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดที่เล็ก
กว่ำ จึงท ำให้น้ ำไหลซึมผ่ำนได้ยำกกว่ำ นอกจำกนั้นตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดเล็กจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสน้ ำที่
ทั่วถึงมำกกว่ำจึงท ำให้ดูดซับน้ ำได้มำกกว่ำตะกอนขนำดเม็ดใหญ่ อนุภำคตะกอนประปำที่ดูดซับน้ ำสำมำรถ
พองตัวได้ดีท ำให้มีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดลดลง ในขณะที่ตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดใหญ่จะมีพื้นที่ผิวที่สัมผัส
และสำมำรถดูดซับน้ ำได้เฉพำะผิวภำยนอกเม็ด กำรพองตัวของตะกอนจะเกิดขึ้นเฉพำะบริเวณผิวภำยนอก
ของเม็ดตะกอน ในขณะที่ภำยในเม็ดตะกอนยังแห้งและแข็งตัวอยู่ หลังจำกกำรบดอัดตัวอย่ำงจึงอำจมี
ช่องว่ำงขนำดใหญ่ระหว่ำงเม็ดตะกอนอยู่อีกมำก จึงท ำให้มีช่องว่ำงส ำหรับให้น้ ำไหลซึมผ่ำนได้ง่ำย 
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รูปที่ 3 ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผำ่นได้ตำมเวลำของตะกอนประปำที่ทดสอบ 

 
ตารางที่ 2 ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำตำมขนำดเม็ดตะกอนประปำแห้งที่ใช้ใน 
    กำรศึกษำ 

ชุดที ่ ขนาดเม็ดตะกอน
ประปา (มิลลิเมตร) 

เทียบกับขนาดตะแกรงมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน
ได้ (เมตร/วินาที) 

1 เล็กกว่ำ 0.15 ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 100 6.60×10-10  - 9.64×10-10 
2 0.30 – 0.60 ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 30 ค้ำงตะแกรง

เบอร์ 50 
4.81×10-9  - 4.91×10-9 

3 1.18 – 2.36 ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 8 ค้ำงตะแกรงเบอร์ 
16 

1.86×10-7  - 1.96×10-7 

 
ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำที่ท ำกำรศึกษำในครั้งนี้มีควำมสอดคล้องกับ  

ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำจำกระบบผลิตน้ ำประปำในจังหวัดมหำสำรคำม ที่ทดสอบ
โดย อนุวัฒน์ เสำศิริ และรัชชัย สำริจันโท (2559) โดยพบว่ำตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดละเอียดเล็กกว่ำ 
0.15 มิลลิเมตร (ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 100) มีค่ำเท่ำกับ 1x10-9 เมตรต่อวินำที และตะกอนประปำที่มีกำร 
คละขนำดกันของขนำดเม็ดหยำบขนำดตั้งแต่ 0.15 – 4.75 มิลลิเมตร (ผ่ำนตะแกรงเบอร์ 4 และค้ำงตะแกรง
เบอร์ 100) มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้เท่ำกับ 6.7x10-9 เมตรต่อวินำที จะเห็นว่ำผลทดสอบมีค่ำ 
อยู่ในช่วงที่เทียบเคียงกันได้ และควำมแตกต่ำงอำจเป็นผลมำจำกคุณสมบัติพื้นฐำนและส่วนประกอบ 
ของตะกอนประปำที่มีควำมแตกต่ำงกัน โดยหลักกำรแล้วหำกตัวอย่ำงมีกำรคละขนำดของเม็ดตะกอน
ประปำ อนุภำคขนำดเล็กจะเข้ำไปแทรกอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอนประปำที่มีขนำดใหญ่ จะท ำให้ 
มีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอนภำยในก้อนตัวอย่ำงลดลง อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่มีอนุภำคที่มีขนำดเล็กละเอียด
เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้จะยังคงมีค่ำสูงกว่ำตัวอย่ำงในกรณีที่เป็นเม็ดขนำด
เล็ก อำจสรุปได้ว่ำค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำทีม่ีขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร มีค่ำ
อยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถน ำไปใช้เป็นชั้นกันซึมในระบบเก็บกักของเสียหรือระบบฝังกลบขยะมูลฝอยได้ 
โดยทั่วไปก ำหนดให้ชั้นกันซึมมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำกว่ำ 1×10-9 เมตรต่อวินำที 

จำกควำมผันแปรของค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำตำมขนำดเม็ดตะกอนประปำ
แห้ง สำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้กับขนำดเม็ดตะกอนประปำได้ดังรูปที่ 
4 โดยค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ที่แสดงเป็นค่ำเฉลี่ยของตัวอย่ำงที่อยู่ในชุดเดียวกัน และขนำดเม็ดตะกอน
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ประปำที่แสดงเป็นขนำดอนุภำคเฉลี่ยหรือขนำดกลำงของเม็ด จะเห็นควำมสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่ำ  
ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำขึ้นอยู่กับขนำดของเม็ดตะกอน โดยค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึม
ผ่ำนได้จะมีค่ำสูงขึ้นตำมขนำดของเม็ดตะกอนประปำที่โตขึ้น สำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำ
สัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้กับขนำดอนุภำคของตะกอนประปำ ได้ดังสมกำร 

 
Dek 2055.310107        (1) 

 
เมื่อ k = ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ (เมตรต่อวินำที) 

D = ขนำดอนุภำคตะกอนประปำ (มิลลิเมตร) 
 
จำกสมกำรสำมำรถใช้ในกำรประเมินค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำจำกขนำด

อนุภำคของตะกอนประปำได้ โดยต้องเป็นตะกอนประปำขนำดเดียวหรือตะกอนประปำที่คัดแยกขนำด
อนุภำคใดๆ สำมำรถน ำไปวิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำรน ำตะกอนประปำไปใช้งำนได้ เช่น ต้องกำรน ำ
ตะกอนประไปใช้เป็นชั้นกันซึม ซึ่งต้องกำรค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนต่ ำกว่ำ  1×10-9 เมตรต่อวินำที จำก
สมกำรจะสำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำต้องใช้ตะกอนประปำขนำดอนุภำคขนำดเท่ำใดจึงจะมีค่ำสัมประสิทธิ์กำร
ซึมตำมต้องกำร จะเป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจในกำรเลือกใช้งำนตะกอนประปำได้อย่ำงเหมำะสม 

 

 
รูปที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำ่สัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้กับขนำดเม็ดตะกอนประปำ 

 
3. ผลของพลังงานในการบดอัดต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของตะกอนประปา 
ตะกอนประปำที่ได้จำกระบบผลิตน้ ำประปำจะมีสภำพเป็นโคลนเหลว แต่เมื่อน ำมำตำกให้แห้ง 

จะจับตัวกันเป็นก้อนแข็ง เมื่อจะน ำมำใช้งำนจะต้องมีกำรบดหรือทุบให้ละเอียดก่อนที่จะน ำมำใช้งำนได้  
จำกผลกำรศึกษำดังที่กล่ำวไปแล้วว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำแปรผันไปตำมขนำด
เม็ดตะกอนแห้ง ถ้ำเม็ดตะกอนประปำมีขนำดใหญ่ จะท ำให้ช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอนประปำมีขนำดใหญ่ 
ส่งผลให้มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้สูง หำกต้องกำรใช้ตะกอนประปำเป็นวัสดุกันซึมและมีค่ำสัมประสิทธิ์
กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำตำมที่ก ำหนด จะต้องท ำกำรบดเม็ดตะกอนประปำให้ละเอียดอย่ำงเพียงพอเสียก่อน  
จำกกำรศึกษำของ Benson and Daniel (1990) พบว่ำกำรบดอัดดินเหนียวด้วยระดับพลังงำนที่สูงขึ้น  
จะช่วยลดขนำดของช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอนที่เชื่อมต่อถึงกัน และส่งผลให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้
ของดินเหนียวบดอัดมีค่ำต่ ำลงได้ ดังนั้นจึงได้ท ำกำรทดสอบเพิ่มเติมเพื่อศึกษำถึงผลของพลังงำนในกำร 
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บดอัดต่อค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำ โดยท ำกำรบดอัดตัวอย่ำงตะกอนประปำด้วย
วิธีกำรบดอัดแบบสูงกว่ำมำตรฐำน แล้วทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ด้วยวิธีกำรเดียวกัน  

ผลกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตัวอย่ำงตะกอนประปำที่บดอัดด้วยวิธีกำรบดอัด
แบบสูงกว่ำมำตรฐำนเปรียบเทียบกับตัวอย่ำงที่บดอัดด้วยวิธีแบบมำตรฐำนแสดงในรูปที่ 5 และ 6 ส ำหรับ
ตัวอย่ำงที่มีขนำดเม็ดตะกอนประปำเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร และตัวอย่ำงที่มีขนำดเม็ดเท่ำกับ 0.30 – 0.60 
มิลลิเมตร ตำมล ำดับ จำกรูปจะเห็นว่ำตะกอนประปำที่ถูกบดอัดด้วยวิธีสู งกว่ำมำตรฐำนมีค่ำสัมประสิทธิ์ 
กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำกว่ำตะกอนประปำที่ถูกบดอัดด้วยวิธีแบบมำตรฐำน แสดงว่ำผลจำกกำรใช้พลังงำนในกำร
บดอัดที่สูงขึ้นท ำให้ตะกอนประปำมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ลดลง โดยตัวอย่ำงตะกอนประปำที่มีขนำด
เม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร ที่ถูกบดอัดด้วยวิธีสูงกว่ำมำตรฐำนมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ประมำณ 
2.53×10-10 เมตรต่อวินำที ซึ่งมีค่ำต่ ำกว่ำตัวอย่ำงขนำดเม็ดเดียวกันที่ถูกบดอัดด้วยวิธีแบบมำตรฐำน
ประมำณ 2.5 เท่ำ ส่วนตัวอย่ำงตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดหยำบขึ้นมำคือขนำดเม็ด 0.30 – 0.60 มิลลิเมตร 
ที่ถูกบดอัดด้วยวิธีสูงกว่ำมำตรฐำนจะมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ประมำณ 9.29×10-10 เมตรต่อวินำที  
ซึ่งมีค่ำต่ ำกว่ำตัวอย่ำงที่ถูกบดอัดด้วยวิธีแบบมำตรฐำนประมำณ 5 เท่ำ สำมำรถอธิบำยได้ว่ำผลของพลังงำน
ในกำรบดอัดท ำให้เม็ดตะกอนประปำถูกบีบอัดให้เข้ำมำอยู่ชิดกันมำกขึ้น ท ำให้มีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอน
ลดลง และกำรใช้พลังงำนในกำรบดอัดที่สูงขึ้นจะมีผลต่อกำรลดลงของค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้  
ของตะกอนประปำที่มีเม็ดหยำบมำกกว่ำกรณีของตะกอนประปำเม็ดละเอียด เนื่องจำกตะกอนเม็ดหยำบ
หรือเม็ดใหญ่อำจแตกออกเป็นเม็ดที่เล็กลงและถูกบีบอัดให้เข้ำมำอยู่ชิดกันมำกขึ้นได้ ดังนั้น กำรบดอัด
ตะกอนประปำด้วยระดับพลังงำนที่สูงขึ้นสำมำรถใช้เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรช่วยลดค่ำสัมประสิทธิ์  
กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำได้ โดยเฉพำะในกรณีที่ตะกอนประปำมีเม็ดหยำบ 

 

 
รูปที่ 5 ผลของพลังงำนในกำรบดอัดต่อค่ำสัมประสทิธิ์กำรซึมผำ่นได้ของตะกอนประปำ 

ที่มีขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 
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รูปที่ 6 ผลของพลังงำนในกำรบดอัดต่อค่ำสัมประสทิธิ์กำรซึมผำ่นได้ของตะกอนประปำ 

ที่มีขนำดเม็ด 0.30-0.60 มิลลิเมตร 
 

สรุป 
 กำรน ำตะกอนประปำซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำมำประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ 
กันซึม จ ำเป็นต้องมีกำรบดย่อยตะกอนที่จับกันเป็นก้อนแข้ง ให้มีขนำดเม็ดเล็กลงก่อน จึงจะน ำไปบดอัด  
เพื่อใช้เป็นชั้นกันซึมได้ ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำแปรผันไปตำมขนำดของเม็ดตะกอน
แห้ง โดยตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดใหญ่จะมีช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอนขนำดใหญ่ ท ำให้มีค่ำสัมประสิทธิ์
กำรซึมผ่ำนได้สูง ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำจะมีค่ำต่ ำลงเมื่อเม็ดตะกอนมีขนำดเล็กลง 
ส ำหรับเงื่อนไขกำรทดสอบเดียวกัน ตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร จะมีค่ำสัมประสิทธิ์
กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำกว่ำตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ด 0.30 – 0.60 มิลลิเมตร และ1.18 – 2.36 มิลลิเมตร 
เท่ำกับ 6 เท่ำ และ 235 เท่ำ ตำมล ำดับ ตะกอนประปำเม็ดละเอียดที่มีขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร  
มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ำกว่ำ 1×10-9 เมตรต่อวินำที สำมำรถน ำไปบดอัดเพื่อใช้เป็น
ชั้นกันซึมได้ กำรบดอัดตะกอนประปำด้วยระดับพลังงำนที่สูงขึ้นสำมำรถใช้เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรช่วยลดคำ่
สัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำได้ โดยเฉพำะในกรณีที่ตะกอนประปำมีเม็ดหยำบ กำรบดอัด
ตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดหยำบด้วยวิธีสูงกว่ำมำตรฐำนจะท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ลดต่ ำลงกว่ำ
กำรบดอัดด้วยวิธีแบบมำตรฐำนประมำณ 5 เท่ำ  

ในกรณีที่ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำสูงกว่ำค่ำที่ยอมรับได้ส ำหรับกำรใช้เป็น
วัสดุกันซึม อำจจ ำเป็นต้องท ำกำรปรับปรุงค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำให้ต่ ำลงด้วยวัสดุ
ผสมเพิ่มอ่ืนๆ เช่น เบนโทไนต์ เถ้ำลอย ผงปูนซีเมนต์ เป็นต้น จึงจะน ำไปใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ อย่ำงไรก็ตำม 
ประสิทธิภำพของชั้นกันซึมจะขึ้นอยู่กับวิธีกำรก่อสร้ำงที่ดีเป็นส ำคัญ โดยจะต้องมีกำรตรวจสอบที่ดีและมีกำร
รับประกันคุณภำพในกำรก่อสร้ำงด้วย นอกจำกนั้น กำรน ำของเสียหรือวัสดุเหลือทิ้งมำใช้ในกำรก่อสร้ำง 
เป็นชั้นกันซึมบดอัดจะต้องมีกำรตรวจสอบให้มั่นใจว่ำวัสดุเหล่ำนั้นจะไม่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษหรือท ำให้
เกิดกำรปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเสียเอง  
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บทคัดย่อ 

 โครงกำรนี้จัดท ำขึ้นเพื่อ ออกแบบ สร้ำง และทดสอบสมรรถนะของเครื่องล้ำงท ำควำมสะอำด
สำหร่ำย โดยกำรออกแบบให้เครื่องจักรประกอบไปด้วย ถังสแตนเลสที่แบ่งเป็น 2 ช่อง ท ำหน้ำที่เป็นถังล้ำง
และถังตกตะกอน ที่มีควำมจุของน้ ำ 88 และ 92 ลิตร ตำมล ำดับ โดยพื้นถังมีลักษณะเป็นแผ่นลำดเอียง 
จำกพื้นถังล้ำงไปยังถังตกตะกอน มีปั๊มไฟฟ้ำขนำด 1/2 แรงม้ำ ติดตั้งอยู่ใต้ถังล้ำงท ำหน้ำที่ดูดน้ ำสะอำด 
จำกถังตกตะกอนส่งไปยังหัวฉีดที่ติดตั้งอยู่เหนือถังล้ำงเพื่อฉีดน้ ำลงไปในถังล้ำงที่มีสำหร่ำยอยู่ ผลของกำร  
ฉีดน้ ำลงไปในถังล้ำงท ำให้เกิดฟองคลื่นปั่นป่วนซึ่งท ำให้สำหร่ำยเคลื่อนที่แบบปั่นป่วนไปด้วย เป็นผลให้
สำหร่ำยเกิดกำรสลัดเศษดินทรำยออกจำกเส้นใยลอยออกมำและจมลงสู่พื้นถังล้ำง และเคลื่อนที่ไปตำมพื้น
ลำดเอียงลงสู่พื้นถังตกตะกอน ด้ำนบนของถังล้ำงและถังตกตะกอนมีฝำปิดที่สำมำรถ เปิด-ปิด ได้สะดวกและ
เพื่อป้องกันกำรกระเด็นของน้ ำ เครื่องจักรสำมำรถควบคุมจังหวะกำรฉีดน้ ำ ระยะเวลำกำรเปลี่ยนน้ ำ และ
เวลำกำรกำรล้ำงทั้งหมดได้ด้วยระบบควบคุมกำรท ำงำนแบบอัตโนมัติ ตัวเคร่ืองจักรมีขนำดกว้ำง 0.52 เมตร 
ยำว 1.00 เมตร และสูง 1.41 เมตร จำกกำรทดสอบกำรท ำงำนพบว่ำ ที่สภำวะกำรท ำงำนที่เหมำะสมที่สุด
สำมำรถล้ำงสำหร่ำยให้สะอำดได้ในอัตรำ 6.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง สิ้นเปลืองน้ ำ 667.24 ลิตร/ชั่วโมง  
และใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 374 วัตต์ ที่สภำวะนี้ เมื่อให้เครื่องจักรท ำงำนวันละ 8 ชั่วโมง จะมีระยะเวลำ 
กำรคืนทุน 0.74 ปี  
 
ค าส าคัญ : เครื่องล้ำงสำหร่ำย  เครื่องท ำควำมสะอำดสำหร่ำย  เครื่องล้ำงท ำควำมสะอำดสำหร่ำย 

 
Abstract 

The objective of this project was to develop, constructed and tested the 
performances of an algae cleaning machine. The conceptual design of the machine would 
consist of dabble slots stainless-steel tank it’s served as a wash tank and settling tank with 
capacity of 88 and 92 liters respectively. The bottom of tank is a slope- plate from the 
bottom of wash tank to the bottom of settling tank. The ½ Hp AC electric water pump were 
installed under the wash tank it’s for suction the fresh-water from settling tank to injection 
by nozzle. The nozzle ware installed above the wash tank for injects the fresh-water into 
the wash tank which algae contained. The injected lead to cavitations affects in the wash 
tank meanwhile, the algae are turbulent movement. This affects lead to sand extraction 
from algae-fiber floating out and sinking to the bottom of wash tank and moves along the 
slope into the bottom of settling tank. The tank cover can be easily open and close its 
protection the splash of water. The machine can control an injection stepping, replacement 
water period and the machine wash timing are easily control by automatic machine control 
unit. The overall dimensions of the machine were 0 . 5 2 m(width), 1 . 0 0 m(length) and 
1.41m(high). The experimental tested can be found that; the machine can cleaned an algae 
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of 6.2 kilogram/hour, water consumption of 6 67.24 liters/hour and the average power 
consumption of the machine was 374 watts. When the machine working at 8 hours/day the 
payback period of about 0.74 years.  
 
Keywords : Machine for Algae cleaning, Algae washing machine,  Algae cleaning machine 
 
บทน า 

ชุมชนบ้ำนหนองบัว ต ำบลป่ำคำ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ได้รวมตัวกันใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนท ำกำร
แปรรูปสำหร่ำยน้ ำจืด (สำหร่ำยไก) เพื่อกำรถนอมอำหำรและจ ำหน่ำยในชุมชน ซึ่งมีวัตถุดิบชนิดนี้มำกมำย
ในท้องถิ่น จดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนใช้ชื่อว่ำ “วิสำหกิจชุมชนแปรรูปสำหร่ำยน้ ำจืดบ้ำนหนองบัว”  
ผลจำกกำรพัฒนำทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จึงได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดำวอยู่หลำยผลิตภัณฑ์ 
ดังรูปที่ 1 เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่ำงแพร่หลำย เช่น สำหร่ำยแผ่นทรงเครื่อง สำหร่ำยปรุงรสตรำเลิศรส 
สำหร่ำยไกอบแห้ง ข้ำวเกรียบสำหร่ำยไก และอ่ืน ๆ โดยกำรส่งจ ำหน่ำยตำมร้ำนค้ำ และห้ำงสรรพสินค้ำ 
ทั้งในจังหวัดน่ำนและต่ำงจังหวัดทั่วประเทศ มีก ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกสำหร่ำยได้ประมำณ 4  กก./วัน 
(เป็นผลิตภัณฑ์สำหร่ำยแห้ง) ซึ่งได้มำจำกสำหร่ำยเปียกจ ำนวน 40 กก./วัน แปรรูปแล้วยังมีปริมำณ 
ไม่เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของตลำด เนื่องจำกปัญหำหลักคือ กระบวนกำรล้ำงสำหร่ำย ซึ่งยังต้องใช้
แรงงำนมนุษย์ท ำกำรล้ำง ท ำให้สิ้นเปลืองเวลำอย่ำงมำก ทำงกลุ่ม ฯ ควำมต้องขยำยก ำลังกำรผลิต 
เพื่อรองรับควำมต้องกำรของตลำด และต้องกำรเครื่องจักรทดแทนแรงงำนคนในกำรล้ำงสำหร่ำยที่สำมำรถ
ล้ำงสำหร่ำยให้สะอำดได้ในปริมำณมำก ๆ และประหยัดเวลำ [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ตัวอย่ำงผลติภัณฑ์จำกสำหร่ำยไกของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปสำหร่ำยน้ ำจืดบ้ำนหนองบัว ได้แก ่
ข้ำวเกรียบสำหร่ำย สำหร่ำยเลศิรสหรือไกยี และ สำหร่ำยแผน่ทรงเคร่ือง 

 
จำกกำรลงพื้นที่เข้ำไปส ำรวจและสัมภำษณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม ฯ จึงพบว่ำสมำชิกกลุ่ม 

ต่ำงก็เป็นผู้สูงวัย ประสบปัญหำหลักในกำรจัดกำรวัตถุดิบ คือ กำรล้ำงสำหร่ำยที่ได้มำจำกแหล่งน้ ำจะมี  
ดินทรำยติดมำด้วย ต้องน ำมำทุบให้ดินทรำยแตกเป็นเศษเล็ก ๆ แล้วน ำมำล้ำงให้สะอำดก่อนน ำไปตำก  
ให้แห้งเพื่อรอกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บริโภคต่อไป ดังรูปที่ 2 ซึ่งในกำรล้ำงสำหร่ำยขั้นต้นทำงกลุ่ม ฯ  
น ำสำหร่ำยไปล้ำงในเครื่องซักผ้ำแต่ก็ยังไม่สะอำดเพียงพอ จึงต้องน ำออกมำล้ำงโดยอำศัยแรงงำนมนุษย์ขยี้
ล้ำงในน้ ำหลำย ๆ ครั้งเพื่อก ำจัดดินทรำยที่เกำะติดอยู่กับเส้นใยสำหร่ำยออกจนหมดจด โดยกำรล้ำง 
ด้วยแรงงำนมนุษย์ในแต่ละครั้ง ทำงกลุ่ม ฯ จะแบ่งสำหร่ำยเปียกจำก 40 กก. ออกเป็นปั้น ๆ เท่ำก ำมือ
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรล้ำง น ำมำล้ำงในน้ ำที่เตรียมไว้ 5 ถังเรียงต่อกันโดยแรงงำน 5 คน โดยจะใช้เวลำล้ำง  
ในแต่ละปั้นแต่ละถังอีกประมำณ 5-10 นำที (ขึ้นอยู่กับควำมสกปรกของสำหร่ำย) ฉะนั้น จะต้องสูญเสียเวลำ
ไปเพื่อกำรล้ำงสำหร่ำยทั้งสิ้นวันละประมำณ 8 ชั่วโมง (นับรวมกำรล้ำงในเครื่องซักผ้ำอีก 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็น
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กำรสิ้นเปลืองทั้งเวลำ แรงงำน และทรัพยำกรเป้นอย่ำงมำก อีกทั้งยังไม่สำมำรถล้ำงสำหร่ำยได้วันละมำก ๆ 
จึงเป็นอุปสรรคต่อกำรเพิ่มผลผลิตและกำรขยำยตลำด [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  ขั้นตอนกำรจัดกำรกับสำหร่ำยดิบของกลุ่มวสิำหกิจชุมชนแปรรูปสำหร่ำยน้ ำจืดบ้ำนหนองบัว:  
(1) เก็บสำหร่ำยจำกแหล่งน้ ำ (2) ทุบให้ดินทรำยแตกเป็นก้อนเลก็ ๆ (3) ล้ำงสำหร่ำย  

และ (4) ตำกให้แห้งเพื่อรอกำรแปรรูป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เนื่องจำกงำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยในโครงกำร “กำรพัฒนำเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อกำร

ผลิตระดับชุมชน” จึงมุ่งเน้นไปในแนวทำงประดิษฐ์คิดค้น สร้ำง และทดสอบนวัตกรรม เพื่อให้สำมำรถ 
น ำผลงำนนั้นไปใช้งำนได้จริงและแก้ปัญหำของกลุ่มชุมชนเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสม จึงต้องมีวิธีกำรและ
อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

1)  ลงพื้นที่ส ำรวจและสัมภำษณ์บุคลำกรของกลุ่มชุมชนเป้ำหมำย เพื่อศึกษำกระบวนกำรกรรมวิธี  
กำรผลิตตลอดช่วงเวลำประมำณ 1 เดือน มีกำรจดบันทึกปัญหำต่ำง ๆ ที่ทำงกลุ่ม ฯ ประสบอยู่ เพื่อน ำมำ
วิเครำะห์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มีควำมเหมำะสมในกำรแก้ปัญหำให้ได้มำกที่สุด  

2)  คิดค้น ออกแบบ ประดิษฐ์ ทดสอบ และปรับแต่งเครื่องจักรให้ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ก่อนน ำไปใช้งำนจริง โดยจะต้องค ำนึงถึงกำรมีควำมแม่นย ำ รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งำนและบ ำรุงรักษำง่ำย 
ต้นทุนเครื่องจักรไม่สูงนักเพื่อให้สำมำรถคืนทุนได้รวดเร็ว [3] โดยชิ้นส่วนต่ำง ๆ ของเครื่องจักรจะต้อง 
ถูกออกแบบและเลือกใช้วัสดุให้เหมำะสมตำมหลักโภชนำกำร [4] และยังต้องควำมแข็งแรง ปลอดภัย ที่ต้อง
อำศัยกำรค ำนวณออกแบบ รวมถึงกำรเลือกใช้วัสดุตำมหลักวิชำกำรทำงวัสดุศำสตร์ [5], [6], [7], [8], [9] 
ตลอดจนหลักกำรทำงไฟฟ้ำและกำรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำควบคุม [10] โดยเครื่องจักรจะมีหลักกำรท ำงำน 
ดังรูปที่ 3 โดยถังบรรจุน้ ำล้ำงสำหร่ำยจะมีแผ่นกั้นให้เกิดเป็นสองห้องหรือสองถัง โดยสำหร่ำยที่ต้องกำร  
จะล้ำงจะใส่ลงไปในถังล้ำงด้ำนซ้ำยที่มีตระแกรงดักสำหร่ำย ปั๊มน้ ำจะดูดน้ ำสะอำดจำกถังตกตะกอนด้ำนขวำ
เพื่อส่งไปยังหัวฉีดที่อยู่ด้ำนบนของถัง โดยหัวฉีดจะฉีดน้ ำแรงดันสูงลงในถังล้ำงด้ำนซ้ำยจึงท ำให้น้ ำในถังล้ำง
เกิดคลื่นฟองแบบปั่นป่วน ดังนั้น สำหร่ำยจึงเกิดกำรเคลื่อนที่ม้ วนตัวไปมำอย่ำงปั่นป่วนด้วย จึงท ำให้ 
สิ่งสกปรกและเศษดินทรำยที่จับตัวอยู่กับเส้นใยสำหร่ำยสลัดหลุดออกมำ จำกนั้นปั๊มน้ ำก็จะหยุดท ำงำน  
เป็นช่วง ๆ ตำมจังหวะที่โปรแกรมไว้ เมื่อปั๊มน้ ำหยุดท ำงำนหัวฉีดจึงหยุดท ำงำนไปด้วย น้ ำในถังล้ำงจะนิ่งขึ้น 

  

  

 

1 
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ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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เป็นผลให้เศษดินทรำยที่สลัดหลุดออกมำนั้นมีช่วงเวลำได้จมลงผ่ำนตระแกรงไหลไปตำมพื้นเอียงของก้นถัง
ไปรวมตัวกันอยู่บริเวณก้นถังตกตะกอน ส่วนบนของน้ ำในถังตกตะกอนที่ใสสะอำดกว่ำจะถูกปั๊มน้ ำดูดไปฉีด
ลงในถังล้ำงอีกครั้ง สลับกันไปเช่นนี้อย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำน้ ำจะขุ่นหรือถึงเวลำที่ตั้งไว้ เครื่องจะสั่งให้เปลี่ยน
น้ ำใหม่เข้ำมำโดยอัตโนมัติ สลับกันไปเช่นนีจ้นกว่ำสำหร่ำยจะสะอำด เครื่องจักรก็จะหยุดท ำงำนโดยอัตโนมัติ
พร้อมเสียงเตือนเมื่อครบก ำหนดเวลำกำรท ำงำนที่ตั้งไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  แสดงชิน้ส่วนและหลักกำรท ำงำนของเคร่ืองล้ำงท ำควำมสะอำดสำหร่ำย 
 

3)  กำรทดสอบและปรับแต่งเครื่องจักรก่อนน ำไปใช้งำนจริง  
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3.1)  กำรทดสอบหำจังหวะกำรฉีดน้ ำที่เหมำะสม เป็นกำรหำคำบเวลำที่เหมำะสม ในกำรฉีดน้ ำ
และหยุดฉีดน้ ำสลับกัน ที่ซึ่งเป็นกำรก ำหนดคำบเวลำกำรท ำงำนและหยุดท ำงำนของปั๊มน้ ำนั่นเอง โดยกำร
ฉีดน้ ำจะท ำให้เกิดคลื่นฟองปั่นป่วนในถังล้ำง ท ำให้สำหร่ำยที่แช่อยู่ในน้ ำนั้นเกิดกำรเคลื่อนที่ในน้ ำ  
แบบปั่นป่วนและสลัดสิ่งสกปรกเศษดินทรำยที่จับตัวอยู่ตำมเส้นใยให้หลุดลอยออกมำกับน้ ำ และในจังหวะ
หยุดฉีดน้ ำจะหยุดนิ่งขึ้น สิ่งสกปรกและเศษดินทรำยที่ลอยอยู่ในน้ ำจึงไม่ถูกตีฟุ้งกระจำยอยู่ตลอดเวลำ  
แต่มีเวลำที่จะจมลงสู่ก้นถัง ส ำหรับกำรทดสอบนี้ จะท ำกำรปรับตั้งเวลำกำรท ำงำนและหยุดท ำงำน 
ของปั๊มน้ ำเริ่มต้นที่  10 วินำที (นั่นคือ ระยะเวลำกำรฉีดน้ ำและหยุดฉีดน้ ำ เป็น 10 วินำที สลับกัน 
อย่ำงต่อเนื่อง) และจะก ำหนดให้ท ำงำนในสภำวะนี้ต่อเนื่องกันเป็นเวลำรวม 5 นำที จำกนั้นจึงเปลี่ยน
ระยะเวลำกำรฉีดน้ ำให้เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10 วินำที โดยในแต่ละคร้ังก่อนที่จะเปลี่ยนระยะเวลำกำรฉีดน้ ำจะต้อง
เปิดฝำถังเพื่อสังเกตและจดบันทึกควำมสะอำดของน้ ำและปริมำณตะกอนดินทรำยเป็นส ำคัญ และต้อง
เปลี่ยนน้ ำใหม่เข้ำมำพร้อมทั้งเปลี่ยนชุดสำหร่ำยที่ใช้ทดสอบใหม่ด้วย  

3.2)  กำรทดสอบหำระยะเวลำกำรเปลี่ยนน้ ำที่เหมำะสม เป็นกำรทดสอบหำเวลำในกำรล้ำง
สำหร่ำยจนกระทั่งน้ ำที่ใช้ล้ำงนั้นอ่ิมตัวด้วยตะกอน (ขุ่น) จนไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้ใหม่ จ ำเป็นต้อง 
ถ่ำยทิ้งไป และเปลี่ยนน้ ำสะอำดเข้ำมำแทนที่นั่นเอง ส ำหรับกำรทดสอบนี้ เป็นกำรทดสอบในขั้นตอนต่อจำก
ข้อ 3.1 ดังนั้น จึงต้องน ำเอำสภำวะที่เหมำะสมของกำรทดสอบที่ได้ในข้อ 3.1 มำก ำหนดเป็นค่ำเร่ิมต้นให้กับ
กำรทดสอบในหัวข้อนี้ โดยปรับตั้งจังหวะกำรฉีดน้ ำที่เหมำะสมที่ค้นพบในหัวข้อ 3.1 และให้เปิดฝำถัง 
ท ำกำรส ำรวจควำมขุ่นของน้ ำในถังล้ำงและถังตกตะกอนทุก ๆ 5 นำที จนกว่ำจะสังเกตพบว่ำ น้ ำในถัง
ตกตะกอนมีควำมขุ่นมำกสมควรต้องเปลี่ยนใหม่ เพรำะหำกยังใช้น้ ำที่ขุ่นมำกนั้นล้ำงสำหร่ำยต่อไป จะไม่ท ำ
ให้สำหร่ำยสะอำดขึ้นได้เท่ำที่ควร และจะเป็นกำรเสียเวลำและพลังงำนในกำรล้ำงโดยเปล่ำประโยชน ์และให้
ทดสอบในหัวข้อนี้ซ้ ำ 3 ครั้ง 

3.3)  กำรทดสอบหำเวลำกำรล้ำงที่เหมำะสมและอัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำและพลังงำนไฟฟ้ำ 
ของเครื่องจักร เป็นกำรทดสอบหำจ ำนวนเวลำทั้งหมดที่จะให้เครื่องจักรท ำงำน เนื่องจำกกำรเปลี่ยนน้ ำล้ำง
สำหร่ำยที่ขุ่นมำกโดยกำรแทนที่ด้วยน้ ำสะอำดเข้ำมำใหม่ ย่อมจะท ำให้สำหร่ำยถูกล้ำงจนสะอำดหมดจดได้ 
โดยจ ำนวนครั้งของกำรเปลี่ยนน้ ำล้ำงใหม่จะถูกน ำมำนับรวมเวลำกันเป็นเวลำท ำงำนทั้งหมดเพื่อน ำไป
ค ำนวณก ำหนดเป็นค่ำระยะเวลำกำรท ำงำนของเครื่องจักรนั่นเอง ส ำหรับกำรทดสอบนี้ เป็นกำรทดสอบ 
ในขั้นตอนสุดท้ำยต่อจำกกำรทดสอบข้อ 3.2 ดังนั้น จึงต้องน ำเอำสภำวะที่เหมำะสมของกำรทดสอบที่ได้ใน
ข้อ 3.2 มำก ำหนดเป็นค่ำเริ่มต้นให้กับกำรทดสอบในหัวข้อนี้ โดยต้องเปิดฝำถังเพื่อพิจำรณำควำมสะอำด
ของเนื้อสำหร่ำยทุกครั้งที่เครื่องจักรมีกำรถ่ำยน้ ำทิ้งออกจนหมด เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ สำหร่ำยในถังล้ำง 
มีควำมสะอำดหมดจดเพียงพอแล้วและไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรล้ำงต่อไปอีก จึงหยุดท ำงำน ในช่วงกำรทดสอบ
ในหัวข้อนี้ จะท ำกำรตรวจวัดกำรสิ้นเปลืองน้ ำและพลังงำนไฟฟ้ำของเครื่องจักรไปในเวลำเดียวกัน และให้
ทดสอบในหัวข้อนี้ซ้ ำ 3 ครั้ง 

 
ผลการวิจัย 

1)  เคร่ืองจักรที่สร้ำงเสร็จสมบูรณ์จะมีลักษณะ ดังรูปที่ 4 ซึ่งมีขนำดกว้ำง 0.52 เมตร ยำว 1.00 เมตร 
และสูง 1.41 เมตร มีน้ ำหนักเครื่องเปล่ำประมำณ 60 กก. ใช้ได้กับระบบไฟฟ้ำกระแสสลับเฟสเดียว 220 
โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์ ควบคุมกำรท ำงำนด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้ส ำหรับล้ำงสำหร่ำยไกได้ครั้งละ 6 กก.  
ในอัตรำกำรล้ำง 6.2 กก./ชม. ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 370 วัตต์ มีรูปร่ำงลักษณะประกอบไปด้วย ถังสแตนเลสทรง
สี่เหลี่ยมที่แบ่งเป็น 2 ช่อง ท ำหน้ำที่เป็นถังล้ำงและถังตกตะกอน ที่มีควำมจุของน้ ำ 88 และ 92 ลิตร 
ตำมล ำดับ มีปั๊มไฟฟ้ำขนำด ½ Hp ติดตั้งอยู่ด้ำนล่ำงของถังสแตนเลสท ำหน้ำที่ดูดน้ ำสะอำดจำกถัง
ตกตะกอนเพื่อส่งไปยังหัวฉีดน้ ำแรงดันสูงที่ติดตั้งอยู่ส่วนบนของเครื่องจักร พื้นหรือก้นถังซึ่งมีลั กษณะเป็น
แผ่นลำดเอียงจำกถังล้ำงไปยังถังตกตะกอน ด้ำนบนของถังสแตนเลสมีฝำและกลไกล็อกต ำแหน่งกำรเปิดฝำ
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ถังที่สำมำรถ เปิด-ปิด ได้สะดวกเพื่อป้องกันกำรกระเด็นของน้ ำ โดยเคร่ืองจักรสำมำรถปรับจังหวะกำรฉีดน้ ำ 
ช่วงเวลำกำรเปลี่ยนน้ ำ และเวลำกำรท ำงำนของเคร่ือง ได้โดยง่ำยด้วยหน่วยควบคุมกำรท ำงำนแบบอัตโนมัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  ลักษณะและส่วนประกอบของเคร่ืองจักรที่สร้ำงขึ้นพรอ้มท ำกำรทดสอบ 
 
2)  ผลกำรทดสอบหำจังหวะกำรฉีดน้ ำที่เหมำะสม ดังตำรำงที่ 1 พบว่ำ ที่จังหวะกำรฉีดและหยุดฉีดน้ ำ 

10 วินำทีสลับกัน )Nozzle Step 10s( จะท ำให้เศษดินทรำยที่เกำะอยู่ตำมเส้นใยสำหร่ำยหลุดลอยออกมำ
ในน้ ำได้ แต่ยังมีเวลำหยุดฉีดไม่มำกพอที่จะท ำให้น้ ำนิ่งจนกระทั่งเศษดินทรำย (มีลักษณะเป็นตะกอน) จมลง
สู่ก้นถังล้ำงและไหลไปสู่ก้นถังตกตะกอนได้มำกพอ ฉะนั้น จึงท ำให้ตะกอนดินทรำยบำงส่วน (ที่ยังไม่จมลง  
สู่ก้นถัง) ถูกแรงดันจำกกำรฉีดน้ ำครั้งต่อไปตีให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยขึ้นมำอีก เป็นผลให้ตะกอนดินทรำย  
ที่ฟุ้งกระจำยนั้นมีโอกำสกลับเข้ำไปเกำะอยู่ตำมเส้นใยสำหร่ำยได้อีกครั้ง อีกทั้งยังท ำให้น้ ำล้ำงดูขุ่น  
อยู่ตลอดเวลำ จนกระทั่งเมื่อเพิ่มจังหวะกำรฉีดให้ยำวนำนขึ้นครั้งละ 10 วินำที จนถึง 30 วินำที เมื่อสังเกต
ด้วยสำยตำและสัมผัสที่ตะแกรงดักสำหร่ำยในถังล้ำงและที่แผ่นลำดเอียงในถังตกตะกอนพบว่ำ น้ ำในถังล้ำง
และถังตกตะกอนมีควำมขุ่นและที่แผ่นลำดเอียงมีปริมำณตะกอนดินทรำยเพิ่มขึ้น จึงสันนิฐำนได้ว่ำ ที่จังหวะ
กำรฉีด 30 วินำที  ) Nozzle Step 30s( มีเวลำมำกพอที่จะท ำให้ตะกอนดินทรำยที่หลุดออกจำกเส้นใย
สำหร่ำยสำมำรถจมลงสู่ก้นถังล้ำงและไหลไปยังถังตกตะกอนได้ดีขึ้น และเมื่อกำรฉีดครั้งต่อไปมำถึง จึงเป็น
กำรลดโอกำสกำรตีตะกอนที่ลอยอยู่ในน้ ำให้ฟุ้งกระจำยขึ้นมำใหม่ได้ แต่เมื่อเพิ่มเวลำกำรฉีดต่อไปอีกเป็น 40 
และ 50 วินำที ตำมล ำดับ กลับพบว่ำผลกำรเกิดตะกอนในน้ ำไม่ต่ำงกันกับที่ 30 วินำที และยังพบว่ำ มีเศษ
สำหร่ำยเล็ดลอดผ่ำนตะแกรงดักสำหร่ำยมำยังถังตกตะกอนมำกขึ้น เนื่องจำกปั๊มน้ ำจะดูดน้ ำที่ตกตะกอน
แล้วในถังตกตะกอนกลับมำใช้ใหม่ ฉะนั้น ควำมยำวนำนของกำรดูดจะสร้ำงปรำกฏกำรณ์ทิศทำงกำรไหล
คงที่ของน้ ำ ท ำให้เส้นใยฝอยเล็ก ๆ ของสำหร่ำยถูกดึงมำตำมกระแสน้ ำเข้ำมำยังถังตกตะกอน สิ่งนี้จะเป็น
ปัญหำให้เกิดกำรอุดตันระบบท่อทำงฉีดน้ ำและท่อทำงระบำยน้ ำทิ้งได้ง่ำย ฉะนั้น เวลำกำรฉีดที่ยำวนำนกว่ำ 
30 วินำที จึงควรหลีกเลี่ยง สรุปได้ว่ำ ที่จังหวะกำรฉีดและหยุดฉีดน้ ำ 30 วินำทีสลับกัน เป็นสภำวะกำรฉีด 
ที่เหมำะสมที่สุด ดังรูปที่ 5 

 
ตารางที่ 1  บันทึกผลกำรทดสอบหำจังหวะกำรฉีดน้ ำที่เหมำะสม  

จังหวะการฉดีน้ า 
(Nozzle Step) 

(วินาที) 

พิจารณาปริมาณตะกอนดินทรายที่หลุดลอยอยู่ในน้ าในนาทีที ่5 

ในถังล้าง ในถังตกตะกอน 

10 
ตะกอนดินทรำยลอยอยู่ทั่วไปในน้ ำ
และจมลงสู่ก้นถังน้อยมำก 

ตะกอนดินทรำยลอยอยู่ทั่วไปในน้ ำและจมลง
สู่ก้นถังน้อยมำก 

มือหมุน 
 

  

กล่องควบคุมไฟฟ้า 

ฝาถัง 
หัวฉีด 

ก้านค้าง
ต าแหน่งฝาถัง 

ปั๊มน้ า 

ถังล้างและถังตกตะกอน 

ราวจับลากดึง 

ท่อน้ าทิ้ง 

หัวฉีดล้างถัง 

ล้อเข็นเคร่ืองจักร 

สายไฟและปลั๊ก 

วาล์วน้ าดี 
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จังหวะการฉดีน้ า 
(Nozzle Step) 

(วินาที) 

พิจารณาปริมาณตะกอนดินทรายที่หลุดลอยอยู่ในน้ าในนาทีที ่5 

ในถังล้าง ในถังตกตะกอน 

20 
ตะกอนดินทรำยลอยอยู่ทั่วไปในน้ ำ
และจมลงสู่ก้นถังมำกข้ึน 

ตะกอนดินทรำยลอยอยู่ทั่วไปในน้ ำและจมลง
สู่ก้นถังมำกข้ึน 

30 
ตะกอนดินทรำยลอยอยู่มำกในน้ ำ
และจมลงสู่ก้นถังมำก 

ตะกอนดินทรำยลอยอยู่มำกในน้ ำและจมลงสู่
ก้นถังมำก และมีเศษสำหร่ำยเลด็ลอดปะปน 

40 
ตะกอนดินทรำยลอยอยู่มำกในน้ ำ
และจมลงสู่ก้นถังมำก 

ตะกอนดินทรำยลอยอยู่มำกในน้ ำและจมลงสู่
ก้นถังมำก และมีเศษสำหร่ำยเลด็ลอดปะปน
มำก 

50 
ตะกอนดินทรำยลอยอยู่มำกในน้ ำ
และจมลงสู่ก้นถังมำก 

ตะกอนดินทรำยลอยอยู่มำกในน้ ำและจมลงสู่
ก้นถังมำก และมีเศษสำหร่ำยเลด็ลอดปะปน
มำกข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5  สภำพในถังตกตะกอนและถังล้ำงจำกจังหวะกำรฉีดและหยุดฉีดน้ ำที่ 30 วนิำท ี
สลับกันเป็นเวลำ 5 นำท ี

 
3)  ผลกำรทดสอบหำระยะเวลำกำรเปลี่ยนน้ ำที่เหมำะสม ดังตำรำงที่ 2 พบว่ำ ที่จังหวะกำรฉีดและ

หยุดฉีดน้ ำ 30 วินำทีสลับกัน (Nozzle Step 30s) อย่ำงต่อเนื่อง น้ ำในถังล้ำงและถังตกตะกอนจะค่อย ๆ 
ขุ่นมำกขึ้น เนื่องจำกดินทรำยที่หลุดลอยออกมำจำกเส้นใยสำหร่ำยมีกำรสะสมในน้ ำมำกขึ้นตั้งแต่กำรตรวจ
พบได้ชัดเจนนำทีที่ 5 และเมื่อถึงนำทีที่ 10 น้ ำในถังล้ำงและถังตกตะกอนจะมีควำมขุ่นมำกจนพิจำรณำแล้ว
ว่ำ ไม่ควรน ำกลับมำหมุนเวียนใช้ใหม่ เนื่องจำกน้ ำที่ขุ่นมำก เมื่อปั๊มน้ ำดูดกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ก็จะท ำให้
เส้นใยสำหร่ำยได้รับน้ ำที่ขุ่นมำกนั้นฉีดเข้ำมำปะทะอีกครั้ง เป็นผลให้สิ่งสกปรกที่ติดมำกับน้ ำมีโอกำสเกำะตดิ
กับเส้นใยสำหร่ำยอีกครั้งได้ จึงไม่เป็นกำรท ำให้สำหร่ำยสะอำดมำกขึ้นได้ เมื่อให้เครื่องท ำกำรล้ำงสำหร่ำย
ด้วยน้ ำที่ขุ่นนั้นต่อไปจนกระทั่งถึงนำทีที่ 15 และ 20 ตำมล ำดับ พบว่ำน้ ำในถังก็ยังคงขุ่นมำกเหมือนเดิม 
และยังพบว่ำมีเศษเส้นใยเล็ก ๆ ของสำหร่ำยเล็ดลอดผ่ำนตะแกรงดักสำหร่ำยเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นผล
เช่นเดียวกันนี้ในกำรทดสอบซ้ ำทั้ง 3 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหำกำรอุดตันระบบท่อทำง และท่อทำงระบำย  
น้ ำทิ้ง จึงควรหลีกเลี่ยงกำรใช้น้ ำล้ำงที่ผ่ำนกำรใช้แล้วมำยำวนำนเกินกว่ำ 10 นำที ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ำ ในกำร
ล้ำงสำหร่ำยด้วยกำรตั้งค่ำจังหวะกำรฉีดและหยุดฉีดน้ ำไว้ที่ 30 วินำทีสลับกัน ควรต้องมีกำรเปลี่ยนน้ ำล้ำง
ใหม่ทุก ๆ 10 นำที ดังรูปที่ 6 
 

  
Settling Tank           Wash Tank 
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ตารางที่ 2  บันทึกผลกำรทดสอบหำระยะเวลำกำรเปลี่ยนน้ ำที่เหมำะสม (เฉลี่ย 3 ครั้ง) (@ Nozzle Step 
30 Second) 

เปิดฝาถังส ารวจ 
(สิ้นสุดนาทีที)่ 

พิจารณาความ ขุ่น-ใส ของน้ า 

ในถังล้าง ในถังตกตะกอน 

5 ขุ่นมำก ขุ่นมำก 

10 ขุ่นมำก ขุ่นมำก และมีเศษสำหร่ำยเล็ดลอดปะปนเล็กน้อย 

15 ขุ่นมำก ขุ่นมำก และมีเศษสำหร่ำยเล็ดลอดปะปนมำก 

20 ขุ่นมำก ขุ่นมำก และมีเศษสำหร่ำยเล็ดลอดปะปนมำกข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6  สภำพของน้ ำในถังจำกกำรทดสอบหำระยะเวลำกำรเปลี่ยนน้ ำใหม่ทุก ๆ 10 นำที 

 
4)  ผลกำรทดสอบหำเวลำกำรล้ำงที่เหมำะสมและอัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำและพลังงำนไฟฟ้ำ 

ของเครื่องจักร ดังตำรำงที่ 3 พบว่ำ ภำยใต้จังหวะกำรฉีดและหยุดฉีดน้ ำ 30 วินำทีสลับกันอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นเวลำ 10 นำที จึงจะมีกำรเปลี่ยนน้ ำลำ้ง 1 คร้ัง จะท ำให้สำหร่ำยสะอำดอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้นัน้ เกิดข้ึน
เมื่อสิ้นสุดกำรล้ำงครั้งที่ 3 และเพื่อเป็นกำรยืนยันควำมสะอำดของสำหร่ำยเมื่อสิ้นสุดกำรล้ำงครั้งที่ 3 นี้  
จึงได้ทดลองท ำกำรล้ำงต่อไปอีกจนถึงครั้งที่ 5 ซึ่งก็ไม่พบว่ำจะมีตะกอนดินทรำยที่เป็นของแข็งเกิดขึ้นในน้ ำ
ล้ำงหรือที่ก้นถัง มีเพียงแต่เศษเส้นใยฝอยเล็ก ๆ ของสำหร่ำยปะปนอยู่ในน้ ำเท่ำนั้น ซึ่งเป็นผลเช่นเดียวกันนี้
ในกำรทดสอบซ้ ำทั้ง 3 ครั้ง ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่ำ กำรล้ำงสำหร่ำยเปียกน้ ำหนัก 6 กิโลกรัม เพียง 3 ครั้ง 
เพียงพอและเหมำะสมแล้วในกำรท ำควำมสะอำดสำหร่ำยให้สะอำดอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ซึ่งต้องใช้เวลำ  
ในกำรล้ำงทั้งหมดประมำณ 58 นำที ดังรูปที่  7 และค ำนวณอัตรำกำรล้ำงได้ 6.2 กก./ชม. อัตรำ  
กำรสิ้นเปลืองน้ ำล้ำง 667.24 ลิตร/ชม. และเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำอ่ำนค่ำในช่วงที่ใช้กระแสไฟฟ้ำสูงสุด  
เฉลี่ย 374 วัตต์ ดังตำรำงที่ 4 

 
  

  Settling Tank           Wash Tank 
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ตารางที่ 3  บันทึกผลกำรทดสอบหำเวลำกำรล้ำงที่เหมำะสม (เฉลี่ย 3 ครั้ง)  
              (@ Nozzle Step  30 Second and Drain Period 10 Minute) 

สิ้นสุดการ
ล้างคร้ังที่ 

พิจารณาความสะอาดของสาหร่าย (หลังการโหลดน้ าเข้าถังจนเต็ม) 

ในถังล้าง ในถังตกตะกอน 

1 เส้นใยมีตะกอนดินทรำยเกำะตดิ มีเศษสำหร่ำยเล็ดลอดปะปนเลก็น้อย 

2 เส้นใยมีตะกอนดินทรำยเกำะตดิน้อยมำก มีเศษสำหร่ำยเล็ดลอดปะปนน้อยมำก 

3 เส้นใยมีควำมสะอำดในเกณฑ์ยอมรับได้ มีเศษสำหร่ำยเล็ดลอดปะปนน้อยมำก 

4 เส้นใยมีควำมสะอำดในเกณฑ์ยอมรับได้ มีเศษสำหร่ำยเล็ดลอดปะปนน้อยมำก 

5 เส้นใยมีควำมสะอำดในเกณฑ์ยอมรับได้ มีเศษสำหร่ำยเล็ดลอดปะปนน้อยมำก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7  สภำพของน้ ำในถังจำกกำรทดสอบหำเวลำกำรล้ำงที่กำรเปลี่ยนน้ ำลำ้ง 3 ครั้ง 

 
ตารางที่ 4  แสดงกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยกำรใช้เวลำ น้ ำ และพลังงำนไฟฟ้ำ (@ Nozzle Step  30 Second, 

Drain Period 10 Minute and Refill Fresh Water to Empty of 3 times.) 

ปริมำณสำหร่ำยเปียกที่บรรจุลงถังล้ำง 6 กิโลกรัม 
ปริมำณน้ ำโหลดเข้ำถังเริ่มต้น 180 ลิตร ใช้เวลำ 6 นำที (โดยปั๊มน้ ำตำมบ้ำนเรือนทั่วไปขนำดอัตรำกำร
ไหล 100 l/m) 
ปริมำณน้ ำโหลดเข้ำถังเมื่อเปลี่ยนน้ ำ 155 ลิตร ใช้เวลำ 5 นำที (โดยปั๊มน้ ำตำมบ้ำนเรือนทั่วไปขนำดอัตรำ
กำรไหล 100 l/m) 
และมีกำรเปลี่ยนน้ ำ 2 คร้ัง จึงใช้น้ ำไปทั้งหมด =  180+ (155 2) = 490 ลิตร 
ปริมำณน้ ำเสียปล่อยทิ้ง 155 ลิตร ใช้เวลำ 3 นำที 30 วินำที 
จึงมีกำรปล่อยน้ ำเสียทิง้ 2 คร้ัง จึงใช้เวลำไปทัง้หมดเพื่อกำรโหลดน้ ำและปล่อยน้ ำ 
                              6 นำที ) +5 นำที  2คร้ัง+ ( )3 นำที 3 0วินำที  2คร้ัง (= 23 นำที 
จำกผลกำรทดสอบพบว่ำสิ้นสุดกำรล้ำงครั้งที่  3 สำหร่ำยจึงจะสะอำดอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ และวงจร
ควบคุมเครื่องจักรก ำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีกำรโหลดน้ ำสะอำดเข้ำถังให้เต็มเสียก่อนจึงจะยอมให้กำรสั่ง
หยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อกำรล้ำงเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้น้ ำสะอำดยกสำหร่ำยให้ลอยขึ้น ท ำให้ง่ำยต่อกำรน ำ
สำหร่ำยออกจำกถัง และพร้อมกันนั้นน้ ำสะอำดคร้ังล่ำสุดจะใช้เพื่อกำรล้ำงถังไปด้วยในตัว 
ระยะเวลำในกำรท ำงำนของเคร่ืองทั้งหมด =) 23 นำที + (( 3คร้ัง  10นำที+ ( )5 นำที( = 5 8นำที 
 อัตรำกำรล้ำงของเคร่ืองจักร   =) 60 นำที  6กก 58 (.นำที =6 . 2กก/.ชม. 

  Settling Tank           Wash Tank 
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และอัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำ =) 60 นำที )490 ลิตร+155 ลิตร)) 58 นำที = 667.24 ลิตร/ชม. 
กระแสไฟฟ้ำขณะ Stand By เฉลี่ย 15 วัตต์ ขณะ Run เฉลี่ย 374 วัตต์ และขณะ Drain เฉลี่ย 19
 วัตต์ 

 
5)  กำรน ำข้อมูลด้ำนกำรเงินและกำรลงทุนเบื้องต้นมำใช้ค ำนวณตำมกรรมวิธีทำงเศรษฐศำสตร์

เบื้องต้น [3] เพื่อเปรียบเทียบระหว่ำงระหว่ำงกำรใช้เครื่องซักผ้ำและแรงงำนมนุษย์ในกำรล้ำงสำหร่ำยกับ
กำรใช้เครื่องจักรที่พัฒนำขึ้นใหม่ ดังตำรำงที่ 5 ผลปรำกฏว่ำ กำรเปลี่ยนวิธีกำรล้ำงสำหร่ำยด้วยเคร่ืองซักผ้ำ
และแรงงำนมนุษย์ 5 คน มำใช้เครื่องจักรที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่นี้ จะมีระยะเวลำกำรคืนทุนที่ใกล้เคียงกันมำก 
กล่ำวคือ ซึ่งสำมำรถคืนทุนได้ในระยะเวลำประมำณ 0.65 และ 0.74 ปี ตำมล ำดับ ซึ่งถือว่ำคืนทุนเร็วมำก  
 
ตารางที่ 5  ข้อมูลทำงกำรเงินและกำรลงทุนเบื้องต้นเปรียบเทียบระหว่ำงกำรใช้เครื่องซักผ้ำและแรงงำน

มนุษย์ในกำรล้ำงสำหร่ำยกับกำรใช้เครื่องจักรที่พัฒนำขึ้นใหม่ 

  รายการ 

ใช้เครื่องซัก
ผ้าแบบ 2 ถัง 
 +แรงงาน

มนุษย ์

หมายเหตุ 
ใช้เครื่องจักร
ที่พัฒนาขึ้น

ใหม ่
หมายเหตุ 

1 
รำคำชิน้ส่วนทุกชิน้ใน 1 เครื่อง  
(บำท/เครื่อง) 

฿0 
ไม่มีกำรจัดซื้อ

แบบแยก
ชิ้นส่วน 

฿65,340 

รำคำต้นทนุ
ชิ้นส่วนตำ่ง ๆ 

ของ
เครื่องจักร 

2 
รำคำเครื่องจักร (รำคำชิ้นส่วนรวม
ค่ำแรงประกอบ) (บำท/เครื่อง) 

฿7,000   ฿101,840   

3 จ ำนวนเครื่องที่ใช้งำน (เครื่อง) 1   1   

4 
กำรสิ้นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ำ 
(กิโลวัตต์) 

0.50  0.37   

5 อัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำ (ลบ.ม/ชม.) 1.00  0.67   

6 อัตรำกำรล้ำงสำหร่ำย (กก./ชม.) 5.00   6.20   

7 
อัตรำกำรแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์
สำหร่ำยแห้ง (กก./ชม.) 

0.50   0.62   

8 
ระยะเวลำท ำงำนของเคร่ืองจักร 
(ชม./วัน)  

8   8   

9 
อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟำ้ (บำท/
กิโลวัตต์-ชม.) 

฿2.50   ฿2.50   

10 อัตรำค่ำน้ ำประปำ (บำท/ลบ.ม.) ฿12.70   ฿12.70   

11 จ ำนวนวันที่ท ำกำรผลิต (วัน/ปี) 240 
หยุดวันเสำร์-
อำทิตย์  

240 
หยุดวันเสำร์-
อำทิตย์  

12 
รำคำผลิตภัณฑ์สำหร่ำยแห้ง เฉลี่ย 
(บำท/กก.) 

฿1,600  ฿1,600  

13 
รำคำต้นทนุกำรผลิตได้เป็นสำหร่ำย
แห้ง (บำท/กก.) 

฿600  ฿600   
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รายจ่าย 

        

14 
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับลงทุนเพื่อกำรผลิต 
(บำท/ปี) 

฿576,000   ฿714,240  

15 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุซื้อเครื่องจักรใน
ปีแรก (บำท)  

฿7,000  ฿132,392 
+30% ของ

ต้นทุน
เครื่องจักร 

16 ค่ำใช้จ่ำยดำ้นพลังงำนไฟฟำ้ (บำท/ป)ี ฿2,400  ฿1,795  

17 ค่ำใช้จ่ำยดำ้นคำ่น้ ำประปำ (บำท/ปี) ฿24,384  ฿16,264  

18 
ค่ำใช้จ่ำยดำ้นกำรบ ำรุงรักษำ
โดยประมำณ (บำท/ปี)  

฿2,000  ฿1,000  

19 รวมรำยจ่ำย (บำท/ปี)  
฿609,784 ส ำหรับปีแรก ฿864,691 ส ำหรับปีแรก 

฿604,784 ส ำหรับปีต่อไป ฿733,299 ส ำหรับปีต่อไป 
  รายรับ       

20 รำยได้จำกกำรผลิต (บำท/ป)ี ฿1,536,000   ฿1,904,640   

21 รำยได้สทุธิจำกกำรผลิต (บำท/ป)ี 
฿926,216 ส ำหรับปีแรก ฿1,039,949 ส ำหรับปีแรก 
฿931,216 ส ำหรับปีต่อไป ฿1,171,341 ส ำหรับปีต่อไป 

  ระยะเวลาคืนทุน       

22 ในหน่วย ป ี 0.65   0.74   

23 ในหน่วย เดือนและวนั 
7 เดือน 24 

วัน 
  

8 เดือน 27 
วัน 

  

 
สรุปและอภิปรายผล 

1)  เครื่องล้ำงท ำควำมสะอำดสำหร่ำยที่สร้ำงขึ้น มีควำมสำมำรถล้ำงสำหร่ำยไกให้สะอำดได้  
ตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้ประกอบกำร เครื่องจักรสำมำรถท ำงำนได้ตำมขั้นตอน  
มีควำมปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะตัวเคร่ืองมีขนำดกว้ำง 0.52 เมตร ยำว 1.00 เมตร และสูง 1.41 
เมตร มีน้ ำหนักเครื่องเปล่ำประมำณ 60 กก. ใช้ได้กับระบบไฟฟ้ำกระแสสลับเฟสเดียว 220 โวลต์ 50-60 
เฮิรตซ์ ควบคุมกำรท ำงำนด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้ส ำหรับล้ำงสำหร่ำยไกได้ครั้งละ 6 กก. ในอัตรำกำรล้ำง  
6.2 กก./ชม. ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 370 วัตต์ ควำมจุน้ ำล้ำง 180 ลิตร ควบคุมกำรท ำงำนแบบอัตโนมัติด้วยกำร
โปรแกรมกำรท ำงำนเพียงครั้งเดียว สร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับกลุ่มชุมชนเป้ำหมำย และสำมำรถ 
เพิ่มอัตรำกำรผลิตได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 โดยไม่ต้องใช้แรงคนถึง 5 คนในกำรล้ำงสำหร่ำยแบบเดิม จึงท ำ
ให้ได้ผลผลิตเพิ่มข้ึนเพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำด และยังสำมำรถขยำยตลำดได้ในอนำคต  

2)  ภำยใต้กำรตั้งค่ำจังหวะกำรฉีดและหยุดฉีดน้ ำไว้ที่ 30 วินำทีสลับกัน พบว่ำ จะท ำให้เศษดินทรำยที่
เกำะอยู่ตำมเส้นใยสำหร่ำยหลุดออกมำในน้ ำมีลักษณะเป็นตะกอนได้ดี พร้อมกันนั้นยังจะมีเวลำมำกพอที่จะ
ท ำให้ตะกอนดังกล่ำวมีเวลำมำกพอที่จะจมลงสู่ก้นถังล้ำงและไหลไปตำมแผ่นลำดเอียงลงสู่ก้นถังตกตะกอน
ได้ดีที่สุด ในขณะที่กำรตั้งจังหวะกำรฉีดที่น้อยกว่ำนี้  (Nozzle Step < 30s) เวลำในกำรหยุดฉีดจะ 
น้อยเกินไปที่จะท ำให้ตะกอนดินทรำยจมลงสู่ก้นถังล้ำงและไหลไปสู่ก้นถังตกตะกอนได้มำกพอ จึงท ำให้
ตะกอนบำงส่วนถูกแรงดันจำกกำรฉีดน้ ำคร้ังต่อไปตีให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยขึ้นมำอีก และมีโอกำสแทรกตัวเข้ำ
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ไปเกำะอยู่ตำมเส้นใยสำหร่ำยได้อีกครั้ง ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำตั้งจังหวะกำรฉีดที่มำกกว่ำนี้ (Nozzle Step > 
30s) กลับพบว่ำผลกำรเกิดตะกอนในน้ ำไม่ต่ำงกันกับที่ 30 วินำที แต่สิ่งที่สังเกตเห็นเพิ่มเติม คือ มีเศษ
สำหร่ำยเล็ดลอดผ่ำนตระแกรงดักสำหร่ำยมำยังถังตกตะกอนมำกขึ้น เนื่องจำกปั๊มน้ ำจะดูดน้ ำสะอำด 
ที่ตกตะกอนแล้วในถังตกตะกอนกลับมำใช้ใหม่  ฉะนั้น ควำมยำวนำนของกำรดูดที่นำนพอจะสร้ำง
ปรำกฏกำรณ์ทิศทำงกำรไหลคงที่ของน้ ำ ท ำให้เส้นใยฝอยเล็ก ๆ ของสำหร่ำยถูกดึงมำตำมกระแสน้ ำ  
เข้ำมำยังถังตกตะกอน สิ่งนี้จะเป็นปัญหำให้เกิดกำรอุดตันระบบท่อทำงได้ง่ำย ฉะนั้น เวลำกำรฉีดที่ยำวนำน
กว่ำ 30 วินำที จึงควรหลีกเลี่ยง 

3)  ภำยใต้กำรตั้งค่ำจังหวะกำรฉีดและหยุดฉีดน้ ำ 30 วินำทีสลับกันอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 10 
นำที เป็นระยะเวลำที่ยำวนำนเพียงพอและเหมำะสมที่สุดที่จะต้องท ำกำรเปลี่ยนน้ ำสะอำดเข้ำมำล้ำงใหม่ 
จำกกำรสังเกตพบว่ำที่นำทีที่ 10 น้ ำในถังล้ำงและถังตกตะกอนของเครื่องจักรมีควำมขุ่นมำกจนไม่ควรน ำ
กลับมำหมุนเวียนใช้ใหม่ เนื่องจำกน้ ำที่ขุ่นมำกนี้ เมื่อน ำกลับไปใช้ใหม่จะท ำให้เส้นใยสำหร่ำยได้รับสิ่งสกปรก
ที่ติดมำกับน้ ำมีโอกำสเกำะติดกับเส้นใยสำหร่ำยอีกครั้งขึ้นได้ จึงไม่เป็นกำรท ำให้สำหร่ำยสะอำดไปกว่ำนี้ได้ 
ซึ่งเมื่อทดสอบโดยให้เคร่ืองท ำกำรล้ำงสำหร่ำยด้วยน้ ำที่ขุ่นนั้นต่อไป พบว่ำน้ ำในถังก็ยังคงขุ่นมำกเหมือนเดิม 
และยังพบด้วยว่ำมีเศษเส้นใยฝอยเล็ก ๆ ของสำหร่ำยเล็ดลอดผ่ำนตะแกรงดักสำหร่ำยเพิ่มมำกขึ้น ดังนั้น 
เพื่อป้องกันปัญหำกำรอุดตันระบบท่อทำง จึงควรหลีกเลี่ยงกำรตั้งค่ำควำมต่อเนื่องของจังหวะกำรฉีดเกินไป
กว่ำ 10 นำที  

4)  เมื่อสั่งให้เครื่องจักรท ำกำรเปลี่ยนน้ ำล้ำงใหม่ทุก ๆ 10 นำที พบว่ำ เมื่อสิ้นสุดกำรล้ำงในครั้งที่ 3 
เส้นใยสำหร่ำยมีควำมสะอำดอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ และเพื่อเป็นกำรยืนยันควำมสะอำดในกำรล้ำงสำหร่ำย 
จึงได้ทดลองท ำกำรล้ำงต่อไปอีกจนถึงครั้งที่ 5 พบว่ำ สำหร่ำยยังมีควำมสะอำดเหมือนเดิม ฉะนั้น จึงสรุป 
ได้ว่ำ กำรล้ำงสำหร่ำยเปียกน้ ำหนัก 6 กิโลกรัม เพียง 3 ครั้ง เพียงพอและเหมำะสมแล้วในกำรท ำควำม
สะอำดสำหร่ำยให้สะอำดอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรล้ำงทั้งหมดประมำณ 58 นำที ดังนั้น 
จึงควรตั้งค่ำเวลำกำรท ำงำนของเครื่องจักรไว้ที่ 58 นำที ที่สภำวะกำรทดสอบนี้ค ำนวณอัตรำกำรล้ำงได้  
6.2 กก./ชม. อัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำล้ำง 667.24 ลิตร/ชม. และเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำอ่ำนค่ำในช่วงที่ใช้
กระแสไฟฟ้ำสูงสุด เฉลี่ย 374 วัตต์ 

5)  จำกกำรวิเครำะห์กำรเงินและกำรลงทุนเบื้องต้น พบว่ำ ระยะเวลำกำรคืนทุนในกรณีใช้เครื่องจักร 
ที่พัฒนำขึ้นใหม่จะยำวนำนกว่ำวิธีกำรล้ำงสำหร่ำยแบบเดิมซึ่งใช้เครื่องซักผ้ำ 1 เครื่อง ร่วมกับแรงงำนมนุษย์ 
5 คน เพียงเล็กน้อย กล่ำวคือ กำรล้ำงสำหร่ำยแบบเดิมนั้น จะมีระยะเวลำกำรคืนทุนเป็น 0.65 ปี (หรือ 7 
เดือน 24 วัน) ในขณะที่กำรใช้เครื่องจักรที่พัฒนำขึ้นใหม่จะมีระยะเวลำกำรคืนทุนเป็น 0.74 ปี (หรือ 8 
เดือน 27 วัน) อย่ำงไรก็ตำม ยังถือได้ว่ำเป็นระยะเวลำกำรคืนทุนที่รวดเร็วมำกในทั้งสองกรณี แต่กำรเลือก
วิธีกำรล้ำงสำหร่ำยด้วยเครื่องจักรที่พัฒนำขึ้นใหม่จะมีข้อได้เปรียบในเชิงกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกระบวนกำรล้ำงสำหร่ำยที่มีควำมสะอำด รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งำนและ
ดูแลรักษำง่ำย สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนเคร่ืองจักรได้ด้วยคนเพียงคนเดียวจึงเป็นกำรลดแรงงำนคน ท ำให้
สำมำรถก ำหนดอัตรำกำรผลิตได้แม่นย ำขึ้น ตลอดจนสำมำรถบริหำรจัดกำรแรงงำนที่จะท ำหน้ำที่ล้ำง
สำหร่ำยไปท ำงำนในหน้ำที่อ่ืนในกระบวนกำรผลิตที่เกี่ยวข้องได้ น ำไปสู่กำรลดรำยจ่ำยในกระบวนกำรผลิต 
และยังเป็นกำรเพิ่มรำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยจะเห็นผลชัดเจนภำยหลังจำกพ้นระยะเวลำกำรคืนทุนของ
เครื่องจักรไปแล้ว อย่ำงไรก็ตำม เงื่อนไขของระยะเวลำกำรคืนทุนดังกล่ำวจะเกิดขึ้นได้ตำมผลของกำร
วิเครำะห์นั้น จะต้องมีกำรท ำงำนให้เต็มควำมสำมำรถของเครื่องจักร ซึ่งผู้ประกอบกำรเองต้องมีระบบ 
กำรจัดกำรที่สำมำรถท ำกำรตลำดจนกระทั่งได้ลูกค้ำที่มีจ ำนวนกำรสั่งซื้อผลผลิตได้เทียบเท่ำหรือไม่น้อยกว่ำ
ที่ท ำกำรผลิตได้เต็มอัตรำกำรผลิตของเคร่ืองจักรนี้ด้วย  

6)  เมื่อกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรได้ทดลองใช้งำนเครื่องจักรที่สร้ำงขึ้นนี้แล้วต่ำงให้กำร
ยอมรับและชื่นชมถึงเทคนิควิธีของเครื่องจักรที่สำมำรถใช้งำนและบ ำรุงรักษำได้ง่ำย ตัวเคร่ืองจักรนี้มีรูปร่ำง
ลักษณะประณีตสวยงำม น้ ำหนักเบำ ขนำดกะทัดรัด มีกำรท ำงำนที่เงียบ ประหยัดไฟ และเคลื่อนย้ำยง่ำย 
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ให้ผลกำรท ำงำนที่ดีและรวดเร็ว สำหร่ำยที่ผ่ำนกำรล้ำงโดยเคร่ืองจักรมีควำมสะอำดได้ตรงตำมควำมต้องกำร 
สำมำรถลดแรงงำนมนุษย์ในกระบวนกำรล้ำงแบบเดิมจำก 5 คน เหลือเพียง 1 คนเท่ำนั้น (หรือ 80%) อีกทั้ง
ยังท ำกำรล้ำงได้จ ำนวนมำกกว่ำเดิมไม่น้อยกว่ำ 25% และมีควำมเห็นไปในทำงเดียวกันว่ำ เครื่องจักรนี้
สำมำรถแก้ปัญหำควำมยุ่งยำกในกระบวนกำรล้ำงสำหร่ำยที่ใช้แรงงำนมนุษย์แบบเดิมอย่ำงได้ผล และท ำให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกสบำยยิ่งขึ้น ดังรูปที่ 8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 8  แสดงกำรสำธิตและทดลองใช้งำนเคร่ืองจักรโดยผู้ประกอบกำร 
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บทคัดย่อ 
บทควำมนี้น ำเสนอผลกำรศึกษำพฤติกรรมของคำนแบบ Castellated Beams โดยใช้วิธีไฟไนท์ 

เอลิเมนต์ โดยตัวแปรที่ท ำกำรศึกษำประกอบด้วย  1) ผลของรูปร่ำงของช่องเปิดของคำน 2 รูปแบบ  
(รูปวงกลมและรูปหกเหลี่ยม) ที่มีอัตรำส่วนระหว่ำงระยะห่ำงของช่องเปิดกับขนำดของช่องเปิดและควำม
หนำของแผ่นเอวคำนแตกต่ำงกัน 2) ผลของหน่วยแรงคงค้ำงในรอยเชื่อมต่อก ำลังรับแรงเฉือนของคำน 
Castellated Beams โดยขั้นตอนกำรศึกษำเริ่มจำกกำรสอบเทียบควำมถูกต้องของแบบจ ำลองไฟไนท์  
เอลิเมนต์ของคำนแบบ Castellated Beams กับผลกำรทดลองที่ค้นคว้ำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม 
จำกนั้นจึงท ำกำรสร้ำงแบบจ ำลองของคำนที่มีช่องเปิดรูปวงกลมและช่องเปิดรูปหกเหลี่ยมที่มีอัตรำส่วน
ระหว่ำงระยะห่ำงของช่องเปิดกับขนำดของช่องเปิดที่แตกต่ำงกันคือ 1.1 – 1.6 และควำมหนำของแผ่น 
เอวคำนที่แตกต่ำงกันคือ 3.9 5 6 7.6 และ 10.5 มิลลิเมตรตำมล ำดับ จำกกำรศึกษำพบว่ำอัตรำส่วนระหวำ่ง
ระยะห่ำงของช่องเปิดกับขนำดของช่องเปิดที่จะท ำให้คำนสำมำรถรับแรงได้มีประสิทธิภำพมำกที่สุดมีค่ำ
เท่ำกับ 1.4 ส ำหรับควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำนที่มีช่องเปิดต่ำงรูปทรง จำกกำรศึกษำพบว่ำ  
ในกรณีที่ไม่พิจำรณำหน่วยแรงคงค้ำงในรอยเชื่อมคำนที่มีช่องเปิดรูปทรงหกเหลี่ยมมีค่ำก ำลังรับแรงเฉือน
มำกกว่ำคำนที่มีช่องเปิดรูปวงกลม ประมำณร้อยละ5-15 แต่เมื่อพิจำรณำผลของหน่วยแรงคงค้ำง 
ในรอยเชื่อมพบว่ำคำนที่มีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยมจะมีก ำลังรับแรงเฉือนที่ลดลงมำกกว่ำคำนที่มีช่องเปิดรูป
วงกลมจนท ำให้มีก ำลังรับแรงเฉือนต่ ำกว่ำคำนที่มีช่องเปิดรูปวงกลมประมำณร้อยละ10-20 ดังนั้นจึงสรุป 
ได้ว่ำคำนแบบ Castellated Beams ที่มีช่องเปิดรูปวงกลมมีประสิทธภิำพในกำรรับแรงเฉือนได้มำกกว่ำคำน
ที่มีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม 

 
ค าส าคัญ : คำนแบบ Castellated Beams, ไฟไนท์เอลิเมนต์, หน่วยแรงคงค้ำง, รูปร่ำงของช่องเปิด 
 
 

Abstract 
This paper presents the study of the behavior of castellated beams using finite 

element method. Two parameters were investigated in this paper including; 1) the shape of 
web opening (circular shape and hexagonal shape) with different spacing per diameter (S/do 
or S/B) ratios and web thickness, 2) effect of residual stress in welding. First of all, the model 
validation has been carried out by using the experimental results from literatures. After that, 
finite element models of circular web opening and hexagonal web opening castellated 
beams were constructed and analyzed with different S/do or S/B ratios, i.e. 1.1-1.6 and web 
thickness, i.e. 3. 9 5 6 7. 6 and 10. 5 mm., respectively. The results showed that the optimal 
S/do or S/B ratio was about 1.4 for both web opening however hexagonal web opening had 
higher shear capacity approximately 5-15 percent. By considering residual stress in welding, 
hexagonal web opening had shear capacity reduced approximately 5-15 percent comparing 
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to 1-5 percent of circular web opening. The shear capacity of circular web opening was then 
higher than hexagonal web opening approximately 10-20 percent. It can be concluded that 
circular web opening expressed higher performance than hexagonal web opening. 

 
Keywords : Castellated Beams, finite element, residual stress, web opening 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันนี้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนมีควำมนิยมที่จะน ำเหล็กรูปพรรณมำท ำเป็นโครงสร้ำงมำกขึ้น 
เช่น คำนสะพำน คำนรับแผ่นพื้น เสำ เนื่องจำกโครงสร้ำงที่ท ำจำกเหล็กรูปพรรณจะท ำให้งำนก่อสร้ำง 
มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรใช้งำนมำกที่สุดและสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่จะ  
ใช้งำน ควำมประหยัด รวมทั้งเทคโนโลยีทำงวัสดุและเทคนิคกำรก่อสร้ำงที่พัฒนำขึ้น ท ำให้วิศวกรต้องหันมำ
ศึกษำพฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้ำงที่พัฒนำขึ้นมำใหม่ ท ำให้เป็นที่มำของกำรพัฒนำคำนแบบ 
Castellated Beams ขึ้นมำใช้ในงำนโครงสร้ำง ซึ่งจำกกำรศึกษำจะพบว่ำคำนแบบ Castellated Beams
จะช่วยให้หน้ำตัดคำนมีควำมลึกที่เพิ่มมำกขึ้นโดยที่น้ ำหนักคำนยังเท่ำเดิมท ำให้คำนนั้นสำมำรถรับค่ำก ำลัง  
ได้มำกขึ้น เช่น ก ำลังรับแรงดัด เป็นต้น โดยที่ไม่ต้องสั่งซื้อเหล็กที่หน้ำตัดใหญ่กว่ำเดิมและมีรำคำที่สูงขึ้น  
อีกทั้งรูปทรงทำงเรขำคณิตของคำนแบบ Castellated Beams ยังท ำให้งำนระบบท ำงำนง่ำยขึ้นเนื่องจำก 
ที่บริเวณช่วงแผ่นเอวของคำนแบบ Castellated Beams จะมีช่องเปิดเนื่องจำกกำรตัดและน ำมำยกซ้อนกัน 
ท ำให้งำนระบบสำมำรถติดตั้งได้ง่ำยกว่ำคำนที่บริเวณแผ่นเอวปิดทึบ เพรำะในบำงครั้งก็จ ำเป็นที่จะต้องเจำะ
หรือตัดช่วงเอวคำนเพื่อที่จะท ำให้งำนระบบสำมำรถด ำเนินกำรได้ และช่องเปิดที่บริเวณแผ่นเอวยังท ำให้
โครงสร้ำงควำมสวยงำมมำกข้ึนอีกด้วย  
 สืบเนื่องจำกมีกำรประยุกต์คำนแบบ  Castellated Beams ไปใช้ในงำนสะพำน คำนรับพื้น 
ลำนจอดรถ (ดังรูปที่  1)จึงต้องจ ำเป็นที่จะต้องค ำนึงถึงกำรประเมินกำรรับแรงเฉือนของคำนแบบ 
Castellated Beams ซึ่งจุดที่อันตรำยที่จะท ำให้คำนเกิดแรงเฉือนสูงสุดคือบริเวณช่องเปิด ซึ่งเป็นจุดที่
บกพร่องของคำนอันจะส่งผลให้คำนเกิดกำรวิบัติได้ ด้วยสำเหตุนี้จึงมีกำรทดสอบก ำลังที่ เกิดขึ้น  
ในห้องปฏิบัติกำรหรือท ำกำรวิเครำะห์โดยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ อย่ำงไรก็ตำมกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร  
มีข้อจ ำกัดในแง่ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบที่สูงมำก และถึงแม้ว่ำจะท ำให้เห็นและเข้ำใจพฤติกรรมกำรวิบัติ 
ของคำนแบบ Castellated Beams ก็ตำมก็ไม่สำมำรถทดสอบได้ในทุกกรณี ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มำของ
บทควำมฉบับนี้ที่จะท ำกำรศึกษำพฤติกรรมของคำนแบบ Castellated Beams โดยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ 
ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและได้รับกำรยอมรับในวงกำรวิชำกำรเพื่อวิเครำะห์หำค่ำอัตรำส่วนระยะห่ำงระหว่ำง
แผ่นเอวกับขนำดของช่องเปิด )/( 0dS หรือ )/( BS  ที่เหมำะสมที่จะท ำให้ก ำลังรับแรงเฉือนมีประสิทธิภำพ
มำกที่สุดทั้งกรณีที่พิจำรณำและไม่พิจำรณำผลของหน่วยแรงคงค้ำง (residual stress) 

 
รูปที่ 1 คำนแบบ Castellated Beams ที่มีช่องเปิดวงกลมและหกเหลี่ยม [3] 

วิธีการวิจัย 
 ส ำหรับขั้นตอนและวิธีในกำรวิจัยจะเร่ิมจำกกำรท ำกำรสอบเทียบควำมถูกต้องของแบบจ ำลอง ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ผลของกำรศึกษำที่มีควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือ โดยในบทควำมฉบับนี้ได้ใช้ผลกำรทดลองจำก



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

151 

บทควำมของ Tsavdaridis K.D. and D'Mello C. (2011) ที่ ได้ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมของคำนแบบ 
Castellated Beams โดยวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติกำร โดยแบบจ ำลองที่ใช้ในกำรสอบเทียบนั้นจะมีมิติของ
คำนดังรูปที่ 2 คุณสมบัติหน้ำตัดและคุณสมบตัิทำงกลดังตำรำงที่ 1 และ 2 โดยที่ค่ำควำมหนำของเอวคำนใน
กำรสอบเทียบจะใช้เพียง 7.6 mm เท่ำนั้น 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 มิติของคำนแบบ Castellated Beams ที่ใช้ในกำรสอบเทียบ 

 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติหนำ้ตัดของคำนแบบ Castellated Beams ที่ใช้ในกำรสอบเทียบและวิเครำะห์  

ควำมลึกทั้งหมดของคำน )(D  449.8 mm. 
ควำมกว้ำงของปีกคำน )( fB  152.4 mm. 
ควำมหนำของปีกคำน )( ft  10.9 mm. 
ควำมหนำของเอวคำน )(

w
t  3.9,5,6,7.6 และ 10.5 mm. 

รัศมีโค้ง )(r  10.2 mm. 

 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทำงกลของคำนแบบ Castellated Beams ที่ใช้ในกำรสอบเทียบและวิเครำะห์  

Modulus of Elasticity (E) 200,000 MPa 
Poisson’s ratio 0.3 

Tensile yield strength 355 MPa 
Ultimate tensile strength 460 MPa 

Bi-linear 
Temperature = 22 C 

Yield stress = 355 MPa 
Tangent Modulus = 2000 MPa 

Coefficient of Thermal Expansion 0.000012 1C  
 

  หลังจำกนั้นจึงจะแบ่งกรณีศึกษำที่จะศึกษำโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของ
คำนแบบ Castellated Beams ที่มีจุดรองรับอย่ำงง่ำยภำยใต้แรงกระท ำแบบจุด ที่มีอัตรำส่วนระหว่ำง
ระยะห่ำงของช่องเปิดกับขนำดของช่องเปิดแตกต่ำงกัน (S/do) คือ 1.1 – 1.6 และควำมหนำของแผ่นเอว
คำนที่แตกต่ำงกันคือ 3.9 5 6 7.6 และ 10.5 มิลลิเมตรโดยก ำหนดให้ขนำดของช่องเปิด )( 0d  คงที่เท่ำกับ 
315 มิลลิเมตร (มิติของคำนแสดงในรูปที่ 3) ทั้งกรณีที่พิจำรณำและไม่พิจำรณำผลของหน่วยแรงคงค้ำงใน
รอยเชื่อม นอกจำกนี้ผลของควำมเค้นคงค้ำงก็ได้พิจำรณำในกำรศึกษำนี้ด้วยโดยจะเปรียบเทียบระหว่ำงกรณี
คำนเหล็กแบบไม่มีรอยเชื่อมและกรณีคำนเหล็กมีรอยเชื่อมดังสรุปในรูปที่ 4 
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       ก) กรณีช่องเปิดรูปวงกลม (ไม่มีรอยเชื่อม)                 ข) กรณีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม (ไมม่ีรอยเชื่อม) 

 

 

 

 

     ค) กรณีช่องเปิดรูปวงกลม (มีรอยเชื่อม)                          ง) กรณีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม (มีรอยเชื่อม) 

รูปที่ 3มิติและขนำดของคำนที่ใช้ในกำรศึกษำคร้ังนี้ 

 
รูปที่ 4 แผนภำพแสดงกรณีศึกษำ 

ผลการวิจัย 
 1. กำรสอบเทียบควำมถูกต้องของแบบจ ำลอง 

ขั้นตอนแรกคือกำรสร้ำงแบบจ ำลองไฟไนท์อิลิเมนท์ของคำนแบบ Castellated Beams ดังแสดง
ในรูปที่ 4ก หลังจำกนั้นท ำกำรใส่แรงในรูปแบบ Displacement control ที่ต ำแหน่งกึ่งกลำงคำนแล้วท ำ 
จึงอ่ำนค่ำแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในคำน โดยผลกำรวิเครำะห์แสดงในรูปที่ 4ข และ 4ค ตำมล ำดับ  
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      ก) แบบจ ำลองไฟไนท์อิลิเมนท์                        ข) ผลกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองไฟไนทอิ์ลิเมนท์ 

 

 
ค) เปรียบเทียบควำมสัมพนัธ์ Load-Deflection ระหว่ำงแบบจ ำลองกับผลกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร 

รูปที่ 4 ผลกำรสอบเทียบควำมถูกต้องของแบบจ ำลองไฟไนท์เอลิเมนต์ 

จำกกำรสอบเทียบพบว่ำแรงกระท ำที่ท ำให้คำนแบบ Castellated Beams เกิดกำรครำกจำกกำร
วิเครำะห์โดยใช้วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์มีค่ำมำกกว่ำกำรทดสอบจริงเพียงร้อยละ 2 ส่วนแรงกระท ำวิกฤตที่ท ำให้
คำนเริ่มเกิดกำรโก่งเดำะโดยใช้วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์มีค่ำต่ ำกว่ำกำรทดสอบจริงอยู่ร้อยละ 2.44 และ 
แรงกระท ำสูงสุดที่ท ำให้คำนเกิดกำรวิบัติจำกกำรวิเครำะห์โดยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์มีค่ำมำกกว่ำกำรทดสอบ
จริงอยู่ร้อยละ 19.15 ซึ่งค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่แตกต่ำงกันนี้อำจเนื่องจำกในกำรทดสอบจริงอำจมีกำรค้ ำยนั
ด้ำนข้ำงที่ไม่สมบูรณ์ แต่ในกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ได้กำรยึดรั้งด้ำนข้ำงไว้ทั้งหมดจึงท ำให้  
คำนแบบ Castellated Beams สำมำรถพัฒนำก ำลังไปจนถึงจุดที่คำนเกิดกำรวิบัติ 

 2. ผลของรูปทรงช่องเปิดต่อความสามารถในการรับแรงเฉือนของคานแบบ  Castellated 
Beams 
 ขั้นตอนนี้จะศึกษำควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำนแบบ Castellated Beams ช่องเปิด 2 
รูปแบบ (ช่องเปิดรูปวงกลมและช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม) ที่มีอัตรำส่วนระหว่ำงระยะห่ำงของช่องเปิดกับขนำด
ของช่องเปิดแตกต่ำงกัน (S/do หรือ S/B)  คือ 1.1-1.6 ทั้งนี้กำรใส่แรงจะใส่ในรูปแบบ Displacement 
control ที่ต ำแหน่งกึ่งกลำงคำนและจะท ำกำรวิเครำะห์จนกระทั่งเกิดค่ำ Equivalent Stress สูงสุดเท่ำกับ 
460 MPa ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ Ultimate Strength ของคำน แล้วท ำจึงอ่ำนค่ำแรงเฉือนที่ เกิดขึ้นในคำน 
ซึ่งแบบจ ำลองไฟไนท์อิลิเมนท์และผลกำรศึกษำแสดงในรูปที่ 5 และ รูปที่ 6 ตำมล ำดับ 
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                     ก) กรณีช่องเปิดรูปวงกลม                                      ข) กรณีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม 

รูปที่ 5แบบจ ำลองไฟไนท์อิลิเมนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก) กรณีช่องเปิดรูปวงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข) กรณีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม 

รูปที่ 6 ควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำนแบบ Castellated Beams กรณีไม่มีรอยเชื่อม 

จำกรูปควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนจะขึ้นอยู่กับอัตรำส่วนระหว่ำงระยะห่ำงของช่องเปิดต่อ
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงช่องเปิด (S/do หรือ S/B) เมื่อ S/do หรือ S/B มีค่ำน้อยจะท ำให้ระยะห่ำงระหว่ำง
ช่องเปิดนั้นแคบจนท ำให้พื้นที่รับแรงอัดในแนวทแยงที่บริเวณเอวคำนลดลง ส่งผลเกิดกำรโก่งเดำะที่แผ่นเอว
ได้ง่ำยขึ้นซึ่งแรงอัดในแนวทแยงนั้นเกิดจำกแรงเฉือนในแนวดิ่งโดยตรง แต่เมื่อท ำกำรเพิ่มอัตรำส่วน S/do 
หรือ S/B ที่แผ่นเอวคำนจะมีพื้นที่รับแรงอัดเพิ่มมำกขึ้นส่งผลให้มีสำมำรถรับแรงเฉือนได้มำกขึ้น จนเมื่อ 
เพิ่มค่ำ S/do หรือ S/B ประมำณ 1.4 ควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำนจะเร่ิมคงที่เนื่องจำกที่บริเวณ
แผ่นเอวมีพื้นที่รับแรงอัดมำกพอที่จะไม่ท ำให้บริเวณแผ่นเอว (Web post buckling) เกิดกำรวิบัติเนื่องจำก
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กำรโก่งเดำะก่อนกำรวิบัติ เนื่องจำกกำรดัด (Bending failure) ดังนั้นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำค่ำอัตรำส่วน
ระหว่ำงระยะห่ำงของช่องเปิดต่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงช่องเปิด (S/do หรือ S/B) ที่เหมำะสมจะมีค่ำ
เท่ำกับ 1.4 เพรำะจะท ำให้คำนสำมำรถรับก ำลังได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และไม่ให้รูเจำะมีระยะห่ำง  
ที่มำกเกินไปเพรำะจะท ำให้สิ้นเปลืองเหล็ก 

 3. ผลของหน่วยแรงคงค้างในรอยเชื่อมต่อความสามารถในการรับแรงเฉือนของคานแบบ
Castellated Beams 

ขั้นตอนนี้น ำเสนอผลกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำนแบบ Castellated 
Beams ช่องเปิด 2 รูปแบบ (ช่องเปิดรูปวงกลมและช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม) ที่มีอัตรำส่วนระหว่ำงระยะห่ำง
ของช่องเปิดกับขนำดของช่องเปิดแตกต่ำงกันเช่นเดียวกับกรณีที่  2 เพียงแต่จะพิจำรณำผลของหน่วยแรง 
คงค้ำงในรอยเชื่อม (Residual stress) โดยวิธีกำรใส่แรงและกำรวิเครำะห์ผลจะกระท ำเช่นเดียวกับกรณี 
ที่ซึ่งแบบจ ำลองไฟไนท์อิลิเมนท์และผลกำรศึกษำแสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 8 ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 

             ก) กรณีช่องเปิดรูปวงกลม                                         ข) กรณีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม 
รูปที่ 7แบบจ ำลองไฟไนท์อิลิเมนท์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ก) กรณีช่องเปิดรูปวงกลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ข) กรณีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม 

รูปที่ 8 ผลของหน่วยแรงคงค้ำงต่อควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำนแบบ Castellated Beams  
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 กำรเปรียบเทียบค่ำก ำลังที่ลดลงนั้นจะเปรียบเทียบระหว่ำงค่ำก ำลังรับแรงเฉือนที่คำนรับได้ระหว่ำง
กรณีที่ไม่มีรอยเชื่อมและมีรอยเชื่อม เมื่อพิจำรณำกรณีช่องเปิดรูปวงกลม (รูปที่ 8ก)จะพบว่ำ ค่ำก ำลัง 
รับแรงเฉือนที่ค่ำ 

0/ dS  เท่ำกับ 1.1 และ 1.2 มีค่ำร้อยละที่ติดลบนั่นหมำยควำมว่ำค่ำก ำลังรับแรงเฉือน 
ของคำนนั้นเพิ่มข้ึน เนื่องจำกในช่วง 

0/ dS  มีค่ำเท่ำ 1.1 และ 1.2 จะเกิดหน่วยแรงคงค้ำงชนิดแรงอัดที่มีค่ำ
มำกกว่ำหน่วยคงค้ำงชนิดแรงดึงจึงท ำให้ช่วยเพิ่มก ำลังของโครงสร้ำงเล็กน้อย แต่เมื่อเพิ่มระยะ 

0/ dS  
ค่ำหน่วยแรงคงค้ำงชนิดหน่วยแรงอัดจะต่ ำกว่ำหน่วยแรงคงค้ำงชนิดหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นในรอยเชื่อมท ำให้
ก ำลังของคำนนั้นต่ ำลงไปด้วย ซึ่งเมื่อพิจำรณำควำมเปลี่ยนแปลงแล้วสำมำรถสรุปได้ว่ำค่ำก ำลังที่เปลี่ยนไป
เนื่องจำกหน่วยแรงคงค้ำงส ำหรับคำนที่มีช่องเปิดวงกลมจะอยู่ที่ประมำณ 1-5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแทบจะไม่มีผล
ต่อก ำลังของโครงสร้ำงเลย 

ส ำหรับกรณีช่อง เปิดรูปหกเหลี่ ยม (รูปที่  8ข ) พบว่ำที่ ค่ ำ อัตรำส่วน BS /  เท่ ำกับ 1.1  
ค่ำควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำนลดลงมำกประมำณร้อยละ  20-30 ปัจจัยที่ส่งผลให้ก ำลัง 
รับแรงเฉือนของคำนที่มีช่องเปิดรูปทรงหกเหลี่ยมลดลงเป็นอย่ำงมำกที่ระยะ BS /  เท่ำกับ 1.1 เพรำะว่ำ 
ที่บริเวณมุมของช่องเปิดมีควำมเค้นสะสมอยู่มำกและอยู่บริเวณเดียวกับต ำแหน่งที่มีกำรเชื่อมประกอบกับ
ระยะห่ำงระหว่ำงขอบช่องเปิดในส่วนที่เป็นเนื้อเหล็กนั้นแคบมำกๆ ท ำให้พื้นที่รับแรงเฉือนไม่เพียงพอ  
จึงส่งผลให้ก ำลังของโครงสร้ำงลดลงมำก แต่เมื่อเพิ่มอัตรำ BS /  เท่ำกับ 1.2 ก ำลังรับแรงเฉือนของคำน 
จะลดลงที่ประมำณร้อยละ 12–15 ซึ่งถือว่ำลดลงจำกอัตรำส่วน BS /  เท่ำกับ 1.1 มำกเนื่องจำกมีพื้นที่ 
รับแรงเฉือนในแนวรำบเพิ่มข้ึน และเมื่อเพิ่มอัตรำส่วน BS / มำอยู่ที่ประมำณ 1.4 ซึ่งเป็นจุดที่เกิดผลกระทบ
จำกรอยเชื่อมน้อยที่สุด มีค่ำก ำลังรับแรงเฉือนลดลงประมำณร้อยละ 5-10 แต่อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับคำนที่มี
ช่องเปิดรูปหกเหลี่ยมก็ยังมีประสิทธิภำพในกำรรับแรงเฉือนต่ ำกว่ำคำนที่มีช่องเปิดรูปวงกลมเมื่อเทียบกับ
ค่ำแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจนท ำให้คำนเกิดกำรวิบัติ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

บทควำมฉบับนี้ได้ศึกษำพฤติกรรมของคำนแบบ Castellated Beams โดยใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนท์ 
โดยได้ศึกษำถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำนอยู่  2 ประเด็นได้แก่ผลของ
รูปทรงของช่องเปิดและผลของหน่วยแรงคงค้ำง ซึ่งผลกำรศึกษำสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลของรูปทรงช่องเปิดต่อความสามารถในการรับแรงเฉือนของคานแบบ Castellated 
Beams 

จำกกำรวิเครำะห์ก ำลังรับแรงเฉือนโดยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์พบว่ำค่ำอัตรำส่วนระยะห่ำงระหว่ำง  
แผ่นเอวกับขนำดของช่องเปิด )/( 0dS หรือ )/( BS  ที่เหมำะสมที่จะท ำให้ก ำลังรับแรงเฉือนมีประสิทธิภำพ
มำกที่สุดมีค่ำเท่ำกับ 1.4 ในทุกกรณีไม่ว่ำจะเป็นช่องเปิดรูปวงกลมหรือช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม เพรำะว่ำ 
ถ้ำอัตรำส่วนระยะห่ำงระหว่ำงแผ่นเอวกับขนำดของช่องเปิดน้อย หมำยควำมว่ำระยะระหว่ำงแผ่นเอวที่เป็น
เนื้อเหล็กมีระยะที่แคบท ำให้มีโอกำสที่คำนเหล็กแบบ Castellated Beams จะเกิดกำรวิบัติในลักษณะอ่ืน
ก่อนกำรวิบัติเนื่องจำกกำรดัด ซึ่งเป็นกำรวิบัติที่จะท ำให้คำนสำมรถพัฒนำก ำลังไปสู่ค่ำก ำลังสูงสุดที่คำน  
จะรับได้ 

 ผลของหน่วยแรงคงค้างในรอยเชื่อมต่อความสามารถในการรับแรงเฉือนของคานแบบ 
Castellated Beams  

  ในกรณีที่พิจำรณำหน่วยแรงคงค้ำงในรอยเชื่อมพบว่ำ คำนที่มีช่องเปิดรูปวงกลมจะมีควำมสำมำรถ
ในกำรรับแรงเฉือนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ1-5) แตกต่ำงจำกคำนที่มีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม 
ที่ควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำนลดลงมำกประมำณร้อยละ  20-30 และเมื่อเปรียบเทียบ
ควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนจะพบว่ำคำนที่มีช่องเปิดรูปวงกลมจะสำมำรถรับแรงเฉือนได้มำกกว่ำคำน  
ที่มีช่องเปิดรูปทรงหกเหลี่ยมประมำณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ เพรำะฉะนั้นสำมำรถสรุปได้ว่ำคำนที่มีช่องเปิด
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แบบวงกลมมีประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนมำกคำนที่มีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม และ 
จึงเป็นที่มำว่ำเหตุใดในปัจจุบันจึงมีคำนที่มีช่องเปิดวงกลมจึงได้รับควำมนิยมมำกกว่ำเนื่องจำกใน
กระบวนกำรผลิตของคำนแบบ Castellated Beams จะต้องมีกระบวนกำรเชื่อมที่บริเวณกึ่งกลำงของ 
แผ่นเอวคำนและผลของหน่วยแรงคงค้ำงมีน้อย 
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ผลของโลหะหนักที่มีต่อการย่อยสลายไดโคฟอลด้วยแลคเคส 

The Effects of Heavy Metals on the Degradation of Dicofol by Laccase 
 

กรรณิกำ รัตนพงศ์เลขำ1   และ อภิญญำ อ่อนสำร2 
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บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงกำรใช้เอนไซม์แลคเคส ส ำหรับก ำจัดสำรไดโคฟอลด้วยชุดกำรทดลอง  
แบบกะ โดยใช้เอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ที่สกัดจำก Lentinus polychrous Lev. ในสภำวะที่มีและไม่มี
สำรละลำยโลหะ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ที่ควำมเข้มข้นไดโคฟอล 0.05 – 1  มิลลิกรัมต่อลิตร สำมำรถก ำจัด 
ไดโคฟอลได้สูงสุด 100% ในสภำวะที่ใช้ควำมเข้มข้นของเอนไซม์แลคเคสเท่ำกับ 4.15 ยูนิตต่อมิลลิลิตร  
ค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 ที่เวลำ 6 ชั่มโมง และในกรณีที่เติมสำรละลำยโลหะ (เหล็กและแมงกำนีส) พบว่ำเมื่อควำม
เข้มข้นสำรละลำยเหล็กสูงขึ้น ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์กำรก ำจัดไดโคฟอลมีแนวโน้มลดลง โดยที่ควำมเข้มข้น
เหล็กที่ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ค่ำกำรก ำจัดคงเหลือต่ ำสุดเท่ำกับ 71.11% ในขณะที่สำรละลำย
แมงกำนีสที่ควำมเข้มข้น 1-40 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ส่งผลต่อปฏิกิริยำกำรย่อยสลำยไดโคฟอลด้วยเอนไซม์
แลคเคส ซึ่งในกรณีของกำรเพิ่มสำรละลำยโลหะบำงชนิดในระบบอำจจะส่งผลโดยตรงต่อค่ำกิจกรรม 
กำรท ำงำนของเอนไซม์แลคเคส จึงท ำให้ประสิทธิภำพในกำรก ำจัดไดโคฟอลแตกต่ำงกัน 

 
ค าส าคัญ : ไดโคฟอล  แลคเคส  เหล็ก  แมงกำนีส  กำรก ำจัด 
 

Abstract 
 This research shows the performances of laccase enzyme for removal of dicofol in 
batch system using the partially purified laccase produced from Lentinus polychrous Lev.. 
In the absent of heavy metals solution, the results show that by using dicofol concentration 
of 0.05-1 mg/l giving the highest removal percentage at 100% with the test conditions of 
Laccase concentration 4.15 Unit/ml, pH 7, and 6 h retention time. In the present of heavy 
metals solutions (Iron and Manganese), it found that increasing the concentration of Iron 
solution is tend to reduce the removal percentage of dicofol. At Iron concentration of 40 
mg/l, give the lowest removal percentage at 71.11%. Meanwhile, using Manganese solution 
concentrations of 1-40 mg/l has no directly effect on the degradation of dicofol by Laccase. 
Therefore, adding some type of heavy metal into the system may effect directly on Laccase 
activity with result in differences removal efficiency of dicofol.   
 
Keywords : dicofol, laccase,  Ferrous, manganese, removal 
 
บทน า 
 สำรเคมีก ำจัดแมลงถูกน ำมำใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในพื้นที่ทำงกำรเกษตรเพื่อเพิ่มและรักษำผลผลิต  
ที่เกิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อควบคุมแมลงที่เป็นศัตรูของพืชรวมถึงวัชพืชต่ำงๆ  ไดโคฟอลมีชื่อทำงเคมี
ว่ำ 2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol ซึ่งเป็นสำรก ำจัดศัตรูพืชที่ถูกสังเครำะห์ขึ้นจำก
ดีดีที ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของออร์กำโนคลอรีน (organochlorine) ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในภำคกำรเกษตร 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อก ำจัดแมลงตระกูลไรต่ำงๆ รวมถึงใช้ก ำจัดปลวกที่อยู่ในดิน โดยสำมำรถ
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ใช้ได้กับพืชเกือบทุกชนิด ส ำหรับกำรใช้งำนของสำรเคมีก ำจัดแมลงที่เป็นศัตรูของพืช จะอำศัยกำรฉีดหรือ
พ่นให้กับต้นพืชหรือในพื้นที่ทำงกำรเกษตร ซึ่งในขึ้นตอนนี้จะเกิดกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีสู่สิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ได้แก่ พืชอำจดูดซับไว้บำงส่วน มีกำรสะสมอยู่บนต้นพืช บนชั้นดิน ตะกอนดิน ตลอดจนในฤดูฝน
น้ ำที่มีกำรไหลบ่ำเข้ำท่วมพื้นที่ที่มีกำรฉีดพ่นอำจเกิดกำรชะของหน้ำดิน ท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนตำมแหล่งน้ ำ
ตำมธรรมชำติทั่วไปได้ และถึงแม้ว่ำจะมีปริมำณกำรตกค้ำงของสำรไดโคฟอลในระบบนิเวศเพียงเล็กน้อย  
แต่ก็ท ำให้เกิดควำมเสียงต่อสุขภำพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้ กำรได้รับพิษจำกไดโคฟอลแบ่งออกได้
เป็น 3 ทำง คือ ทำงปำก ผิวหนังและกำรหำยใจ ส ำหรับอำกำรหลังได้รับพิษจะมีลักษณะอำกำร เช่น  
เกิดควำมผิดปกติของระบบประสำทและสมอง ระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน เกิดกำรเปลี่ยนแปลง  
ทำงโครโมโซมและดีเอ็นเอ อีกทั้งยังเป็นสำรที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง สหภำพยุโรปจึงได้ก ำหนดให้มีไดโคฟอล
เจือปนในน้ ำดื่มไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร [1] จำกคุณสมบัติและควำมเป็นพิษของสำรก ำจัดแมลง 
จึงมีควำมพยำยำมคิดหำวิธีที่เหมำะสมในกำรจัดกำรกับสำรก ำจัดแมลงที่ตกค้ำง ในพื้นที่ทำงกำรเกษตร
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตำมแหล่งน้ ำบริเวณพื้นที่ทำงกำรเกษตร เช่น วิธีกำรดูดซับ วิธีออกซิเดชั่น วิธีโฟโต 
คะตำไลติกออกซิเดชั่น [2-5] ซึ่งบำงวิธีกำรต้องใช้เงินลงทุนสูง ให้ประสิทธิภำพกำรก ำจัดที่ต่ ำ และอำจ
ก่อให้เกิดสำรพิษข้ำงเคียงตกค้ำงในสิ่งแวดล้อมด้วย เอนไซม์เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่น่ำสนใจในกำรน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรบ ำบัดสำรปนเปื้อนที่ตกค้ำงในสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกเอนไซม์มีควำมจ ำเพำะ
เจำะจงและมีประสิทธิภำพในกำรก ำจัดสำรสูง ง่ำยต่อกำรจัดกำรและเก็บรักษำ สำมำรถท ำงำนในสภำวะที่มี
สำรพิษปนเปื้อนได้ และท ำงำนได้เมื่อสภำวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เช่น พีเอช อุณหภูมิ ค่ำควำมเค็ม และ
ควำมเข้มข้นของสำรปนเปื้อนที่เปลี่ยนแปลงได้กว้ำงขึ้นเมื่อเทียบกับกำรบ ำบัดทำงชีวภำพด้วยจุลินทรีย์  
นอกจำกนี้เอนไซม์ยังสำมำรถเปลี่ยนรูปสำรพิษให้อยู่ในรูปสำรประกอบที่มีควำมเป็นพิษต่อมนุษย์ได้น้ อย
ที่สุดได้ เอนไซม์แลคเคส (benzenediol: oxygen oxidoreductase; EC 1.10.32) พบได้ทั่วไปในเชื้อรำ
พวกไวท์รอท (White-rot fungi) ในพืชชั้นสูง แมลงบำงชนิดและแบคทีเรีย เป็นต้น ซึ่งแลคเคสจัดเป็น
เอนไซม์ในกลุ่มออกซิโดรีดักเทส โดยสำมำรถย่อยสลำยสำรพิษได้หลำกหลำย เช่นสำรอินทรีย์ สำรอนินทรีย์ 
ฟีนอล อะมิโนฟีอล อะโรมำติกเอมีน และสีย้อม เป็นต้น [6-7] ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเอนไซม์ชนิดอ่ืนๆ แล้ว 
แลคเคสเป็นเอนไซม์ที่จ ำเพำะเจำะจงต่อสำรตั้งต้นน้อย จึงสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้งำนได้หลำกหลำย โดย
แหล่งเอนไซม์แลคเคสมำจำก Lentinus polychrous Lev. ซึ่งรู้จักกันในชื่อของเห็ดขอนด ำ เห็ดลม หรือ
เห็ดบด พบและนิยมน ำมำบริโภคมำกในเขตภำคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเชื้ อรำในกลุ่มไวท์รอท
ชนิดที่สร้ำงเอนไซม์แลคเคสแล้วขับออกมำภำยนอกเซลล์ (extracellular enzyme)  
 ถึงแม้ว่ำจำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำแทบจะไม่มีงำนวิจัยใดศึกษำเกี่ยวกับกำรน ำแลคเคส
มำใช้ประโยชน์ทำงด้ำนเกษตรกรรมโดยเฉพำะกำรย่อยสลำยสำรก ำจัดแมลง แต่ด้วยคุณสมบัติ กำรท ำงำน
ของเอนไซม์แลคเคสจึงถูกเลือกมำทดลองใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ส ำหรับสำรก ำจัดแมลงที่ใช้ในกำรศึกษำคร้ังนี้
จะใช้สำรไดโคฟอล แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมนอกจำกสำรก ำจัดแมลงที่ปนเปื้อนในน้ ำแล้วตำมแหล่งน้ ำธรรมชำติ
ทั่วไปแล้ว ยังพบธำตุเหล็กและแมงกำนีสซึ่งเป็นแร่ธำตุที่พบได้มำกในธรรมชำติ จึงควรมีกำรศึกษำร่วมกับ
ปัจจัยดังกล่ำว เพื่อให้มีควำมสอดคล้องและใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมจริง ซึ่งผลกระทบของเหล็กและ
แมงกำนีสอำจส่งผลต่อกำรก ำจัดไดโคฟอลด้วยเอนไซม์แลคเคส จำกรำยงำนกำรศึกษำของ Zhai และคณะ 
(2015) [8] พบว่ำที่ระดับควำมเข้มข้นของสำรละลำยโลหะหนักต่ ำๆ ส่งผลให้เอนไซม์เซลลูเลสสำมำรถ 
ย่อยสลำยไดโคฟอลได้สูงกว่ำกำรใช้ควำมเข้มข้นของสำรละลำย ดังนั้นกำรศึกษำในครั้งนี้นอกจำกจะ
พิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยสำรก ำจัดแมลงของแลคเคสแล้ว  ยังศึกษำถึงผลของเหล็กและ
แมงกำนีสที่พบอยู่ในแหล่งน้ ำธรรมชำติต่อกำรย่อยสลำยสำรก ำจัดแมลงของแลคเคสจะท ำให้งำนวิจัยนี้ 
มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผลกำรศึกษำสำมำรถจะน ำไปประยุกต์ใช้งำนได้จริง 
 
วิธีการวิจัย 
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กำรท ำเอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ 
 เอนไซม์แลคเคสสกัดจำกก้อนเห็ดบดที่เชื้อเจริญได้ประมำณ 15 วัน ซึ่งเชื้อเห็ด 1 ก้อน มีน้ ำหนัก
เฉลี่ยนต่อก้อนเท่ำกับ 750 กรัม จำกนั้นน ำก้อนเห็ดมำท ำกำรบดและผสมน้ ำปรำศจำกประจุในอัตรำส่วน  
1 ก้อนต่อน้ ำปรำศจำกประจุ 1500 มิลลิลิตร แล้วน ำไปกวนผสมเป็นเวลำ 3 ชั่วโมง จำกนั้นกรองเศษตะกอน
ต่ำงๆ ออกด้วยผ้ำขำวบำง และน ำไปปั่นเหวี่ยงที่ควำมเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 10 นำที และ
น้ ำส่วนใสที่ได้คือเอนไซม์แลคเคสหยำบ จำกนั้นเป็นขั้นตอนของกำรท ำให้เอนไซม์กึ่งบริสุทธิ์ โดยน ำเอนไซม์
แลคเคสหยำบที่ได้จำกขั้นตอนข้ำงต้น มำกรองผ่ำนเครื่องปฏิกรณ์เยื่อกรองแบบโมดูลชนิดไมโครฟิลเตรชั่น 
ซึ่งมีขนำดมีขนำดคัดกรองโมเลกุลเท่ำกับ 0.2 ไมครอน จำกนั้นน ำมำผ่ำนเยื่อกรองชนิดอัลตร้ำฟิลเตรชั่น 
ขนำดคัดกรองโมเลกุล 30 กิโลดำลตัน ปรับอัตรำกำรไหลของทั้งสองขั้นตอนเท่ำกับ 50 มิลลิลิตรต่อนำที  

ท ำให้ได้เอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ไว้ใช้ในขั้นตอนกำรทดลองต่อไป 
 
 

รูปที่ 1 รูปแบบของชุดปฏิกรณ์เยื่อกรองแบบโมดูล 
 
กำรด ำเนินระบบด้วยชุดกำรทดลองแบบกะ 
 ศึกษำโดยใช้ชุดกำรทดลองแบบกะ ซึ่งใช้เครื่องกวนแบบแม่เหล็ก (magnetic stirrer ) ตลอดกำร
ทดลอง โดยมีกำรใช้เอนไซม์แลคเคสปริมำตรเท่ำกับ 50 มิลลิลิตร ใช้สำรตัวอย่ำง (ไดโคฟอล) ปริมำตร
เท่ำกับ 200 มิลลิลิตร และมีกำรควบคุมพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ จำกนั้นจะเก็บตัวอย่ำงครั้งละ 20 ไมโครลิตร เพื่อ
น ำไปวิเครำะห์ค่ำควำมเข้มข้นของไดโคฟอลที่คงเหลือในระบบ จำกนั้นบันทึกผลกำรทดลอง (ท ำกำรทดลอง 
2 ซ้ ำ) 

 
รูปที่ 2 รูปแบบของชุดกำรทดลองแบบกะ 
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กำรก ำจัดไดโคฟอลด้วยเอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ 
 กำรศึกษำกำรก ำจัดไดโคฟอลด้วยเอนไซม์แลคเคสด้วยชุดกำรทดลองแบบกะ ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้
จะใช้เอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์จำก Lentinus polychous Lev. น้ ำตัวอย่ำงที่ใช้เป็นน้ ำเสียสังเครำะห์ซึ่ง
เตรียมจำกสำรไดโคฟอลบริสุทธิ์ที่ละลำยในเมทำนอล โดยใช้ไดโคฟอลที่ควำมเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่ลิตร ที่ค่ำ
พีเอชเท่ำกับ 7 จำกนั้นท ำกำรศึกษำผลกำรเปลี่ยนแปลงควำมเข้มข้นของเหล็กที่ 1-40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ควำมเข้มข้นของแมงกำนีสที่ 1-40 มิลลิกรัมต่อลิตร จำกนั้นด ำเนินกำรทดสอบและเก็บสำรละลำยทุกๆ  
30 นำที ในช่วงเวลำ 0-360 นำที เพื่อน ำไปวิเครำะห์ควำมเข้มข้นของไดโคฟอลคงเหลือในระบบ 
 
กำรวิเครำะห์ผล 
 1. กำรวิเครำะห์กิจกรรมกำรท ำงำนของแลคเคส ตำมวิธีของ Shin and Lee (2000) [9] โดยใช้
สำรสับสเตรท 2, 2′-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate (ABTS) เป็นสำรสับสเตรท ผสม
สำรละลำยตัวอย่ำงกับ 0.1 M โซเดียมอะซิเตทบัฟเฟอร์ pH 4.5 และ 10 mM ของ ABTS จำกนั้นเขย่ำให้
เข้ำกันแล้วน ำไปแช่ในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิที่ 30 0C นำน 10 นำที และหยุดปฏิกิริยำด้วย TCA แล้วน ำไปวัด
ค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ 420 nm 

 2. กำรวิเครำะห์ปริมำณโปรตีนโดยวิธี Bradford (1976) [10] โดยใช้สำรละลำยตัวอย่ำงผสมกับ 
bradford reagent และน ำไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ 595 นำโนเมตร  เปรียบเทียบกับกรำฟโปรตีน
มำตรฐำน 

 3. กำรวิเครำะห์หำควำมเข้มข้นของไดโคฟอลเครื่องวิเครำะห์ HPLC โดยใช้คอลัมน์ C18 (7.8 x 
300 mm) ตำมวิธีของ Xinghua giu (2005) [11] ส ำหรับโมบำยเฟสที่ใช้เป็นเมทำนอลต่อน้ ำปรำศจำก
ประจุ ในอัตรำส่วน 80 ต่อ 20 โดยปริมำตรต่อปริมำตร และใช้ UV เป็นตัว detector ซึ่งใช้ที่ควำมยำวคลื่น
เท่ำกับ 229 nm   

สถำนที่ในกำรท ำวิจัย 
ห้องปฏิบัติกำรเคมี ภำควิชำเคมี สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี  
 

ผลการวิจัย 
ผลกำรท ำเอนไซม์แลคเคสกึ่งบรสิุทธิ์ 
 
ตารางที่ 1 กำรท ำเอนไซม์แลคเคสให้บริสุทธิ์ด้วยเยื่อกรองไมโครและอัลตร้ำ 

Purification step Total 
activity (U) 

Total 
Protein 
(mg) 

Specific activity 
(U/mg) 

Purification 
(fold) 

Crude extract 315.28 12999.26 0.02 1 

MF Retentate 3.86 101.00 0.04 1.58 

Permeate 261.80 6421.58 0.04 1.68 

UF Permeate 5.78 580.22 0.01 0.41 

Retentate 67.83 607.71 0.12 4.60 
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำเมื่อน ำเอนไซม์แลคเคสผ่ำนระบบด้วยเยื่อกรองไมโครฟิวเตรชั่นและอัลตร้ำ 
ฟิวเตรชั่น ส่งผลให้ควำมบริสุทธิ์ของเอนไซม์เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 4.60 เท่ำ และเมื่อพิจำรณำกำรกรองด้วยระบบ
เยื่อกรองไมโครฟิวเตรชั่น ในส่วนที่ไม่ผ่ำนเยื่อกรอง (รีเทนเทท) พบว่ำมีปริมำณของโปรตีนที่สูง แต่มีค่ำ
กิจกรรมกำรท ำงำนของเอนไซม์ที่ต่ ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเอนไซม์แลคเคสส่วนใหญ่ สำมำรถผ่ำนระบบ  
เยื่อกรองชนิดไมโครฟิวเตรชั่นได้ ในขณะที่โปรตีนที่มีโมเลกุลขนำดใหญ่บำงชนิด ไม่สำมำรถผ่ำนเยื่อกรองได้ 
จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว สอดคล้องกับคุณสมบัติของกำรกรองชนิดไมโครฟิวเตรชั่น ซึ่งเป็นกระบวนกำรคัด
ขนำดโมเลกุลของสำร หรืออนุภำคที่มีขนำดใหญ่ ที่อยู่ในช่วง 0.1-10 ไมครอน ออกจำกสำรแขวนลอย และ
เมื่อพิจำรณำกำรกรองด้วยเยื่อกรองชนิดอัลตร้ำฟิวเตรชั่น ในส่วนที่ไม่ผ่ำนเยื่อกรอง (รีเทนเทท) พบว่ำมีค่ำ
โปรตีนและค่ำกิจกรรมกำรท ำงำนของเอนไซม์สูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนำดของเอนไซม์แลคเคส มีมวลโมเลกลุ
ที่มำกกว่ำ 30 kDa จึงท ำให้เยื่อกรองชนิดอัลตร้ำฟิวเตรชั่นสำมำรกักเอนไซม์ไว้ได้  และจำกกำรศึกษำ
สอดคล้องกับข้อมูลคุณสมบัติทั่วไปของเอนไซม์แลคเคส ซึ่งมีน้ ำหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 30 kDa ขึ้นไป  [12] 
กำรเก็บรักษำเอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ 
 เมื่อได้เอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์แล้วจำกกำรน ำผ่ำนเครื่องปฏิกรณ์เยื่อกรองแล้ว จะน ำมำศึกษำ
เปรียบเทียบวิธีกำรเก็บรักษำเอนไซม์ ซึ่งในกำรทดสอบจะท ำกำรเก็บรักษำเอนไซม์ที่อุณหภูมิแตกต่ำงกัน 
ได้แก่ อุณหภูมิห้อง (28 ± 3 องศำเซลเซียส), แช่เย็น (-4 องศำเซลเซียส) และแช่แข็ง (-20 องศำเซลเซียส) 
โดยตั้งทิ้งไว้ในแต่ละอุณหภูมิเป็นเวลำ 7 วัน จำกผลกำรศึกษำพบว่ำกำรเก็บรักษำเอนไซม์โดยกำรแช่แข็ง 
สำมำรถรักษำค่ำกิจกรรมกำรท ำงำนของเอนไซม์ไว้ได้สูงสุด โดยที่ในวันที่ 7 ค่ำกิจกรรมกำรท ำงำนของ
เอนไซม์ยังคงเหลือไม่ต่ ำกว่ำ 95%  ในขณะที่กำรเก็บรักษำเอนไซม์ที่ช่องแข็งและที่อุณหภูมิห้อง ค่ำกิจกรรม
กำรท ำงำนของเอนไซม์ลดลงตำมล ำดับ ซึ่งคงเหลือค่ำกิจกรรมกำรท ำงำนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ำกับ 79 และ 
56% ตำมล ำดับ ผลกำรศึกษำแสดงดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 ค่ำกิจกรรมกำรท ำงำนเอนไซม์ที่คงเหลือเมื่อเก็บรักษำในอุณหภูมิต่ำงกัน 

 
เสถียรภำพของเอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ในชุดกำรทดลองแบบกะ 
 พบว่ำร้อยละของค่ำกิจกรรมกำรท ำงำนของเอนไซม์ที่เหลือในระบบมีกำรเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อย โดยอุณหภูมิที่ใช้ในกำรทดสอบเป็นอุณหภูมิในระดับห้องปฎิบัติกำร มีค่ำอุณหภูมิเท่ำกับ 28 ± 3 
องศำเซลเซียส ค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 และเมื่อพิจำรณำตั้งแต่เริ่มด ำเนินระบบจนถึงเวลำที่ 360 นำที พบว่ำค่ำ
กิจกรรมกำรท ำงำนคงเหลือในระบบร้อยละ 92.62 (ผลแสดงดังรูปที่ 4) ซึ่งผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นถึง
เสถียรภำพในกำรท ำงำนของเอนไซม์ในระบบที่คงเหลือมำกกว่ำร้อยละ 90  
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รูปที่ 4 กิจกรรมกำรท ำงำนของเอนไซม์ที่เหลือในชุดกำรทดลองแบบกะ 

 
ผลของควำมเข้มข้นของไดโคฟอลที่มีต่อกำรก ำจัด 
 จำกกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงควำมเข้มข้นของไดโคฟอลเร่ิมต้นต่อกำรก ำจัดไดโคฟอล โดยเตรียม
ควำมเข้มข้นไดโคฟอลที่ 0.05, 0.5, 0.75, 1 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 ควำมเข้มข้นของ
เอนไซม์เท่ำกับ 4.15 ยูนิตติอมิลลิลิตร และอุณหภูมิที่ใช้ทดสอบเป็นอุณหภูมิในระดับห้องปฏิบัติกำร (28 ± 
3 องศำเซลเซียส) พบว่ำเมื่อด ำเนินระบบเป็นเวลำ 360 นำที มีกำรก ำจัดไดโคฟอลเป็น 100% ที่ควำม
เข้มข้น 0.05 – 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนที่ควำมเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีกำรก ำจัดต่ ำสุดเท่ำกับ 88.11% 
(ผลแสดงดังรูปที่ 5) เมื่อเพิ่มควำมเข้มข้นของไดโคฟอลส่งผลให้ค่ำกำรก ำจัดมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปกติ
โดยทั่วไปแล้วเอนไซม์สำมำรถเข้ำจับกับสำรตั้งต้นได้มำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมำณของ เอนไซม์และ 
สำรตั้งต้นในระบบ หำกเพิ่มควำมเข้มข้นของสำรไดโคฟอลมำกจนเกินไป ในขณะที่เอนไซม์มีปริมำณคงที่ จะ
ท ำให้ร้อยละกำรก ำจัดลดลง เนื่องจำกควำมเข้มข้นของเอนไซม์ที่มีในระบบไม่เพียงพอต่อกำรเข้ำท ำปฏิกิริยำ
กับสำรไดโคฟอลที่ควำมเข้มข้นสูงขึ้น ผลกำรศึกษำนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Ahmed Azizi (2012) [13] 
ได้ท ำกำรศึกษำกำรก ำจัดสำรฟีนอลด้วยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจำกหัวผักกำด (Brassica rapa) พบว่ำ 
กำรเพิ่มควำมเข้มข้นของสำรตั้งต้น (ฟีนอล) เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ค่ำกำรก ำจัดฟีนอลลดน้อยลง 

 
รูปที่ 5 ผลของกำรก ำจัดไดโคฟอลเมื่อเปลี่ยนแปลงควำมเข้มข้นไดโคฟอลเริ่มต้น 
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ผลของควำมเข้มข้นของสำรละลำยเหล็กที่มีต่อกำรก ำจัด 
 จำกกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงควำมเข้มข้นของสำรละลำยเหล็กที่ควำมเข้มข้น 1-40 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร จำกนั้นควบคุมเข้มข้นไดโคฟอลที่ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 ควำมเข้มข้นของเอนไซม์
เท่ำกับ 4.15 ยูนิตติอมิลลิลิตร และอุณหภูมิที่ใช้ทดสอบเป็นอุณหภูมิในระดับห้องปฏิบัติกำร (28 ± 3 องศำ
เซลเซียส) พบว่ำเมื่อด ำเนินระบบเป็นเวลำ 360 นำที ก ำจัดไดโคฟอลเป็น 100, 100, 89.69, 83.00 และ 
71.11% ตำมล ำดับ (ผลแสดงดังรูปที่ 6) จำกผลกำรทดลองจะเห็นได้ว่ำเมื่อเพิ่มควำมเข้มข้นของสำรละลำย
เหล็กในช่วง 1-40 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรก ำจัดไดโคฟอลด้วยเอนไซม์แลคเคสมีแนวโน้ม
ลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเฉพำะที่ควำมเข้มข้นมำกกว่ำ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสำเหตุที่เป็นเช่นนี้อำจเป็น
เพรำะสำรละลำยเหล็กอำจเข้ำไปจับกับเอนไซม์บริเวณโครงสร้ำงหรือพื้นผิวของเอนไซม์ ซึ่งท ำให้ส่งผล
กระทบต่อกำรท ำงำนของเอนไซม์ [14]  และผลกำรวิจัยข้ำงต้นยังสอดคล้องงำนวิจัยของ Sattar (2017) 
[15] โดยได้ศึกษำผลกระทบของโลหะหนัก (เหล็ก) ต่อค่ำกิจกรรมกำรท ำงำนของโปรตีเอส ที่ได้จำก 
Aspergillus niger KIBGE-IB36  พบว่ำค่ำกิจกรรมกำรท ำงำนของโปรตีเอสมีแนวโน้มลดลงมำกเมื่อควำม
เข้มข้นของสำรละลำยเหล็กเพิ่มข้ึน   

 
รูปที่ 6 ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงควำมเข้มข้นเหล็กที่มีต่อกำรก ำจัดไดโคฟอล  

 
ผลของควำมเข้มข้นของสำรละลำยแมงกำนีสที่มีต่อกำรก ำจัด 
 จำกกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงควำมเข้มข้นของสำรละลำยแมงกำนีสที่ควำมเข้มข้น 1-40 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จำกนั้นควบคุมเข้มข้นไดโคฟอลที่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 ควำมเข้มข้นของเอนไซม์
เท่ำกับ 4.15 ยูนิตติอมิลลิลิตร และอุณหภูมิที่ใช้ทดสอบเป็นอุณหภูมิในระดับห้องปฏิบัติกำร (28 ± 3 องศำ
เซลเซียส) พบว่ำเมื่อด ำเนินระบบเป็นเวลำ 360 นำที ค่ำกำรก ำจัดไดโคฟอลสูงถึง 100% ที่ควำมเข้มข้น 
แมงกำนสี 1-40 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลแสดงดังรูปที่ 7) จำกผลกำรทดลองจะเห็นได้ว่ำกำรเพิ่มควำมเข้มข้น
ของสำรละลำยแมงกำนีสเพิ่มขึ้น ไม่ได้ส่งผลต่อกำรย่อยสลำยไดโคฟอลด้วยเอนไซม์แลคเคส [16]  และจำก
ผลกำรศึกษำสอดคล้องจำกงำนวิจัยของ de Cassia Pereira และคณะ (2017) [17] ซึ่งได้กล่ำวอ้ำงว่ำ 
จำกงำนวิจัยของ Manavalan และคณะ (2015) [18]  กำรเติมสำรละลำยแมงกำนีสสำมำรถเพิ่มค่ำกิจกรรม
กำรท ำงำนของเอนไซม์แลคเคสได้ ในขณะที่สำรบำงชนิดกลับเป็นตัวยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์แลคเคส 
เช่น ตะกั่ว สังกะสี เป็นต้น  
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รูปที่ 7 ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงควำมเข้มข้นของแมงกำนีสที่มีต่อกำรก ำจัดไดโคฟอล  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 งำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรสกัดเอนไซม์แลคเคสจำก Lentinus polychrous Lev. จำกนั้นท ำให้มีควำม 
บริสุทธิเพิ่มขึ้นโดยผ่ำนกระบวนกำรกรองด้วยเยื่อกรองชนิดไมโครและอัลตร้ำ ซึ่งได้ควำมบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น  
4.6 เท่ำ และเอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ที่ได้ไปย่อยสลำยยำฆ่ำแมลงชนิดไดโคฟอล จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ
สำมำรถย่อยสลำยไดโคฟอลได้สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ ภำยใต้สภำวะที่ควบคุมควำมเข้มข้นของเอนไซม์
เท่ำกับ 4.15 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ควำมเข้มข้นของไดโคฟอล 0.05 - 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 และ
ที่ควำมเข้มข้นไดโคฟอลสูงสุดที่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ำเปอร์เซ็นต์กำรย่อยสลำยไดโคฟอลได้ต่ ำสุดเท่ำกับ 
71.11 เปอร์เซ็นต์ และในกรณีของกำรเติมสำรละลำยโลหะ (เหล็กและแมงกำนีส) และใช้ควำมเข้มข้น 
ไดโคฟอลในระบบเท่ำกับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 และควำมเข้มข้นของเอนไซม์แลคเคส
เท่ำกับ 4.15 ยูนิตต่อมิลลิลิตร พบว่ำกำรเพิ่มควำมเข้มข้นของเหล็ก ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภำพกำรก ำจัด
ไดโคฟอลด้วยเอนไซม์แลคเคส ซึ่งกำรเพิ่มควำมเข้มข้นของเหล็กมำกข้ึนท ำให้ก ำจัดไดโคฟอลมีแนวโน้มลดลง
อย่ำงเห็นได้ชัด โดยที่ควำมเข้มข้นเหล็กสูงสุดเท่ำกับ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ำมีประสิทธิภำพในกำรก ำจัด
ไดโคฟอลด้วยแลคเคสต่ ำสุดเท่ำกับ 71.11 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กรณีของแมงกำนีสพบว่ำกำรเพิ่ม 
ควำมเข้มข้นของแมงกำนีสสูงขึ้น ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรก ำจัดไดโคฟอลด้ยเอนไซม์แลคเคส และที่
ควำมเข้มข้นของแมงกำนีส 1-40 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภำพในกำรก ำจัดไดโคฟอลด้วยแลคเคสยังคง
เท่ำกับ 100 เปอร์เซ็นต์ ในทุกควำมเข้มข้น  
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บทคัดย่อ 
 ผู้ติดเช้ือเอชไอวีมีความเสี่ยงต่อปัญหาทางช่องปากที่ส่งผลต่อปัญหาการเคี้ยวและการกลืน สามารถน าไปสู่ภาวะทุพ

โภชนาการ อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อเอชไอวียังมีปัญหาการเกิดภาวะน้ าตาลในเลอืดสงูจากผลข้างเคียงของการรับประทานยาตา้น
ไวรัส งานวิจัยนี้มจีุดประสงค์เพื่อทดสอบความพึงพอใจของอาสาสมัครที่เป็นผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากต่อของว่าง
สูตรโปรตีนสูงโดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาลที่พัฒนาขึ้น โดยของว่างที่ได้รับเลือกให้ใช้ในการวิจัยได้แก่ลูกอมนมถั่ว
เหลือง โดยอาสาสมัครที่เป็นผู้ติดเช้ือเอชไอวีจ านวณ 30 คนท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาที่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดถูกคัดเข้าร่วมให้ด าเนินการวิจัยโดยท าการประเมินความพึงพอใจทาง
ประสาทสัมผัสต่อลูกอมทั้ง 2 สูตรได้แก่ สูตรที่ใช้น้ าตาลและสูตรที่ใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาล ผลการวิจัย
พบว่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของลูกอมทั้ง 2 สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกๆด้าน ยกเว้นด้าน
กลิ่นที่พบว่าสูตรน้ าตาลมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงกว่าสูตรซูคราโลสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05) อย่างไรก็
ตาม คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมเฉลี่ยของลูกอมสูตรซูคราโลสอยู่ในเกณฑ์ที่อาสาสมัครให้การยอมรับ จึงสรุปได้ว่าลูก
อมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจาก
อาสาสมัครที่เป็นผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก 
 
ค้าส้าคัญ: เอชไอวี ปัญหาทางช่องปาก สารให้ความหวานแทนน้ าตาล ซูคราโลส 

 
Abstract 

  Oral problems are the problem commonly found in people living with HIV (PLHIV) affected on the 
ability of chewing and swallowing that can lead to malnutrition development. In addition, PLHIV are more 
risk in hyperglycemia caused by side’s effect of antiretroviral drug therapy. The objective of this study was 
to investigate the participants’ satisfaction on the developed high protein-snack using the sucralose as 
sweetener replacement for sugar. Soybean milk-candy was the snack chosen for developed to use as 
samples in this study, and it were divided into sugar formula and sucralose formula. Thirty of PLHIV with 
oral problems at the Queen Savang Vadhana Memorial hospital were recruited to conduct the sensory 
evaluation in this study. In general, results revealed the average satisfaction scores between sugar and 
sucralose formula were not significant differences in all aspects, except for flavor that result indicated the 
average satisfaction score of sugar formula was significant higher than sucralose formula. However, the 
overall satisfaction score of sucralose formula was indicated that participants were satisfied toward the 
developed high protein-candy in sucralose formula. In conclusion, the developed high protein-candy using 
the sucralose as sweetener was acceptable among PLHIV with oral problems. 
  
Keywords: HIV, Oral Problems, Artificial Sweetener, Sucralose 
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บทน้า 
 ปัจจุบันมีรายงานการวิจัยพบว่าผู้ติดเช้ือเอชไอวีมักมีปัญหาทางช่องปาก เช่น เหงือกอักเสบ ริมฝีปากแห้ง เป็นต้น 
โดยมีสาเหตุมาจากทั้งการมีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอและผลข้างเคียงจากการรับประทานยาต้านเช้ือไวรัส  (Coogan et al, 
2005) อีกทั้งการวิจัยก่อนหน้าบ่งช้ีว่า ผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากมักมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่ภาวะ 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) (Pakfetrat et al, 2015) การที่ผู้ติดเช้ือเอชไอวีมีปัญหาทางช่องปาก 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะภาวะโภชนาการ ท าให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีสูญเสียความอยากอาหาร เคี้ยวและ
กลืนอาหารได้ล าบาก และมีความต้องการพลังงานจากอาหารเพิ่มมากขึ้น เสี่ยงต่อการขาดพลังงานและโปรตีนในที่สุด  
(Andersson et al, 2002) ดังนั้น จึงมีค าแนะน าด้านโภชนาการส าหรับผู้ที่มีปัญหาทางช่องปากคือควรรับประทานอาหารที่
นุ่มและมีปริมาณอยู่พอประมาณเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวและการกลืน (Cichero et al, 2007) โดยในส่วนของความเสี่ยงต่อ
ภาวะทุพโภชนาการพบว่า ผู้ติดเช้ือเอชไอวีมักมีระดับการเผาผลาญพลังงานในขณะพักผ่อน หรือ Resting Metabolic Rate 
(RMR) ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากร่างกายต้องเผาผลาญพลังงานเพื่อต่อสู้กับการติดเช้ือ (Kosmiski 2011) นอกจากนี้ยังพบว่า 
ผู้ติดเช้ือเอชไอวีมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ (Muscle wasting) มากกว่าคนทั่วไป ซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเองและลดระดับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Dudgeon et al, 2006) ดังนั้น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจึงถือเป็น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการขาดพลังงานจากอาหารและโปรตีนมากกว่าคนทั่วไปเนื่องจากมีความต้องการสารอาหารที่เพิ่มขึ้น  
(Obi and Ifebunandu, 2010) อย่างไรก็ตาม หากผู้ติดเช้ือเอชไอวีมีปัญหาทางช่องปากเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมา อาจเป็น
การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ไม่มีปัญหาทางช่องปาก  (Ukpebor 
and Braimoh, 2007) สารให้ความหวานแทนน้ าตาล คือสารที่ใช้ในการใส่ลงไปในอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อทดแทน
การใช้น้ าตาลทราย มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความหวานในอาหารโดยลดพลังงานจากอาหารลง ตัวอย่างของสารให้ความหวาน
แทนน้ าตาลชนิดหนึ่งที่นิยมใช้และหาซื้อได้ง่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ซูคราโลส ที่ได้รับจากอาหาร มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการ
ควบคุมน้ าหนักและช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าตาลในเลือด เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 
Diabetes Mellitus) นอกจากนี้ ยังพบว่าการใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาลช่วยลดความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคฟันผุ  
(Romo-Romo et al, 2016; Gupta et al, 2013) ตัวอย่างงานวิจัยก่อนหน้าอ่ืนๆ ที่มีการใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาลใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาลในน้ าเสาวรส เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม  (Rocha 
2015) การใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาลในน้ าหวานเชอรี่ไทย (DutraI et al, 2013) เป็นต้น พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับ
การยอมรับจากอาสาสมัครเป็นอย่างดี ในกรณีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก แม้มีรายงานว่าผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มี
ปัญหาทางช่องปากมีความจ าเป็นต้องได้รับพลังงานจากอาหารเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การวิจัยก่อนหน้าพบว่าการรับประทาน
ยาต้านไวรัส หรือ Antiretroviral Therapy (ART) มีผลข้างเคียงท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีระดับน้ าตาลในเลือดที่สูง เสี่ยงต่อการ
เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Abebe et al, 2014) อีกทั้ง การวิจัยก่อนหน้าพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา ART มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคฟันผุ ซึ่งสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานตามมาได้  (Sales-Peres et al, 2015) ดังนั้น อาหารที่มี
ส่วนประกอบของน้ าตาลในปริมาณที่สูงจึงไม่เหมาะสมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากข้อมูลที่กล่าวมาถึงความเสี่ยงต่อความต้องการ
พลังงานและโปรตีนมากขึ้นในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก และการจ ากัดปริมาณน้ าตาลที่รับประทานในผู้ติด
เช้ือเอชไอวี อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนคุณภาพดี (High biological value protein) และมีการ
จ ากัดปริมาณน้ าตาลในท้องตลาดยังมีอยู่อย่างจ ากัด จึงเป็นที่มาของการวิจัยนี้ในการพัฒนาของว่างสูตรโปรตีนสูงโดยใช้ ซู
คราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากที่มารับบริการที่ตรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลช้ันน าแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันท่ีมีระบบบริการสุขภาพให้แก่ผู้
ติดเชื้อเอชไอวี ตั้งอยู่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยมีระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการวิจัยดังนี้  
1. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

1.1 การส ารวจเพื่อเลือกใช้ของว่างที่ใช้ในการพัฒนา 
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แบบสอบถามปลายปิด พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการส ารวจของว่างเพื่อใช้ในการพัฒนาในการวิจัย โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วยรายการของว่างจ าวน 20 รายการ มอบหมายให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ  
ศรีราชาจ านวน 50 คน (Rueangsri et al, 2016) โดยให้เลือกของว่างที่ตนเองชอบมากที่สุด 1 ชนิด ตัวอย่างรายการของว่าง
ในแบบสอบถาม เช่น โยเกิร์ต ลูกอมนมถั่วเหลือง ซีเรียลบาร์ เป็นต้น โดยลูกอมนมถั่วเหลืองเป็นของว่างที่ได้รับเลือกมากที่สุด 
(19 คะแนน) 

1.2 การพัฒนาสูตรลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูง  
ลูกอมนมถั่วเหลืองได้รับการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 สูตร ได้แก่ สูตรที่ใช้น้ าตาลทรายและสูตรที่ใช้ซูคราโลสเป็นสาร

ให้ความหวาน ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบและการปรุงลูกอมด าเนินการที่ห้องปฏิบัติการโภชนคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน พลังงานและการกระจายพลังงานของลูกอมในแต่ละสูตรค านวณด้วยโปรแกรมค านวณ
สารอาหารและพลังงานส าเร็จรูป INMUCAL-Nutrients V.3 พัฒนาโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้ันตอนและ
วิธีการท าลูกอมทั้ง 2 สูตรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง ลูกกวาดและทอฟฟ่ี ฉบับท่ี มผช.๒๖๕/๒๕๔๗ ลูกอมทั้ง 
2 สูตรใช้เวย์โปรตีนสกัด (Isolated whey protein) เป็นแหล่งโปรตีนหลักของลูกอมในปริมาณเท่ากันทั้ง 2 สูตร โดยลูกอม
สูตรซูคราโลส ก าหนดให้ 1 หน่วยบริโภคมีปริมาณซูคราโลสตามปริมาณที่กฏหมายของ General Standard for Food 
Additives: GSFA (Codex) ก าหนด และไม่เกิน 1.8 กรัม (Goldsmith et al, 2001) ค านวณระดับความหวานของลูกอมทั้ง 2 
สูตรและส่วนประกอบอ่ืนๆในระดับเท่าๆกัน  

1.3 แบบทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
แบบสอบถามปลายปิดใช้ในการวัดความพึงพอใจของลูกอมทั้ง 2 สูตร ใช้สเกลแบบ Hedonic scale 9 ระดับ 

(ภาพประกอบที่ 1)  ท าการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของอาสาสมัครที่ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านลักษณะ
ภายนอกท่ีปรากฏ (appearance) ด้านเนื้อสัมผัส (texture) ด้านรสชาติ (taste) ด้านกลิ่น (flavor) ด้านสี (color) และความ
พึงพอใจโดยภาพรวม (overall satisfaction) แบ่งระดับความชอบเป็น 9 ระดับและมีคะแนนความชอบในแต่ละระดับดังนี้  

(Wichchukit and O'Mahon 2015) ชอบที่สุด=9 คะแนน ชอบมาก= 8 คะแนน ชอบปานกลาง= 7 คะแนน ชอบเล็กน้อย= 
6 คะแนน เฉยๆ= 5 คะแนน ไม่ชอบเล็กน้อย= 4 คะแนน ไม่ชอบปานกลาง= 3 คะแนน ไม่ชอบมาก= 2 คะแนน ไม่ชอบ
ที่สุด= 1 คะแนน โดยหากได้คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมเฉลี่ยระหว่าง 8.00-9.00 ถือว่าให้การยอมรับ ระดับคะแนน
ความพึงพอใจโดยภาพรวมเฉลี่ย 5.00-7.99 หมายถึงรู้สึกเฉยๆ และระดับคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมเฉลี่ยระหว่าง 
1.00-4.99 หมายถึงการปฏิเสธลูกอมในสูตรนั้นๆ (Manickavasagan et al, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 Nine-point facial hedonic scale 
 
แบบสอบถามทุกชุดได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ จาก

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเอชไอวี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ านวน
ทั้งสิ้น 3 ท่าน แบบสอบถามทุกชุดและขั้นตอนการด าเนินการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จากนั้นได้ท าการทดสอบความเข้าใจ
เนื้อหาของแบบสอบถามในผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจ านวณ 12 คน  (Singhato et al, 
2017) ที่ก่อนน าไปใช้จริง 
 

2. อาสาสมัครที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งเพศชายและหญิงที่มารับบรกิารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

จ านวน 30 คน (Singh-Ackbarali and Maharaj, 2014) ท าการคัดเข้าแบบ Convenience sampling มีเกณฑ์คัดเข้าคือ 1. 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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เป็นผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ไม่มีอาการแสดงที่เป็นอันตรายร้ายแรงและสามารถติดต่อไปยังผู้อื่น 2. มีปัญหาภายในช่องปาก เช่น 
ปากแห้ง แผลอักเสบในปาก เป็นต้น 3. เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ มีอายุ  20 ปีขึ้นไป 4. เป็นผู้ที่ไม่มีจิตวิกลจริตหรือมีความ
บกพร่องด้านสติปัญญาที่อาจท าให้เกิดอุปสรรคต่อการสื่อสาร 5. มีสัญชาติและเช้ือชาติไทย เกณฑ์การคัดออกคือ 1. 
อาสาสมัครที่ท าตามขั้นตอนการศึกษาผิดขั้นตอนหรือประเมินแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ 2. ออกจากขั้นตอนการท าการศึกษา
ระหว่างการเก็บข้อมูลกะทันหันด้วยเหตุผลส่วนตัว 3. เป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางประสาทสัมผัสด้านการรับรสและกลิ่น 4. 
อาสาสมัครที่มีประวัติทางการแพทย์แพ้อาหาร และ 5. อาสาสมัครที่มีประวัติทางการแพทย์เป็นตาบอดสี  

 
3. ข้ันตอนการวิจัย  
3.1 ประชาสัมพันธ์ช้ีแจงรายละเอยีดการวิจัย  
การวิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากพยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยนอก อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาในการช่วยประชาสัมพันธ์กับผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มารับบริการทราบ เพื่อติดต่อให้เข้าร่วมการ
วิจัย อีกทั้งให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมสถานที่เป็นห้องมิดชิดส าหรับท าการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส 
จากนั้นผู้วิจัยได้นัดหมายอาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมการวิจัย โดยช้ีแจงรายละเอียด ขั้นตอน และให้อาสาสมัครเซ็นใบยินยอม
เข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มีการบังคับขู่เข็ญใดทั้งสิ้น  

3.2 การท าการประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผัสที่มตี่อลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูง  
การทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสที่มีต่อลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสงูด าเนินการที่ห้องที่ปิดมิดชิดของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ปราศจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ช้ีแจงขั้นตอนต่างๆแก่อาสาสมัครในการท า
ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส รวมถึงช้ีแจงส่วนประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการท าลูกอม เพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์
ระหว่างการด าเนินการวิจัย จากนั้นท าการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส โดยแจกแบบทดสอบความพึงพอใจทาง
ประสาทสัมผัสและตัวอย่างของลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงทั้ง 2 สูตรให้แก่อาสาสมัคร เพื่อให้อาสาสมัครชิมและให้
คะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆของอาหาร ได้แก่ ลักษณะที่ปรากฏ กลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัสของอาหาร และความพึง
พอใจโดยภาพรวม ลูกอมทั้ง 2 สูตรถูกเสิร์ฟด้วยวิธี Blind sample เพื่อไม่ให้อาสาสมัครทราบว่าลูกอมที่ชิมนั้นเป็นสูตรใดเพื่อ
ลดความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัย ในการชิมแต่ละครั้ง อาสาสมัครถูกมอบหมายให้กลั้วปากด้วยน้ าเปล่าที่เตรียมไว้ให้ก่อน
การชิมลูกอมนมถั่วเหลืองแต่ละสูตร โดยเริ่มเสิร์ฟจากสูตรน้ าตาลก่อน ตามด้วยสูตรซูคราโลส ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ในการ
ทดสอบประสาทลูกอมท้ัง 2 สูตรทั้งสิ้นประมาณ 15 นาที  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ  
ข้อมูลทั่วไปได้แก่ อายุของอาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัย ระดับดัชนีมวลกาย ระดับ Viral load ล่าสุด ระดับ CD4 ล่าสุด

รวมถึงคะแนนความพึงพอใจจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆต่อลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงแต่
ละสูตรถูกน ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ Paired sample t-test ในการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆระหว่างลูกอมทั้ง 2 สูตร ด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป Predictive Analytics Software Statistics (PASW) เวอร์ชัน 21 (SPSS Inc, Chicago, Il) 
ก าหนดระดับนัยส าคัญไว้ท่ี p<0.05 
 
ผลการวิจัย 

 ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครที่เป็นผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากจ านวนทั้งสิ้น 30 คน ผลที่ได้พบว่าอายุ
เฉลี่ยของอาสาสมัครอยู่ที่ 30.08 ปี อาสาสมัครส่วนใหญ่ (76.66%) เป็นเพศชาย ดัชนีมวลกายของอาสาสมัครทุกคนเฉลี่ยอยู่
ที่ 22.06 กิโลกรัม/เมตร2 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปัญหาทางช่องปากของอาสาสมัครส่วนใหญ่ (70%) คือฟันผุ ระยะเวลาที่ได้รับยา
ต้านไวรัสของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้คือ 4.16 ปี ระดับ CD4 เฉลี่ยอยู่ที่ 548.13 cells/mm3 และระดับ CD4 ที่
เคยต่ าที่สุดคือ 211.06 cells/mm3 โดยอาสาสมัครทุกคนได้รับการจัด CDC Categories เป็น A1-Asymptomatic with 
≥500 cells/µL และระดับ Viral load เฉลี่ยอยู่ที่ 43.33 copies/ml (ตารางที ่1) 
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ตารางที่  1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของอาสมัครที่ข้าร่วมการวิจัยจ านวน 30 คน 
Characteristics Outcome 

อาย,ุ mean (SD) 30.08 (6.41) 
เพศ 
     ชาย, n (%) 
     หญิง, n (%) 

 
23 (76.66) 
7 (23.34) 

ดัชนีมวลกาย, mean (SD) 22.06 (2.75) 
ปัญาทางช่องปาก 
     ปากแห้ง, n (%) 
     เหงือกอักเสบ, n (%) 
     ฟันผุ, n (%) 

 
6 (20.00) 
3 (10.00) 
21 (70.00) 

ระยะเวลาทีไ่ด้รบัยาต้าไวรสั (ปี), mean (SD) 4.16 (2.01) 
ระดับ CD4 (cells/mm3), mean (SD) 548.13 (69.49) 
ระดับ CD4 T cell ที่เคยต่ าที่สุด (cells/mm3), mean (SD) 211.06 (71.36) 
CDC category 
     A1-Asymptomatic with ≥500 cells/µL, n (%) 

 
30 (100.00) 

ระดับ Viral load (copies/ml), mean (SD) 43.33 (33.43) 
 
ด้านข้อมูลพลังงานของลูกอมนมถั่วเหลืองที่พัฒนาขึ้น พบว่า ใน 1 ส่วนบริโภค มีปริมาณเท่ากับลูกอม 7 เม็ด โดย

พลังงานใน 1 ส่วนบริโภคของลูกอมในสูตรน้ าตาลทราย มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 5 กรัม (พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 20 kcal) 
โปรตีน 7 กรัม (พลังงานจากโปรตีน 28 kcal) และไขมัน 2 กรัม (พลังงานจากไขมัน 18 kcal) รวมพลังงานใน 1 หน่วยบริโภค 
66 kcal การกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน คือ 30% 43% และ 27% ตามล าดับ ในขณะที่ลูกอมนม
ถั่วเหลืองสูตรซูคราโลส มีพลังงานและการกระจายพลังงานที่ 1 หน่วยบริโภค (7 เม็ด) มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม 
(พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 4 kcal) โปรตีน 7 กรัม (พลังงานจากโปรตีน 28 kcal) และไขมัน 2 กรัม (พลังงานจากไขมัน 18 
kcal) (ภาพประกอบที่ 2) และพลังงานรวมใน 1 หน่วยบริโภคลูกอมสูตรน้ าตาลทราย 66 kcal และพลังงานรวมลูกอมสูตรซู
คราโลสที่ 1 หน่วยบริโภค 50 kcal คิดเป็นพลังงานท่ีลดลง 24% (ภาพประกอบท่ี 3) 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2 แสดงแผนภูมปิริมาณคารโ์บไฮเดรต โปรตีน และไขมัน (กรัม) ของลูกอมนมถั่วเหลอืงทั้ง 2 สูตร 
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ภาพประกอบท่ี 3 แสดงพลังงานรวมของลูกอมนมถั่วเหลืองทั้ง 2 สูตร (กิโลแคลลอรี่) ที่ 1 หน่วยบริโภค (7 เม็ด) 

 
ส าหรับความพึงพอใจท่ีมีต่อลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงที่พัฒนาขึ้นน้ัน พบว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

ระหว่างลูกอมทั้ง 2 สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านสีที่พบว่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของลูก
อมสูตรน้ าตาลมากกว่าสูตรซูคราโลสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ พบว่าระดับคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมของ
อาสาสมัครที่มีต่อลูกอมสูตรซูคราโลสมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.13 คะแนนแสดงถึงการยอมรับของอาสาสมัครที่มีต่อลูกอมสูตร
ดังกล่าว ส่วนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของสูตรที่ใช้น้ าตาลเป็นสารให้ความหวานอยู่ที่ 8.36 คะแนน ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
ได้รับการยอมรับจากอาสาสมัครเช่นกัน (ตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสมัผสัโดยเฉลีย่ของลูกอมนมถั่วเหลืองทั้ง 2 สูตร 

Aspects สูตรน้ าตาล 
Mean (SD) 

สูตรซูคราโลส 
Mean (SD) 

p value 

ด้านลักษณะที่ปรากฏ 8.06 (1.14) 8.03 (1.35) 0.91 
ด้านรสชาต ิ 8.33 (0.71) 8.06 (1.11) 0.31 
ด้านกลิ่น 7.50 (1.25) 6.73 (1.61) 0.03* 
ด้านส ี 7.66 (1.37) 7.43 (1.54)) 0.52 
ด้านเนื้อสมัผสั 6.86 (2.20) 6.76 (2.06) 0.85 
ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม 8.36 (0.80) 8.13 (1.59) 0.51 

*Significant difference 
 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ปัจจุบัน พบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารจ านวนมากที่นิยมใช้เป็นสารให้ความหวานในการจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคตามท้อง
ตลอด (Rojjanawanicharkorn et al, 2017) การวิจัยครั้งนี้ท าการพัฒนาสูตรลูกอมโปรตนีสูงโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความ
หวานแทนน้ าตาล ทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก จากผลการวิจัยครั้งนี้
พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อลูกอมสูตรซูคราโลสไม่แตกต่างกับสูตรที่ใช้น้ าตาลในทุกๆด้าน ยกเว้นในด้านกลิ่นของลูก
อมท่ีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของสูตรซูคราโลสน้อยว่าสูตรที่ใช้น้ าตาลทรายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้ขัดแย้งกับการ
วิจัยก่อนหน้าที่มีการพัฒนาเครื่องดื่มที่มีการใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลพบว่าได้รับการยอมรับจาก
อาสาสมัครในทุกๆด้าน (Al-Dabbas  et al, 2012) ซึ่งถึงแม้ว่าอาสาสมัครประเมินคะแนนความพึงพอใจด้านกลิ่นของสูตรซู
คราโลสน้อยกว่าสูตรน้ าตาลทรายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พบว่าอาสาสมัครประเมินคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมใน
ระดับที่ให้การยอมรับต่อลูกอม อาจอธิบายได้ว่า อาสาสมัครนั้นมีเหตุผลในการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารจากรสชาติเป็นส าคัญ 
หากอาสาสมัครให้การยอมรับต่อรสชาติ ย่อมส่งผลให้โอกาสการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆมีมากขึ้นไปด้วย (Venton 
2014) อย่างไรก็ตาม ควรมีการวิจัยต่อยอดเพื่อปรับปรุงสูตรหรือใช้สารให้ความหวานชนิดอื่นๆเพื่อทดสอบความพึงพอใจของ
อาสาสมัครในอนาคต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพส าหรับผู้ติดเช้ือเอชไอวีโดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาลชนิดอื่นๆ 
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เช่น หญ้าหวาน ไอโซมาลทูโลส เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกอื่นแก่ผู้บริโภคให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยในงานวิจัยครั้งนี้ท่ี
ใช้ซูครโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลนั้น จากงานวิจัยก่อนหน้ารายงานถึงประโยชน์ของการใช้ซูคราโลสเป็นสารให้
ความหวานแทนน้ าตาลเหมาะกับผู้ป่วยในสภาวะอื่นที่ต้องการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด เช่น โรคอ้วน เบาหวานชนิดที่ 2 
เป็นต้น (Pepino et al, 2013; Miller and Perez 2014) นอกจากน้ี การใช้เวย์โปรตีนสกัดเป็นส่วนประกอบของลูกอมซึ่งถือ
เป็นโปรตีนคุณภาพดีมีส่วนช่วยให้ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้น (Tsutsumi and Tsutsumi 2014) 
อย่างไรก็ตาม ลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงที่พัฒนาขึ้นอาจมีข้อจ ากัดในการหลีกเลี่ยงการใช้กับผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีโรคไต
เรื้อรังเนื่องจากเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังปริมาณการรับประทานโปรตีน (Shah 2015) และการวิจัยในอนาคตควรมีการวิจัยใน
ระดับคลินิกเพื่อติดตามภาวะโภชนาการของอาสาสมัครในการใช้ลูกอมที่พัฒนาขึ้นในการป้องกันภาวะทุพโภชนาการ อีกทั้ง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ติดเช้ือกลุ่มเล็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงยังไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนประชากรที่เป็นผู้
ติดเชื้อเอชไอวีทั้งประเทศได้ จากผลวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาล
สูตรซูคราโลสได้รับการยอมรับจากอาสาสมัครที่เป็นผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก 
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บทคัดย่อ 

      การวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเป้าหมายรอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุในต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลค า
ขวาง และต าบลเมืองศรีไคจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน และรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุม่จากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานรวม 
30 คน สนทนากลุ่มผู้สูงอายุและผู้บริหารจ านวน 60 คน เครื่องมือประกอบด้วย แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสนทนา
กลุ่ม แนวทางการสังเกต และแบบส ารวจท่ีนักวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1.สถานการณ์ด้านสวัสดิการ ประกอบด้วยเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการ และ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2.สถานการณ์ด้านสุขภาพ รับรู้สุขภาพตนเองในระดับดีถึงดีมากร้อยละ 43.33 รับรู้ว่า
ความสามารถในการมองเห็นร้อยละ 54 ไม่ค่อยชัดเจน และความสามารถในการได้ยินร้อยละ 29.87 ไม่ค่อยชัดเจนร้อยละ 
61.33 มีโรคประจ าตัว 3. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมพบว่าร้อยละ 35 ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 4. ความต้องการการดูแลจัด
กลุ่มความต้องการได้ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภค ด้านการมีส่วนร่วม ด้านสวัสดิการ ด้านอาชีพ ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
สุขภาพ  
 
ค้าส้าคัญ : สถานการณ์ผู้สูงอายุ ความต้องการของผู้สูงอายุ  อุบลราชธาน ี

 
Abstract 

  This descriptive research aims to study situations and needs of elderly people in three tumbons 
around Ubonratchathani University including tumbon Kham Khwang, tumbon Pho Yai and tumbon Muang 
Si Khai. The data were collected by using in-depth interview guideline (30 samples of administrators and 
workers), focus group discussion guideline (60 samples of administrators and elderly people), observation 
guideline and questionnaire (300 samples of elderly people). The content analysis and descriptive statistics 
were adopted to explain the outcomes. We found that: 1. Social welfare: subsistence allowance, disable 
allowance and universal health coverage; 2. Health situation: 43.33% perceives in good to very good health, 
54% perceives in visual competency not clear, 29.87% perceives in hearing competency not clear and 
61.33% have chronic disease; 3. Social activity participation: 35% do not engage; 4. Need of elderly people: 
public utility dimension, participation dimension, welfare dimension, career dimension, environment 
dimension and health dimension.  
 
Keywords : Elderly Situation, Elderly Need, Ubon Ratchathani Province 
 

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพบุคคล ชุมชน ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดสังคมสูงอายุที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ครอบครัวควรมีความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในความแตกต่างของวัย มีทัศนคติที่ดีถูกต้องในการ
ท างานสร้างสังคมสูงอายุคุณภาพ การมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ การมีบ้านต้นแบบที่เหมาะกับ
สังคมสูงวัย เป็นต้น ดังนั้นการจัดบริการวิชาการในการพัฒนาสังคมสูงวัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้สูงอายุและชุมชนจึงมีความจ าเป็น ดังสถิติพบว่าใน พ.ศ. 2559 ใน
จ านวนประชากรไทยทั้งหมด 65.9 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 16.5 และในปี 2562 จ านวนประชากรสูงวัยจะมีจ านวนมากกว่าประชากรวัยเด็ก (อายุ 15 ปีลงมา) และ
คาดประมาณว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด(รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุปี  2559) ดังนั้นการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆเช่น สาธารณูปโภคด้านต่างๆ สวัสดิการ การจัดกิจกรรมเพ่ือให้มีพ้ืนที่ทางสังคมมากขึ้น 
โ ดย เฉพาะ ในหน่ ว ยปกครองที่ เ ล็ ก ในระดั บต าบล  ซึ่ ง เ ป็ นหน่ ว ยที่ ใ กล้ ชิ ดกั บภาคประชาชน 
มากที่สุด 
      มหาวิทยาลับอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในเขตต าบลศรีไค มีต าบลที่อยู่ใกล้รอบมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ต าบลคือ
ต าบลธาตุ ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลค าขวาง และต าบลเมืองศรีไค ส าหรับการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาใน สามต าบล
ที่ผู้ศึกษาจะจัดท าโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาต่อไป ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบนฐานข้อมูลที่
มี ผู้สูงวัยจะมีสุขภาพดี มีปัจจัยพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย การมีบทบาทในชุมชน การมีกิจกรรมดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างเหมาะสม และการสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยให้การวางแผนมีความ
ครอบคลุมและมีความหลากหลายในการมอง น ามาซึ่งความสมบูรณ์ในการวางแผนด าเนินการ  นอกจากนี้การ
ด าเนินการจะมีความยั่งยืนหากเป็นการด าเนินการบนฐานทุนทางสังคมที่มี และวิธีการจะสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ สามารถด าเนินการได้จริง จากการพบปะผู้บริหารแต่ละต าบล พบว่ามีความกระตือรือร้นตั้งใจในการ
สร้างสังคมสูงวัยคุณภาพ แต่ด้วยข้อจ ากัดในงบประมาณ จึงต้องการนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่จะมาช่วยใน
การด าเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการศึกษา สถานการณ์ด้านสุขภาพ สวัสดิการ ที่
อยู่อาศัย และความต้องการของผู้สูงอายุทั้งสามต าบล เพ่ือพัฒนางานร่วมกันและสร้างเครือข่ายการท างาน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาพ สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย และความต้องการของผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
      แนวคิดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีมีองค์ประกอบคือ การมีความสามารถในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง มีกิจกรรม
ร่วมกับสังคม การมีรัฐสวัสดิการที่เหมาะสม ประกอบด้วย การมีปัจจัยพ้ืนฐานด้านที่อยู่อาศัย การมีบทบาทใน
ชุมชน การมีกิจกรรมดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม การศึกษาจึงครอบคลุมประเด็นดังนี้ 1.สวัสดิการและ
ระบบคุ้มครองทางสังคม ได้แก่เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ การดูแลเมื่อป่วย สิทธิในการรักษาพยาบาล2.การพัก
อาศัยได้แก่ พักคนเดียว พักกับครอบครัว ความเหมาะสมของบ้านที่พักอาศัย3.บทบาทหน้าที่ในชุมชนได้แก่
บทบาทที่มีในองค์กร จิตอาสา4.ภาวะสุขภาพได้แก่ ด้านการการได้ยินและการมองเห็น โรคประจ าตัว 
พฤติกรรมการซื้อยา ความเสี่ยงต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ5.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพได้แก่
ระบบการพัฒนา โรงเรียนผู้สูงอายุ และ 6. การมีท่ีพักอาศัยเหมาะสมไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม ได้แก่ ลักษณะบ้าน 
และสิ่งแวดล้อม 
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การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลมี 2 ส่วนคือข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูล

เชิงปริมาณจากการส ารวจ 
          ส่วนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานรวมจ านวน 30 คน เพ่ือรับทราบแนวคิดในประเด็นการด าเนินการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ การ
สนทนากลุ่มประกอบด้วยผู้สูงอายุและผู้บริหารจ านวนต าบลละ 20 คน ทั้งหมด 3 ต าบล โดยเลือกกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายเจาะจง และด าเนินการรวบรวมข้อมูลทีละต าบล นอกจากนี้ได้ส ารวจบ้านที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของที่อยู่อาศัย โดยใช้แนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้ งมวล 
เครื่องมือในการออกแบบประกอบด้วย แนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึก แนวทางในการสนทนากลุ่ม และ
แนวทางในการสังเกต 

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นการส ารวจเบื้องต้น การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่สามารถให้ข้อมูลได้ ท าการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากร โดยจ านวนประชากรในแต่ละต าบล
คือ โพธิ์ใหญ่ ค าขวาง และต าบลเมืองศรีไค รวม 2,400 คน ก าหนดขนาดตัวอย่าง 10-15% ในที่นี้ จึงเลือก
สอบถามผู้สูงอายุต าบลละ 100 คน ทัง้หมด 3 ต าบล รวบรวมข้อมูลโดยแบบส ารวจที่พัฒนาตามกรอบการวิจัย  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการ
วิเคราะห์ร้อยละ 
 
ผลการศึกษา 
  ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไปของต้าบล ด้านการบริหาร มี 2 ต าบลที่บริหารในระดับเทศบาลต าบล
ประกอบด้วยต าบลเมืองศรีไค ต าบลค าขวาง และบริหารในระดับองค์การบริหารส่วนต าบลคือ ต าบลโพธิ์ใหญ่ 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 ต าบล และมีชมรมผู้สูงอายุในระดับต าบลที่เข้มแข็ง ในระดับหมู่บ้านอยู่ใน
ระหว่างพัฒนา ยังไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบล แต่มีแนวคิดในการด าเนินการทั้งสามต าบล การประกอบ
อาชีพในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในบางหมู่บ้านของต าบลค าขวางมีอาชีพร้อยมาลัยขาย 
ซึ่งผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการร่วมปลูกมะลิ และจัดท าส่วนประกอบของการร้อยมาลัย มีการปลูกดอก
เบญจมาศ การปลูกสะตอเบอรี่ การท าเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีแหล่งรับซื้อโดยตรง เทศบาลต าบลเมืองศรีไค มีกลุ่ม
อาชีพสานกระติบ กลุ่มถักเสื้อ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่มีอาชีพจักสาน ชมรมผู้สูงอายุทั้งสามต าบลมี
ชมรมผู้สูงอายุระดับต าบลที่เข้มแข็งเป็นสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย แต่ชมรมผู้สูงอายุ ในระดับหมู่บ้าน
ยังขาดความเข้มแข็ง มีการจัดตั้งแต่ยังไม่มีการด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูลในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการจัดท ารายละเอียด เช่นข้อมูลผู้สูงอายุมี
ข้อมูลการได้รับเบี้ยยังชีพ ยังขาดรายละเอียดอ่ืนๆ ต าบลค าขวางมีการท าการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเพ่ือสุขภาพ มีกลุ่มอาชีพท าขนมผิง กล้วยฉาบ จักสาน มีการจัดงานวันผู้สูงอายุทุกปี มี
โครงการหมอครอบครัวดูแลผู้สูงอายุติดเตียง และต าบลโพธิ์ใหญ่มีการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า  การเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุมีความล าบากในการไปตรวจรักษาเนื่องจากต้องรอลูกหลานพาไป บางครั้ง
ลูกหลานไม่พร้อมลางานไม่ได้ การไม่มีรถกู้ชีพ 1669 ของเทศบาลบริการท าให้ล าบากในการเดินทาง และมี
ความต้องการ การดูแลเรื่องฟัน ต้องรอคิวนานเพราะทันตแพทย์มีน้อย องค์กรในต าบลมีการเข้าไปดูแล
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ผู้ด้อยโอกาส การสร้างบ้าน สร้างห้องน้ า การปรับปรุงบ้านเป็นต้น       แต่ยังขาดการด าเนินการตามแนวคิด
การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (universal design)และขาดงบประมาณ การส่งเสริมสุขภาพ ต าบลเมืองศรีไคมี
กลุ่มกีฬา แอโรบิค กีฬาเก้าช่อง บาสะโลบ ต าบลค าขวางมีการพัฒนาด้านจิตใจ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ต าบลโพธิ์ใหญ่มีการสนับสนุนเครื่องออกก าลังกาย โดยติดตั้งไว้ที่ศาลากลางบ้าน 
 
ส่วนที่ 2  
      2.1 ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชายร้อยละ  33.33 และหญิงร้อยละ 66.67 อายุระหว่าง 70-
79 ปีร้อยละ 43 อายุ 90 ปีขึ้นไปร้อยละ 2.67 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 59.67 หม้ายหรือหย่าร้างร้อยละ 
35.33 และโสดร้อยละ 5 ระดับการศึกษาร้อยละ 95 ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ผู้สูงอายุไม่ได้
ประกอบอาชีพร้อยละ 78 ประกอบอาชีพเกษตรกรและไม่มีอาชีพเสริมร้อยละ  17.67 และค้าขายร้อยละ 
1.67 ไม่ระบุอาชีพร้อยละ 2.66 รายได้ต่อเดือนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 71 
โดยมีรายได้ต่อเดือนน้อยสุดคือ 600 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ และสูงสุด 25,000 บาทต่อเดือน โดย
ผู้ที่มีรายได้สูงที่ให้ข้อมูลเป็นข้าราชการบ านาญและประกอบอาชีพเกษตร  การอยู่อาศัย พบว่าการพักอาศัย
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่บ้านรวมกับญาติพ่ีน้องคิดเป็นร้อยละ 94.33 โดยมีผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวจ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.67 ทั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่ลูกเป็นผู้ดูแล และมีผู้สูงอายุร้อยละ 6.67 ต้องดูแลตัวเองดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง (n= 300)            
  จ้านวน ร้อยละ 
สถานภาพ  สมรส  

หม้ายหรือหย่าร้าง 
โสด  

106 
179 
15 

35.33 
59.67 

5 
เพศ ชาย   

หญิง  
100 
200 

33.33 
66.67 

อายุ 60-69 
70-79 
80-89 
90 ปีขึ้นไป 

93 
129 
70 
8 

31 
43 

23.33 
2.67 

ระดับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
ปวส./อนุปริญญา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 
ไม่ระบุ 
 

284 
1 
3 
2 
9 
1 

94.67 
0.33 

1 
0.67 

1 
0.33 

 
อาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพ  

เกษตรกร 
ค้าขาย 

234 
53 
5 

78 
17.67 
1.67 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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  จ้านวน ร้อยละ 
ไม่ระบุ 8 2.66 

รายได้ต่อเดือน มากกว่า 3000 บาท 
1,000-3000 บาท 
ไม่เกิน 1,000 บาท 

14 
73 
213 

4.67 
24.33 

71 
ผู้ดูแล ลูก 

หลาน 
สามี/ภรรยา 
ญาติ 
ดูแลตัวเอง 

174 
16 
75 
16 
20 

57.67 
5.33 
25 

5.33 
6.67 

  300 100 
 
      2.2 ที่พักอาศัย พบว่าลักษณะบ้านพักส่วนใหญ่เป็นบ้านสองชั้นร้อยละ 87.33 และเป็นบ้านชั้นเดียว ร้อย
ละ 12.67 สภาพบ้านส่วนใหญ่มีความแข็งแรง สภาพบ้านทรุดโทรมมีเพียงร้อยละ 1.67 สภาพบ้านที่มีความ
เสี่ยงต่างๆมีเพียงร้อยละ 2 เช่น มีหญ้ารก มีบ้านต่ ากว่าระดับถนนต้องมีบันไดไต่มาถนน มีคอกวัวข้างบ้าน 
พ้ืนบ้านไม่เรียบ มีปลวก การปรับบ้านเป็นร้านค้า นอกจากนี้จากการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือปรับปรุงบ้านพบว่ายังไม่มีการน าหลักการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลมาใช้ ซึ่งเป็นหลักการออกแบบ
พ้ืนที่ การออกแบบบ้านที่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตของทุกคนทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ดังพบว่าการสร้างห้องน้ าที่มี
ความล าบากในการเข้าถึง ประตูแคบเป็นต้น และจากการเยี่ยมบ้านผู้พิการพบว่าไม่มีการปรับพ้ืนที่ส าหรับการ
ใช้รถเข็น ท าให้รถเข็นไม่สะดวก พังง่าย พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นอัมพาตไม่มีการปรับบ้านให้สามารถใช้รถเข็นเข้า
บ้านได้ ท าให้มีความล าบากในการอุ้มยกในการดูแลประจ าวันของผู้ดูแล หรือกรณีผู้สูงอายุที่สายตาพิการมอง
ไม่เห็นอยู่บ้านโดยล าพัง ผู้สูงอายุมีความต้องการการปรับบ้าน ราวบันไดท่ีเหมาะสมในการขึ้นชั้นสอง(ผู้สูงอายุ
ต้องการนอนชั้นสองเพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่ด้านล่างเป็นที่ท างานสานไม้ไผ่ขัดแตะได้ ) และพบว่าผู้สูงอายุที่ติด
เตียงที่ได้รับการดูแลจากญาติพ่ีน้องที่เป็นผู้สูงวัยเช่นเดียวกันมีความล าบากในการจัดการที่พักให้มีความ
สะดวกในการอยู่อาศัยที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี มีทางเดินที่สามารถใช้รถเข็นสะดวก ท าให้มีข้อจ ากัดในการใช้
ชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักในปัญหา
ดังกล่าว มีการส ารวจ แต่ขาดงบประมาณในการช่วยเหลือ การส ารวจความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยมีความ
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยร้อยละ 93.33 และไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยร้อยละ 6.67 
       2.3 บทบาทหน้าที่ในชุมชน ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งท าหน้าที่ทางสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านศาสนาและ
พิธีพราหมณ์ ได้แก่ การเป็นมัคทายกของวัด การเป็นแม่ค้ าแม่ออก (ผู้ที่ท าหน้าที่ถวายอาหารให้พระในแต่ละ
วัน) เป็นหมอพราหมณ์ ในด้านองค์กรชุมชน ได้แก่ การเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กรรมการกลุ่มสตรี/
กลุ่มแม่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ในด้านจิตอาสา ได้แก่ การเป็นอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ลูกเสือ
ชาวบ้าน เป็นต้น โดยพบว่า มีผู้สูงอายุจ านวนถึง 278 คนจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คนไม่มีบทบาทในชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 92.67 เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านสุขภาพ และรายได้ 
 
ส่วนที่ 3 สวัสดิการและระบบคุ้มครองทางสังคม  
      3.1 การใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล เมื่อสอบถามสิทธิในการรักษาพยาบาล ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า
สิทธิที่ตนเองมีคือสิทธิประเภทใด ส่วนหนึ่งตอบว่าใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ใน
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ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีจัดไว้โดยให้ความสะดวกและ
รวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น หลายคนจึงเข้าใจว่าการใช้บัตรผู้สูงอายุในการรับบริการทาง
การแพทย์เป็นการใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล ผู้ตอบแบบสอบถาม 274 คนใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเข้ารับ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.33 โดยมี 21 คน ตอบว่าใช้บัตรผู้สูงอายุดังกล่าว นอกนั้น ใช้สิทธิประกันสังคม
จ านวน 1 คน สิทธิผู้พิการจ านวน 1 คน  ใช้สิทธิข้าราชการบ านาญและของบุตร 15 คน และไม่ทราบข้อมูล
จ านวน 9 คน  
      3.2 สวัสดิการที่ได้รับประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการจากรัฐได้แก่ เบี้ยผู้สูงอายุ และบางคนได้รับเบี้ยผู้
พิการดว้ย นอกจากนี้ยังมีกองทุนภายในหมู่บ้านได้แก่ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และกลุ่มออมทรัพย์ โดยใน
หมู่บ้านที่มีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้แก่ หมู่ 13 ของต าบลโพธิ์ใหญ่ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 และ 10 ของ
ต าบลค าขวาง และหมู่ 1, 4, 5, 6, 7, 8 และ 10 ของต าบลเมืองศรีไค  
 
ส่วนที่ 4 ภาวะสุขภาพ 
      4.1 ผูสู้งอายุส่วนใหญ่รับรู้สุขภาพตนเองในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 43.33 และ ร้อยละ 5 แต่อย่างไรก็
ตามพบว่า มีผู้สูงอายุรับรู้ในระดับไม่ดีถึงไม่ดีมาก ร้อยละ 8.33 และ ร้อยละ 0.33 ตามล าดับ และปานกลาง
ร้อยละ 43 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของสุขภาพโดยรวมตามการรับรู้ 

สุขภาพโดยภาพรวม จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ดีมาก 15 5 
ดี 130 43.33 
ปานกลาง 129 43 
ไม่ดี 25 8.33 
ไม่ดีมาก 1 0.33 

รวม 300 100 
     4.2 ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นชัดเจนร้อยละ 45.30 และมีความสามารถในการได้ยินอย่างชัดเจนร้อยละ
66.44 พบว่ามีความสามารถในการได้ยินน้อยมากจ านวน 11 คน และ 2 คนทีส่ายตาพิการมองไม่เห็นดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละ ความสามารถในการมองเห็นและการได้ยิน (ข้อนี้ตอบจ านวน 298 คน) 

ภาวะสุขภาพ ชัดเจน 
 

ไม่ค่อยชัด 
 

ไม่ได้ยิน/มองไม่เห็น 
 จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

ความสามารถในการมองเห็น 135 45.30 161 54 2 0.70 
ความสามารถในการได้ยิน 198 66.44 89 29.87 11 3.69 

 
     4.3 ผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัวที่แตกต่างกัน บางคนมีถึง 3-4 โรค ตัวอย่างโรคที่พบได้แก่ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ไขมันสูง กระเพาะอาหาร โรคไต โรคหัวใจ  มีอาการเก่ียวกับกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง หอบหดื ไทรอยด์ 
ต่อมลูกหมากโต มะเร็ง กระดูกทับเส้นประสาท ปลายประสาทอักเสบ เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นต้น โดยพบว่า
มีโรคประจ าตัวร้อยละ 61.33 และ โรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.94 ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละ โรคประจ าตัวเฉพาะผู้ที่ระบุโรคประจ าตัว(n= 184) 
โรคประจ้าตัว จ้านวน ร้อยละ 

ความดันโลหิตสูง 79 42.94 
เบาหวาน 37 20.10 
ไขมัน 33 17.94 
กระเพาะอาหาร 13 7.07 
โรคไต 12 6.52 
โรคหัวใจ 10 5.43 

รวม 184 100 
 

      4.4 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อยา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะซื้อยาพาราเซตามอลเมื่อมีอาการปวดหัวตัว
ร้อนหรือมีไข้ โดยมีการซื้ออาหารเสริมรับประทานจ านวน 7 คน และมีพฤติกรรมการซื้อยาที่มีรถตระเวนขาย
ในหมู่บ้าน 7 คน 
     4.5 ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 82.33  ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมรัก
สุขภาพในระดับสูง ส่วนที่เหลือดื่มเหล้าร้อยละ 8 ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้ชาย และสูบบุหรี่ร้อยละ 9 โดยส่วน
ใหญ่เป็นผู้ชายเช่นกัน  
     4.6 ความเสี่ยงต่อการหกล้มเคยประสบปัญหาการหกล้มในรอบหกเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 17 โดยมีการ
ดูแลตนเองเบื้องต้นโดยใช้ยานวด และกินยาแก้ปวด หากปวดมากก็ไปพบแพทย์ และมีบางรายที่ไปรักษากับ
หมอแผนโบราณ  
     4.7 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมีการออกก าลังกายเป็นประจ าเป็นส่วนใหญ่ โดยมีตั้งแต่การแกว่งแขน ยก
แขนขา เดินออกก าลังกาย ปั่นจักรยาน แอโรบิคการใช้เครื่องออกก าลังกาย โดยเห็นว่าการท างานบ้านหรือการ
หิ้วถังน้ ารดต้นไม้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกก าลังกาย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ไม่ออกก าลังกายเพราะสุขภาพไม่
แข็งแรง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผลการศึกษาพบว่ามีผู้ออกก าลังกายประจ าร้อยละ 52 แสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละ การออกก าลังกาย 

การออกก้าลังกาย จ้านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ออกก าลังกาย 77 25.67 
ออกก าลังกายเป็นประจ า 156 52 
ท าบ้างเท่าที่มีโอกาส  67 22.33 
รวม 300 100 

 
ส่วนที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
     5.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้อยละ  57.67 ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่มีความสามารถด้านใดเลย 
ส่วนที่เหลือมีความสามารถที่แตกต่างกันไป เช่น ก่อสร้าง การท าการเกษตร การเย็บเสื้อ จักสาน นวดแผน
โบราณ การท าสมุนไพร ร า เป็นต้นร้อยละ 5 เห็นว่าความรู้ที่ผู้สูงอายุมีจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนได้เป็น
อย่างดี เช่น  สอนให้คนในชุมชนสนใจเรื่องจักสาน  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น จัดตั้งกลุ่มจักสานในชุมชนจัดตั้ง
กลุ่มสตรีเพ่ือท าการทอผ้า ช่วยท าให้เกิดรายได้ การจัดตั้งกลุ่มจักสาน เพ่ือท าเป็นสินค้าชุมชน ท าให้เกิดการ
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เรียนรู้ส าหรับลูกหลาน มีกิจกรรมหรืองานให้ผู้ว่างงานมีงานท าหรือหารายได้เสริม  ต้องการให้ส่งเสริม
การเกษตรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรปลูกผักสวนครัวตัวอย่าง  ดึงงบเข้าหมู่บ้าน ให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น    
      5.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ส่วนใหญ่จะไปวัดท าบุญ และวันส าคัญ ทั้งนี้ ร้อยละ 35 ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือเข้าร่วมน้อยมาก ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาด้านสุขภาพ 

 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มสรุปประเด็นที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในการดูแลผู้สูงอายุ
ดังนี้ 

1. ด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกฎระเบียบในการใช้รถใช้ถนน การซ่อมแซมถนน เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ต้องการให้มีคลองระบายน้ า 

2. ด้านการมีส่วนร่วม ผู้สูงอายุต้องการงานจิตอาสาที่สามารถท าในชุมชนได้ เช่นการจักสาน การบันทึก
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ การท าสูตรขนม การทอเสื่อ งานสมุนไพร ก่อสร้าง สานสวิงเป็นต้น 

3. ด้านสุขภาพ ต้องการมีผู้ดูแลในเวลาเจ็บไข้ มีอุปกรณ์เช่นรถเข็นให้ยืม มีความสะดวกในการไปพบ
แพทย์ตามนัด และต้องการให้มีที่ออกก าลังกายในชุมชน 

4. ด้านสวัสดิการ ต้องการเบี้ยยังชีพเพ่ิม ต้องการมีอาชีพ มีงานเพ่ิมรายได้ และควรเป็นงานที่สามารถท า
ได้ที่บ้าน 

5. ด้านอาชีพ ต้องการมีกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มท าเกษตรอินทรีย์ การท า
ดอกไม้จันทน์ การปลูกผัก การปลูกดอกไม้ การวมกลุ่มท าจักสาน และงานอ่ืนๆเพ่ือให้มีรายได้ ไม่
เหงา มีเพื่อน 

6. ด้านสภาพแวดล้อม ต้องการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเดินทางไปมา สะดวกปลอดภัย  
7. ด้านการพัฒนาศักยภาพ ต้องการมีโรงเรียนส าหรับผู้สูงอายุ  และเสนอให้มีกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 

ดังนี้การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เช่น จักสานเล็กๆน้อยๆ และรวมกลุ่มกันขายเป็นสินค้าหมู่บ้าน 
สอนเรื่องงานฝีมือ การท าขนม อบรมเรื่องแพทย์สมุนไพรให้ชุมชน อบรมเรื่องการดูแลสุขภาพ การ
ดูแลสุขภาพฟัน และการออกก าลังกาย ต้องการมีสถานที่ในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ต้องการก่อตั้งกองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนการออมเงินและเป็นสวัสดิการ 

8. ข้อเสนอแนะต่อการจัดบริการของเทศบาลผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีความเห็นต่อการจัดบริการของเทศบาล 
ดังนี้ 1) ต้องการบริการที่รวดเร็วโดยเฉพาะผู้สูงอายุ  2) ด้านสุขภาพ ต้องการให้มีแพทย์มาให้บริการ
ตรวจในชุมชนเนื่องจากเดินทางไม่สะดวก หรือควรจัดบริการรถรับส่ง เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมี
อาการหลงลืม การเดินทางไป รพ. เองไม่สะดวก 3) ต้องการได้รับเบี้ยผู้สูงอายุที่สูงขึ้น ต้องการการ
ดูแล/บริการด้านสุขภาพ ต้องการสวัสดิการรถเข็นและแว่นตา รวมถึงสถานที่ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
และการจัดอบรมหากมีเสนอให้จัดอบรมท่ีวัดใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  

 
การอภิปรายผล 
       จากข้อมูลบริบททั่วไปของต าบล สะท้อนให้เห็นว่าทั้งสามต าบลมีต้นทุนทางสังคมในการด าเนินงานเพ่ือ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่การมีองค์กร การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ในการท างาน โดยเฉพาะ
การมีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง และจากข้อมูลพ้ืนฐานด้านผู้สูงอายุท าให้สามารถมองเห็นความจ าเป็นและความ
ต้องการโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และบริบทที่เป็นอยู่ จากข้อมูลทั่วไปจะพบว่าผู้สูงอายุใน
ต าบลที่ถือว่าเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งห่างจากตัวอ าเภอวารินช าราบเพียง 13 กิโลเมตร ประชาชนในต าบล
สามารถเดินทางไปกลับในการท างาน ลักษณะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เพศหญิง การศึกษาระดับประถมศึกษา และ
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ไม่ได้ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ สอดคล้องกับจ านวนรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่เกิน 1000 บาทต่อเดือน แต่
ส่วนใหญ่พักอาศัยกับลูกหลาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวในด้านการยังชีพ เพราะมีบุตรหลานดูแล และยังมี
บางส่วนที่มีงานดูแลบุตรหลานช่วยครอบครัว ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย เพราะมีกิจกรรมท าและมี
ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวท าให้ลดความเหงา หรือความรู้สึกไม่มีคุณค่า ดังการวิจัยของ ทักษิกา ชัชวรัตน์ และ
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ (2560) พบว่าแนวทางการส่งเสริมการด ารงชีวิติอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุประกอบด้วย
กิจกรรม การมีกิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ และการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย 
และผู้สูงอายุสามารถเห็นคุณค่าตนเองผ่านบทบาทอาสาสมัคร (จุฑารัตน์ แสงทอง,2557) 
        อย่างไรก็ตามมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 5.67 ที่อยู่โดยล าพังที่สมควรได้รับการศึกษาความต้องการ
เพ่ือให้การดูแลต่อไป ทั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุไทยทั่วประเทศที่ต้องอยู่ล าพังคิดเป็นร้อยละ 10 (รายงานสถานการณ์
ผู้สูงอายุไทยประจ าปี 2559 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย)  และพบว่าร้อยละ 15 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการพูดคุยกับคนในครอบครัวหลังลูกหลานกลับจากท างาน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับลูกหลานจะ
ท าให้ผู้สูงวัยมีความรู้สึกที่ดี รับรู้และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ซึ่งควรส่งเสริมให้มีการสนทนาพูดคุยใน
ครอบครัวมากขึ้น เพ่ือเป็นการดูแลกันเองในครอบครัวต่อไป การสร้างความเข้าใจ การจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมโอกาสในการพูดคุยเชื่อมโยงในชุมชนจึงมีความส าคัญสอดคล้องกับการศึกษาของอภินันท์ 
สนน้อย และคณะ (2559) ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชุมชนเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิต และจากสถานภาพสมรสร้อยละ 59.67 หม้ายหรือ
หย่าร้างร้อยละ 35.33 และโสดร้อยละ 5ดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาซึมเศร้าได้ หากขาดการดูแล
ใกล้ชิดจากลูกหลานหรือบุคคลในครอบครัว ดังการวิจัยของ วิชากรณ์ คันทะมูล และปราโมทย์ วงศ์
สวัสดิ์(2559) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน 
ได้แก่การมีบทบาททางสังคม การรับรู้สภาวะสุขภาพของตน โดยมีผลลบต่อการเกิดภาวะซึมเศร้ากล่าวคือหาก
บุคคลมีกิจกรรมทางสังคมสม่ าเสมอจะห่างจากภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้เพราะการมีกิจกรรมทางสังคมเช่นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้บุคคลตระหนักในคุณค่าแห่งตน (นิตยา ทวีชีพ และพิทักษ์ จันทร์เจริญ,2559) 
       จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุในบริบทอีสานยังมีบทบาทเป็นส่วนน้อยดังการวิจัย
พบว่ามีเพียงร้อยละ 7.73 ที่มีบทบาทหน้าที่ในชุมชน ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งท าหน้าที่ทางสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น 
ในด้านศาสนาและพิธีพราหมณ์ ได้แก่ การเป็นมัคทายกของวัด การเป็นแม่ค้ าแม่ออก (ผู้ที่ท าหน้าที่ถวาย
อาหารให้พระในแต่ละวัน) เป็นหมอพราหมณ์ ในด้านองค์กรชุมชน ได้แก่ การเป็นคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน  กรรมการกลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ในด้ านจิตอาสา ได้แก่ การเป็น
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น โดยพบว่า มีผู้สูงอายุจ านวนถึง 278 คนไม่มีบทบาทใน
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 92.67 ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญที่ควรให้ความสนใจในการสร้างพ้ืนที่ส าหรับผู้สูงอายุ เพราะ
การมีพ้ืนที่ทางสังคมจะช่วยในการด ารงไว้ซึ่งความแข็งแรง เป็นผู้สูงอายุที่พ่ึงพาตนเอง ลดการเกิดภาวะสมอง
เสื่อม เพราะการมีกิจกรรมจะท าให้มีการคิด มีการขยับกาย และที่ส าคัญคือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนภา 
พวงรอด(2558) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ พบว่าเพศชายมีโอกาสซึมเศร้ามากกว่าเพศหญิง การมี
รายได้เพียงพอ การอยู่ร่วมกับครอบครัว ท าให้มีโอกาสเกิดซึมเศร้าน้อย และการมีการเจ็บป่วยที่ต้องรับการ
รักษาในโรงพยาบาลใน รอบปี มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่า ดังนั้น ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
บุคคล น ามาสนับสนุนให้มีกิจกรรมและให้ความสนใจมากข้ึน นอกจากนี้การมีกิจกรรมในลักษณะจิตสาธารณะ 
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (อภินันท์ สนน้อย และ
คณะ ,2559)  
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       จากผลการศึกษาสวัสดิการและระบบคุ้มครองทางสังคมประกอบด้วยสิทธิในการรักษาพยาบาล และ
สวัสดิการจากรัฐได้แก่ เบี้ยผู้สูงอายุ และบางคนได้รับเบี้ยคนพิการด้วย นอกจากนี้ยังมีกองทุนภายในหมู่บ้าน
ได้แก่ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และกลุ่มออมทรัพย์ โดยในหมู่บ้านที่มีกองทุนฌาปนกิจ การพัฒนาให้เกิด
สวัสดิการมากขึ้นจะช่วยให้เกิดความมั่นคงในชีวิต และจากข้อมูลพ้ืนฐานผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับประถมการศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ และมีรายได้ส่วนใหญ่จากเบี้ยยังชีพ ดังนั้นการเร่งสนับสนุน
พัฒนาอาชีพ และการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทจึงยังมีพ้ืนที่ในการเกษตร การปลูกอยู่ปลูกกินจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่
สามารถส่งเสริมได้และหากมีมากพอเหลือขาย สามารถขายได้ง่ายเนื่องจากอยู่ใกล้เมืองที่มีก าลังซื้อสูง 
       การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้อยละ  57.67 ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่มีความสามารถด้านใดเลย 
ส่วนที่เหลือมีความสามารถที่แตกต่างกันไป เช่น ก่อสร้าง การท าการเกษตร การเย็บเสื้อ จักสาน นวดแผน
โบราณ การท าสมุนไพร ร า เป็นต้น ดังนั้นการจัดให้มีการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตต่อไป ซึ่งค่าเฉลี่ยประชาชนไทยอายุยืนผู้หญิงอายุคาดเฉลี่ย78.8ปี ผู้ชาย 72ปี (สารประชากร,2560) 
ดังนั้นในผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีจึงมีเวลาเหลือเฉลี่ยมากกว่า 10 ปีการพ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจจึงมี
ความส าคัญต่อตนเอง ทั้งในแง่ศักดิ์ศรี และคุณภาพชีวิตศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองมีความส าคัญต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ดังพบว่าร้อยละ 35 ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมน้อยมาก ส่วนหนึ่งมา
จากปัญหาด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจึงส าคัญต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะทางสังคม  
 
        จากผลการศึกษาด้านสุขภาพภาวะสุขภาพจากการรับรู้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับรู้สุขภาพตนเองในระดับดี
ถึงดีมาก ร้อยละ 43.33 และ ร้อยละ 5 แต่อย่างไรก็ตามพบว่า มีผู้สูงอายุรับรู้ในระดับไม่ดีถึงไม่ดีมาก  
ร้อยละ 8.33 และ ร้อยละ 0.33 และปานกลางร้อยละ 43 และ 45.30 ของผู้สูงอายุสามารถมองเห็นชัดเจน  
มีความสามารถในการได้ยินอย่างชัดเจนร้อยละ 66.44 โดยจะพบว่ามี 11 คนที่มีความสามารถในการได้ยิน
น้อยมาก และ 2 คนที่สายตาพิการมองไม่เห็นโรคที่พบมากที่สุดคือภาวะความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 
42.94 หรือ 79 คน(จ านวนผู้ที่มีโรคประจ าตัวคิดเป็นร้อยละ 61.33 ของกลุ่มตัวอย่าง)แสดงถึงว่าผู้สูงอายุ 
มีความจ าเป็นที่ควรได้รับการดูแลใกล้ชิดรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือป้องกันความพิการจากการเกิด
อัมพาตจากภาวะความดันโลหิตสูง และมีการค้นหาผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นอย่างเป็นระบบเพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่อไปในการคงไว้ซึ่งความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 
       ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อยา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะซื้อยาพาราเซตามอลเมื่อมีอาการปวดหัวตัว
ร้อนหรือมีไข้ โดยมี 7 คนที่มีการซื้ออาหารเสริมรับประทาน และ 7 คน ที่มีพฤติกรรมการซื้อยาที่มีรถตระเวน
ขายในหมู่บ้าน แสดงว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีความรู้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นถูกต้อง มีการไตร่ตรองเมื่อได้ข้อมูล 
และนับว่ า เป็นผู้ สู งอายุที่ มีพฤติ กรรมเสี่ ย งน้ อยคื อ ร้ อยละ 82 .33  ไม่ดื่ ม เหล้ าและไม่สู บบุหรี่   
แต่ปัญหาความเสี่ยงที่น่ากังวลคือร้อยละ17 เคยประสบปัญหาการหกล้มในรอบหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีการ
ดูแลตนเองเบื้องต้นโดยใช้ยานวด และกินยาแก้ปวด หากปวดมากก็ไปพบแพทย์ และมีบางรายที่ไปหาหมอ
แผนโบราณ ทั้งนี้ปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุถือเป็นปัญหาส าคัญที่จะน าสู่ความพิการ หรือเป็นผู้สูงอายุที่ติด
เตียง ติดบ้าน ดังนั้นควรมีการประเมินติดตาม และมีฐานข้อมูลในการค้นหากลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ที่เคย
หกล้มจะมีโอกาสหกล้มซ้ ามากกว่า ดังผลการวิจัยของ วรรณพร บุญเปล่งและคณะ(2558) พบว่าผู้สูงอายุเคย
หกล้ม6 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16 หกล้มซ้ าแม้ว่า บ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความเหมาะสม มี
เพียงร้อยละ 6.67 ที่เห็นว่าบ้านไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย อย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้ควรเร่งค้นหาและวางแผน
ปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยง การสนับสนุนให้มีการออกก าลังกาย การตรวจสอบความมั่นคง
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แข็งแรงของเครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในบ้าน มีความส าคัญต่อการป้องกันการหกล้มอย่างมีนัยส าคัญ(ทิพย์รัตน์ 
ผลอินทร์ และคณะ,2560) 
        การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมีการออกก าลังกายเป็นประจ าเป็นส่วนใหญ่ โดยมีตั้งแต่การแกว่งแขน ยก
แขนขา เดินออกก าลังกาย ปั่นจักรยาน แอโรบิค การใช้เครื่องออกก าลังกาย โดยเห็นว่าการท างานบ้านหรือ
การหิ้วถังน้ ารดต้นไม้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกก าลังกาย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ไม่ออกก าลังกายเพราะสุขภาพ
ไม่แข็งแรง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า มีผู้สูงอายุร้อยละ 52 ที่ออกกก าลังกายประจ าดังนั้นการณรงค์การ
ออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุควรสร้างทางเลือกในการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เช่นในผู้ที่มี
ปัญหาข้อเข่า ผู้ที่มีปัญหาสายตา ควรออกก าลังกายอย่างไรจึงจะเป็นไปได้เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ และไม่
ก่อให้เกิดอันตรายจากการออกกก าลังกาย 
         จากผลการศึกษาพบข้อเสนอแนะว่าการพัฒนาต้องไปพร้อมๆกันในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบ และไม่
เพียงเป็นการด าเนินการเพื่อผู้สูงอายุโดยตรงแต่ข้อเสนอแนะครอบคลุมถึงเด็กและเยาวชน ดังข้อเสนอแนะการ
จัดการศึกษาในเด็กและเยาวชนให้เข้าวัด ท าบุญ ห่างไกลเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และข้อเสนอแนะที่สะท้อนว่า
ผู้สูงอายุต้องการพ่ึงพาตนเองดังการเสนอแนะด้านอาชีพ ด้านการออกก าลัง และข้อเสนอต่อการจัด
สภาพแวดล้อม ระบบต่างๆที่จะเอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเอง ซึ่งระบบสาธารณูปโภคมีความส าคัญต่อศักยภาพ ใน
การพ่ึงตนเองของผู้สูงอายุ ความท้าทายต่อการออกแบบระบบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐจึงมีความส าคัญเช่น โรงเรียนหรือการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร ระบบสวัสดิการที่
ควรมีเพ่ิมควรเป็นอย่างไร ซึ่งรายละเอียดจากผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการออกแบบของแต่ละต าบลให้
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการต่อไป และจากผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลในการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาต าบลดังกล่าว ให้มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยต่อไป 
ประกอบด้วยการหนุนเสริมองค์กรในชุมชนให้มีข้อมูลในการท างาน มีการร่วมด าเนินการ และติดตามผลการ
ด าเนินการร่วมกันเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของ
แมว จ านวน 400 ครัวเรือน จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดย
ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ งพร รณนา  ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น  และกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ถดถอยพหุ คูณ เ ชิ ง เ ส้ นต ร ง 
แบบมีขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า เจ้าของแมวร้อยละ  65.5 มีพฤติกรรมป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมอยู่ในระดับต่ า  
มีความรู้เรื่องโรคแมวข่วนและระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคแมวข่วนในระดับต่ า ( ร้อยละ 83.0 และ 90.0 ตามล าดับ )  มีแหล่ง
ทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึงบริการอยู่ในระดับดี ( ร้อยละ 66.8 )  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคแมว
ข่วนจากสื่อต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ( ร้อยละ 76.0 ) จากบุคลากรทางสาธารณสุขอยู่ในระดับต่ า ( ร้อยละ 58.0 )  และ
จากคนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนบ้านอยู่ในระดับต่ า ( ร้อยละ 88.0 ) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมได้แก่ ความรู้ การมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึงบริการ การได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับโรคแมวข่วนจากสื่อต่างๆจากบุคลากรทางสาธารณสุขและจากคนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนบ้าน ส่วน
ปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
โรคแมวข่วน การมีแหล่งทรัพยากรที่หาไดง่้าย/เพียงพอและการเข้าถึงบริการ และการได้รบัข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคแมวขว่น
จากสื่อต่างๆ โดยสามารถร่วมท านายความผันแปรของพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมได้ ร้อยละ 21.5 (R2 = .215, 
F= 36.105, P <.001)        
 การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการที่จะส่งเสรมิให้เจ้าของแมวมีพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนท่ี
ถูกต้องโดยเน้นการให้ความรู้ การมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึงให้บริการและเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับโรค
แมวข่วนผ่านช่องทางการสื่อต่างๆ อันจะส่งผลให้เจ้าของแมวเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของโรคสัตว์ตดิคนและมี
พฤติกรรมในการป้องกันโรคที่ถูกต้องต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ  : ปัจจัย  โรคแมวข่วน  พฤติกรรมการป้องกันโรค  จังหวัดชลบุร ี
 

 
Abstract 

 It is a cross-sectional study conducted to assess the factors that affecting cat scratch disease 
preventive behaviors among cat owners in area   of Sriracha district, Chonburi   province. Totally, 400 
volunteers were selected through a simple random sampling technique. Data were collected from 
respondents through structured questionnaire by face-to-face interviewing. Data were collected between 
June, 2016 to July, 2017 and were analyzed via descriptive statistics, Pearson’s correlation, and stepwise 
multiple linear regression. The results found that most respondents had low levels of preventive behaviors 

).565 %). They had low levels of knowledge and attitudes ( 83.0 and  90.0 %, respectively). Most of volunteer 
had good levels of resources availability, sufficient and service accessibility )66.8 %). According to obtaining 
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information about cat scratch disease from workers and family/friends/colleagues/neighbors, most of them 
had fair ( 76.0 %), poor (58.0%), and poor  )88.0 %) level respectively. Factors correlated significantly with 
overall cat scratch disease preventive behaviors were knowledge, resources and service accessibility, 
obtaining information about cat scratch disease from media sources, public health workers, and 
family/friends/colleagues/neighbors. The significant predictors of disease related to preventive behaviors 
included knowledge, availability, and sufficiency of resources and service accessibility, and obtaining 
information about cat scratch disease from media sources. Interestingly predictors explained 21.5% of 
variance in overall cat scratch disease preventive behaviors (R2 = .215, F= 36.105, P <.001)        
 
 This finding suggest that preventive behaviors among cat owners should be promoted by focus 
on their knowledge, resources and service accessibility including increasing communication effectiveness 
in order to build awareness of the risk of zoonoses and on improve their preventive behaviors .   
 
Keywords:  Factors, Cat scratch disease, Preventive behaviors, Chonburi province 
 
 
บทน้า 
 ในปัจจุบันโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นปัญหาที่มีส าคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โรคนี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสัตว์ และร้อยละ 75 เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่
คน(Zoonosis)ในจ านวนดังกล่าวร้อยละ 20-30ติดมาจากสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมว (World Health Organization, 
2016) ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากท่ีสุดเปรียบเสมือนเพื่อนที่ซื่อสัตย์หรือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก
ในครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันคนไทยบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคบางชนิดที่สามารถติดจากสัตว์เลี้ยง
เหล่านี้ได้รวมไปถึงพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้อง  โรคแมวข่วน (Cat scratch disease) เป็นโรคติดเช้ือแบคทีเรียซึ่งใน
ปัจจุบันพบแบคทีเรียชนิดนี้มากกว่า 22 สายพันธุ์ ชนิดที่เป็นสาเหตุส าคัญในการก่อให้เกิดโรคแมวข่วนได้แก่ Bartonella 
henselae และ B. clarridgeiae โรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคอุบัติใหม่และสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ โดยมีแมวเป็นรังโรคหลัก
ที่ส าคัญ  (Chomel, 2000) แมวที่ติดเช้ือมักไม่แสดงอาการ (subclinical) หรือมีอาการป่วยเล็กน้อย โรคนี้สามารถพบได้ทั้ง
แมวบ้านและแมวจรจัดพาหะน าเช้ือที่ส าคัญได้แก่ หมัดแมว (Cat flea) โดยเช้ือจะไปเพิ่มจ านวนในล าไส้ของแมวและถูกขับ
ออกมาพร้อมมูลและสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานาน เมื่อแมวเกาหรือท าความสะอาดขนตัวเอง (grooming) เชื้อจะ
ติดค้างตามอุ้งเล็บของแมวและเข้าสู่ร่างกายผ่านรอยข่วนดังกล่าวคนสามารถติดโรคนี้ได้จากการถูกแมวที่มีเช้ือนี้อยู่ข่วน กัด 
เลีย หรือสัมผัสกับขนแมว  เจ้าของหรือผู้ที่สัมผัสกับแมวเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีสามารถติดโรคนี้เนื่องจากความใกล้ชิดและคลุกคลีกับ
แมวประกอบกับนิสัยของแมวเองที่ชอบคลอเคลียและเล่นเจ้าของ นอกจากนี้แล้ว กลุ่มเสี่ยงยังรวมไปถึง เด็ก ผู้สูงอายุ และ
กลุ่มคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการบ าบัดรักษาด้วยเคมีบ าบัด ผู้ป่วยที่มีการ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น Tapper et al. (1993) รายงานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มอาการ bacillary 
angiomatosis-bacillary peliosis (BAP) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการหนึ่งของโรคแมวข่วนที่พบได้ในคนท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีประวัติเป็นเจ้าของแมว (OR, 2.8; CI, 1.4 to 5.8) ถูกแมวเลีย (OR, 1.95; 95% CI, 1.0,3.8), ถูกแมว
ข่วน (OR, 3.7; 95 %CI, 1.7,8.0), และถูกแมวกัด (OR, 3.9; 95% CI, 1.8, 8.9).  ในประเทศไทย พบผู้ป่วยด้วยโรคแมวข่วน
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2474 ในทางการแพทย์จัดให้คนที่ติดโรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มอาการที่เรียกว่ามีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ( Pyrexia 
of Unknown Origin; PUO) อาการที่ส าคัญของผู้ป่วยได้แก่ การตรวจพบอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38.3 องศาเซลเซียส หรือ 
มากกว่า 101 องศาฟาเรนไฮต์ ต่อเนื่องมากกว่า 7 วัน มีอาการอ่อนเพลีย ต่อมน้ าเหลืองอักเสบโตเป็นก้อน พบรอยผื่นที่
ผิวหนัง เช่น ตุ่มนูนแดง ผู้ป่วยร้อยละ 50-90 เกิดผื่นแดงบริเวณที่ถูกแมวข่วน มีตุ่มหนอง  ปวดหัว ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ 
เป็นต้น ถึงแม้ว่าผู้ป่วยด้วยโรคนี้จะสามารถหายเอง แต่พบว่าโรคจะมีความรุนแรงมากข้ึนในกลุ่มคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่, 2554) สถานการณ์ผู้ป่วยด้วยโรคไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญโดย
พบผู้ป่วยปีละนับแสนราย โดยรายงานผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุมีจ านวนมากเป็นล าดับที่ 2 รองจากโรคอุจจาระร่วง จากข้อมูล
รายงานโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่ปี 2549-2558 พบว่าอัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2555-2556 มี
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รายงานผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุโดยมีอัตราป่วย 541.02 และ 803.17 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ (ส านักระบาดวิทยา, 
2560) นอกจากนี้โรคนี้ยังมีการกระจายในหลายประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาคาดว่าในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยใหม่ด้วยโรคแมวข่วนประมาณ 22,000 ราย ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุน้อยกว่า 
10 ปี รายงานอัตราความชุก (Prevalence rate) จากการเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลเด็กจ านวนสองแห่งในสหรัฐอเมริกา 
เท่ากับ 0.77-0.86คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยร้อยละ 55 ของผู้ป่วยพบในเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี นอกจากนี้แล้วยัง
ประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพต่อผู้ป่วยเหล่านี้มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ต่อปี (Reynolds, 2005 ) 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าโรคนี้มคีวามส าคญัและก่อให้เกิดปญัหาทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน อน่ึง 
จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีประชากรแมวเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจพบว่ามีประชากรแมวท้ังหมดประมาณ 
24,165 ตัว แบ่งเป็นแมวท่ีมีเจ้าของประมาณ 13,835ตัวและแมวทีไ่ม่มเีจ้าของประมาณ 10,330ตัว (กรมปศุสตัว์, 2553) 
ประกอบกับการศึกษาในเรื่องพฤตกิรรมการป้องกันโรคแมวข่วนยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนและปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของ
แมวในอ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุีดังแสดงในภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการท าวิจัย ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปเป็นข้อมูล
ส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนในการรับมือกับ
ปัจจัยที่เสีย่งอาจส่งผลต่อสุขภาพต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษานีเ้ป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง ( Cross-sectional study) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือเจ้าของ
แมวท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุีจ านวนทั้งหมด 14,741 
คน ใน 10 หมู่บ้าน จ านวน 1,729 ครัวเรือน โดยมีเกณฑ์การคดักลุ่มตัวอย่างคือ ครัวเรือนท่ีเจ้าของแมวอายุ 18 ปีขึ้นไป 
สามารถสื่อสารภาษาไทยและยินดใีห้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Daniel  
(Daniel,1987) ได้แก่  

n = Z2
α/2 NP (1-P)                  

          Z2
α/2 P (1-P) + (N-1) E2 

 n   = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 Z   = ระดับความเช่ือมั่นท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  

ปัจจัยน า ( Predisposing factors)  
-  ความรู้ ( Knowledge) และ เจตคติ 
(Attitudes)  
 
 ปัจจัยเอื้อ ( Enabling factors)  
-  การมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและ
การเข้าถึงบริการ 
 
 
ปัจจัยเสริม ( Reinforcing factors) การไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากช่องทางต่างๆ  
-  สื่อต่างๆ 
-  บุคลากรทางสาธารณสุข 
-  คนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนรว่มงาน/เพื่อน
บ้าน  
 

พฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของแมว 
( CSD preventive behaviors of cat owners) ใน
ด้านต่างๆ  
- ด้านอนามัยส่วนบุคคล  
- ด้านการเลีย้งแมว  
- ด้านการดูแลสุขภาพแมว  
-  ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีอยูอ่าศัยของแมว  
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        (ระดับ.05) (Zα/2 = 1.96) 
E   = ค่าความคาดเคลื่อนในการสุม่ = 4% = 0.04  

 P  =  ค่าสัดส่วนของเจ้าของแมวที่คาดว่าจะมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคแมวข่วนเหมาะสม  
         ร้อยละ 80 (P=0.8) 

N  = จ านวนประชากร  

แทนค่าในสูตร 
n =        (1.96)2x 14,741x0.8 (1-0.8) 
  (1.96)2x 0.8 (1-0.8) + (14,741-1) (0.04)2 
n =  374 
 

 จากการค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 374 ครัวเรือน เพื่อป้องกันความไมส่มบรูณ์ของข้อมูล ผู้วจิัยไดเ้พิ่มขนาด
กลุ่มตัวอย่างเพิม่ร้อยละ 10 รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ครัวเรือนจากนั้นใช้วิธีสุ่มอยา่งง่ายโดยการจับฉลากใหไ้ด้กลุม่
ตัวอย่างตามสัดส่วนท่ีค านวณไว ้
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ใช้เกณฑ์พิจารณาค่า IOCตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ถือว่าเป็นข้อที่มีความสอดคล้องจากการทดสอบความตรงของเนื้อหา และมีการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถามด้าน
ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับเจ้าของแมวในเขต
เทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มประชากรที่ศึกษา จ านวน 30 
ชุดก่อนน าแบบสอบถามไปสัมภาษณ์จริงกับกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่  
 ส่วนที่ 1แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ประจ านวน 8 ข้อ ลักษณะข้อค าถามให้เลือกตอบได้แก่ เพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การพบการติดพยาธิภายนอกของแมวท่ีเลี้ยง ลักษณะข้อค าถามปลายเปิดได้แก่ อายุและ 
จ านวนแมวท่ีเลี้ยงต่อครัวเรือน 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยน า ประกอบด้วย   
 2.1 ความรู้เรื่องโรคแมวข่วนเนื้อหาครอบคลุมความหมาย สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษา จ านวน 13 ข้อ 
ลักษณะข้อค าถามเป็นลักษณะให้เลือกตอบ ใช่ (1 คะแนน)  ไม่แน่ใจ ( 0 คะแนน ) และไม่ใช่ (0 คะแนน) แปลผลเป็น 3 ระดบั 
ได้แก่ มีความรู้ระดับดี ปานกลาง และต่ าตรวจสอบความเที่ยงโดยวิธีของ Kuder-Richardson Formula 20 ได้ค่า KR-20 
เท่ากับ 0.859 
 2.2 เจตคติเกี่ยวกับโรคแมวข่วนเนื้อหาครอบคลุมถึงความเช่ือในการต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคแมวข่วนหรือ
ได้รับเช้ือและความรุนแรงของโรคแมวข่วน จ านวน 12 ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็นลักษณะให้เลือกตอบ เห็นด้วย (3 คะแนน) 
ไม่แน่ใจ (2 คะแนน) และไม่เห็นด้วย (1 คะแนน) แปลผลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มีระดับเจตคติดี ปานกลาง และต่ าตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นโดยวิธีของ Cronbach ’s Alpha Reliabilityได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.724 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านปัจจัยเอื้อจ านวน 6 ข้อเนื้อหาครอบคลุมถึงการมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอ
และการเข้าถึงบริการ ได้แก่ การมีคลินิก/โรงพยาบาลสัตว์/เคมีภัณฑ์ส าหรับการควบคุมพยาธิภายนอกจากหน่วยงานของรัฐที่
เพียงพอ การเดินทางสะดวก การมีสัตวแพทย์ที่เช่ียวชาญ/มีบริการนอกสถานที่และราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล ลักษณะข้อ
ค าถามให้เลือกตอบ ใช่ (1 คะแนน) และไม่ใช่ (0 คะแนน) แปลผลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/
เพียงพอและการเข้าถึงบริการในระดับดี ปานกลาง และต่ าหาความเช่ือมั่นโดยวิธี Kuder-Richardson Formula 20 ได้ค่า 
KR-20 เท่ากบั 0.719 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านปัจจัยเสริม จ านวน 11 ข้อครอบคลุมเนื้อหาการได้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจาก 
ช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย 3  ส่วนได้แก่ 1) สื่อต่างๆได้แก่ โทรทัศน์, แผ่นพับ/โปสเตอร์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, และ 
อินเตอร์เน็ต2) บุคลากรทางสาธารณสุข ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาล, แพทย์, สัตวแพทย์ และอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้านและ 3) คนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนบ้าน ลักษณะข้อค าถามให้ตอบ ได้รับบ่อยครั้ง (2 คะแนน)  ได้รับ
นานๆครั้ง(1 คะแนน) และไม่เคยได้รับ(0 คะแนน) แปลผลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ได้รับข่าวสารจากช่องทางต่างๆ ในระดับ ดี 
ปานกลาง และต่ าตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีของ Cronbach ’s Alpha Reliabilityได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.704 
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 ส่วนที่ 5 ประกอบด้วยพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนจ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) พฤติกรรม
ด้านอนามัยส่วนบุคคล2) พฤติกรรมด้านการเลี้ยงแมว3) พฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพแมว และ 4) พฤติกรรมด้านการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของแมวลักษณะข้อค าถามให้ตอบ เป็นปฏิบัติประจ า (2 คะแนน) ปฏิบัติบางครั้ง             (1 
คะแนน) และไม่เคยปฏิบัติ (0 คะแนน ) โดยแปลผลเป็น 3 ระดับได้แก่ มีพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนระดับดี ปานกลาง 
และต่ า ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีของ Cronbach ’s Alpha Reliability ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.733 

ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ประสานงานผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพระและผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลห้วยกร ุห้วยกุ่ม และตลาดล่างบางพระ เพื่อเข้าไปเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่เพ่ือขอพบกลุ่มตัวอย่าง ช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล หลังให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นช่ือ
ให้ความยินยอมเข้าร่วมวิจัย โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้เวลาท าการเก็บรวมข้อมูลในระหว่างเดือนมิถุนายน 
2559 ถึง กรกฎาคม 2560 
 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้  
 1. วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาตัวแปรเชิงกลุ่มโดยการ
แจกแจงความถี่ และร้อยละ และตัวแปรต่อเนื่องเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้แก่ ปัจจัยน า, ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
แมวข่วน โดยใช้ ค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)   
 3. วิเคราะห์ปัจจัยท านายระหว่างปัจจัยน า, ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear regression analysis) แบบมีขั้นตอน 
(Stepwise method)  
 
ผลการศึกษา 
1.ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าของแมว 
 จากการสอบถามเจ้าของแมวในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65) มีอายุ
เฉลี่ย 39.4 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.2  สถานภาพสมรส (ร้อยละ 48.5) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ร้อยละ 42)ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 28.5) รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30 ,000 บาท (ร้อยละ 29.8) เลี้ยง
แมวเฉลี่ย 2 ตัวต่อครัวเรือน และแมวส่วนใหญ่พบการติดพยาธิภายนอก (ร้อยละ 58.2) 
2. พฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วน 

ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรค
แมวข่วนโดยรวมอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 65.5) โดยพบว่ามีพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนในด้านอนามัยส่วนบุคคลใน
ระดับต่ า (ร้อยละ 36.3) ด้านการเลี้ยงแมวในระดับต่ า (ร้อยละ 83.2)ด้านการดูแลสุขภาพแมวในระดับต่ า(ร้อยละ 54.2)และ
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของแมวในระดับต่ า (ร้อยละ 70.0)  
3.ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธก์ับพฤตกิรรมการป้องกันโรคแมวข่วน 
 จากการศึกษาปัจจัยน าได้แก่ ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคแมวข่วน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เรื่ องโรค
แมวข่วนอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 83.0) และเจตคติเกี่ยวกับโรคแมวข่วนอยู่ ในระดับต่ า(ร้อยละ 90.0) ผลการศึกษาปัจจัยเอื้อ 
ได้แก่ การมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึงบริการ พบว่าการมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและ
การเข้าถึงบริการอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 66.8) ผลการศึกษาปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจาก
ช่องทางต่างๆ (สื่อต่างๆ บุคลากรทางสาธารณสุข และคนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนบ้าน) พบว่าการได้รับ
ข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากสื่อต่างๆบุคลากรทางสาธารณสุขและคนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนบ้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ76.0), ระดับต่ า (ร้อยละ 58.0), และระดับต่ า (ร้อยละ 88.0) ตามล าดับ 
 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ความรู้เรื่องโรคแมวข่วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วน 
มากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .394, p <.001) รองลงมาคือการมีแหล่งทรัพยากรหาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้า
บริการและการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากสื่อต่างๆ, จากคนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงานและจากบุคลากร
ทางสาธารณสุข (r = .298, .251, .173, และ .162, p<.001, <.001, .001และ<.001) ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)   
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจยัเสริมกับพฤติกรรมการป้องกัน 
    โรคแมวข่วน 
ตัวแปรที่ศึกษา ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ (r) p-value  
ปัจจัยน า   
ความรู้เรื่องโรคแมวข่วน .391* <.001 
เจตคตเิกี่ยวกับโรคแมวข่วน -.025 .616 
ปัจจัยเอื้อ    
การมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึงบริการ .298* <.001 
ปัจจัยเสริม: การได้รับข้อมลูข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากช่องทางต่างๆ    
สื่อต่างๆ  .251** <.001 
บุคลากรทางสาธารณสุข .162** <.001 
คนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนบ้าน  .173** .001 

**มีนัยส าคัญทีร่ะดับ .01, * มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 จากการวิเคราะห์ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมด้วยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบมีขั้นตอน พบว่า ความรู้เรื่องโรคแมวข่วน( B = .580, p<.001) การมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึง
บริการ (B = .962, p<.001) และการไดร้ับข้อมลูข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากสื่อต่างๆ (B= .649, p =.017) สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมของเจ้าของแมวไดร้้อยละ 21.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) (ตาราง
ที่ 2)   
 ดังนั้นสมการท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมคือ 
Y (พฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วน) = 4.454 (ค่าคงท่ี) + .580 (ความรู้เรื่องโรคแมวข่วน) + .926 (การมีแหล่งทรัพยากรที่
หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึงบริการ) + .649 (การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากสื่อตา่งๆ)  
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบมีขั้นตอนระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วน
โดยรวม 
ตัวแปรพยากรณ ์ B beta  t p-value 
ค่าคงท่ี  4.454  2.548 .011 
ความรู ้ .580 .316 6.732 <.001 
การมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึง
บริการ  

.962 .211 4.568 <.001 

ได้รับข้อมลูข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากช่องทางสื่อสารต่างๆ  .649 .113 2.391 .017 
R2 = .215   F =  36.105  P <.001 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนในด้านอนามัยส่วนบุคคล, การเลี้ยงแมว, 
การดูแลสุขภาพแมวและ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่แมวอาศัยอยู่ ในระดั บต่ า (ร้อยละ 36.6 , 83.2, 54.2, และ 
70.0 ตามล าดับ) โดยเฉพาะในด้านของการเลี้ยงแมวและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่แมวอาศัยอยู่ จากการศึกษาพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความส าคัญกับแหล่งที่มาของแมว ส่วนใหญ่จะเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงซึ่งมีโอกาสที่เจ้าของมีโอกาสติดโรคแมว
ข่วนได้ ซึ่งจากการศึกษาของ Chomel et. al. (1995) ระบุว่ามีโอกาสพบเชื้อ B. henselae ในแมวแมวจรจัดพบเชื้อมากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับแมวที่มีเจ้าของ (RR = 2.86; 95% CI= 1.94, 4.22) ส่วนพฤติกรรมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่แมวอาศัย
อยู่  พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะมี การท าความสะอาดบริ เวณที่แมวอาศัยอยู่แต่ ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับ 
ฆ่าเช้ือเพื่อตัดวงจรชีวิตของหมัดแมวซึ่งเป็นพาหะส าคัญในการน าโรคแมวข่วน    
 ในด้านปัจจัยน าพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรคแมวข่วนในระดับต่ าและมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคแมวข่วนใน
ระดับต่ ามากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากช่องทางต่างๆยังไม่เพียงพอ  
อาจท าให้ประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคและไม่เกิดแรงจูงใจให้การแสดงพฤติกรรมป้องกันโรค จากการ



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
พบว่าความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วน หมายความว่าเจ้าของแมวที่มีความรู้เรื่องโรคแมว
ข่วนสูงจะมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคสูงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าเจ้าของแมวมีความรู้เรื่องโรคแมวข่วนน้อยก็จะมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนน้อยตามไปด้วย ในท านองเดียวกัน Sayavong et al.(2015) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้, เจตคติกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของชุมชนในนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ดีและเจตคติในเชิงบวกมีระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ในระดับดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และในท านองเดียวกันกับ Khorsandi et al.( 2015 ) ได้ศึกษาถึง ความรู้,การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติตัวของพยาบาลในการป้องกันอาการปวดหลังช่วงล่างเรื้อรัง (CLBP) ในประเทศ
อิหร่าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ในระดับต่ าและมีพฤติกรรม  
การป้องกันการปวดหลังช่วงล่าง 
 ในด้านปัจจัยเอื้อ แม้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึงบริ การในระดับดี  
โดยพบว่ามีแหล่งทรัพยากรได้แก่ คลินิก/โรงพยาบาลที่หาได้ง่าย/เพียงพอ และสามารถเดินทางโดยสะดวก รวมไปถึงมี  
สัตวแพทย์ที่เช่ียวชาญ มีบริการนอกสถานที่และราคาในการบริการสมเหตุสมผล แต่ในด้านการสนับสนุนเคมีภัณฑ์ส าหรับ
ควบคุมพยาธิภายนอกจากหน่วยงานของรัฐกลับพบว่ายังไม่เพียงพอ ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคจ านวนจ ากัด จึงมีส่วนท าให้ไม่เอื้อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรค
แมวข่วนที่เพิ่มขึ้นจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าการมีแหล่งทรัพยากรที่หาได้ง่าย
และเพียงพอและการเข้าถึงบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวม หมายถึงการที่มี
คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ที่หาได้ง่าย การมีสัตวแพทย์ที่เช่ียวชาญในการรักษารวมไปถึงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
สัตว์เลี้ยง รวมไปถึงมีบริการนอกสถานที่และราคาที่สมเหตุสมผล และการได้รับเคมีภัณฑ์ส าหรับควบคุมพยาธิภายนอกจาก
หน่วยงานของรัฐ จะเอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมการป้องกันโรคของเจ้าของแมว ในท านองเดียวกับ ปกรณ์และคณะ (2558) ได้
ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคและ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า การมีสถานที่ที่เดินทางได้สะดวก การมีสัตวแพทย์ที่มีทักษะและมีความช านาญ การมี
ส่วนลดในการรักษาต่อไป มีผลต่อการตัดสินใจตอ่การใช้โรงพยาบาลสัตว์ และในท านองเดียวกับ ชลิต (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมพาหะน าโรคไข้เลือดออกของประชาชน อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงพบว่า 
พฤติกรรมการควบคุมพาหะน าโรคไข้เลอืดออกการต้องมีเคมีภณัฑ์ซึ่งสว่นใหญ่ได้รบัการสนับสนุนจากรัฐอย่างเพียงพอจะสง่ผล
ท าให้เกิดความสนใจจากประชาชนในการที่จะควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 ในด้านปัจจัยเสริม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากสื่อต่างๆ ในระดับปานกลาง อาจ
เนื่องจากสาเหตุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ  
เป็นลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน ท าให้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสารจากบุคคล 
ทางสาธารณสุขและคนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนบ้าน ในระดับต่ า อาจเนื่องจากงานวิจัยในเรื่องโรคแมวข่วนใน
ประเทศไทยยังมีน้อย ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่สามารถติดจากสัตว์สู่คนได้ แต่ผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง สามารถ 
หายเองได้ ท าให้การเผยแพร่ข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนในช่องทางต่างๆ ไม่มากเท่าที่ควรที่จะท าให้สนับสนุนให้เกิด  
การกระตุ้นเตือนที่จะท าให้เจ้าของแมวตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคแมวข่วนให้ถูกต้องมากขึ้น จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวม พบว่า ได้รับข่าวสารเรื่อง  
โรคแมวข่วนจากสื่อต่างๆ ในระดับปานกลางและบุคคลทางสาธารณสุขและคนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนบ้าน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวม ทั้งนี้เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆ 
ดังกล่าว ก็จะท าให้ประชาชนได้รับความรู้และเกิดการเรียนรู้ ช่วยเสริมให้เกิดการกระตุ้นเตอืนให้เกิดการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง ในท านองเดียวกับ  ชลิต (2558) พบว่าการที่ประชาชนได้ข้อมูลข่าวส าร การได้รับค าแนะน า 
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมพาหะน าโรค
ไข้เลือดออก 
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงแบบมีขั้นตอน พบว่าปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การมีแหล่ง
ทรัพยากรที่หาได้ง่าย/เพียงพอและการเข้าถึงบริการและ ปัจจัยเสริมได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากสื่อ
ต่างๆทั้งหมดเป็นปัจจัยที่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของแมวในอ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุรี
ได้ร้อยละ 21.5 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดตามกรอบแนวคิดทฤษฎี PRECEDE Framework ขั้นตอนท่ี 3 ของ Green 
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and Kreuter ( 2 005 )  กล่ า ว ว่ า ส า เ หตุ ขอ งก า รแสด งออกพฤติ ก ร รมขอ งคน เ กิ ด จ า กหลายปั จ จั ย ร่ ว ม กั น    
ในท านองเดียวกับ นุชนภางค์ (2545) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสของ
ประชาชน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค แรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การ
ได้รับสิ่งสนับสนุนและการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ การได้รับการสนับสนุนจากสื่อ เป็นตัวแปรที่มีอ านาจในการท านาย
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส และในท านองเดียวกับ ศศินัดดาและคณะ (2551) ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกของกลุ่มผู้ช าแหละสัตว์ปีกในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การได้รับสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีและสิง่ของอื่นๆ ในการป้องกันโรคไข้หวัด
นกและระดับของการรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกเป็นตัวแปรที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าของแมวมีพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนในระดับต่ า แม้ว่าจะมีการ
เข้าถึงปัจจัยเอื้อ เช่น มีคลินิก โรงพยาบาลสัตว์ ที่เข้าหาได้ง่ายและเพียงพอรวมไปถึงการเข้าถึงบริการ แต่เนื่องจากเจ้าของ
แมวยังขาดความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดโรค อีก รวมถึงได้รับข่าวสารเรื่องโรคแมวข่วนจากสื่อต่างๆ ยังไม่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ท าให้เจ้าของแมวขาดความตระหนักถึงความส าคัญของโรคนี้ ประกอบกับขาดแรงสนับสนุนจาก
ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งยิ่งส่งผลท าให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนในระดับท่ีต่ า จากผลการศึกษาดังกล่าวท าให้ได้ข้อเสนอแนะ
ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการรณรงค์ให้เจ้าของแมวรวมถึงประชาชนมีความรู้เรื่องโรคแมวข่วนในช่องทา งต่างๆ โดย
วางเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับความรู้ เจตคติ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญซึ่งจะส่งผลให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่
เพิ่มขึ้น อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกๆ ช่องทาง และเคมีภัณฑ์ในการควบคุมพยาธิภายนอกโดย
ให้ครอบคลุมในชุมชนเป้าหมาย   
 เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการจัดกลุ่มของโรคแมวข่วนในทางการแพทย์ ซึ่งอาจท าให้ยังไม่เห็นภาพชัดเจนใน
เรื่องของความรุนแรงและผลในเชิงเศรษฐกิจดังเช่นต่างประเทศ ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคแมวข่วน ซึ่งจะสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองเห็นความส าคัญของปัญหาและน าไปสู่การ
น าเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายต่อไป นอกจากน้ีแล้ว การศึกษาหาปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการการป้องกันโรคแมวข่วน
ในแต่ละประเด็นแบบเจาะลึก เช่น ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ ในครอบครัวที่มีสมาชิกกลุ่มเสี่ยง เช่น คนชรา เด็ก ผู้ป่วยที่มี
ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เพื่อหาแนวทางและรูปแบบการให้การศึกษาในกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเสริม
องค์ความรู้ในด้านของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในอนาคต.  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานคัดแยกขยะ 

ณ บ่อฝังกลบขยะเทศบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยศึกษาจากคนงาน      
คัดแยกขยะ จ านวน 150 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การทดสอบไคส-แควร์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานคัดแยกขยะ 
 ผลการวิจัย พบว่า คนงานคัดแยกขยะส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 เพศชาย จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีอายุเฉลี่ย 35.61±8.69 ปี มีอายุการท างานเฉลี่ย 5.18 ปี มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม. 3)  คิดเป็นร้อยละ 73.3 และผลจากการศึกษาปัจจัยเสี่ยง พบว่า คนงานคัดแยกขยะส่วนใหญ่มีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจและด้านการปฏิบัติงาน
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.4 และ 46.7 ตามล าดับ และคนงานคัดแยกขยะส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยใน        
การท างานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 80.0  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานในคนงานคัดแยกขยะ 
พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
(p-value>0.05) ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ และปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p-value<0.05)  

 

ค้าส้าคัญ : ปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  คนงานคัดแยกขยะ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the risk factors and safety behaviors of garbage 

collectors of municipalities landfill Ubon Ratchathani Warin Chamrap. This was a survey study of 150 
participants, using the interview questionnaire which were developed by the researcher. Data were analyzed 
by using statistic package program. Using descriptive statistic which were frequency, average, percentage  and 
standard deviation were used to describe all data. Chi-square (X2-test) was used to investigate the relative 
contribution of risk factors and safety behaviors of garbage collectors. 

The results showed that subjects of this study were 78 females (52%) and 72 males (48%). Average 
age was 36.61±8.69 years. The garbage collectors had experience in garbage collect average 5.18 years.     The 
majority of garbage collectors studied at middle school grade 9 (73.3%). Results of risk factors showed that 
the majority of garbage collectors were working under high risk level (52.0%), mental risk factors (39.4%) and 
working performance risk factors at a moderate level (46.7%), and the majority of the garbage collectors had 
safety behaviors were at the moderate level (80.0%).  
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Results of the relative contribution of personal factors and safety behaviors of garbage collectors 
were not statistically significant (p-value>0.05). Working environment, mental risk and working performance 
risk factors were statistically related to safety behaviors (p-value<0.05). 
 

Keywords: Risk factor, Safety Behaviors, Garbage Collectors  
 
บทน้า  

ขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจ าวันของเราแต่ละคน มากน้อยต่างกันตามอายุ เพศ สภาพเศรษฐกิจ รายได้ สถานที่ 
กิจกรรม ค่านิยม ฯลฯ ขยะที่เราก่อขึ้นมีตั้งแต่เศษอาหาร กระดาษช าระ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก 
กระเบื้อง อะลูมิเนียม นมกล่อง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟใช้แล้ว ฯลฯ จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีประมาณ 0.5-1 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นขยะจากคนในเมืองเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ขยะส่วนใหญ่มาจากวัสดุที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แลว้ 
เช่น เศษกระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋อง เศษแก้ว (ศิริพร วรรคสังข์ และ ลักษณีย์ บุญขาว, 2556)  

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสาน โดยจะใช้วิธีการฝังกลบเป็นหลัก ขยะมูลฝอยที่เข้าระบบจะมีการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะ
พลาสติกออกไปใช้ประโยชน์ ส าหรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองวารินช าราบ มีปริมาณเฉลี่ย 20-25 ตันต่อวัน 
แต่ต้องรับภาระในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงเฉลี่ย 140-150 ตันต่อวัน ขยะมูลฝอยท่ีเข้า
มาจะมีการคัดแยกออกไป เหลือส่วนที่ต้องน าไปก าจัดโดยการฝังกลบ ซึ่งขยะมูลฝอยที่ท าให้เกิดมลพิษในอากาศ กองขยะ   
มูลฝอยขนาดมหึมาของเทศบาล จะเกิดการหมัก โดยจุลินทรีย์ในกองขยะจะเกิดก๊าซตา่ง ๆ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม    หาก
ไม่มีการก าจัดก๊าซเหลา่นี้อย่างเหมาะสม ก๊าซท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด ์(ก๊าซไข่เน่า) เป็นตน้ 
และยังมีฝุ่นละอองจากกองขยะ ก่อให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง แก่คนงานคัดแยกขยะและประชาชนท่ี
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (สุธีร์ ทับหนองฮี, 2552) 

ดังนั้นการคัดแยกขยะแต่ละประเภทจะช่วยท าให้รู้ว่าควรจะจัดการก าจัดขยะแต่ละประเภทอย่างไร จึงจะ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ หรือขยะเช่นใดบ้างที่ควรน ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่มีความส าคัญต่อระบบการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพราะสามารถลดการปนเปื้อนของวัสดุรีไซเคิลได้ รวมทั้ง  
ลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัดทิ้งขั้นสุดท้ายลงได้ (Davolia et al., 2010) ทางผู้ดูแลบ่อฝังกลบขยะจึงได้เปิดให้ชาวบ้านที่
ต้องการมีรายได้เข้ามาคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ออกจากขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว ก่อนท าการปิดหลุมฝังกลบขยะ 
หลังจากท่ีชาวบ้านคัดแยกขยะแล้ว จะมีนายทุนเข้ามาซื้อขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ จากชาวบ้านที่ปากบ่อหลุมฝังกลบขยะ  

จากลักษณะการท างานของชาวบ้านที่เข้ามาเก็บขยะมีโอกาสสัมผัสปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ทั้งการกระท าที่ไม่
ปลอดภัยจากการท างานของคนงานคัดแยกขยะและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่ปลอดภัย ซึ่งพบว่าคนงานคัดแยกขยะมี
การสัมผัสสิ่งคุกคามทางกายภาพ เช่น การท างานในบริเวณที่มีแสงแดดจ้าหรือกลางแดด สัมผัสเสียงดังจากเครื่องจักร        
ฝุ่นละออง สัมผัสกับสิ่งคุกคามทางเคมี และสิ่งคุกคามทางชีวภาพ และอื่นๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานคัดแยกขยะ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยทุกกิจกรรมของ
ชาวบ้านที่เข้ามาคัดแยกขยะให้ครอบคลุมพื้นท่ีการท างานของเครื่องจักรกล และขั้นตอนการท างานของคนงานคัดแยกขยะ ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถก าหนดมาตรการความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมในการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงจากอันตรายที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 
 
2. วิธีด้าเนินการวิจัย 
  2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  1. แบบสัมภาษณ์  โดยปรับปรุงมาจากวิราภรณ์  ทองยัง (2552) โดยแบบสัมภาษณ์ จะแบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ อายุการท างาน และระดับการศึกษา มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 4  ด้าน โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบให้

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ สัมผัสเป็นประจ า สัมผัสบ่อยครั้ง สัมผัสเป็นบางวัน และไม่ได้สัมผัสเลย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้
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     ค าตอบ            คะแนน 
สัมผสัเป็นประจ า      3 
สัมผสัเป็นบางวัน      2 
สัมผสับ่อยครั้ง           1 
ไม่ได้สมัผสัเลย           0 

การแปลผลคะแนน 
การจ าแนกระดับปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 4  ด้าน ของพนักงานพิจารณาจากคะแนน

เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกออกเป็น 3 ระดับ คือ ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง  และ
ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 

  คะแนนสูงสุด   48 คะแนน 
  คะแนนต่ าสุด     0 คะแนน 
น ามาจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของคะแนนเฉลี่ย ได้ดังนี้                                   

คะแนนเฉลี่ย 38.50 - 48.00 ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย 28.90 - 38.40 ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 28.80   ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ จ านวน 1 ด้าน โดยมีลักษณะขอค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ  4   

ตัวเลือก คือ สัมผัสเป็นประจ า สัมผัสบ่อยครั้ง สัมผัสเป็นบางวัน และไม่ได้สัมผัสเลย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  

    ค าตอบ  คะแนน 
สัมผสัเป็นประจ า      3 
สัมผสัเป็นบางวัน      2 
สัมผสับ่อยครั้ง           1 
ไม่ได้สมัผสัเลย           0 

การแปลผลคะแนน 
การจ าแนกระดับปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ 

คือ ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง  และปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 
คะแนนสูงสุด     9 คะแนน 
คะแนนต่ าสุด     0 คะแนน 

น ามาจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของคะแนนเฉลี่ย ได้ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 7.20 - 9.00   ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย 5.40 - 7.10    ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 5.30    ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 

ตอนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ด้าน โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 4 
ตัวเลือก คือ สัมผัสเป็นประจ า สัมผัสบ่อยครั้ง สัมผัสเป็นบางวัน และไม่ได้สัมผัสเลย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   

     ค าตอบ                 คะแนน 
สัมผสัเป็นประจ า     3 
สัมผสัเป็นบางวัน     2 
สัมผสับ่อยครั้ง          1 
ไม่ได้สมัผสัเลย          0 

การแปลผลคะแนน 
การจ าแนกระดับปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ด้าน พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

จ าแนกออกเป็น 3 ระดับ คือ ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง  และปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 
คะแนนสูงสุด   18 คะแนน 
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คะแนนต่ าสุด     0 คะแนน 
น ามาจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของคะแนนเฉลี่ย ได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 14.40 - 18.00  ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย 10.80 - 14.30  ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย  0.00 - 10.70   ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 

ตอนที่ 5 ข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน จ านวน 24 ข้อ เป็นแบบสัมภาษณ์พฤติกรรม ประกอบด้วย 
ค าถามเชิงบวก  และค าถามเชิงลบ  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน ประกอบด้วย  ข้อค าถาม 
จ านวน  25  ข้อ ซึ่งแบ่งเป็นข้อค าถามเชิงบวก จ านวน 19 ข้อ ได้แก่  ข้อ 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
และ 21 ข้อค าถามเชิงลบ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่  ข้อ 7 9 20 22 และ 24  

ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ แต่ละข้อค าถามตรงตาม
ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามมากน้อยเพียงใด โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ลักษณะข้อค าถามเป็นชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert  ลักษณะค าตอบมี 4 
ตัวเลือก  คือ ปฏิบัติทุกวัน  ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง  และไม่ปฏิบัติเลย มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

    คะแนน     ข้อความเชิงบวก    ข้อความเชิงลบ 
  ปฏิบัติทุกครั้ง                          3     0 
  ปฏิบัติบ่อยครั้ง              2      1 
  ปฏิบัตินานๆ ครั้ง           1     2 
  ไม่ปฏิบัติเลย              0      3 
การแปลผลคะแนน 
การจ าแนกระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบ 

แบบสัมภาษณ์จ าแนกออกเป็น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานระดับสูง พฤติกรรมความปลอดภัยใน      
การท างานระดับปานกลาง  และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานระดับต่ า 

โดยใช้สูตรการหาความกว้างของช้ัน ดังนี้   
ความกว้างของช้ัน =   พิสัย / จ านวนช้ัน 
=   (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนช้ัน  
=   (72-0) / 3 
=   24 
จากหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวข้างต้น สามารถก าหนดช่วงคะแนนและความหมายของพฤติกรรม  

ความปลอดภัยในการท างาน ได้ดังนี้   
คะแนน 49.00 - 72.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานระดับสูง 
คะแนน 25.00 - 48.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานระดับปานกลาง 
คะแนน  0.00 -  24.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานระดับต่ า    

2. แจกแบบสัมภาษณ์ให้กับกลุ่มตัวอย่างลงมือท าแบบสัมภาษณ์ 
3. รวบรวมแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล 
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปูทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้      ค่า

การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ พรรณนาลักษณะทั่วไปทางประชากร โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ          ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การทดสอบไคส-แควร์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานคัดแยกขยะ 
 
2.2 วิธีด้าเนินการวิจัย 

2.2.1 ทางคณะผู้วิจัยได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการวิจัยจากทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไปยังเทศบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอความร่วมมือ 

2.2.2 น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้คุณภาพไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ เก็บข้อมูล
คนงานคัดแยกขยะ จ านวนทั้งสิ้น 150 คน คิดเป็น 100% จากจ านวนประชากรทั้งหมด โดยก่อนการเก็บรวมรวมข้อมูล
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คณะผู้วิจัยช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอน และวิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  

2.2.3 คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยคณะผู้วิจยั
และผู้ช่วยวิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมแบบสัมภาษณ์กลับคืนมา จ านวน 150 ฉบับ และ    
ทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน ามาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ 
3. ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นเป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานคัดแยกขยะ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้น าเสนอ      
ผลการศึกษาออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้ 
3.1 ข้อมลูส่วนบุคคลของคนงานคัดแยกขยะ 

ข้อมูลทั่วไปของคนงานคัดแยกขยะ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อายุงาน และระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 จ้านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล (N=150) 

ลักษณะท่ัวไปทางประชากร จ้านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
48 
 72 

 
 48.00 
  52.00 

อาย ุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
มากกว่าหรือเท่ากับ 51 ป ี

ค่าเฉลี่ย = 35.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.69 ค่าสูงสุด = 54 
ค่าต่ าสดุ = 16 

 
48 
 49 
 46 
 7 

 
32.00 
32.70 
30.70 
 4.60 

อายุการท้างาน (ปี) 
1-5 
6-10 
11-15 

ค่าเฉลี่ย = 5.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.20 ค่าสูงสุด = 14 
ค่าต่ าสดุ = 1 

 
90 
48 
 12 

 

 
60.00 
32.00 
 8.00 

 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าระดับมัธยม (ม.3)  
ระดับมัธยม (ตอนต้น) 
ระดับมัธยม (ตอนปลาย) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) 

 
110 
 32 
 6 
 2 

 
  73.30 
  21.40 
   4.00 
  1.30 

 
3.2 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท้างาน  

พบว่า คนงานคัดแยกขยะส่วนใหญ่มีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 28.9-38.4) คิดเป็นร้อยละ 54.0 รายละเอียดดังในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  จ้านวนและร้อยละของการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท้างาน (N = 150)  
               

ระดับของปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท้างาน จ้านวน (คน) ร้อยละ (100) 
ต่ า (0 - 28.8) 44 29.30 
ปานกลาง (28.9 - 38.4) 81 54.00 
สูง (38.5 - 48.0) 25 16.70 

 
3.3 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ  

พบว่า คนงานคัดแยกขยะส่วนใหญ่มีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 5.4-7.1) 
คิดเป็นร้อยละ 39.4 รายละเอียดดังในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  จ้านวนและร้อยละของการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ (N = 150)           
                                  

ระดับของปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ จ้านวน (คน) ร้อยละ (100) 

ต่ า (0 - 5.3) 53 35.30 
ปานกลาง (5.4 - 7.1) 59 39.40 
สูง (7.2 - 9.0) 38 25.30 

 
3.4 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

พบว่า คนงานคัดแยกส่วนใหญม่ีการสัมผสักับปัจจัยเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
10.8-14.3) คิดเป็นร้อยละ 46.7 รายละเอียดดังในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 จ้านวนและร้อยละของการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (N = 150)  
 

ระดับของปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน จ้านวน (คน) ร้อยละ (100) 
ต่ า (0 - 10.7) 53 35.30 
ปานกลาง (10.8 - 14.3) 70 46.70 
มาก (14.4 - 18) 27 18.00 

 
3.5 ข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน 

พบว่า คนงานคัดแยกขยะส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
43.2-57.5)  คิดเป็นร้อยละ 80.0 รายละเอียดดังในตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 จ้านวนและร้อยละของการแบ่งระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน (N=150) 
 

ระดับของพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน จ้านวน (คน) ร้อยละ (100) 
ต่ า (0 - 24)   5  3.30 
ปานกลาง (25 - 48) 120 80.00 
สูง (49 - 72)  25 16.70 

 
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน 
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 พบว่า เพศ  อายุ อายุการท างาน และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
(p-value > 0.05)  รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 จ้านวนและร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมความปลอดภัย x2 p-value 
ต้่า 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

สูง 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

เพศ 
    หญิง 
 
    ชาย 

 
2 

(1.30) 
3 

(2.00) 

 
58 

(38.70) 
62 

(41.30) 

 
12 

(8.00) 
13 

(8.70) 

 
72 

(48.00) 
78 

(52.00) 

0.134 0.935 

อาย ุ     6.289 0.130 
    ≤ 30 ปี 0 

(0.00) 
39 

(26.00) 
9 

(6.00) 
48 

(32.00) 
  

    31 - 40 ปี 1 
(0.60) 

37 
(24.70) 

11 
(7.30) 

49 
(32.60) 

  

    41 - 50 ปี 4 
(2.70) 

37 
(24.70) 

5 
(3.30) 

46 
(30.70) 

  

    ≥51 ปี 0 
(0.00) 

7 
(4.70) 

0 
(0.00) 

7 
(4.70) 

  

อายุการท างาน     6.289 0.179 
    1 - 5 ป ี 4 

(0.60) 
70 

(46.70) 
19 

(12.70) 
90 

(60.00) 
  

    6 - 10 ป ี 3 
(2.00) 

40 
(26.70) 

5 
(3.30) 

48 
(32.00) 

  

    11 - 15 ปี 1 
(0.60) 

10 
(6.80) 

1 
(0.60) 

12 
(8.00) 

  

ระดับการศึกษา     10.272 0.114 
    ต่ ากว่าระดับมัธยม      
(ตอนต้น) 

4 
(2.70) 

93 
(62.00) 

13 
(8.70) 

110 
(73.40) 

  

    ระดับมัธยม  
(ตอนต้น) 

1 
(0.60) 

22 
(14.70) 

9 
(6.00) 

32 
(21.30) 

  

    ระดับมัธยม  
(ตอนปลาย) 

0 
(0.0) 

3 
(2.0) 

3 
(2.0) 

6 
(4.0) 

  

    ประกาศนียบัตร  
วิชาชีพ (ปวช.) /  
    ประกาศนียบัตร   
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

0 
(0.00) 

2 
(1.30) 

0 
(0.00) 

2 
(1.30) 
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3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท้างานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน 
 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน       
(p-value = 0.002) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 7 
 
 
ตารางที่ 7 จ้านวนและร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท้างานกับพฤติกรรม 
             ความปลอดภัยในการท้างาน 
 

ระดับของปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อม 

ในการท้างาน 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน x2 p-value 
ต้่า 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

สูง 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ต่ า 0 
(0.00) 

29 
(36.00) 

15 
(8.30) 

44 
(44.30) 

20.963 0.002 

ปานกลาง 4 
(2.70) 

67 
(64.80) 

10 
(13.05) 

81 
(81.00) 

  

สูง 1 
(0.70) 

69 
(24.30) 

0 
(0.00) 

25 
(25.00) 

  

 
3.8 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน 

พบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กับกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน (p-value = 0.001) 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 8 
 
ตารางที ่8 จ้านวนและร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจกับพฤติกรรมความปลอดภัย 
             ในการท้างาน 
 

ระดับของปัจจัยเสี่ยง
ด้านจิตใจ 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน x2 p-value 
ต้่า 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

สูง 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ต่ า 0 
(0.00) 

35 
(23.30) 

18 
(12.00) 

53 
(35.30) 

19.611 0.001 

ปานกลาง 3 
(2.00) 

51 
(34.10) 

5 
(3.30) 

59 
(39.40) 

  

สูง 
 

2 
(1.30) 

34 
(22.70) 

2 
(1.30) 

38 
(25.30) 

  

 
3.9 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติงานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน 

 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติ งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท า งาน                    
(p-value = 0.007) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 9 จ้านวนและร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลูปัจจัยเสี่ยงด้านปฏิบัติงานกับพฤติกรรมความปลอดภัย 
             ในการท้างาน 
              
ระดับของปัจจัยเสี่ยง

ด้านปฏิบัติงาน 
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน x2 p-value 

ต้่า 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

สูง 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ต่ า 0 
(0.00) 

37 
(24.70) 

16 
(10.70) 

53 
(35.30) 

13.952 0.007 

ปานกลาง 4 
(2.70) 

58 
(38.70) 

8 
(5.30) 

70 
(46.70) 

  

สูง 1 
(0.60) 

25 
(16.70) 

1 
(0.70) 

27 
(18.00) 

  

 
4. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการวิจัย พบว่า คนงานคัดแยกขยะส่วนใหญ่ร้อยละ 52.00 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย  31 - 40 ปี ร้อยละ 32.70 
และมีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่ามัธยมศึกษา (ม.3) ร้อยละ73.30 ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของชิดชัย  บุญพิทักษ์ (2557)        
ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี    
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.50 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี  ร้อยละ 43.00 และมีระดับการศึกษา   
สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 44.60 มีอายุการท างาน 1 - 5 ปี ร้อยละ 60.00 แต่สอดคล้องกับการศึกษาของชิดชัย  บุญพิทักษ์ 
(2557)  ในประเด็นคือ มีประสบการณ์การจัดการขยะน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 57.50 
 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  

การประเมินปัจจัยเสี่ยง พบว่า ในแต่ละขั้นตอนการท างานมีความเสี่ยงสูงที่คล้ายกัน เนื่องจากพื้นที่ท างานอยู่ใน
บริเวณที่ใกล้เคียงกัน ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า คนงานคัดแยกขยะ
ส่วนใหญ่มีการสัมผัสกับแสงแดด เสียงดัง แสงสว่าง  ไม่เพียงพอ พบเชื้อราขึ้นตามขยะ พบแมลงสาบ หนู แมลงวัน สัตว์ที่เป็น
พาหะน าโรค กระป๋องสี แบตเตอรี่โทรศัพท์ ออกแรงยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมาก ท างานในท่าที่ฝืนธรรมชาติ และยืน/นั่งท างาน
จนมีผลต่อการบาดเจ็บกลา้มเนื้อ เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศิริพร วรรคสังข์ และลักษณีย์ บุญขาว (2556)      ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ         ความ
ปลอดภัย กรณีศึกษา ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่ง ในต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า 
จากการช้ีบ่งอันตรายด้วยวิธี Checklist ในสภาพแวดล้อมทั่วไปและกระบวนการท างาน พบว่า ในแต่ละขั้นตอน      การ
ท างานมีความเสี่ยงสูงที่คล้ายกัน เนื่องจากพื้นที่ท างานอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง  ได้แก่ พื้นที่
ท างานมีเสียงดัง มีควันและฝุ่นฟุ้งกระจายในพื้นที่ท่ัวไปและพื้นท่ีท างาน มีแบตเตอรี่ที่เป็นขยะอันตราย ออกแรงยกสิ่งของที่มี
น้ าหนักมาก ท างานในท่าที่ฝืนธรรมชาติ และยืน/นั่งท างานจนมีผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ   
  
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน 

จากการวิจัย พบว่า คนงานคัดแยกขยะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง     
ร้อยละ 80.00 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศิริพร วรรคสังข์  และลักษณีย์ บุญขาว (2556) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม     
ความปลอดภัยในการท างานของคนงานและการประเมนิความเสีย่งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณีศึกษา        ร้าน
รับซื้อของเก่าแห่งหนึ่ง ในต าบลบ้านกอก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า คนงานมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 53.10 
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ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน ผลการวิจัย พบว่า 
เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (p-value = 0.134)  

ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของชิดชัย  บุญพิทักษ์ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะ
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศ
ต่างกัน  มีพฤติกรรมการจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
การจัดการขยะมากกว่าเพศหญิง  

อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value = 0.136)    ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของวิราภรณ์  ทองยัง (2552) ได้ท าการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคและ
การบาดเจ็บจากการท างานของพนักงานเก็บขยะ ผลการศึกษา พบว่า อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคและ
การบาดเจ็บจากการท างานอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value = 0.824) 

อายุการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน (p-value = 0.179) ซึ่งแตกต่างกับ
การศึกษาของวิราภรณ์  ทองยัง (2552) ได้ท าการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคและการบาดเจ็บ
จากการท างานของพนักงานเก็บขยะ ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคและการบาดเจ็บจาก
การท างานของพนักงานเก็บขยะอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 (p-value = 0.011)   
 ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท า งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
(p-value = 0.114) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของชิดชัย  บุญพิทักษ์ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจัดการขยะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างขอ้มูลปัจจัยเสี่ยงต่างๆ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท้างาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการท างานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน พบว่า  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ p-value < 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของแอนน์  จิระพงษ์สุวรรณ์ (2556) ได้
ท าการศึกษาสิ่งคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมในการท างานและการส ารวจสถานประกอบการ ผลการศึกษา พบว่า 
อันตรายจากการท างาน ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพื่อเป็นแนวทางใน       
การป้องกันสิ่งคุกคามสุขภาพ  
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน พบว่า  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ p-value < 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ05  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของแอนน์  จิระพงษ์
สุวรรณ์ (2556) ได้ท าการศึกษาสิ่งคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมในการท างานและการส ารวจสถานประกอบการ ผล
การศึกษา พบว่า การควบคุมการจัดการ (Administrative control) เพื่อการจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมโดยให้ข้อเสนอแนะหรือการด าเนินการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจที่กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ p-value < 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของแอนน์  จิระพงษ์สุวรรณ์ (2556) ได้ท าการศึกษา          
สิ่งคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมในการท างานและการส ารวจสถานประกอบการ ผลการศึกษา พบว่า อันตรายจาก      
การท างานด้านจิตสังคมให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันสิ่งคุกคามสุขภาพ  
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  
1. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานคัดแยกขยะ เช่น ส่งเสริมให้     
ล้างมือก่อนการดื่มน้ าหรือรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย มีการอบรมการยกกระสอบที่ถูกต้อง    
เพื่อป้องกันการเกิดอาการปวดหลัง และก าชับเรื่องความปลอดภัย ควรระมัดระวังในการท างานมากยิ่งข้ึน เป็นต้น 
2. ควรมีการจัดการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับคนงานคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของคนงานคัดแยกขยะ   
เพราะคนงานคัดแยกมีการท างานท่ีสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ 
3. ควรมีการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน เพื่อให้คนงานคัดแยกขยะมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยที่ถูกต้อง 
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4. จัดให้คนงานคัดแยกขยะมีการอบอุ่นร่างกายหรือยืดกลา้มเนื้อ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพ่ือช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงของการ
บาดเจ็บจากการท างานได้ 
5. จัดสถานท่ีรับประทานอาหารแยกจากพ้ืนท่ีท างานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 
44 คน รวม 88 คน คือ กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รบัโปรแกรม เก็บรวบรวมขอ้มลู
โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 2 ครั้ง ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่าง สิงหาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาน าเสนอด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรภายในกลุ่มโดยใช้สถิติ paired t-test และเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน
เฉลี่ยของตัวแปรระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Independent t-test ก าหนดนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า หลังการ
ทดลองผลต่างคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์ การรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากผลการทดลองแสดงว่าโปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถใช้ในการสร้างการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาได้ 

ค้าส้าคัญ: การคิดวิเคราะห์, นักศกึษาสาธารณสุขศาสตร ์
 

Abstract 

  The objective of the quasi-experimental study was to investigate Effect of apply analytical thinking 
of public health students in College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University. There 
were totally 88 samples which were divided into 2  groups each of which consisted of 44 people: the 
experimental group public health students in College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani 
University and the control group were public health students in College of Public Health, Ubon Ratchathani 
Rajabhat University. The experimental group received the program during 12  weeks, and the control group 
did not receive the program. Data were collected from questionnaires twice before and after experiments 
during August to December, 2017, and were analyzed by descriptive statistics and presented in percentages, 
standard deviations, medians, and maximum and minimum values. Comparing differences in average scores 
of variables of each group relied on the paired t-test. Comparing differences in averages of variables 
between two groups was based on the independent test determined with a statistical significance level at 
5%. According to the study results, the results of comparing differences in scores on attitude toward critical 
thinking, self-efficacy in thinking and ability of critical thinking of public health students showed that the 
average scores in the experimental group were higher than before the experiment and then those in the 
control group with a statistical significant level at 0 . 0 5 .  The experimental results on application of the 
created program could be used for creating analytical thinking of students.   
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บทน้า 

กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นเป้าประสงค์ด้านการพัฒนามนุษย์ที่จะเผชิญชีวิตในศตวรรษใหม่หรือศตวรรษ  
ที่ 21 ดังนั้นเป้าหมายของสถาบันการศึกษาจึงมุ่งเป้าเชิงผลสัมฤทธ์ิของบัณฑิตให้เข้าใจกระบวนการคิดในช้ันเรียนให้พัฒนาขึ้น
เป็นล าดับขั้น โดยมุ่ ง เป้า ช่วยเหลือให้ผู้ เ รียนมีการบูรณาการกระบวนการคิดเข้าในหลักสูตรเนื้อหาการสอน  
ในรายวิชาอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Bransford, J.D., et al., 2000) 
ดังนั้น เป้าหมายการพัฒนากระบวนการคิดจึงเป็นจุดหมายส าคัญของการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ ดังจะเห็นจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลายสาขามุ่งที่จะพัฒนาทักษะ ความช านาญและกระบวนการคิดให้ผู้ เรียน 
ทั้งระบบ (Hamlin, H.M., 1922) อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดได้นั้น
จะต้องมีความหลากหลาย ดังนั้นประสบการณ์ในการเรียนจะมีส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดได้ดี 
(Cano, J. & Martine, C.z, 1991) ดังนั้นเมื่อนับจากพื้นฐานของผู้เรียนแล้ว กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเป็นปัจจัย
ส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการ การคิดของผู้เรียนได้  การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการคิดที่มีกระบวนการเช่ือมโยง
เหตุผลจากองค์ประกอบย่อยอื่นๆ ที่หลากหลายและองค์ประกอบเหล่านั้นจะพัฒนาเป็นความจ า การแยกแยะองค์ประกอบ
และทักษะ จากนั้นจะน ามาเชื่อมโยงประกอบกันเป็นภาพรวมในระดับที่สูงขึ้น น าไปสู่การใช้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical thinking) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการตัดสินใจในการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง  
กับสถานการณ์ (Ennis, R.H., Millman, J., & Tomko, T.N., 1985) ดังนั้นการพัฒนาความคิดวิเคราะห์จึงเป็นการพัฒนาเพื่อ
บรรลุคุณสมบัติการคิดขั้นสูงของผู้เรียนที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการทั้งระบบ โดยเฉพาะเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ที่มุ่งสร้างสังคมไทย สู่การเรียนรู้เพื่อเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2556) จากผลการศึกษาในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในประเทศไทยยังบรรลุค่อนข้างต่ า แม้จะมีการกระตุ้น ส่งเสริมและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เข้มข้นแล้วก็ตาม (สิทธิพล อาจอินทร์, 2554) ดังนั้นจึงถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีทุกสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนในประเทศ
ไทยจะต้องหันมาให้ความส าคัญและพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อให้สมรรถนะคนไทยในศตวรรษท่ี 21 เท่าเทียมกันกับนานาอารยะ
ประเทศ 

การพัฒนารูปแบบการคิดวิเคราะห์ มีหลากหลายรูปแบบสามารถพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ  
ต่าง ๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของ John Dewey (1933) และโดยใช้วัฏจักร 
การ สืบเสาะหาความรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้หรือพัฒนาการทางสมองท าให้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้สามารถตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยอาศัยการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจกับเหตุการณ์ และ
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ จากการศึกษางานวิจัย สามารถสรุปได้ว่า ทั้งการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีการ
พัฒนา หากได้รับการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบที่สร้างความสนใจกับผู้เรียน รูปแบบวัฏจั กรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
(5ES) ของสุธารพิงค์     โนนศรีชัย. (2550) ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถสร้างความสนใจและยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพราะมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการกระตุ้นด้วยค าถามที่ท าให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาสามารถเช่ือมความรู้เดิม สรา้ง
องค์ความรู้ใหม่ ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะทดสอบผลของรูปแบบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5ES) เพื่อ
สร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างจริงจัง เป็น
ระบบ ซึ่งถ้านักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มีสมรรถนะความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์สู่การ
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขได้แล้ว จะเกิดประสิทธิภาพและสมรรถนะในการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขอย่างเป็น
ระบบซึ่ งจะน าไปสู่การตัดสินใจทางการท างานด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดลงได้   
(ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และ สุภาวดี นพรุจจินดา, 2554) ดังนั้นจึงเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญที่การออกแบบการเรียนการสอนจะ
มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์เป็นส าคัญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะ  
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ให้มีสมรรถนะทางการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด และประเมินอาการเบื้องต้น  ยิ่งกว่านั้น 
ยังมุ่งตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตให้เกิดความพึงพอใจด้านสมรรถนะการเป็นนักสาธารณสุข ดังนั้นการคิดเชิงวิเคราะห์ของ
นักศึกษาจึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนานักศึกษา อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินการที่ผ่านมา ระบบการประเมินติดตาม
และการพัฒนารูปแบบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคณะยังขาดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียน  
การสอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการติดตามพัฒนาการด้านการคิดของนักศึกษาที่เป็นระบบ ส่งผลต่อการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการหลักสูตร และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาตามคุณสมบัติบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขที่พึงประสงค์ดังที่
กล่าวไปแล้ว ผู้วิจัยที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการประยุกต์ใช้
รูปแบบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อทดสอบผลของกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามศตวรรษที่ 21 ให้
เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi – experimental research) โดยแบ่งประชากรที่ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นการศึกษา

แบบ two group pretest – posttest design  
     2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 2.1 ประชากร (populations) ได้แก่ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษาท่ี 1/2560 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง (samples) 
  1) กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษาที่ 1/2560 ท่ีได้จากการค านวณ และได้รับโปรแกรมการการคิดวิเคราะห์ จ านวน 44 คน  
  2) กลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่ ผู้นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ปีการศึกษาท่ี 1/2560 ท่ีได้จากการค านวณ และไม่ได้รับโปรแกรมการการคิดวิเคราะห์ จ านวน 44 คน 
  ค านวณโดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน (Lemeshow, 1990)  

  

  n/group  = 
2

22 )(2



  ZZ
 เมื่อ  

  n = ขนาดตัวอย่างต่อกลุม่ 
  z   = ค่าสถิติของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน เมื่อก าหนดให้ =0.05  

ดังนั้น 05.0z  = 1.65 
           z  = ค่าสถิติของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเมื่อก าหนดอ านาจการ 

ทดสอบ 80 % 2.0z  = 0.84  

  2   = ความแปรปรวนร่วมของผลต่างของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  

   2   = ความต่างของผล (Effect size) 
 สุพรรณี  ชัยสีดา (2553) ผลของโปรแกรมการฝึกสร้างความคิดที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 31 คน รวม 62 คน หลังทดลอง
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของผลต่างคะแนนการให้ความส าคัญด้านการคิดวิเคราะห์ เท่ากับ 6.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผลต่าง เท่ากับ 2.15 กลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยของผลต่างคะแนนการให้ความส าคัญด้านการคิดวิเคราะห์ เท่ากับ 4.96 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่าง เท่ากับ 2.33 จากการศึกษาดังกล่าวสามารถค านวณหาค่าความแปรปรวนร่วมได้ดังนี้ 
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     = 6.09–4.96 
    = 0. 1.13 
 แทนค่าในสูตรการค านวณขนาดตวัอย่างได้ดังนี ้

  n/group = 
2

22 )(2



  ZZ
 

     =   
2

2

)13.1(

84.065.183.32     

     =   37.10 คน 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ค านวณขนาดตัวอย่างได้ 37.10 คน ผู้วิจัยคาดว่าจะมีผู้สูญหายจากการติดตามร้อยละ 15 ซึ่งการ
คาดการณ์นี้ได้จากการศึกษาของ Berkhout et al. (1995) พบว่า มีผู้ออกจากการทดลอง 112 คน จากผู้เข้าร่วมการทดลอง
ทั้งหมด 735 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.26 

 

adsn   =  
)15.01(

10.37


 = 43.65 หรือ 44 คน 

ดังนั้นการวิจัยในครั้งน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 44 คน รวมสองกลุ่ม จ านวน 88 คน 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 

ขั้นตอน (5ES) ประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นที่ 2 ขั้น
ส ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
และขั้นที่ 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นและได้มีการปรับเพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ช้ันป ีตอนท่ี 2 แบบสอบถามทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิด
วิเคราะห์ และ ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

3.3 ผลการทดสอบเครื่องมือ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ และหาค่าความเช่ือมั่นด้านทัศนคติต่อการคิด
วิเคราะห์ การรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้เท่ากับ 0.84, 0.86 และ 0.82 
ตามล าดับ 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาน าเสนอด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลีย่ของตัวแปรภายในกลุม่โดยใช้สถิติ paired 
t-test และเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Independent t-test ก าหนดนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากทฤษฎีการคิดเชิงวิเคราะห์ ทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะห์ พัฒนารูปแบบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ ที่มีรูปแบบการคิดวิเคราะห์รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5ES) ประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขั้น คือ การสร้างความสนใจ (Engagement) การส ารวจและค้นหา (Exploration) การอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) และการขยายความรู้ (Elaboration) และการประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยผลของโปรแกรมการคิด
วิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ โดยมีกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย ดังนี้   

 

 

 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

212 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
1. กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.5 โดยมีอายุเฉลี่ย 20.70 ปี (S.D. = 0.63 ปี) ส่วนใหญ่ก าลังศึกษา

ในช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 66.0 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 75.0 โดยมีอายุเฉลี่ย 20.75 ปี (S.D. = 0.57 ปี) ส่วนใหญ่
ก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 68.2 ตามล าดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์ การรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิดวิเคราะห์ 
และ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลัง

การทดลอง    

ทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์ n d  SD 
Mean 
Diff 

95%CI t p-value 

ก่อนการทดลอง        
 กลุ่มทดลอง 44 32.79 2.52 

-.14 -1.25-0.98 -0.2434 0.595 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 44 32.93 2.73 
หลังการทดลอง        
 กลุ่มทดลอง 44 37.11 2.51 

3.13 2.00-4.26 5.5082 <0.001 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 44 33.98 2.81 

 
 ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 (p-value<0.001) โดยพบว่า กลุ่มทดลองมีผลต่างค่าเฉลีย่ของคะแนน
ทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 3.13 คะแนน (95% CI=2.00-4.26) 
 
  

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปแบบการคดิวิเคราะห ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์ 

- การสร้างความสนใจ (Engagement)  
- การส ารวจและค้นหา (Exploration)  
- การอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation)  
- การขยายความรู้ (Elaboration)  
- การประเมินผล (Evaluation) 

- การสร้างการมีส่วนรว่มโดยการจัดท า Group Discussion  
- ปรับแนวคิด เจตคติ ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
- กิจกรรม Role play เพื่อดึงศักยภาพแต่ละคนออกมา 

ผลการใช้รูปแบบการคิดวเิคราะห ์
- ทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์  
- การรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิดวิเคราะห์  
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง    

การรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิด
วิเคราะห์ 

n d  SD 
Mean 
Diff 

95%CI t p-value 

ก่อนการทดลอง        
 กลุ่มทดลอง 44 34.54 2.32 

0.14 -0.87-1.14 0.2675 0.394 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 44 34.40 2.45 
หลังการทดลอง        
 กลุ่มทดลอง 44 36.59 2.31 

1.03 0.05-1.98 2.1078 0.019 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 44 35.56 2.23 

 
 ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
เปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนการรับรู้
สมรรถนะตนเองในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value=0.019) โดย
พบว่า กลุ่มทดลองมีผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 1.03 
คะแนน (95% CI=0.05-1.98)  
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและ

หลังการทดลอง    

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ n d  SD 
Mean 
Diff 

95%CI t p-value 

ก่อนการทดลอง        
 กลุ่มทดลอง 44 32.31 3.92 

0.56 -1.17-2.30 0.6486 0.259 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 44 31.75 4.28 
หลังการทดลอง        
 กลุ่มทดลอง 44 36.81 2.39 

3.93 2.33-5.52 4.9024 <0.001 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 44 32.88 4.75 

 
 ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value<0.001) โดยพบว่า กลุ่มทดลองมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 3.93 คะแนน (95% CI=2.33-5.52) 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า พบว่า หลังการทดลองผลต่างคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์ การรับรู้สมรรถนะ
ตนเองในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากการพัฒนาโปรแกรมเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม และ
พัฒนาบนพื้นฐานของนักศึกษาที่พบจริงตามข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ ส่งผลให้รูปแบบหรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ดลยา  แตงสมบูรณ 
(2550) ไดศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรูดว้ยตนเองประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการแสวงหาและค้นพบ
ความรูดว้ยตนเองประกอบการประเมนิตามสภาพจริง มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลีย่ในแต่ละดา้น ไดแก ดา้นการจ าแนก ด้าน
การจัดหมวดหมู ดา้นการสรุปอ้างอิง ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านการคาดการณพยากรณ์สูงขึ้น และหลังการใช้กิจกรรมการ
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แสวงหาและค้นพบความรูด้วยตนเองประกอบการประเมินสภาพจริง พบว่า นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์รายด้าน ไดแก ด้าน
การจ าแนก ด้านการจัดหมวดหมู ดา้นการสรุปอ้างอิง ด้านการประยุกต์ใช้ ดา้นการคาดการณ / พยากรณ์ และรวมทุกด้านสูง
กว่าก่อนใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เบญจมาศ  บุญสิทธ์ิ (2552) ผลการคิดวิเคราะห์และการเรยีนรดูว้ย
โปรแกรมบทเรียนผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการ คิด
วิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพอใจต่อการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก โดยสรุปโปรแกรมบทเรียนเรื่องแรงและความดันที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมสามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนรูแล้วท าให้นักเรียนพอใจและนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นครูผู้สอนควรน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เนื้อหาอื่น ๆ และสาระการเรียนรูอื่น ๆ 
ต่อไปเพื่อใหบ้รรลุผลตามต้องการ 

  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

รูปแบบ หรือ โปรแกรมการคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  5 ขั้นตอน (5ES) 
ประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดการเรยีนรู้ 5 ขั้น คือ การสร้างความสนใจ (Engagement) การส ารวจและค้นหา (Exploration) 
การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) และการขยายความรู้ (Elaboration) และการประเมินผล (Evaluation) สามารถ
ปรับทัศนคติต่อการคิดวิเคราะห์ การรับรู้สมรรถนะตนเองในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้ ควรมี
การขยายกลุ่มในการทดสอบโปรแกรม และน าไปใช้ในนักศึกษาสาขาอื่นเพื่อยืนยันผลของกระบวนการที่พัฒนาขึ้น 

  
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน
ทั้งสิ้น 35 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ ด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมี และการยศาสตร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือ สูง ปาน
กลาง และต่ า  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานสวนมีความเสี่ยงจากการรับสัมผสัสิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และ
การยศาสตร์ ในระดับสูงคือ ความเสี่ยงจากการรับสัมผัสความร้อน  สัมผัสสัตว์มีพิษ สัมผัสสารเคมีก าจัดวัชพืช และท างานท่า
เดิมซ้ าๆนานๆ คิดเป็นร้อยละ 88.6 31.6  31.4 และ 31.4 ตามล าดับ  ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดหาน้ าดื่ม 
ที่สะอาดและเย็นให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดเมื่อต้องท างานกลางแจ้ง จัดให้พนักงานมีเวลาพัก
ที่เหมาะสม จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ลักษณะการท างานที่ถูกต้องเหมาะสม จัดหา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงานให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่
พนักงานตามความเสี่ยงในแต่ละต าแหน่งงาน โดยเฉพาะต าแหน่งงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีควรจัดให้มีการตรวจคัดกรอง
สุขภาพตามความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีนั้นๆ 
 
ค้าส้าคัญ: ความเสี่ยงต่อสุขภาพ  พนักงานสวน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
Abstract 

This study was a cross- sectional descriptive study aiming to assess the health risks of the gardeners 
in department of Physical and Environmental Management Ubon Ratchathani University total 35 persons. 
Data was collected using health risk assessment in physical, biological, chemical and ergonomics. Data was 
analyzed using percentage, mean and standard deviation and risk assessment was defined to 3 levels: high, 
moderate and low.  The study indicated that gardeners got the high risk of physical, biological, chemical, 
and ergonomics exposure which in the factors of heat, herbicides and work in repetitive posture at 88.6% , 
31.6%, 31.4% and 31.4% respectively. Therefore, the agency should provide clean and cool drinking water, 
provide sufficient sun protection when gardeners must be working outdoors, set an appropriate break time 
for gardeners, provide training to protect against the harzards, provide adequate personal protective 
equipment that suits the needs of the gardeners and provide an annual health check among gardeners 
which health care screening should be based on the risk of exposure to chemicals. 
 
Keywords : Health Risk Assessment, Gardeners,  Ubon Ratchathani University 
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1. บทน้า 
 ความเสี่ยงและอันตรายจากการประกอบอาชีพท าสวนนั้นจะพบว่า มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับ
สัมผัสปัจจัยด้าน กายภาพ เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์ ส าหรับความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสปัจจัยทางด้านกายภาพและ
เออร์โกโนมิคส์ เช่นการท างานในที่ที่มีอากาศร้อน จะส่งผลท าให้เกิดการเสียเหง่ือออกมากเกินไป อ่อนเพลีย เป็นลม และ
รวมถึงการ หมดสติได้ นอกจากน้ันยังมีท่าทางในการท างานและสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้เกิดอาการปวดหลัง 
ปวดกล้ามเนื้อ อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และข้อตามมาได้  ความเสี่ยงจากปัจจัยทางด้านสารเคมีหรือการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช จะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาการที่เกิดขึ้ นนั้นจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิด 
ปริมาณ และทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมีนั่นเอง และความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสปัจจัยทางชีวภาพ เช่นการติดเช้ือ
โดยทั่วไป รวมถึงการบาดเจ็บจากการถูกสัตว์กัดต่อยได้ [1] จากการศึกษาของจีรนันท์ จะเกร็ง (2553) พบว่าคนท านาเกลือ
จังหวัดสมุดสงคราม จะมีอาการเพลียร้อน เป็นผด และตะคริวร้อน คิดเป็นร้อยละ 67.19  26.56 และ 6.25 ตามล าดับ และ
ยังพบว่า ระดับความหนักเบาของงานมีความสัมพันธ์กับอาการการเกิดอาการแสดงจากการสัมผัสพลังงานความร้อนขณะ
ท างาน[2] งานสวนและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่หลักใน
การปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ การออกแบบภูมิทัศน์และการจัดการป่าไม้ วางผังบริเวณทั่วไป ควบคุมวัชพืช บ ารุงรักษา
ปลูกซ่อมเสริมต้นไมบ้ริเวณป่าและบรเิวณทั่วไป ปลูกพืชปกคลุม เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ตกแต่ง บ ารุง ดูแลรักษา
พื้นที่ภูมิทัศน์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น แก่สถานศึกษา รักษาความสะอาดบริเวณถนนและ
บริเวณทั่วไป รวมทั้งตกแต่งสถานที่และรักษาความสะอาดโดยเฉพาะบริเวณที่มีพิธีต่างๆ ซึ่งจากภาระงานดังกล่าว อาจเป็น
สาเหตุให้พนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเสี่ยงท่ี
จะได้รับอันตรายจากการท างานได้ 
 จากข้อมูลการส ารวจเบื้องต้น พบว่าในปัจจุบันการท างานของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ในการท าสวนทั้งสิ้น 35 คน แบ่งเป็น 
ลูกจ้างประจ า 4 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 24 คน และลูกจ้างเหมารายเดือน 7 คน ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง เช่น พนักงานสวนถูกก้อนหิน เศษหญ้า กระเด็นโดนอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ขณะใช้เครื่องตัดหญ้าท างาน ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยขณะปฏิบัติงาน และสารเคมีกระเด็นเข้าตา เป็นต้น  กลุ่มพนักงานสวนและ
สิ่งแวดล้อม สังกัดกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคาม
สุขภาพ ในทุกกระบวนการท างาน ไม่ว่าจะเป็น การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เหมาะสม การไม่สวมถุงมือ และ
รองเท้าบู๊ทป้องกันขณะท างานกับสารเคมี การสูดหายใจละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศหรือการรับประทานอาหารและดื่มน้ าที่
มีสารเคมีปนเปื้อน ความเสี่ยงทางชีวภาพภาพจากการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย ในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ตะขาบ กิ้งกือ เป็น
ต้น และความเสี่ยงต่อโรคติดต่อจากสัตว์และคน ความเสี่ยงทางกายภาพและเออร์โกโนมิคส์ จากการท างานในสภาพแวดล้อม
ที่มีอากาศร้อน รวมถึงสภาพการท างานหรือท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งอันตรายจากปัญหาดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงอันตรายในการท างาน และเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาเพื่อการดูแล
สุขภาพของคนงานต่อไป 
 
2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional Descriptive Study)นี้  มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการไดร้ับอันตรายในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนและ
สิ่งแวดล้อม สังกัดกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยท าการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม - 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 35 คน โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อมทุกคน ซึ่งลักษณะงานของพนักงานสวน
และสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย 

- งานตัดแต่งไม้ประดับ 
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- งานตัดหญ้า 
- งานใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ 
- งานใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
- งานดูแลพันธ์ไม้ในเรือนเพาะช า 
- งานเพาะพันธ์ุพืช 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานจัดสวน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผูว้ิจัยใช้แบบประเมินความเสี่ยงจากการท างานของพนักงานสวนและ 

ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลในด้านลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา โรค

ประจ าตัว โดยข้อค าถามเป็นลักษณะเติมข้อความและเลือกตอบ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใด สารเคมีที่ใช้

ในการท างาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะท างาน ระยะเวลาในการท างานแต่ละวัน ลักษณะงานท่ีท าและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละลักษณะงาน โดยข้อค าถามเป็นลักษณะเติมข้อความและเลือกตอบ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งคุกคามสุขภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลขั้นตอนในการท างาน โดยมีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพทั้ง 4 ด้านที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการ

ท างาน ประกอบด้วยสิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน  ความร้อน ความช้ืน และฝุ่นละออง 
สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย สัตว์มีพิษ และยุง/แมลงต่างๆ สิ่งคุกคามทางเคมี ได้แก่ สารก าจัดศัตรูพืช สาร
ก าจัดวัชพืช และสารกันเช้ือรา และสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ ได้แก่ ท่าทางในการท างานที่ไม่เหมาะสม การท างานท่าเดิม
ซ้ าๆ นานๆ และการใช้เครื่องมือท่ีไม่เหมาะสม และระยะเวลาในการท างานแต่ละวัน โดยข้อค าถามเป็นลักษณะเติมข้อความ 

   ส่วนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงทางด้าน

สุขภาพจากสิ่งคุกคามสุขภาพท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ทางด้านกายภาพ ทางด้านชีวภาพ ทางด้านเคมี และทางด้านการยศาสตร์ จะ
ใช้วิธีการจัดระดับความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

ความเสีย่ง =  โอกาสของการเกิดอันตราย × ระดับความเป็นอันตราย  
การจัดระดับความเสี่ยง[3] 
ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง ระดบัความเสีย่งท่ีมีช่วงคะแนนระหว่าง 6 หรือ 9 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ระดับความเสี่ยงท่ีมีช่วงคะแนนระหว่าง 3 หรือ 4 
ระดับความเสี่ยงต่ า หมายถึง มีระดับความเสี่ยงท่ีมีช่วงคะแนนระหวา่ง 1 หรือ 2 

การพิจารณาโอกาสของอันตรายที่เกิดขึ้น คือ  โอกาสที่สิ่งคุกคามจะก่อให้เกิดอันตรายหรือมี โอกาสที่จะสัมผัส
สิ่งคุกคามนั้นต่อผู้ปฏิบัติงาน  โดยมีการจัดระดับโอกาสดังนี้ 
  -  โอกาสน้อย หมายถึง อันตรายนั้นแทบจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดเลย อาจเนื่องมาจาก มีระบบการป้องกันท่ีมีความ
เหมาะสม หรือเป็นเหตุการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้น/ไม่น่าที่จะเกิด 
  -  โอกาสปานกลาง หมายถึง อันตรายนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ปานกลาง หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 
(เกิดขึ้นได้ยาก) 

-  โอกาสมาก หมายถึง อันตรายนัน้มีโอกาสเกดิขึ้นได้มาก เป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นบ่อยครั้ง 
การพิจารณาระดับความรุนแรง คือ ระดับความรุนแรงของอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงาน 

โดยมีการจัดระดับความรุนแรงดังต่อไปนี้ 
- ความรุนแรงเล็กน้อย หมายถึง อันตรายที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ท าให้มีความเจ็บป่วยเล็กน้อย ถึงการเจ็บป่วยที่มีการ

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน เช่น เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เกิดความร าคาญ เป็นต้น 
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- ความรุนแรงปานกลาง หมายถึง อันตรายที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ท าให้มีความเจ็บป่วย แต่ไม่ถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต 
หรือมีการเจ็บป่วยท่ีมีการหยุดงานเกิน 3 วัน เช่น ข้อเคล็ด มีแผลฉีกขาด กระดูกร้าว ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น 

- ความรุนแรงมาก หมายถึง อันตรายที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลท าให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือพิการได้ หรือเป็น
อันตรายที่มีผลต่อกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมากๆ หรือเป็นอันตรายที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วท าให้สูญเสียทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือสร้างขึ้นโดยการก าหนดขอบเขต โครงสร้างเนื้อหาและสร้างแบบประเมินให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ ผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC (Index of Item Objective Congruence)  ซึ่งข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จะถูกเลือกน ามาใช้เป็นแบบ
ส ารวจเพื่อรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
-  ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์พนักงานสวนและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล ตามแบบส ารวจ  

ที่จัดท าข้ึน  เก็บข้อมูลระหว่างเดือน สิงหาคม – เดือนกันยายน 2559  
 -  น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน แล้วน ามาประเมินความเสี่ยง 
 -  ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของ

ผู้ปฏิบัติงาน และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
3. ผลการศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าพนักงานสวนทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 43.7 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
7.243) มีอายุอยู่ในช่วง 40 - 49 ปี คิดเป็น ร้อยละ 54.3 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 88.6 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 42.9 และพนักงานสวนไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 91.4  

ส าหรับการจัดการสภาพแวดล้อมและลักษณะในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานมาแล้ว
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 57.2 การใช้สารเคมีในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
และปุ๋ย ร้อยละ 97.4   94.4 และ 82.9 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างสวมหมวก และใช้ผ้าปิดปาก – ปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน  
คิดเป็นร้อยละ 91.4 และ 82.9 ตามล าดับและกลุ่มตัวอย่างสวมใส่กางเกงขายาวและเสื้อแขนยาวรวมถึงรองเท้าบู๊ทในขณะ
ปฏิบัติงานทุกคน พนักงานมีลักษณะการยืนท างานติดต่อกันนาน 5-8 ช่ัวโมง รองลงมาจะเป็นลักษณะการท างานที่ต้องใช้มือ
ทั้งสองข้างอย่างเต็มที่ และมีการเคลื่อนไหวของมือหรือข้อมือที่ซ้ าๆ รวมไปถึงลักษณะงานที่มีการเดินติดต่อกันนาน 5 -8 
ช่ัวโมง ร้อยละ 77.1  68.6 และ 65.7 ตามล าดับ รายละเอียดดัง ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของสภาพแวดล้อมและลักษณะในการท างานของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม สังกัด 
    กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(N = 35) 

สภาพแวดล้อมและลักษณะในการท้างาน จ้านวน  ร้อยละ 
ระยะเวลาในการท้างานของพนักงานสวน   
          ต่ ากว่า 5 ปี 9 

 
25.7 

 
.70 

          5-10 ปี 6 17.1 
          มากกว่า 10 ปี ข้ึนไป 20 57.2 
การใช้สารเคมีในการปฏิบัติงานของพนักงานสวน *1 
          สารเคมีก าจดัวัชพืช 34 97.4 
          สารเคมีก าจดัศัตรูพืช 33 94.4 
          ปุ๋ยเคมี 29 82.9 
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หมายเหตุ: *1 หมายถึงตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

การประเมินการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพในแต่ละต้าแหน่งงาน ผลการประเมินการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพของ
พนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อพิจารณาการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงที่สูงที่สุดตามแต่ละลักษณะงาน 
พบว่า พนักงานรักษาความสะอาด สัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางด้านกายภาพคือ ความร้อนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91.4 พนักงานจัด
สวน สัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางชีวภาพ คือสัมผัสเช้ือราสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77.1 พนักงานใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
สัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางด้านเคมีสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 และพนักงานตัดหญ้าสัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ คือใช้
เครื่องมือท่ีไม่เหมาะสมสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.0 รายละเอียดดัง แผนภูมิภาพท่ี 1 

  

          สารกันเช้ือรา 18 53.6 
 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน  *1 

  

          หมวก 32 91.4 
ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก 33 

 
82.9 

 
กางเกงขายาว  เสื้อแขนยาวและรองเท้าบู๊ท 35 100.0 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานสวน  ชม./วัน 
          5 ช่ัวโมงต่อวัน 2 5.6 
          6 ช่ัวโมงต่อวัน 8 22.2 
          7 ช่ัวโมงต่อวัน 1 5.5 
          8 ช่ัวโมงต่อวัน 24 66.7 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานสวน ใน 1 สัปดาห์ 
          ปฏิบัติงานทุกวัน (จันทร์-ศุกร์) 35 100.0 
ลักษณะการท้างานของพนักงานสวน *1   
          ก้มหลังหรือศีรษะตดิต่อกันนาน 5-8 ชม. 20 57.1 
          ยืนติดต่อกันนาน 5-8 ชม. 27 77.1 
          เดินติดต่อกันนาน 5-8 ชม. 23 65.7 
          ใช้มือท้ังสองข้างอย่างเต็มที่และมีการ
เคลื่อนไหวของมือหรือข้อมือท่ีซ้ าๆ   

24 68.6 

หมายเหต ุ   
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ตัดแต่งไม้ประดับ

ตัดหญ้า

ใส่ปุ๋ย

ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

ดูแลพันธ์ุไม้ในเรือนเพาะพันธ์ุ

เพาะพันธ์ุพืช

งานรักษาความสะอาด

งานจัดสวน

แผนภูมิภาพที่ 1 แสดงร้อยละการรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านท่ีสูงที่สุดตามลักษณะงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การประเมินความเสี่ยง จากการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพของพนักงานสวนพบว่า พนักงานสวนมีความเสี่ยงจากการ
รับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และการยศาสตร์ ในระดับสูงคือ ความเสี่ยงจากการรับสัมผัสความร้อน  
สัตว์มีพิษ สารเคมีก าจัดวัชพืช และการท างานในท่าเดิมซ้ าๆนานๆ คิดเป็นร้อยละ 88.6 31.6 31.4 และ31.4 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละ การประเมินความเสีย่งต่อสุขภาพของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อมสังกัดกองบริหารกายภาพ 
    และสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (N = 35) 
 

สิ่งคุกคามสขุภาพที่พบ โอกาสของการเกิด
อันตราย1 

ระดับความเป็นอันตราย2 ระดับความเสี่ยง 

จ้านวน(ร้อยละ) จ้านวน(ร้อยละ) จ้านวน(ร้อยละ) 
1 2 3 1 2 3 ต้่า ปาน

กลาง 
สูง 

สิ่งคุกคามทางด้านกายภาพกายภาพ 
1. ความร้อน 1 

(2.9) 
2 

(5.7) 
32 

(91.4) 
1 

(2.9) 
21 

(60.0) 
13 

(31.1) 
1 

(2.9) 
3 

(8.6) 
31 

(88.6) 
2. เสียงดัง 14 

(40.0) 
11 

(31.4) 
10 

(28.6) 
15 

(42.9) 
10 

(28.6) 
10 

(28.6) 
14 

(40.0) 
10 

(28.6) 
11 

(31.4) 
3. แสงสว่าง 4 

(11.4) 
18 

(51.4) 
13 

(37.1) 
7 

(20.0) 
17 

(48.6) 
11 

(31.4) 
6 

(17.1) 
17 

(48.6) 
12 

(34.3) 
4. ความชื น 9 

(25.7) 
14 

(40.0) 
12 

(34.3) 
20 

(57.1) 
6 

(17.1) 
9 

(25.7) 
20 

(57.1) 
5 

(14.3) 
10 

(28.6) 
5. ความสั่นสะเทือน 9 

(25.7) 
20 

(57.1) 
6 

(17.1) 
8 

(22.9) 
20 

(57.1) 
7 

(20.0) 
11 

(31.4) 
16 

(45.7) 
 
8 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

222 

สิ่งคุกคามสขุภาพที่พบ โอกาสของการเกิด
อันตราย1 

ระดับความเป็นอันตราย2 ระดับความเสี่ยง 

จ้านวน(ร้อยละ) จ้านวน(ร้อยละ) จ้านวน(ร้อยละ) 
1 2 3 1 2 3 ต้่า ปาน

กลาง 
สูง 

(22.9) 
6. ฝุ่นละออง 9 

(25.7) 
12 

(34.3) 
14 

(40.0) 
13 

(37.1) 
12 

(34.3) 
10 

(28.6) 
13 

(37.1) 
10 

(28.6) 
12 

(34.3) 
สิ่งคุกคามทางด้านชีภาพ 
1. แบคทีเรีย 14 

(40.0) 
12 

(34.3) 
9 

(25.7) 
15 

(42.9) 
13 

(37.1) 
7 

(20.0) 
17 

(48.6) 
10 

(28.6) 
8 

(22.9) 
2. เชื อรา 17 

(48.6) 
11 

(31.4) 
7 

(20.0) 
18 

(51.4) 
10 

(28.6) 
7 

(20.0) 
18 

(51.4) 
8 

(22.9) 
9 

(25.7) 
3. สัตว์มีพิษ 
 

14 
(40.0) 

11 
(31.4) 

10 
(28.6) 

15 
(42.9) 

10 
(28.6) 

10 
(28.6) 

14 
(40.0) 

10 
(28.6) 

11 
(31.4) 

4. ยุง/แมลงต่างๆ 17 
(48.6) 

11 
(31.4) 

7 
(20.0) 

18 
(51.4) 

10 
(28.6) 

7 
(20.0) 

18 
(51.4) 

8 
(22.9) 

9 
(25.7) 

สิ่งคุกคามทางด้านเคม ี
1. สารก้าจัดศัตรูพืช 3 

(8.6) 
26 

(74.3) 
6 

(17.1) 
0 

(0.0) 
26 

(74.3) 
9 

(25.7) 
1 

(2.9) 
24 

(68.6) 
10 

(28.6) 
2. สารกันเชื อรา 10 

(28.6) 
22 

(62.9) 
3 

(8.6) 
8 

(22.9) 
23 

(65.7) 
4 

(11.4) 
10 

(28.6) 
20 

(57.1) 
5 

(14.3) 
3. สารก้าจัดวัชพืช 1 

(2.9) 
23 

(65.7) 
11 

(31.4) 
1 

(2.9) 
26 

(74.3) 
8 

(22.9) 
1 

(2.9) 
23 

(65.7) 
11 

(31.4) 
สิ่งคุกคามทางด้านการยศาสตร์ 
1. ท่าทางในการท้างานที่
ไม่เหมาะสม 

14 
(40.0) 

16 
(45.7) 

5 
(14.3) 

13 
(37.1) 

20 
(57.1) 

2 
(5.7) 

14 
(40.0) 

16 
(45.7) 

5 
(14.3) 

2. ท้างานท่าเดิมซ ้าๆ
นานๆ 

13 
(37.1) 

11 
(31.4) 

11 
(31.4) 

14 
(40.0) 

16 
(45.7) 

5 
(14.3) 

15 
(42.9) 

9 
(25.7) 

 

11 
(31.4) 

3. ใช้เคร่ืองมือท่ีไม่
เหมาะสม 

15 
(42.9) 

16 
(45.7) 

4 
(11.4) 

16 
(45.7) 

17 
(48.6) 

2 
(5.7) 

17 
(48.6) 

8 
(22.9) 

10 
(28.6) 

หมายเหตุ 1 หมายถึง     1 โอกาสของการเกิดอันตรายมีโอกาสน้อย เป็นเหตุการณ์ทีย่ากจะเกดิขึ้น 
       2 โอกาสของการเกิดอันตรายมีโอกาสปานกลาง 
       3 โอกาสของการเกิดอันตรายมีโอกาสมาก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
  2 หมายถึง     1 ความรุนแรงเล็กน้อย/บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ 
       2 ความรุนแรงปานกลาง 
       3 ความรุนแรงมาก /บาดเจบ็ในระดับที่รุนแรง 

3 หมายถึง  เกณฑ์การประเมินความเสีย่ง คือ การน าโอกาสของการเกิดอันตรายคูณด้วยระดับความเป็นอันตราย 
โดยน าคะแนนท่ีไดม้าจัดล าดบั ดังนี้ ได้ค่าในช่วงคะแนน 6 หรือ 9  (ระดับความเสี่ยงสูง)  ได้ค่าในช่วงคะแนน 3 หรือ 4 
(ระดับความเสีย่งปานกลาง) และ ได้ค่าในช่วงคะแนน 1 หรือ 2 (ระดับความเสี่ยงต่ า) 
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4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
สิ่งคุกคามทางสุขภาพจากการท้างานของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม  พนักงานสวนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม มีโอกาสสัมผัสต่อสิ่งคุกคามสุขภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต าแหน่งรักษาความสะอาด 
สัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางด้านกายภาพคือ ความร้อนถึงร้อยละ 91.4 พนักงานต าแหน่งจัดสวน สัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางชีวภาพ คือ
สัมผัสเชื้อราสูง พนักงานต าแหน่งงานใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชสัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางด้านเคมีซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
สารก าจัดวัชพืช และพนักงานต าแหน่งงานตัดหญ้าสัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์คือใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมสูงที่สุด 
ซึ่งจะเห็นว่าการสัมผัสความร้อนของพนักงานโดยปกติร่างกายจะปรับตัวให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล หากไม่สามารถปรับตัวได้จะ
ท าให้เกิดอาการผิดปกติเช่น  เป็นลม อ่อนเพลีย เป็นตระคริวจากความร้อน ในรายที่รุนแรงอาจเป็นลมร้อน (Heat stoke) ท า
ให้เสียชีวิตได้ [4]ซึ่งผลกระทบจากความร้อนท่ีพนักงานได้รับหรือท่ีเรียกว่า ดัชนีความเค้นความร้อน นอกจากจะประกอบด้วย 
ความร้อนจากบรรยากาศแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นความชื้นสัมพัทธ์ รังสีความร้อน 
ความเร็วลม อัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายของพนักงาน และชุดที่สวมใส่ [5] นอกจากนี้การรับสัมผัสเชื้อราในขณะ
ปฏิบัติบัติงานอาจส่งผลระทบต่อผิวหนัง เยื่อเมือกและอวัยวะภายในของพนักงานได้ และการได้รับสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรพูชื
โดยเฉพาะสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส และออร์กาโนคลอรีนของพนักงาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานโดย มีฤทธิ์
ขัดขวางการท างานของระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทรอบนอก โดยจะจับกับตัวเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งมี
หน้าที่ส่งสัญญาณประสาทหยุดการท างาน ผลการจับตัวกับเอ็นไซม์ท าให้ปริมาณของเอ็นไซม์ลดลง และมีผลต่อกล้ามเนื้อ
ต่างๆ ต่อมต่างๆ และกล้ามเนื้อเรียบ ซึ่งควบคุมอวัยวะต่างๆ ในการท างานมากกว่าปกติ เนื่องจากปริมาณเอ็นไซม์โคลีน
เอสเตอเรสมีไม่มากพอที่จะหยุดการท างาน พบอาการ ม่านตาหรี่ หายใจล าบาก เวียนศีรษะ อาเจียน มือสั่น เดินโซเซ ชัก 
หมดสติ ระบบกล้ามเนื้อพบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะคริว ที่กล้ามเนื้อ  ต่อมต่างๆ ต่อมน้ าลายขับน้ าลายออกมามาก ต่อม
เหง่ือขับเหง่ือออกมามาก[6]ลักษณะงานที่มีการใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม และการท างานซ้ าๆนานๆ ส่งผลกระทบต่อระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal symptoms) ของพนักงานได้[7] ซึ่งการศึกษาของอรรถพล  แก้วนวล และคณะ 
(2557) พบว่า ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนั้นพบว่ามีอาการผิดปกติมากที่สุดอยู่ท่ี  หลังส่วนล่างและร่างกาย
ส่วนบนคือ คอและไหล่[8] การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรีชา ชัยชนันท์ และคณะ (2557) พบว่า ปัจจัยทางการย
ศาสตร์คือการใช้แขนท างานซ้ าๆของแรงงานนอกระบบสูงถึงร้อยละ 94.42 และแรงงานนอกระบบมีอาการปวดระบบโครงร่าง
กล้ามเนื้อ เช่น ปวดไหล่ และแขน ปวดกล้ามเนื้อหลัง ปวดกล้ามเนื้อคอ คิดเป็นร้อยละ 76.52  65.04  และ 48.15 ตามล าดบั 
[9] ทั้งนี้ แนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สามารถท าได้คือ การแนะน าให้ผู้ที่ท างานออกก าลังกายเป็นประจ า  
พยายามหลีกเลี่ยงการท างานในท่าทางที่รู้สึกไม่สบายหรือกิจกรรมที่ล าตัว/แขน/ขาถูกยืดให้มากที่สุด โดยอาจจัดอบรมให้
ค าแนะน าท่าทางในขณะท างานที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานให้มีความเหมาะสม หลีกเลี่ยงการท างานนท่า
ยืนและเดินเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงการท างานในท่าก้ม-เงยบ่อยๆ [10] 

การประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพของพนักงานสวน พบว่า พนักงานสวนมีความเสี่ยงจาก
การรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และการยศาสาตร์ ในระดับสูงคือ ความเสี่ยงจากการรับสัมผัสความ
ร้อน  สัมผัสสัตว์มีพิษ สัมผัสสารเคมีก าจัดวัชพืช และท างานท่าเดิมซ้ าๆนานๆ คิดเป็นร้อยละ 88.6 31.6  31.4 และ 31.4 
ตามล าดับ  ซึ่งจะเห็นว่าการสัมผัสความร้อน ส่งผลให้พนักงานสวนมีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด เนื่องจากพนักงานสวนส่วนใหญ่ 
ท างานกลางแจ้ง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นลักษณะร้อนช้ืน อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ที่ 27.90 องศา
เซลเซียส[11] ดังนั้น ด้วยลักษณะงานจึงท าให้พนักงานได้รับสัมผัสความร้อนจากการท างานมากที่สุด ซึ่งการสัมผัสความร้อน
สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานตามที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยเหตุนี้หน่วยงานต้นสังกัดควรให้ความส าคัญในการ
พิจารณาดูแลพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาน้ าดื่มที่สะอาดและเย็น ให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
แสงแดดเมื่อต้องท างานกลางแจ้ง เช่นร่มขนาดใหญ่ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้  จัดให้พนักงานมีเวลาพักที่เหมาะสมเป็นต้น ส่วน
การสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพในด้านอื่นๆ  เช่นสัตว์มีพิษ สารก าจัดวัชพืช และการท างานซ้ าๆนานๆ ส่งผลให้พนักงานมีระดับ
ความเสี่ยงสูงนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากสิ่งคุกคามสุขภาพดังกล่าว รวมถึง
แนะน าลักษณะการท างานที่ถูกต้องเหมาะสม และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ตามลักษณะงานให้กับพนักงาน
อย่างเพียงพอ  
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ข้อเสนอแนะ 
1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงาน ตามความเสี่ยงที่พนักงานได้รับในแต่ละต าแหน่งงาน โดยเฉพาะ

ต าแหน่งงานท่ีต้องสัมผัสกับสารเคมีควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงจากการสัมผัสสาร ก าจัดศัตรูพืชเพื่อดู
ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรที่สัมผัสสารเคมี ก าจัดแมลงกลุ่ม carbamate และกลุ่ม organophosphate[12] 

2. จัดอบรมหลักการท างานเพื่อความปลอดภัย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน แนะน า
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช สารเคมีก าจัดวัชพืช และสารกันเช้ือรา ในด้านของความรู้ในเรื่องของ
อันตราย วิธีการใช้ และวิธีในการเก็บรักษา การดูแลตนเองในเบื้องต้นเมื่อได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการใช้สารเคมี ได้
อย่างถูกต้องและถูกวิธี  รวมถึงการท างานให้ถูกหลักการยศาสตร์ เป็นต้น 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้กับพนักงานตามต าแหน่งงานเช่น 
ถุงมือ รองเท้าบู๊ท เป็นต้น จัดหาน้ าดื่มที่เย็นและสะอาดให้กับพนักงานท่ีต้องท างานกลางแจ้ง จัดหาร่มขนาดใหญ่ให้พนักงานท่ี
ต้องท างานกลางแจ้งได้มีจุดพักตามความเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ 

พฤติกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ ระดับทัศนคติ กับระดับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 371 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยวิธีการ 
การหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติทดสอบ
ความสัมพันธ์ โดยใช้ Chi – Square test   

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 68.5 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ช้ันปีการศึกษาปีท่ี 3 มี
ระดับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็น ร้อยละ 81.4  ทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยา
ยนต์อยู่ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 99.5 และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 99.5 จากผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์และระดับทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
แก่นักศึกษา  ส่งเสริม รณรงค์ให้เกิดทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือโครงการนั้นๆ และจัดหน่วยเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงท่ีนักศึกษาท าผิดกฎจราจรอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้
มีความรู้ ความเข้าใจ มีวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตจุากการขับข่ีรถจักรยานยนต์มากยิ่งขึ้น 

  
ค้าส้าคัญ : ความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรม  การขับข่ีรถจักรยานยนต์ นักศึกษา 
 

Abstract 
This study is a cross – sectional descriptive study. The purpose was to Knowledge, attitude, behavior, 

and relationship between knowledge level Attitude of motorcycle drivers in Ubon Ratchathani University. 
The samples were 371 Ubon Ratchathani University personnel. Data were collected by using self 
administered questionnaires and were, analyzed by descriptive statistics including percentage, mean, 
standard deviation, and Chi – Square test were used to relationship test statistics. 

The results showed that the expectations of the samples were 68.5% female. Mostly studied in the 
third year. The level of knowledge about motorcycle driving is improving 81.4%. The attitude about driving 
a motorbike was at a good level 99.5%. Motorcycle driving behavior was at a high level of 99.5%. From the 
analysis of the relationship between knowledge, attitude and motorcycle driving behavior, Knowledge of 
motorcyclists and the attitude about driving a motorcycle relationship with motorcycle driving behavior no 
statistical significance (p > 0.05). 
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Ubon Ratchathani University training on knowledge of motorcycle driving in both theoretical and 
practical aspects should be organized, promote, campaign have a positive attitude to driving a motorcycle. 
Have students participate in activities or projects and the risk of traffic accidents among students is often 
overlooked for students to have knowledge, discipline to drive a motorcycle and prevention of motorcycle 
accidents even more. 

 
Keywords : Knowledge, Attitude, Behavior, Motorcycle Driving, Student   
 
1.  บทน้า  

การพัฒนาประเทศท าให้ประเทศไทยเกิดความเจริญเตบิโตทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  โดยภาครฐั
และเอกชนมีการก่อสร้างถนนและพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง  ท าให้การเดินทางมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ประชาชนจึงหันมาใช้รถส่วนตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ เช่น การจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการณ์ว่า ในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 3,000 คน  ท า
ให้การประชุมสมัชชาประชาชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 รับรองค าประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก โดย
ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน[1]  

จากข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรทางรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศในปี 2553 – 2558 มีจ านวนคดีอุบัติเหตุมากกว่าจ านวนคดี
อุบัติเหตุทางยานพาหนะอื่นๆ ทุกปี  โดยข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 พบว่า มีคดี
อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ที่ได้รับแจ้งมากที่สุด จ านวน 25,652 ราย[2] เพราะรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ประชาชนนิยม
ใช้ สังเกตได้จากจ านวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมีจ านวนมากกว่ายานพาหนะอื่นๆ ซึ่งจ านวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 1,815,000 คัน และจ านวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ใหม่ทั่วประเทศในเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จ านวน 991,000 คัน โดยมีรถจักรยานยนต์ที่จด
ทะเบียนใหม่ต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 – 6,000 คัน[3]  

อีกทั้ง ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance : IS) พบว่า กลุ่มอายุ 15 – 19 ปี เกิดอุบัติเหตุทาง
รถจักรยานยนต์เป็นอันดับหนึ่ง  กลุ่มอายุ 20 – 24 ปี เกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์รองลงมาเป็นอันดับสอง[4] และกลุ่มอายุ 15 
– 24 ปี มีแนวโน้มสัดส่วนของการเสียชีวิตต่อแสนประชากรจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้นอย่างช้าๆ ทุกปี  

จังหวัดอุบลราชธานีเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ปี 2553 – 2558 มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี และอ าเภอวารินช า
ราบ มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด รองจากอ าเภอเมืองอุบลราชธานี[5]  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในอ าเภอวารินช าราบ ที่มีนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็น
พาหนะ อีกท้ังนักศึกษาอยู่ในช่วงอายุของกลุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจราจรทางรถจักรยานยนต์  และจากข้อมูลการเข้ารับการรักษา
ที่แผนกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ในป ี2559 มีนักศึกษาเข้ารับการรักษาจากการประสบ
อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จ านวน 1,715 ราย  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป ี2558[6] ด้วยข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
ความรู้  ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เพื่อน าข้อมูลที่ได้
ประกอบในการก าหนดแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

  วัตถุประสงค ์
1) เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยายนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
 
2.  วัสดุอุปกรณ์และวิธีด้าเนินการวิจัย  

1) รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (Cross - sectional Descriptive Research) 
2) ประชากรและตัวอย่าง  
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ประชากรที่ใช้เพื่อศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 15,629 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 371 คน ค านวณขนาดตัวอย่างโดย

ใช้สูตร 
  
 

 
เมื่อ   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = จ านวนประชากรทั้งหมด เท่ากับ 15,629 คน 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่างท่ียอมรับได้ เท่ากับ 5 % 
p = สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี[7]  
Z = พื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐาน ซึ่งก าหนดไว้ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถติิ α = 0.05 ดังนั้น Zα/2 มีค่าเท่ากับ 1.96 

=  
[15,629 × (1.96)2 × 0.446 ×  0.554]

[(0.05)2 × 15,628] + [(1.96)2 × 0.446 × 0.554]
 

=  370.69 

ซึ่งได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 371 คน 

การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อได้จ านวนประชากรทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย แล้วจึงท าการสุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2559 ทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย 
จ านวน 15,629 คน โดยสุ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified sampling) ตามสัดส่วนประชากร เพื่อให้ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จึงมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 371 คน จากนั้นท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportionate. 
Stratified Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้สร้างแบบสอบถามจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและประยุกต์มาจาก

แบบสอบถามของงานวิจัย[7] โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นลักษณะแบบสอบถามตรวจรายการ (Check lits) และแบบสอบถามให้เติม

ข้อมูล รวมจ านวนท้ังสิ้น 12 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 

12 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
ส่วนท่ี 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน 12 ข้อ 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ ได้แก่ 

ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ จ านวน 12 ข้อ  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าเครื่องมือไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่

เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 – 1.00 

2. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของความรู้เกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยวิธีคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
20 (KR – 20) ได้ค่า เท่ากับ 0.58 และหาค่าความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์  พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ เท่ากับ 0.80 และ 0.82 ตามล าดับ 

3. ส ารวจพ้ืนท่ี วางแผน ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม น าข้อมูลมาลงรหัส 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีน าเสนอโดยใช้ความความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน 12 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ดังนั้น คะแนนเต็มจึงเป็น 12 
คะแนน ค านวณร้อยละของระดับความรู้เกี่ยวกับการขับรถจักรยานยนต์  โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับความรู้ (Boom, 1998) 
ดังนี ้

ความรู้ระดับดี หมายถึง คะแนนตั้งแต่ 10 – 12 คะแนน 
  (ร้อยละ 80 – 100) 
ความรู้ระดับปานกลาง หมายถึง คะแนนตั้งแต่ 8 – 9 คะแนน 
  (ร้อยละ 60 – 79) 
ความรู้ระดับปรับปรุง หมายถึง คะแนนตั้งแต่ 0 – 7 คะแนน 
  (ร้อยละ 0 – 59) 

ส่วนท่ี 3 ทัศนคติในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ มีการเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

- น าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ของค าตอบแต่ละข้อ แล้วให้คะแนนในแต่ละข้อ ดังนี ้

 ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5  คะแนน 1  คะแนน 
เห็นด้วย 4  คะแนน 2  คะแนน 
ไม่แน่ใจ 3  คะแนน 3  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย 2  คะแนน 4  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1  คะแนน 5  คะแนน 

- ระดับทัศนคติ ท าการรวมคะแนน จ านวน 12 ข้อ ดังนั้น คะแนนเต็มจึงเป็น 60 คะแนน ค านวณร้อยละของ
ทัศนคติในการขบัรถจักรยานยนต์ โดยมีเกณฑ์การแปรผลทัศนคติภาพรวม (Best, 1977)  ดังนี ้

อันตรภาคชั้น = 
คะแนนเฉลีย่สูงสดุ – คะแนนเฉลีย่ต่ าสดุ 

จ านวนช้ัน 

แทนค่า = 
60 - 12 

    =   16 
3 

ทัศนคติระดับดี หมายถึง คะแนน 34 – 60 คะแนน 
ทัศนคติระดับปานกลาง หมายถึง คะแนน 17 – 33 คะแนน 
ทัศนคติระดับปรับปรุง หมายถึง คะแนน 1 – 16 คะแนน 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีการเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้  

- ข้อมูลมาแจกแจงความถี่ของค าตอบแต่ละข้อ แล้วให้คะแนนในแต่ละข้อ ดังนี ้

 ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 
ปฏิบัติเป็นประจ า 4  คะแนน 1  คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง 3  คะแนน 2  คะแนน 
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 2  คะแนน 3  คะแนน 
ไม่เคยปฏิบัติ 1  คะแนน 4  คะแนน 

- ระดับพฤติกรรม ท าการรวมคะแนน จ านวน 12 ข้อ ดังนั้น คะแนนเต็มจึงเป็น 48 คะแนน ค านวณร้อยละของ
พฤติกรรมในการขับรถจักรยานยนต์ โดยมีเกณฑ์การแปรผลพฤติกรรมภาพรวม (Best, 1977) ดังนี ้
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อันตรภาคชั้น = 
คะแนนเฉลีย่สูงสดุ – คะแนนเฉลีย่ต่ าสดุ 

จ านวนช้ัน 

แทนค่า = 
48 - 12 

    =   12 
3 

พฤติกรรมระดับดี หมายถึง คะแนน 25 – 48 คะแนน 
พฤติกรรมระดับปานกลาง หมายถึง คะแนน 13 – 24 คะแนน 
พฤติกรรมระดับปรับปรุง หมายถึง คะแนน 1 – 12 คะแนน 

2) สถิติเชิงอนมุาน  (Inferential Statistics) 
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยทดสอบความสัมพันธ์

วิเคราะห์ทีละตัวแปร (Univariate analysis) ด้วยสถิติ Chi – square test หรือ Fisher’s Exact test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
3.  ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.5 สังกัดคณะบริหารศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 24.0 ส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 39.6 มีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจ า ร้อยละ 88.7 มีประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์
มากกว่า 6 ปี ร้อยละ 44.5 ส่วนใหญ่เริ่มขับข่ีรถจักรยานยนตค์รั้งแรกก่อนเข้ามหาวิทยาลยั ร้อยละ 87.6 และมีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.5 มีหมวกนิรภัย ร้อยละ 88.4 ทราบว่าหมวกนิรภัยที่ครอบครองได้มาตรฐาน ร้อยละ 90.8 ส่วน
ใหญ่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 63.3 ไม่เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 92.7 และมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 9.2 โรคประจ าตัวที่
พบมากที่สุด คือ โรคกระเพาะอาหาร ร้อยละ 67.4 เมื่อพิจารณาการได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในรอบ 1 ปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 15.4 เคยได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  โดยร้อยละ 73.4 สวมหมวกนิรภัยขณะเกิดเหตุ และ
ร้อยละ 77.3 ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเล็กน้อย 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนตข์องกลุ่มตัวอย่าง (n = 371)  

ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจกัรยานยนต์ ตอบถูก ตอบผิด 
1. ตามกฎหมายจราจรอนุญาตใหร้ถจักรยานยนต์ซ้อนได้ไมเ่กิน 1คน 19.7 80.3 
2. การขับรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง ต้องขับชิดถนนทางด้านซ้าย 98.1 1.9 
3. เมื่อต้องการขับรถจักรยานยนต์แซงรถคันอื่น ควรขับรถแซงด้านขวา เว้นระยะห่างจากรถที่แซง

พอสมควรจึงปลอดภัย 
79.5 20.5 

4. การกลับรถเมื่อมรีถอื่นสวนมา สามารถกลับรถได้อย่างปลอดภัย เมือ่มีระยะห่างจากรถท่ีสวนมา
อย่างน้อย 100 เมตร 

20.2 79.8 

 
จากตารางที ่1 ความรู้เกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ จ านวน 12 ข้อ เป็นค าถามในประเด็นเรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย

จราจร การสวมหมวกนิรภัย การให้สัญญาณไฟ สัญญาณไฟจราจร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการ
ขับรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง ต้องขับชิดถนนทางด้านซ้าย ร้อยละ 98.1 มีความรู้ไม่ถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ซ้อนได้ไม่เกิน 1 คน ร้อยละ 80.3  
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความรู้เกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 371) 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต ์ จ้านวน ร้อยละ 

ระดับด ี 14 3.8 
ระดับปานกลาง 55 14.8 
ระดับปรับปรุง 302 81.4 

ระดับความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปรับปรุง Mean = 6.07 S.D. = 1.83 

จากตารางที่ 2 เมื่อจัดกลุ่มระดับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ จากคะแนนทั้งหมด 12 คะแนน เป็น 3 กลุ่ม พบว่า 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ในระดับปรับปรุงมากที่สุด ร้อยละ 81.4 (Mean = 6.07, S.D. = 1.83) 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของทัศนคติเกี่ยวกับการขับข่ีรถ จักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 371) 

ทัศนคต ิ
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. การสวมหมวกนิรภัยช่วยป้องกันอุบัติเหตจุากการขับ
รถจักรยานยนต์

56.9 30.7 5.9 5.9 0.6 

2. เมาไม่ขับ เป็นสิ่งที่ผู้ขับควรปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด 71.7 24.0 2.7 1.1 0.5 
3. การขับรถตามกฎจราจร ช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุ 6.5 8.4 5.7 32.3 47.1 
4. รถจักรยานยนต์ไม่จ าเป็นต้องมีกระจกข้าง เพราะหันไปมอง

สะดวกกว่า
62.5 33.4 2.4 1.1 0.6 

จากตารางที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน 12 ข้อ เป็นค าถามในประเด็นเรื่อง การสวมหมวก
นิรภัย ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ การปฏิบัติตัวในขณะขับรถ การเคารพกฎจราจร ความพร้อมของร่างกาย ความพร้อม
ของรถก่อนขับขี่ การดื่มสุรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับการเมาไม่ขับ  เป็นสิ่งที่ผู้ขับควรปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด ร้อยละ 71.7 ในส่วนทัศนคติที่ไม่เหมาะสมนั้น มีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมมากที่สุดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 
ไม่จ าเป็นต้องมีกระจกข้างเพราะหันไปมองสะดวกกว่า ร้อยละ 62.5  

ตารางที่ 4 แสดงระดับทัศนคตเิกีย่วกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 371) 

ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ จ้านวน ร้อยละ 
ระดับด ี 369 99.5 
ระดับปานกลาง 2 0.5 
ระดับปรับปรุง 0 0.0 

ระดับทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับดี Mean = 47.8 S.D. = 5.98 

จากตารางที่ 4 เมื่อจัดกลุ่มระดับทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ จากคะแนนทั้งหมด 60 คะแนนเป็น 3 กลุ่ม  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับดีมากที่สุด เป็นร้อยละ 99.5 (Mean = 47.8, S.D. = 5.98) 

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ตารางที่ 5 แสดงร้อยละ ของพฤตกิรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 371) 

พฤติกรรม เป็นประจ้า บ่อยครั ง บางครั ง ไม่เคยปฏิบัต ิ

1. ขับรถย้อนศร หรือไม่ขับรถไปตามทิศทางที่ก าหนด 7.5 18.3 64.7 9.5 
2. เปิดไฟเลี้ยว หรือให้สัญญาณมือก่อนเลี้ยว 63.1 25.9 10.0 1.0 
3. ดื่มสุรา ก่อนขับรถ 3.5 5.7 21.0 69.8 
4. พก ใบอนุญ าตขั บขี่ ร ถ จั ก ร ย าน ยนต์  เ มื่ อ ขั บ

รถจักรยานยนต์ 
48.5 29.4 10.2 11.9 

 
จากตารางที่ 5 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน 12 ข้อ เป็นค าถามในประเด็นเรื่อง การสวมหมวกนิรภัย 

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ การปฏิบัติตัวในขณะขับรถ การปฏิบัติตามกฎจราจร ความพร้อมของร่างกาย ความพร้อมของ
รถก่อนขับข่ี การดื่มสุรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการไม่ดื่มสุรา ก่อนขับรถ
มากที่สุด ร้อยละ 69.8 (Mean = 3.57, S.D. = 0.76) ในส่วนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่เหมาะสมนั้น พฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมมากท่ีสุด คือ ขับรถย้อนศร หรือไม่ขับรถไปตามทิศทางที่ก าหนด ร้อยละ 9.5  

ตารางที่ 6 แสดงระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 371) 

ระดับพฤติกรรมการขับขี่รถจกัรยานยนต์ จ้านวน ร้อยละ 
ระดับด ี 369 99.5 
ระดับปานกลาง 2 0.5 
ระดับปรับปรุง 0 0.0 

ระดับพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับดี Mean = 34.5 S.D. = 4.09 
 

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์  จากคะแนนท้ังหมด 48 คะแนน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 99.5 มีพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อยู่ในระดับดี (Mean = 34.5, S.D. = 4.09) 

ส่วนที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการขับขีร่ถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 371) 

  พฤติกรรมการขับขี่รถจกัรยานยนต์ ( n = 371) 
Chi – 

sqeare 
ค่า p-
value ระดับดี (ร้อยละ) 

ระดับปานกลาง (ร้อย
ละ) 

ระดับความรู้ ด ี 14 (100.0)  1.165* > 0.05 
 ปานกลาง 55 (100.0)    
 ปรับปรุง 300 (99.3) 2 (0.03)   
ระดับทัศนคติ ด ี 367 (99.5) 2 (0.05)   
 ปานกลาง 2 (100.0)    
 ปรับปรุง 0 (0.0)    

* Fisher’s Exact Test 
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จากตารางที่ 4 – 8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในระดับความรู้เกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์และระดับทัศนคติเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.  สรุปและเสนอแนะ 

จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า  ระดับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปรับปรุง สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ท าให้มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติ เหตุได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [7] พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ในระดับปานกลาง และเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับรถจักรยานยนต์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุมากที่สุด ร้อยละ 79.5 ซึ่งการได้รับ
ใบอนุญาตขับข่ีนั้นจ าเป็นต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ในระดับมาตรฐานเสียก่อนจึงสามารถ
ถือครองได้ อีกทั้ง หลังจากผ่านการทดสอบความรู้หากไม่ได้น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  หรือถูกลืมไปตาม
ระยะเวลาและความเคยชินในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยนักศึกษามีความรู้ที่ไม่ถูกต้องในเรื่องการซ้อนรถจักรยานยนต์ได้
มากกว่า 1 คน และการกลับรถเมื่อมีระยะห่างจากรถที่สวนมาน้อยกว่า 100 เมตร จึงท าให้ระดับความรู้อยู่ในระดับปรับปรุง 

ทัศนคติเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ พบว่า ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปฎิบัติในขณะขับรถ เช่น การเมาไม่ขับเป็นสิ่งที่ผู้ขับควรปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด การสวมหมวกนิรภัยช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการกระท าผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์[8] พบว่า ทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์
กับการกระท าผิดกฎจราจร เนื่องจากธรรมชาติของบุคคลมีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และความละอายที่จะท าสิ่งไม่ดี อาจ
เนื่องจากมาตรการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรในปัจจุบันมีบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรง และมีการ
ตรวจจับของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างเข้มงวด โดยเห็นได้ชัดจากทัศนคติที่เหมาะสมที่สุดของนักศึกษา คือ การเมาไม่ขับ จึงท า
ให้ระดับทัศนคติของนักศึกษาอยู่ในระดับดี 

ระดับพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการไม่ดื่มสุราก่อนขับรถ การเปิดไฟเลี้ยวหรือให้สัญญาณมือก่อนเลี้ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
ความรู้และพฤติกรรมด้านการจราจรของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [9] พบว่า ระดับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เกิดจากการมีทัศนคติที่ได้
จากประสบการณ์ในการถูกตรวจจับหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  รวมถึง
บทลงโทษที่รุนแรง  สร้างความกลัวต่อการกระท าผิดและแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดี  ในส่วน
พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดของนักศึกษา คือ การเมาไม่ขับ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติที่เหมาะสมที่สุด ท าให้ระดับพฤติกรรม
อยู่ในระดับดี 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า ระดับความรู้
เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์และระดับทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเฮดลีย์[10] ที่กล่าวว่า “พฤติกรรมจะ
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าทัศนคติหลังได้รับความรู้เกิดการเปลี่ยนแปลง หากแต่มีแนวโน้มกลับมาเป็นรูปแบบเดิม เพราะ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมือนเดิม” และเนื่องจากพฤติกรรมที่แสดงออกมักได้รับอิทธิพลมาจากสถานการณ์หรือ
ประสบการณ์ในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ท าให้พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้และทัศนคติที่เกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

 
ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ประโยชน์ 

1) มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมหลักสูตรการขับรถจักรยานยนต์   ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และเกิดทักษะในการขับรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย  โดยการจัด
อบรมควรจัดทุกๆ ปี ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้นๆ ซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาน ารถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยมากขึน้และมีมาตรการการตรวจสอบการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ 

2) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและรณรงค์ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  รวมทั้งสร้าง



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

234 

ทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่ างๆที่นักศึกษามีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร การรณรงค์เข้ามหาวิทยาลัย ใส่หมวกนิรภัยทุกคน 

3) มหาวิทยาลัยควรขอความอนุเคราะห์จากสถานีต ารวจเมืองศรีไคในการจัดตั้งหน่วยงานเฝ้าระวังการท าผิดกฎ
จราจรของนักศึกษาในจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การกระท าผิดกฎจราจร และสร้างพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยายนต์ที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

1) ควรศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนน  แสงสว่างของไฟให้ทางหรือไฟสัญญาณจราจร จุดกลับรถ กับ
พฤติกรรมการขับขีร่ถจักรยานยนต์ 

2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับข่ีผิดกฏจราจร ได้แก่ การขับรถฝ่าไฟแดง การไม่สวมหมวกนิรภยั
ขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3) ศึกษารูปแบบการให้ความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์  เพื่อหาแนวทางลดพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ไม่เหมาะสม 
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ลักษณะเฉพาะของวัสดุชีวภาพที่เตรียมจากวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

Characterization of Biomaterial Fabricated from Polylactic acid 
/Hydroxyapatite Composites 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เตรียมวัสดุชีวภาพจากวัสดุผสมพอลิแลกติกแอชิค/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เพื่อท าการศึกษาองค์ประกอบเฟส 
สมบัติทางกล ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และความว่องไวทางชีวภาพ ที่อัตราส่วน 100:0, 95:5, 90:10 และ 85:15 %w/w 
ผสมด้วยเครื่องผสมแบบต่อเนื่องชนิดเกลียวหนอนคู่ จากนั้นน าไปขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป จากการทดสอบองค์ประกอบ
เฟสด้วยการวิเคราะห์เทคนิค XRD พบว่าวัสดุผสมมีความเป็นผลึกลดลง มีลักษณะเป็นอสัณฐาน ค่าความแข็งของวัสดุผสม
พอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์เพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ ค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอ
ที่ 95:5 %w/w ของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ มีค่าสูงที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับกระดูกเนื้อโปร่ง ผลการ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคพบว่า บริเวณผิวหน้าแตกหักมีลักษณะการแตกหักแบบเหนียว และสุดท้ายหลังจากแช่ตัวอย่าง
ในสารละลาย SBF พบว่า มีสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตเกิดขึ้นที่ผิวตัวอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัสดุนี้มีความว่องไวทาง
ชีวภาพ 
  
ค้าส้าคัญ  : พอลิแลกติกแอซิด  ไฮดรอกซีอะพาไทต์  วัสดุผสม  
 

Abstract 
  This research prepared the biomaterial from a composite of polylactic acid/hydroxyapatite to study 

the phase composition, mechanical properties, morphology and bioactivity with a ratios 100: 0, 95: 5, 
90:10 and 85: 15 %w/w. The starting materials were melt-mixed in a twin screw extruder and molded in 
a compression molding machine. From x-ray diffraction results, the polylactic acid/hydroxyapatite 
composites were decrease crystals and essentially amorphous. The composite hardness was increased 
with increasing amount of hydroxyapatite. The polylaclic acid/hydroxyapatite composite (95:5 %w/w) had 
the highest flexural strength over others composite. It also had the compatible mechanical properties to 
the human cancellous bone. From SEM micrograph, the composites had the ductile fracture. After the 
SBF immersion, calcium phosphate was formed on the composite surface suggesting bioactive properties. 
  
Keywords  :  Polylactic acid,  Hydroxyapatite, Composite materials 
 
 
บทน้า 
 วัสดุชีวภาพ (Biomaterials) เป็นวัสดุที่น ามาใช้กับระบบชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งระบบ หรือบางส่วนของระบบวัสดุ
นี้อาจได้มาจากการสังเคราะห์ หรือจากธรรมชาติที่อาจเป็นโลหะ เซรามิก หรือพอลิเมอร์ได้ แต่ต้องมีสมบัติความเข้ากันได้
ทางชีวภาพ (Biocompatibility) นอกเหนือจากสมบัติอื่น ๆ ที่ในตัววัสดุนั้นมีอยู่แล้ว เช่น ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง 
น้ าหนักเบา เป็นต้น ในยุคปัจจุบันนอกจากจะน าวัสดุชีวภาพมาใช้ซ่อมแซม หรือทดแทนเนื้อเยื่อท่ีถูกท าลายแล้วยังสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ในด้านความงาม เช่น ใช้เป็นวัสดุเสริมทรวงอกได้อีกด้วย (บวรลักษณ์, 2560) 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

236 

วัสดุชีวภาพในปัจจุบันมีหลายชนิดมีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่ต่างกันคือ โลหะเป็นวัสดุที่มีข้อดีด้านความแข็งแรงและ
ความเหนียว แต่มีข้อเสียที่ส าคัญคือ น้ าหนักมากและอาจเกิดการกัดกร่อนภายในร่างกายได้ มีความยืดหยุ่น ไม่เกิดการกัด
กร่อนในร่างกาย มีความหนาแน่นต่ า บางชนิดสามารถสลายตัวในร่างกายได้ แต่มีความสามารถในการรับแรงที่ต่ าเมื่อเทียบ
กับวัสดุสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ ส่วนเซรามิกเป็นวัสดุที่มีข้อดีในด้านความคล้ายคลึงทางกายภาพและทางเคมีกับเนื้อเยื่อแข็ง
ภายในร่างกาย ที่มีทั้งที่เฉื่อยและว่องไวทางชีวภาพแต่ข้อเสียที่ส าคัญคือ ค่อนข้างเปราะ และแตกหักได้ง่าย (บวรลักษณ์, 
2560) 
 ทั้งนี้การวิจัยพัฒนาด้านวัสดุชีวภาพ ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยมใช้มากทางด้านการแพทย์ 
โดยวัสดุชีวภาพทางการแพทย์มีมากมายหลายชนิดทั้งที่ผลิตจาก โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม ส าหรับงานวิจัยนี้
วัสดุชีวภาพที่มีความสนใจได้แก่วัสดุผสมพอลิเมอร์กับเซรามิก คือพอลิแลกติกแอซิด (Polylactic acid: PLA) กับไฮดรอก
ซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite: HA) ซึ่งพอลิแลกติกแอซิดเป็นพอลิเมอร์ที่จัดอยู่ในกลุ่มแอลิฟาติกพอลิเอสเทอร์ (Aliphatic 
polyester) ที่ได้จากกรดแลกติก (Lactic acid) ที่สามารถผลิตได้จากแหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่
เพื่อทดแทนได้โดยกระบวนการหมัก พอลิแลกติกแอซิดนับเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีสมบัติทางกล และสมบัติทาง
ความร้อนที่ดี สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รวมทั้งสามารถย่อยสลายได้ในร่างกายมนุษย์ โดยผลผลิตที่ได้จากการย่อย
สลายคือ แลกติกแอซิด และโอลิโกเมอร์ ซึ่งไม่ก่อให้เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม (อมรลักษณ์, 2560) ดังนั้นจึง
มีความเหมาะสมที่จะใช้งานทางด้านการแพทย์ โดยท าการเตรียมร่วมกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ในรูปของวัสดุผสม ซึ่งไฮดรอก
ซีอะพาไทต์เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในการผลิตวัสดุชีวภาพ เนื่องจากไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นวัสดุที่เป็น
ส่วนประกอบของกระดูกและฟัน ดังนั้นจึงสามารถเข้ากันได้ดีกับร่างกาย (อนิรุทธิ,์ 2548) 

จากแนวคิดดังกล่าวท าให้เกิดโครงการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุชีวภาพท่ีเตรียมจากวัสดุผสมพอ
ลิแลกติกแอซิด/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุผสมชีวภาพชนิดใหม่เพื่อจะน ามาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน
และทางด้านการแพทย์ในอนาคตต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 
 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยคือ พอลิแลคตกิแอซิด (Polylactic acid: PLA) เกรด 3052D จากบริษัท NatureWorks, LLC 
และไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite: HA) ขนาดอนุภาคน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 ไมครอน ได้จากการเตรียมที่
ห้องปฏิบัติการ M55105 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  

ท าการผสมวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิค/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ในอัตราส่วน 100:0 , 95:5, 90:10 และ 85:15 
%w/w โดยใช้เครื่องผสมแบบต่อเนื่องชนิดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) รุ่น CTE-D20L40 บริษัท Chareon 
TUT CO., LTD. ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบของสกรูที่ 60 รอบต่อนาที และจากนั้นน าไปขึ้นรูปเป็นช้ิน
ทดสอบตามมาตรฐานต่างๆโดยใช้เครื่องอัดขึ้นรูป (Compression Molding) รุ่น PR2D-W300L350 PM-WCl-HMI บริษัท 
Chareon TUT Co., LTD ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ให้ความร้อน 5 นาที อัดขึ้นรูป 5 นาที และท าให้เย็นตัว 3 นาที  
(Nainar et al., 2014) แล้วน าช้ินงานตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์  

การทดสอบองค์ประกอบเฟส (X-ray diffraction: XRD) รุ่น D5005 ใช้ CuKα เป็นแหล่งก าเนิดรังสี โดยท าการ
ตรวจวิเคราะห์มในช่วง 2θ = 10-50 องศา Time per step = 0.2 วินาที Step size 0.02 องศา ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 40 kV 
กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 40 mA 

การทดสอบความแข็ง )Hardness test  (ตามมาตรฐาน ASTM D2240 โดยใช้เครื่อง Durometer รุ่น GS-612 หัว
กดรุ่น G-S-720 ใช้การวัดแบบ Shore D อ่านค่าความแข็งหลังจากกดช้ินงาน 10 วินาที ลักษณะช้ินงานที่ใช้ทดสอบ หนา 
3.2 มิลลิเมตร กว้าง 12.7 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร 

การทดสอบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอ )Flexural test  (ตามมาตรฐาน ASTM D790 ทดสอบสมบัติการดัดโค้งโดยใช้
เครื่อง Universal testing machine รุ่น LR 10 K Plus โดยใช้อัตราในการกด 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที ระยะ Span ที่ใช้คือ 
48 มิลลิเมตร ลักษณะช้ินงานท่ีใช้ทดสอบ หนา 3.2 มิลลิเมตร กว้าง 12.7 มิลลิเมตร ยาว 125 มิลลิเมตร 

วิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope (SEM)) 
รุ่น JEOL/ JSM-6010LV) โดยวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักของช้ินตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งต่อการโค้ ง ที่
ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 20 kV ก าลังขยาย 1,000 เท่า 
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การทดสอบความว่องไวทางชีวภาพ )In vitro bioactive  (โดยเตรียมช้ินตัวอย่าง เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกว้าง 10 
มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร และสูง 0.6 มิลลิเมตร ที่ได้จากการอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปที่อุณหภมูิ 180 องศาเซลเซยีส 
แล้วน าช้ินงานตัวอย่างในสารละลายจ าลองไอออนพลาสมาของเลือดมนุษย์ (Simulated Body Fluid: SBF) ที่อัตราส่วน
พื้นผิวของช้ินงานตัวต่อสารละลาย SBF เท่ากับ 0.1 cm-1 (Huan and Chang, 2009) หลังจากนั้นน าไปบ่มในตู้ควบคุม
อุณหภูมิที ่37±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบก าหนดให้น าช้ินตัวอย่างออกมาทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วน าไปวิเคราะหผ์ล
โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope (SEM)) รุ่น JEOL/ JSM-6010LV) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การทดสอบองค์ประกอบเฟสของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

 จากการทดสอบองค์ประกอบเฟสของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ ด้วยการวิเคราะห์เทคนิค 
XRD ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่า ทุกตัวอย่างมีความเป็นผลึกลดลง คือมีลักษณะเป็นอสัณฐาน เมื่อเทียบกับไฮดรอกซีอะพา
ไทต์ทางการค้า (Commercial HA) (Liao et al., 2004) และจากผลของการทดสอบ XRD ที่ปรากฏพีคท่ี 2θ = 31-34º  ซึ่ง
เป็นลักษณะโครงสร้างหลักของอสัณฐานของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่พบในกระดูกธรรมชาติ (Natural bone) (Liao et al., 
2004; Chu and Liu, 2008) วัสดุที่เติมไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ 5 %w/w มีลักษณะคล้ายกับกระดูกจริงมากท่ีสุด  
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รูปที่ 1 ผล XRD ของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซดิกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่ีปริมาณต่างๆ 

การทดสอบความแข็งของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
 จากการทดสอบความแข็งของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์  แสดงดังรูปที่ 2 พบว่าช้ินงาน
ทดสอบของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ ที่อัตราส่วนการผสม 85:15 %w/w มีค่าความแข็งสูงสุดเมื่อ
เทียบกับอัตราส่วนการผสมที่ 95:5, 90:10 และ100:0 %w/w ซึ่งเมื่อเติมไฮดรอกซีอะพาไทต์ในอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้ค่า
ความแข็งเพิ่มมากขึ้นตามอัตราส่วนที่เติมไฮดรอกซีอะพาไทต์ลงไป ซึ่งเป็นเพราะความแข็งของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ใส่เข้า
ไปในวัสดุผสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li และคณะ (Li et al., 2008) 
 
การทดสอบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
 จากการทดสอบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ ดังแสดงในรูป
ที่ 3 พบว่าค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอสูงสุดที่อัตราการผสม 95:5 %w/w มีค่าเฉลี่ยที่ 104.45 MPa อาจเป็นผลมาจาก
การเติมไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถกระจายตัวได้ดีในเมทริกซ์ของพอลิแลกติกแอซิดซึ่งสอดคล้องกับรูปไมโครกราฟจาก 
SEM ในรูปที่ 4(ข) จึงท าให้ค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอสูงที่สุด ในขณะที่ท าการผสมในอัตราส่วน 90:10 และ 85:15 
%w/w พบว่าค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอมีค่าเท่ากับ 99.71 MPa และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93.97 MPa ตามล าดับ ท่ีมีค่า
ความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอลดลงตามล าดับ อันเนื่องมาจากการเติมไฮดรอกซีอะพาไทต์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นท าให้การ
กระจายตัวไม่ดี และมีการเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งเป็นผลท าให้ค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอลดลง (Li et al., 2008) แต่
ยังมีค่าความแข็งแรงอยู่ในช่วงของกระดูกเนื้อโปร่ง (Cancellous bone) (Chu and Liu, 2008) 
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     รูปที่ 2 ค่าความแข็งของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับ          รูปที่ 3  ค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของวัสดุผสม                         
               ไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่ีปริมาณต่าง ๆ                                  พอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ที ่ 
                                                                                           ปริมาณต่าง ๆ 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
 จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรนศ์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของ วัสดุผสมพอลิแลกติกแอซดิ
กับไฮดรอกซีอะพาไทต์ ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า ดังรูปที่ 4 พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาแสดงการกระจายของอนุภาคไฮ
ดรอกซีอะพาไทต์ที่ดีในเมทริกซ์พอลิแลกติกแอซิดเมื่อเติมไฮดรอกซีอะพาไทต์ 5 %w/w แต่ในปริมาณการเติมไฮดรอกซีอะ
พาไทต์ที่สูงกว่า 5 %w/w พบว่ามีการกระจายตัวไม่ดี เกิดการเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน และบริเวณผิวหน้าการแตกหักมี
ลักษณะที่ค่อนข้างค่อนข้างขรุขระแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการแตกหักแบบเหนียว ซึ่งจากลักษณะผิวหน้าแตกหักของ
ช้ินงานทดสอบสามารถอธิบายได้สอดคล้องกับผลการทดสอบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอ (Flexural test) ที่ลดลง อัน
เนื่องมาจากการกระจายตัวไม่ดีของไฮดรอกซีอะพาไทต์เมื่อเติมในปริมาณมากขึ้น (Li et al., 2008; Nainar et al., 2014) 
 

 

 
รูปที่ 4  รูปไมโครกราฟจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซดิกับไฮดรอกซีอะพาไทต ์

ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า โดยใช้อัตราส่วน (ก) 100:0 (ข) 95:5 (ค) 90:10 และ (ง) 85:15 %w/w 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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ความว่องไวทางชีวภาพของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
 จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์หลังจากแช่ใน
สารละลาย SBF เป็นเวลา 7 วัน แสดงดังรูปที่ 5 เพื่อทดสอบความว่องไวทางชีวภาพ ด้วยกล้องจุลทรรนศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด ท่ีก าลังขยาย 1,000 เท่า พบว่า จากตัวอย่างสังเกตเห็นอนุภาคที่เด่นชัดที่ผิวของวัสดุผสม ซึ่งเกิดจากการ
ตกตะกอนและเปลี่ยนไปเป็นอนุภาค แล้วมาเกาะบนผิวของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ ซึ่งเป็น
รูปแบบของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตบนพื้นผิวของวัสดุผสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัสดุนี้มีคุณสมบัติความว่องไวทางด้าน
ชีวภาพ (Bioactive) (Rakmae et al., 2012) 
 

 

 
รูปที่ 5  รูปไมโครกราฟจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซดิ  

กับไฮดรอกซีอะพาไทต์ หลังจากแช่สารละลาย SBF เป็นเวลา 7 วัน ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า  
โดยใช้อัตราส่วน (ก) 100:0 (ข) 95:5 (ค) 90:10 และ (ง) 85:15 %w/w 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบองค์ประกอบเฟสด้วยการวิเคราะห์เทคนิค XRD พบว่าทุกตัวอย่างมีความเป็นผลึกลดลง มีลักษณะ
เป็นอสัณฐาน และพบตัวอย่างที่อัตราส่วนผสม 95:5 %w/w มีลักษณะคล้ายกับกระดูกธรรมชาติที่สุด 
 ผลการทดสอบสมบัติทางกล ค่าความแข็งของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีค่าเพิ่มมากขึ้น
เมื่อเพิ่มปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์ วัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่อัตราส่วนการผสม 95:5 %w/w 
พบว่าค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอมีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการผสมอื่นๆ  

ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าบริเวณผิวหน้าแตกหักมี
ลักษณะค่อนข้างขรุขระ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการแตกหักแบบเหนียว 
 จากการทดสอบความว่องไวทางชีวภาพหลังจากแช่ในสารละลาย SBF เป็นเวลา 7 วัน พบว่าทุกตัวอย่างมีความ
ว่องไวทางชีวภาพ 

 
  

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์ระหว่างการกรองแบบนาโนโดยสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง       
เยื่อกรองแบบนาโนชนิดโพลีเอไมด์ รุ่น  HL4040FN จากบริษัท GE water and process technology  ใช้ทดสอบ      
แบบการไหลตายตัว  น้ าท้ิงที่รวบรวมจากระบบบ าบัดน้ าเสียภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถูกน ามาผ่านการบ าบัดขั้นต้น
ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนและกรองผ่านเยื่อกรองต่อเนื่องจากขนาด 10, 5 และ 1 ไมครอน  สารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง   
ที่ผ่านจากการบ าบัดขั้นต้นจะถูกแยกต่อมาด้วยระบบออสโมซิสผันกลับ  ผลการทดลองพบว่า การลดลงของฟลักซ์ขึ้นกับ    
การเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง  ค่าความแรงประจุ  และค่าพีเอช   โดยที่เพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์     
ในน้ าทิ้งส่งผลต่อการเพิ่มการลดลงของฟลักซ์การละลาย  อาจเนื่องมาจากการสะสมสารอินทรีย์บนผิวเยื่อกรองทั้งยังส่งผล
ให้มีการก าจัดสารอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน  การเพิ่มระดับพีเอชมากข้ึนเป็นผลให้ค่าฟลักซ์ของเพอร์มิเอทมีค่าลดลงค่าความแรง
ประจุที ่ 0.01 โมลต่อลิตรแสดงค่าการลดลงของฟลักซ์สูงกว่าที่  0.005  โมลต่อลิตร  เนื่องจากเป็นผลจากความเข้มข้นของ
เกลือที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้แรงดันออสโมติกเพิ่มในระบบมากขึ้น   เป็นเหตุให้แรงผลักระหว่างประจุของผิวเยื่อกรองลดลงท าให้     
ลดค่าเพอร์มิเอททีผ่่านเยื่อกรอง  

ค้าส้าคัญ :  การลดลงของฟลักซ์  สารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง  เยื่อกรองแบบนาโน 

Abstract  
This research is to study the factors affecting flux decline during nanofiltration of effluent organic 

matter (Efom). Polyamide nanofiltration (HL4040FN, GE water and process technology) was applied in the 
study using dead-end filtration test cell. Wastewater effluents, collected from wastewater treatment 
plants in Ubon Ratchathani University, were pretreated with ion exchange resin and sequentially filtered 
through 10, 5, and 1 µm cartridge filters.  The pretreated organic matter was subsequently separated by 
reverse osmosis. Experimental results found that flux decline was dependent on concentrations of 
effluent organic matter, ionic strength, and pH solution. Increased organic matter concentrations increased 
solution flux decline, possibly due to organic matter accumulation on membrane surface, thus enhancing 
rejection of organic matter. Increase pH solution resulted in decreasing permeate flux.  Ionic strength of 
0.01 M solution showed greater flux decline than that of 0.005 M due to increased salt concentration, 
thus increasing osmotic pressure in system. This could reduce charged repulsion between ion charge on 
the membrane, suggesting decreased permeate flux. 
 
Keywords : Solution Flux Decline,  Effluent Organic Matter,  Nanofiltration 
 
บทน้า 

ปัญหาหลักในการน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในการผลิตน้ าประปาเกิดจากการ
ปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง (Effluent organic matter, Efom)  ที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์ที่ละลายน้ า ประกอบไป
ด้วย  3 กลุ่มใหญ่  คือสารอินทรีย์ธรรมชาติ  (Natural organic matter) สารประกอบอินทรีย์สังเคราะห์ (Synthetic 
organic compounds)  และสารชีวภัณฑ์ละลายน้ า  (Soluble microbial product)  ซึ่งเกิดจากกระบวนการบ าบัดน้ าเสยี
ทางชีวภาพ  สารอินทรีย์ในน้ าทิ้งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดกลิ่น รสชาติ การกัดกร่อน  และการเจริญเตบิโตของแบคทีเรยี
ในระบบจ่ายน้ า  รวมทั้งสามารถก่อให้เกิดสารตกค้างจากการฆ่าเชื้อโชคด้วยคลอรีน  ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง  ดังนั้นก่อนน าน้ า
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ทิ้ งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อจุดประสงค์ต่ างๆ  นั้น ต้องมีปรับปรุ งคุณภาพน้ าก่อน  การปรับปรุ งคุณภาพน้ าทิ้ งนั้น 
มีหลายกระบวนการด้วยกัน  เช่น  กระบวนการดูดซับ  การแลกเปลี่ยนประจุ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถน าน้ าเสีย  
ไปบ าบัดแล้วน าไปใช้ในภาคการเกษตรและในกิจกรรมที่ไม่ต้องการน้ าคุณภาพสูงนัก (Lyu, et al., 2016) แต่วิธีการดังกล่าว
ไม่สามารถก าจัดสารอินทรีย์ออกได้หมด การกรองแบบนาโนเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า   
การบ าบัดน้ าเสีย  และยังสามารถใช้ในการก าจัดสารอินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ปนมากับน้ าได้เป็นอย่างดี (Buscio,  et al., 
2015) อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดที่ส าคัญของเยื่อกรองแบบนาโนส าหรับการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่  คือ การอุดตันบริเวณผิวหน้า
ของเยื่อกรอง (Surface fouling) และการอุดตันที่เกิดภายในรูพรุนของเยื่อกรอง ( Internal pore fouling) (Tu, et al., 
2005)  เนื่องจากโพลีแซคคาไลด์โปรตีน  หรือกรดอะมิโน  ที่เป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง  ที่มีบทบาทส าคัญ
ท าให้เกิดการอุดตันของเยื่อกรอง  ท าให้อัตราการผลิตน้ าลดลงต้องใช้พลังงานสูงขึ้นเพื่อให้ได้อัตราน้ าซึมผ่านเยื่อกรองคงที่  
ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด  และการเปลี่ยนเยื่อกรองเพิ่มขึ้น  จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารอินทรีย์มีบทบาทส าคัญ
ในการอุดตันบนเยื่อกรอง  ได้แก่  สารอินทรีย์ในแหล่งน้ าธรรมชาติ  และสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด ซึ่งปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดการอุดตันของเยื่อกรองนาโนนี้  ได้แก่  โครงสร้างหรือคุณสมบัติ บนพื้นผิวของเยื่อกรอง  คุณสมบัติของ
สารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง      ค่าความแรงประจุ  ค่าความดันที่ใช้ในการด าเนินระบบ และค่าพีเอช (Al-Amoudi, 2010) ดังนั้น
เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ระบบเยื่อกรองในการผลิตน้ าจากน้ าทิ้งให้มีคุณภาพสูงและเพื่อน าน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ส าหรับ
วัตถุประสงค์ต่างๆ  งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของระบบเยื่อกรอง
แบบนาโน  โดยปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ได้แก่  ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าท้ิง ค่าความแรงประจุ  และค่าพีเอชของ
สารละลาย  เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการลดลงของฟลักซ์ที่เกิดขึ้นกับเยื่อกรองและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบเยื่อ
กรองในการผลิตน้ าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย  

สารเคมีและสารอินทรีย์ 
สารเคมีที่ใช้คือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ปรับความแรงประจุของน้ าตัวอย่างให้มีความแรงของประจุเป็น 0.005 

และ 0.01  โมลต่อลิตร  โดยใช้สารอินทรีย์ในน้ าทิ้งที่ความเข้มข้น 5, 10 และ 15  มิลลิกรัมต่อลิตร  และปรับพีเอชเป็น     
3, 5, 7, 9 และ 11  สารอินทรีย์ในน้ าทิ้งที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากบ่อเก็บน้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้วภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

สารอินทรียใ์นน ้าทิ ง 
สารอินทรีย์ในน้ าทิ้งที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากบ่อเก็บน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีคุณสมบัติของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งมีดังนี้ สารคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด 16.19 mg/L มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น  254  นาโนเมตร เท่ากับ 0.05 1/cm   ค่าการน าไฟฟ้าอยู่ที่ 382.49 µS.cm-1 พีเอชอยู่ที่ 8.15 การเตรียม
สารอินทรีย์เข้มข้นโดยการน าน้ าเก็บมาจากจุดที่น้ าไหลออกจากบ่อตกตะกอนมาจ านวน  200 ลิตร   ผ่านระบบเยื่อกรอง
แบบไมโครฟิลเตรชันขนาด  10,  5  และ 1 ไมครอน  ตามล าดับ  เพื่อบ าบัดเบื้องต้นก่อนเข้า  เยื่อกรองแบบออสโมซีส    
ผันกลับ เพื่อแยกสารอินทรีย์ในส่วนคอนเซนเตรทให้เหลือปริมาตรสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งเข้มข้นประมาณ 6 ลิตร                
น าสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งเข้มข้นบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการรักษา
สารอินทรีย์ในน้ าทิ้งให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานในการทดลอง 
 เย่ือกรองนาโน 

เยื่อกรองแบบนาโนผลิตจากโพลีเอไมด์  รุ่น HL4040FM ของบริษัท GE Water & Process Technologies 
ความสามารถในการก าจัดสารที่มีขนาดโมเลกุล 150 – 300 ดาลตัน พีเอชที่ใช้ในการด าเนินระบบอยู่ระหว่าง 3 – 9 และ     
มีความสามารถในการทนต่อคลอรีนที่ระดับความเข้มข้น 0.1 ppm อุณหภูมิที่สามารถทนได้สูงสุดที่  50  องศาเซลเซียส 
ความดันที่ใช้ในการด าเนินงานอยู่ที่ 70 – 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว น ามาตัดให้เป็นแผ่นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง           
7.6 เซนติเมตร เพือ่ให้สามารถใส่ลงในชุดทดลองเยื่อกรองได้  ส าหรับแผ่นเยื่อกรองที่ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเก็บรักษา
โดยแช่ไว้ในสารละลาย Sodium metabisulphite (Na2S2O5) ความเข้มข้น 1% เพื่อป้องกันการท าปฏิกิริยากับออกซิเจน 
แล้วน าไปแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีผลต่อผิวหน้ากรองแบบนาโน 

 การด้าเนินระบบของชุดเยื่อกรองนาโน 
จากรูปที่ 1 เป็นการกรองภายใต้การกรองแบบไหลตายตัว (Dead-End filtration) โดยจะอาศัยแรงดันจากก๊าซ



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

243 

ไนโตรเจนป้อนสารละลายเข้าในทิศทางตั้งฉากกับแผ่นเยื่อกรอง น้ าตัวอย่างจะถูกส่งผ่านมายังชุด Stirred cell ซึ่งภายในจะ
บรรจุแผ่นเยื่อกรองนาโน   ส าหรับน้ าที่ผ่านเยื่อกรองจะไหลออกมาทาง pipe  จะเรียกว่า เพอร์มิเอท (Permeate) โดย
ควบคุมการทดลองด้วยระบบเยื่อกรองนาโนด้วยความดันให้คงท่ีตลอดการทดลองที่ 60 psig และใช้เวลาในการทดลอง 240 
นาที วัดอัตราการไหลของเพอร์มิเอทและเก็บตัวอย่างตามช่วงเวลา   
 

 
รูปที่ 1 แผนภาพการท างานของระบบเยื่อกรองแบบนาโน 

  
ตรวจวิเคราะห์ผล 
จากการศึกษาของ (Mattaraj  and Kilduff, 2003)  เกี่ยวข้องกับการอุดตันของเยื่อกรองอันเป็นผลมาจาก

สารอินทรีย์ในการกรองแบบนาโน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการวจิัยในครั้งนี้ ค่าอัตราการกรองผ่านเยื่อกรองสามารถ
ค านวณได้ในสมการ (1) 

 

𝐽𝑣 =
𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚

𝐴𝑚
      (1) 

 
 โดย  vJ    คือ  อัตราการกรองผ่านเยื่อกรอง (L.m-2.h-1), 

permQ  คือ อัตราการไหลของน้ าท่ีกรองได้(L.h-1), 
mA   

คือ พื้นที่ที่ใช้ในการกรอง (m2)  ส่วนการก าจัดสารละลายออกจากน้ า (Rejection) โดยการกรองผ่านเยื่อกรองจะแยก
สารละลายต่างๆ ออกจากน้ า ซึ่งประสิทธิภาพในการก าจัดสามารถค านวณได้จากสมการ (2) 
 

R = 1−
𝐶𝑝𝑒𝑟𝑚

𝐶𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛
      (2) 

 
 โดย R คือ อัตราการก าจัดสารละลายออกจากน้ า (-),   

permC  คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ผ่านการกรอง 
(mg.L-1), retenC  คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ผ่านการกรอง (mg.L-1)  
 
ผลการทดลองและวิจารณ์  

 ผลการศึกษาความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน ้าทิ งท่ีมีผลต่อการลดลงของค่าฟลักซ์ 
  จากรูปที่  2  การทดลองผลของค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งต่อการลดลงของฟลักซ์  โดยใช้สารละลาย
ที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง 5, 10 และ 15  มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับค่าพีเอชที่ใช้ในการทดลองเป็น 3, 5, 7, 9 
และ 11  โดยใช้ความดันคงที่ 60 psig ปรับค่าความแรงประจุเป็น 0.01 โมลต่อลิตร ด้วยโซเดียมคลอไรด์   จากผลการ
ทดลองพบว่า   เมื่อท าการเดินระบบต่อเนื่องจนถึงนาทีที่ 240  จะเห็นได้ว่าค่าฟลักซ์ของสารละลายที่ความเข้มข้น 5, 10 
และ 15  มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่าฟลักซ์ลดลงเป็น  39,  37.29  และ 35.42 ตามล าดับ  โดยจากการศึกษาของ  Barker, and 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

244 

Stuckey, (1999)  พบว่า  สารอินทรีย์ธรรมชาติในรูปของสารอินทรีย์ละลายน้ าได้ (NOM) ซึ่งพบได้ตามแหล่งน้ าธรรมชาติ  
เป็นส่วนประกอบส าคัญชองสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง  สอดคล้องกับการศึกษาของ  Kilduff, et al (2004)  พบว่าสารอินทรีย์
ธรรมชาติที่ถูกกักกัน โดยเยื่อกรองแบบนาโน  อาจมีการสะสมตัวภายในรูพรุนหรือผิวหน้าเยื่อกรอง               ซึ่งเมื่อเกิด
การสะสมท าให้น้ าจึงไหลผ่านได้น้อยลง  เป็นผลท าให้ฟลักซ์ที่ได้มีค่าลดลงด้วย กล่าวคือ  เมื่อตัวถูกละลายไม่สามารถผ่าน
เยื่อกรองได้จะสะสมอยู่ที่ผิวหน้า หรือภายในรูของเยื่อกรอง  ส่งผลท าให้ค่าความเข้มข้นของบริเวณนั้นสูงกว่าน้ าท่ีเข้าระบบ 

จากรูปที่ 3  แสดงการก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของเยื่อกรองแบบนาโน  โดยพิจารณาจากการวัดค่าการดูดกลืน
แสง UV ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร  พบว่า  ที่ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง 5, 10 และ 15  มิลลิกรัมต่อลิตร 
เยื่อกรองแบบนาโนมีความสามารถในการก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าการก าจัดอยู่ระหว่าง  92-98 %  
อาจเป็นผลมาจากการก าจัดสารอินทรีย์จะใช้กลไกในการคัดขนาด (Size exclusion)  เนื่องจากอนุภาคของสารอินทรีย์ใน
น้ าท้ิงมีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรองนาโน 

 

 
 

รูปที่  2 ผลของความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ ์
 

 
 

รูปที่  3  ผลของการก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าท้ิงที่ความเข้มข้นต่างกัน 
 

 ผลการศึกษาการปรับความแรงประจุที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์ 
จากรูปที่  4 การทดลองผลของค่าความแรงประจุที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์  โดยปรับค่าความแรงประจุของ

สารละลายเป็น  0.005  และ 0.01 โมลต่อลิตร  ด้วยโซเดียมคลอไรด์  ใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าทิง้ 
10 มิลลิกรัมต่อลิตร   โดยใช้ความดันคงที่ 60 psig  ปรับค่าพีเอชในการทดลองคงที่เท่ากับ 7  จากผลการศึกษาพบว่า    
เมื่อเพิ่มความแรงประจุสูงขึ้นท าให้ค่าฟลักซ์สารละลายลดลง  โดยที่ระดับความแรงประจุ  0.005  และ 0.01 โมลต่อลิตร     
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มีค่าฟลักซ์สารละลายลดลงเป็น  40.14 และ 37.23  เนื่องจากการเพิ่มความแรงของประจุนั้นเป็นการเพิ่มค่าความเข้มข้น
ของเกลือให้มีค่าสูงขึ้น ท าให้มีการสะสมตัวของเกลือโซเดียมที่บริเวณผิวหน้าของเยื่อกรองแบบนาโน จึงเป็นผลท าให้แรงดัน
ออสโมติกของระบบมีค่าที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากมีการควบคุมความดันที่ใช้ให้มีค่าคงที่ตลอดการทดลอง จึงเป็นผลท าให้ค่า
ของแรงดันท่ีจะสามารถเอาชนะแรงดันออสโมติกที่เกิดขึ้นจากการสะสมตัวในระหว่างท าการทดลองมีค่าต่ าลง จึงเป็นผลท า
ให้ฟลักซ์ของน้ าเพอร์มิเอทที่ได้มีค่าที่ลดลง  โดยสามารถอธิบายได้โดยความสัมพันธ์ของ Londale ซึ่งมีสมการเป็นดังนี้  

)(  PLJ pv   โดยที่ vJ  คือ ฟลักซ์ของน้ าท่ีได้ (L.m-2.h-1), pL  คือ ค่าคงตัวการไหลของน้ า(L.m-2.h-1.kPa-1), 
P  คือ แรงดันน้ า (kPa)  และ   คือ แรงดันออสโมติก (kPa) 

จากรูปที่ 5  แสดงความสามารถในการก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของเยื่อกรองแบบนาโน  ที่ทดลองด้วยการเพิ่ม
ความแรงประจุเป็น 0.005 และ 0.01 โมลต่อลิตร  ปรับด้วยโซเดียมคลอไรด์  จากการทดลองพบว่า เยื่อกรองแบบนาโนมี
ความสามารถในการก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าการก าจัดอยู่ระหว่าง  90-97 %  เป็นผลมาจากการ
ก าจัดสารอินทรีย์จะใช้กลไกในการคัดขนาด (Size exclusion)  เนื่องจากอนุภาคของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งมีขนาดใหญ่กว่า    
รูพรุนของเยื่อกรองนาโน  

 
รูปที่ 4  ผลของการปรับความแรงประจุที่มผีลต่อการลดลงของค่าฟลักซ ์

 
 

รูปที่ 5  ผลของการปรับความแรงประจุที่มผีลต่อการก าจดัสารอินทรีย์ในน้ าท้ิง 
 
 ผลการศึกษาค่าพีเอชของสารละลายที่มีผลต่อการลดลงของค่าฟลักซ์ 
จากรูปที่  6  การทดลองผลของค่าพีเอชต่อการลดลงของฟลักซ์สารละลาย โดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นของ

สารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับค่าพีเอชที่ใช้ในการทดลองเป็น 3, 5, 7, 9 และ 11  โดยใช้ความดันคงที่ 60 
psig ปรับค่าความแรงประจุเป็น 0.01 โมลต่อลิตร ด้วยโซเดียมคลอไรด์  จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า  เมื่อระดับพีเอช
เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้เพอร์มิเอทฟลักซ์ลดลง โดยค่าพีเอชที่ 3, 5, 7, 9 และ 11  ฟลักซ์สารละลายมีค่าลดลงเป็น 39.85, 
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38.78, 37.28, 35.28  และ 33.36 ตามล าดับ  อาจเป็นผลมาจากที่พีเอช 3 ปริมาณของไฮโดรเจนไอออน  (H+) ในน้ า
ตัวอย่างมีปริมาณสูงกว่าพีเอช 7, 9 และ 11 ซึ่งไฮโดรเจนไอออนมีผลท าให้ความหนาของช้ัน Double layer บนผิวหน้าเยื่อ
กรองลดลง ท าให้โซเดียมคลอไรด์ที่สะสมอยู่บริเวณผวิหน้าเยื่อกรองสามารถเคลื่อนเข้าใกล้เยือ่กรองได้มากข้ึน ท าให้เกิดการ
ซึมผ่านของน้ าออกมาได้ง่ายกว่า น้ าจึงสามารถซึมผ่านได้ด้วยอัตราสูงกว่า ( Kilduff, et al, 2004 ) 

จากรูปที่ 7 แสดงการก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของเยื่อกรองแบบนาโน  โดยพิจารณาจากการวัดค่าการดูดกลืน
แสง UV ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร  โดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปรับค่าพีเอชที่ใช้ในการทดลองเป็น 3, 5, 7, 9 และ 11 ปรับค่าความแรงประจุเป็น 0.01 โมลต่อลิตร ด้วยโซเดียมคลอไรด์  
พบว่า  ในทุกระดับค่าพีเอชมีค่าการก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าการก าจัดสูงอยู่ที่ประมาณ 
90 - 98 % อาจเนื่องจากกลไกการคัดขนาด (size exclusion) ซึ่งเป็นผลจากขนาดของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งมีขนาดใหญ่กว่า
เยื่อกรองแบบนาโน  จากผลการทดลองที่ได้ดังกล่าวท าให้ทราบว่าพีเอชที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการก าจัดสารอินทรีย์หากแต่
มีผลกับอัตราการไหลผ่านเยื่อกรอง 
  

 
 

รูปที่  6 ผลของการปรับค่าพีเอชของสารละลายทีม่ีต่อการลดลงของฟลักซ์ 
 

 
 

รูปที่  7 ผลของการปรับค่าพีเอชของสารละลายทีม่ีต่อการก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง 
 
สรุป 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดลงของฟลักซ์บนเยื่อกรองแบบนาโนได้แก่ ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง ความแรง
ประจุ และค่าพีเอช โดยการลดลงของฟลักซ์ขึ้นอยู่กับการเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าทิ้ง  การเพิ่มค่าความแรง
ประจุ  และการเพิ่มค่าพีเอช  นอกจากน้ีเยื่อกรองนาโนสามารถก าจัดสารอินทรีย์ได้สูงถึงร้อยละ 90 - 98   
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมสองมิติ ‘ผจญภัยในดาวมฤตยู’ เป็นเกมประเภทแอคช่ันแพลตฟอร์ม บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาโดยโปรแกรมยูนิตี้ Unity ด้วยเทคนิคการเลื่อนแบบพารัลแลกซ์ (Parallax Scrolling) 
ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งพื้นหลังออกเป็นหลายๆ ระดับ เพื่อสร้างภาพลวงตาให้ฉากหลังดูมีมิติมากขึ้น และเทคนิคการใช้เอฟเฟค 
อนุภาค (Particle System) ช่วยให้เกิดการฟุ้งกระจายเพื่อจ าลองวัตถุบางอย่าง เช่น ควัน ไฟ เกมนี้เน้นให้ผู้เล่นใช้ทักษะไหว
พริบในการเอาชนะศัตรู เกมมีโหมดการเล่น 2 โหมด คือ 1 ) โหมดเนื้อเรื่อง มีด่านท้ังหมด 4 จะแบ่งตามความยากในด่าน ซึ่ง

การเล่น ผู้เล่นต้องต่อสู้กับศัตรู เพื่อผ่านไปยังด่านสุดท้าย 2 ) โหมด Runner ผู้เล่นต้องวิ่งหลบศัตรูและสิ่งกีดขวางให้ได้ระยะ
ทางไกลที่สุด สามารถรองรับผู้เล่นได้ 1 คน ผู้เล่นจะต้องท าการก าจัดเหล่าศัตรู ท าภารกิจเก็บซากยาน ก าจัดบอสและหลบ
หลีกสิ่งกีดขวาง และมีระบบพลังอาวุธธาตุให้เลือกใช้ 4 ธาตุ คือ ธาตุธรรมดา ธาตุน้ า ธาตุไฟ และธาตุสายฟ้า ซึ่งมีระดับ
พลังงานแตกต่างกัน ผลการพัฒนา ตัวละครสามารถเคลื่อนไหวและโจมตีได้ตามที่ก าหนดไว้ การเล่นในด่านต่างๆ สามารถ
ท างานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ ตัวเกมสามารถติดตั้งและท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ ผลประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้งาน 30 คน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4 . 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 . 72 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 
ค้าส้าคัญ  : เกมแอคช่ันแพลตฟอร์ม, เกมสองมิติ, ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ โปรแกรมยูนิตี้  
 

 
Abstract 

  The purpose of this paper is to develop 2D game as the name of ‘Deadly Planet’. This game is an 
action platform game on Android operating system developed by using Unity. Parallax Scrolling technique 
was used to create the multi-level background and Particle System was used to simulate some objects 
such as smoke and fire. The cleverness of players is necessary in this game. There are two modes. The 
first mode, Story mode, includes four levels with different environments, obstructions, and bosses. The 
second mode, Runner mode, is the long running along the way and the player has to avoid many enemies. 
The game is a single-player game. The weapon system consists of four substances; ordinary-substance, 
water-substance, fire-substance, and thunderbolt-substance. To study the effective of the deadly planet 
game, thirty students in IT major were survey in the satisfaction questionnaire. The average score (X) of 
the questionnaire is 4.5 and standard deviation (S.D.) is 0.72. 
  
Keywords :  Action Platform Game, 2D Game, Android Unity 
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บทน้า 
 ในปัจจุบันการพัฒนาเกมก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เกมถูกใช้เป็นสื่อเพื่อ
ความบันเทิงหรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยได้อีกด้วย เกมจึงเป็นอีกสื่อหนึ่งที่
ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ การพัฒนาเกมออกมาหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น 1) เกมประเภท
แพลตฟอร์ม )Platform( เป็นเกมแอคช่ันประเภทหนึ่ง ที่ให้ผู้เล่นเล่นไปตามด่าน ที่ให้ตัวละครของผู้เล่นได้เดินกระโดดขา้ม
ระหว่างพื้นแท่นที่แขวนอยู่ มีศัตรูระหว่างแท่นในด่าน ผู้เล่นจะต้องมีทักษะในการควบคุมการกระโดด [1] 2) เกมประเภท
แอคชั่น )Action (เป็นเกมที่ผู้เล่นต้องควบคุมการกระท าหรือการเคลื่อนไหวของตัวละครอย่างรวดเร็ว เพื่อต่อสู้และ
เอาชนะศัตรูหรืออุปสรรค และเมื่อสามารถเอาชนะได้ ผู้เล่นจะได้เล่นด่านถัดไป [2 ] 3) เกมประเภทแอคชั่นแอดเวนเจอร์ 
)Action-adventureมี (ลักษณะเป็นเกมแอคช่ันที่มีการผสมผสานการไขปริศนาและการรวบรวมสิ่งของเหมือนเกมผจญภัย 
บางเกมมีการผสมลักษณะของอาร์พีจี )RPG( [3 ]ลงไปด้วย โดยเกมแอคช่ันและเกมแพลตฟอร์มส่วนใหญ่มักจะเป็นใน
รูปแบบเกม 2 น่ารัก และการเล่นของเกมที่มิติ เพราะมีตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูนที่ ไม่ยากจนเกินไป ท าให้สามารถเล่นได้ 
ทุกเพศทุกวัย 

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ผู้พัฒนามองเห็นว่าหากน าเอาเกมประเภทแอคช่ันและ
เกมประเภทแพลตฟอร์ม ทั้งสองประเภทมาผสมผสานกันและท าให้เล่นได้บนสมาร์ทโฟน จะท าให้เข้ าถึงผู้เล่นได้มากขึ้น
เนื่องจากสมาร์ทโฟนสามารถพกพาได้สะดวก การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้รับความนิยม 
อย่างมาก [4] เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยังมีข้อมูลในการพัฒนาและ Android SDK (Software Development 
Kit) ไว้ให้ใช้หลากหลาย [5] ส าหรับเครื่องมือในการสร้างเกมที่เป็นฟรีแวร์ส าหรับผู้เริ่มต้นและมปีระสิทธิภาพมากในปัจจุบัน 
คือ โปรแกรม Unity ซึ่งมีคุณสมบัติส าคัญๆ เช่น สามารถสร้างเกมได้ทั้ง 2D และ 3D มีเครื่องมือ AI pathfinding tools  
ที่ส าคัญในการเขียนโปรแกรมให้ศัตรูหรืออุปสรรคท างานได้อัตโนมัติ เมื่อผู้เล่นเดินไปใกล้ มีระบบ Physic engines เพื่อใช้
จ าลองระบบฟิสิกส์ให้เกมมีความสมจริงมากขึ้น เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเกม ผจญภัยในดาวมฤตยู )Deadly Planet  (บนสมาร์ทโฟน  บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาด้วยโปรแกรม Unity ในรูปแบบเกม  2 ประเภทแอคช่ันแพลตฟอร์ม ผู้เล่นสวม มิติ
บทบาทเป็นนักส ารวจดวงดาว ขณะท าการส ารวจนั้นเกิดเหตุการณ์ผดิปกติ ท าให้ต้องตกมาอยู่ในดวงดาวมฤตยู ผู้เล่นต้องท า
การบังคับตัวละครเพื่อท าการต่อสู้กับศัตรูและต้องเก็บซากยาน มีภาระกิจหาซากยานที่หายไป เพื่อท าการหนีออกจากดาว
มฤตยูแห่งนี ้ตัวเกมก าหนดให้ผู้เล่นเลือกใช้อาวุธท่ีมีอยู่ต่อสู้กับศัตรูในแต่ละด่าน ผู้เล่นต้องใช้ไหวพริบทั้งทางด้านสายตาและ
การควบคุมเพื่อเอาชนะศัตรูและผ่านด่าน ผู้เล่นสามารถเลือกอาวุธที่เหมาะสมที่จะใช้ต่อสู้กับศัตรูได้ เพื่อเอาชนะตาม
เป้าหมายของเกม 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาเกมผจญในดาวมฤตยู บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ ในรูปแบบเกม 2 มิติ แนวเกมประเภทแอคช่ัน
แพลตฟอร์ม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่น 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เกมประเภทแพลตฟอร์ม (Platform) [6] เป็นเกมแอคช่ันประเภทหนึ่งที่ให้ผู้เล่นเล่นไปตามด่าน โดยตัวละครของ
ผู้เล่นจะได้เดินกระโดดข้ามอุปสรรคระหว่างพื้นแท่นที่แขวนอยู่ มีศัตรูระหว่างแท่นในด่าน ผู้เล่นจะต้องควบคุมการกระโดด
อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวละครตกจากแท่นหรือพลาดจงัหวะการกระโดดที่จ าเป็น ประเภทของเกมแพลตฟอร์ม มี
หลายประเภทด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น แบบมาตรฐาน (Standard Platform) แบบกระโดด (Jump Through Platform) 
แบบทรงตัว (Balanced Platform) แบบเคลื่อนที่ (Moving Platform) แบบหล่นลงด้านล่าง (Falling Platform) เป็นต้น  

Unity คือเกมเอนจิ้น (Game Engine) [7,8] ส าหรับการสร้างเกม ภายในใช้ภาษา C# และ JavaScript รองรับ
การพอร์ทเกมบนระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Windows, OS X, iOS, Android และแพลตฟอร์มอื่นๆ เกือบทุก แพลตฟอรม์ 
Unity มีคุณสมบัติในการสร้างเกมที่ให้เหมือนจริงหลายเทคนิค เช่น  
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1) การเลื่อนแบบพารัลแลกซ์ (Parallax Scrolling) [9] การสร้างภาพลวงตาที่มีความลึกในเกม 2 มิติโดยการแบง่
พื้นหลังออกเป็นหลายๆ ระดับ และแต่ละระดับจะมี การเลื่อนด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน สามารถใช้ได้ทั้งเกมแนวตั้งหรือ
แนวนอน ช่วยลดการใช้ภาพพื้นหลัง และทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นอีกด้วย 

2) ระบบอนุภาค (Particle Systems) [10] เป็นการจ าลองปราฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างที่มีลักษณะฟุ้ง
กระจาย เช่น ประกายไฟ ควัน การระเบิด 

3) ฟังก์ชันเก็บค่าของข้อมูลเอาไว้ในเครื่อง (PlayerPrefs) [11] ฟังก์ชันตัวนี้จะท าหน้าที่เก็บค่าของข้อมูลที่
ต้องการเอาไว้ในเครื่องของผู้เล่น ส าหรับระบบปฏิบัติการ Windows ฟังก์ชันPlayerPrefs จะถูกเก็บเอาไว้ใน Registry ซึ่ง
จะไม่หายไปเมื่อปิดเปิดเกมใหม่ เป็นประโยชน์มากในการเก็บค่าต่างๆในเกม เช่น คะแนนในเกม ค่าปลดล็อคด่านในเกม 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาเกมมีจุดประสงค์หลายอย่างในการพัฒนา เช่น พัฒนาเพื่อเสริมทักษะทางสมอง ส่งเสริมสติปัญหา 
พัฒนาสมองและไหวพริบ เสริมทักษะการบังคับหรือการเคลื่อนไหวของตัวละคร เช่น อาริสา มุจรินทร์ (2556)  [12] ได้
พัฒนาเกมการเรียนรู้และทักษะการคิด ส าหรับเด็กเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ความคิดและจินตนาการ เกมมีเนื้อหา
สอดคล้องกับ 4 ทักษะสาคัญ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะเชิงมิติสัมพันธ์ ทักษะความรู้
รอบตัว โดยผลการสรุปสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้และการคิดของเด็กได้ ณัฐพล ปัตลา และ จันทรา พรมสิงห์ )2557 (
[13] ได้พัฒนา “เกมเจ้าแห่งไหวพริบ” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เกมนี้พัฒนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมองซีกซ้าย 

)ด้านเหตุผล(  และสมองซีกขวา )ารด้านจินตนาก (ส ำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-4 ปี ผลการพัฒนาพบว่าเด็กๆ จะต้องใช้
ทักษะการคิดและไหวพริบในการแก้ปัญหาในเกม ยุพินพร ผลสวิง และฉัตฑริกา ไชยขาว (2558) [14] พัฒนาเกมที่ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ อ้างอิงจาก “หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3” แสดงออกมาใน
เนื้อหาของเกม เลือกได้ 6 ชนิด แบ่งเป็นสัตว์กินพืช 3 ชนิด คือ กวาง กระต่ายและช้าง และสัตว์กินเสื้อ 3 ชนิด คือ สิงโต 
เสือและหมาป่า ลักษระการเก็บพลังจากไอเท็มจะแยกตามลกัษณะการกินของสัตว์แตล่่ะชนิ ฉากก็เช่นกันจะแบ่งเป็น 5 ด่าน 
ดา่น 1-4 แยกเป็นป่าสมบูรณ์ ป่าเขตร้อน ป่าเขตหนาวและป่าเขตดิบชื้น ส่วนด่าน 5 จะแยกตามชนิดของสัตว์ที่เลือกมาเลน่ 
นอกจากเกมที่ให้ความรู้ชัดเจนก็ยังมีเกมในแนวผจญภัยที่เน้นการสร้างจินตนาการ เช่น 1) “เกมมาแหน่ซอมบี ” พัฒนาโดย 
วิทวัส พลพวก (2556) [15] เป็นเกมในแนว Action Shooting โดยได้น า AndEngine Library มาช่วยในการเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมระบบฟิสิกส์ของเกม ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ที่ไล่ล่าอยู่ตลอดเวลา และพยายามหนีออกจาก
เกาะที่มีซอมบี้ไปให้ได้ 2) “เกมเดอะด๊อก” พัฒนาโดย วราพร สังฑวดี (2555) [16] เนื้อเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ที่ทานสุนัข โดย
จะมีสุนัขผู้กล้าหาญ 4 ตัวลุกมาต่อสู้กับมนุษย์เหล่านั้น เพื่อปกป้องสุนัขตัวอื่น มีเหรียญรางวัลเพื่อให้ผู้เล่นได้เก็นไว้แลกซื้อ
อาวุธได้ เป็นเกมที่สงเสริมให้ผู้เล่นรักสุนัขและสัตว์อื่นที่อยู่ร่วมโลกกับมนุษย์ ดังนั้นจุดประสงค์ในการพัฒนาเกมมีหลายด้าน 
[15-18] นอกจากน้ันยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างจิตนการของเด็กและเพื่อสร้างความสนุกสนานให้เด็กๆ  

จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้พัฒนาได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมจินตนาการของ
ผู้เล่น ช่ือว่า เกมผจญภัยในดาวมฤตยู ซึ่งเป็นดวงดาวในจินตนาการ ท างานบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เหมาะส าหรับกลุ่มคนอายุ 8-15 ปี พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Unity ตัวเกมเป็นรูปแบบ 2 มิติ แนวเกมประเภทแอคช่ัน
แพลตฟอร์ม เน้นฝึกการใช้ทักษะทางด้านสายตา และการควบคุมโดยจะน าเอาเทคนิค Parallax Scrolling และระบบ
อนุภาค (Particle Systems) มาช่วยพัฒนาเกมเพื่อให้เกมดูสวยงามและมีมิติมากขึ้น ทางผู้จัดท าได้พัฒนาเกมให้มีความ
แตกต่าง โดยได้น าเกมแพลตฟอร์มมาผสมกับเกมแอคช่ัน และใส่เทคนิคใหม่ๆ และระบบอาวุธที่หลากหลาย แตกต่างจาก
เกมแอคช่ันแพลตฟอร์มทั่วไป 
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ขั นตอนการด้าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน แสดงดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
 
วิธีการวิจัย 
การวิจัยในงานพัฒนาเกมนี้ มีขั้นตอนการวิเคราะห์การสร้างเกมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ การวิ เคราะห์ข้อจ ากัดต่างๆ 
เช่น เลือกรูปแบบในการพัฒนาในมุมมองภาพแบบใดจึงจะเหมาะสม และมีวิเคราะห์รูปแบบการเล่นท่ีจะให้ความเพลิดเพลนิ
น่าติดตาม รูปแบบอาวุธ ไอเท็มและด่านต่างๆ จะต้องมีการศึกษาและออกแบบเนื้อเรื่องให้น่าสนใจ ความยาวและการใช้
หน่วยความจ าของระบบเกมเป็นสิ่งส าคัญ ขั้นตอนต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลระบบเกมเก่าและวิเคราะห์ระบบเกมใหม่ 

การพัฒนาเกมผจญภัยในดาวมฤตยูนี้ ออกแบบให้เป็นเกมมุมมองภาพแบบ 2 มิติ และเป็นเกมแนวผจญภัย ปัจจัย
ที่จะต้องศึกษาในงานพัฒนาเกมที่พัฒนาไว้แล้วนั้น คือ เทคนิคและระบบภายในเกม 1) เทคนิคที่ใช้ คือการใช้เทคนิค
Parallax Scrolling และมุมมองภาพแบบ 2 มิติ เพื่อการควบคุมการ มองภาพรวมของเกมให้มีมิติสมจริงมากขึ้น และ 2) 
ระบบงานต่างๆ ภายในเกม เช่น การเดิน การกระโดด การใช้อาวุธ การเก็บไอเท็ม และการตรวจจับการเข้าถึงตัวจากศัตรู 
ซึ่งจะสามารถก าหนดให้เกิดการยิงอาวุธและการป้องกันตัวของศัตรูและอุปสรรคในเกม โดยท าการศึกษาและเก็บข้อมูล
เหล่านี้จาก เกมผจญภัยสัตว์ป่า ของยุพินพร ผลสวิง และฉัตฑริกา ไชยขาว [14]  

การวิเคราะห์ความสามารถเกมที่ควรมี ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์รูปแบบและเทคนิคที่จะใช้ในเกมได้ดังนี ้
1) ตัวเกมเป็นมุมมองภาพแบบ 2 มิติ สามารถเดิน กระโดด ใช้อาวุธ และเก็บไอเท็มได้  
2) มีอาวุธธาตุให้ผู้เล่นได้เลือกใช้ 4 ธาตุ คือ ธาตุธรรมดา ธาตุน้ า ธาตุไฟ และธาตุสายฟ้า 
3  (มีโหมดให้เลือกเล่น 2 โหมด คือ โหมด เนื้อเรื่อง และโหมดพื้นฐาน 
4  (กต่างกัน และความยากง่ายแตกต่างกันในแต่ละด่านมีด่านท่ีมีลักษณะแต  
5  (มีอุปสรรคต่างๆ ในแต่ละด่าน รวมทั้งศัตร  ูที่เก่งแตกต่างกัน 
6) ภายในฉากจะมีลักษณะเป็นดวงดาว มีภูเขาและต้นไม้ 
7) ตัวเกมใช้เทคนิค Parallax Scrolling 

 
 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ระบบเกม 

2.การออกแบบเกม 
2.1 ออกแบบภาพรวมและสถาปตัยกรรมของระบบ 
2.2 ออกแบบเนื้อเรื่อง 
2.3 ออกแบบฉาก 
2.4 ออกแบบตัวละคร 

3. การพัฒนาเกม 

4. การทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจ 

5. การวิเคราะห์และสรุปผลการพฒันา 
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2. การออกแบบเกม 
2.1 ออกแบบภาพรวมและสถาปตัยกรรมของระบบ 

กระบวนการท างานโดยรวมของระบบการท างาน เริ่มต้นด้วยผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครภายในเกมด้วย ‘ปุ่ม’ 
บนหน้าจอสัมผัส เพื่อให้ตัวละครเคลื่อนไหวหรือกระท าการต่างๆ ภายในเกม ทั้งผู้เล่นและศัตรูมีความสามารถในการ
เคลื่อนที่ ซึ่งศัตรูจะมีการก าหนดเป็นอัตโนมัติว่าจะให้เคลื่อนท่ีจากบริเวณไหนไปไหน ภายในขอบเขตไหน และมีการโจมตีผู้
เล่นด้วยการเขียนโค้ดดักจับการเจอผู้เลน่ไว้แลว้ ในส่วนผู้เล่นมีความสามารถอีก 3 อย่าง คือ ระบบสามารถแสดงค่าพลังชีวติ
ของผู้เล่น ผู้เล่นสามารถสลับอาวุธได้ และสามารถเก็บไอเท็มได้ 
 หน้าแรกของระบบประกอบด้วย 4 เมนู คือ ช่วยเหลือ เริ่มเกม ผู้จดัท า และออกจากเกม โดยเมนูเลน่เกม
ประกอบด้วย 2 โหมด คือ โหมดเนื้อเรื่องและโหมดพื้นฐาน เมื่อผู้เลน่เลือกเล่นโหมดเนื้อเรื่อง ผู้เล่นจะเริ่มเล่นจากด่านที่ 1 
เรียงตามล าดับไปเรื่อยๆจนถึงด่านที่ 4 ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายดังภาพที ่2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แผนผังระบบเกม 
 ด่าน 1 และ ด่าน 2 มีภารกจิคือ การเก็บซากยานจ านวน 1 ล าและ 2 ล า ตามล าดับ ในส่วนของภารกิจด่าน 3 คือ 
ต่อสู้กับมินิบอส และภารกิจด่าน 4 คือ การต่อสู้กับบอสใหญ่ โดยผู้เล่นต้องท าการต่อสู้กับศัตรูและหลบหลีกอุปสรรคในด่าน 
โดยต้องท าการเก็บซากยานให้ครบและบางด่านจะต้องต่อสู้กับมินิบอสหรือบอสใหญ่ เมื่อเก็บครบและก าจัดมินิบอสได้แล้ว 
ประตูทางออกจะเปดิออก เมื่อผูเ้ล่นเดินเข้าไปในประตูทางออกก็จะจบด่านได้ ถ้าหากผู้เล่นเสยีชีวิตหรือเวลาในด่านหมดเกม
จะจบลงและไปเริม่ด่านนั้นๆ ใหม ่  

การออกแบบการท างานพลังชีวิตของผู้เล่น การก าหนดค่าการถูกโจมตีจากศตัรูในระยะตา่งๆ และพลงังานต้อง
ลดลงเมื่อผูเ้ล่นวิ่งชนสิ่งกีดขวาง และ ตารางค่าความเสียหายที่เกิดจากอาวุธธาตุแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตารางค่าความเสียหายที่เกิดจากอาวุธธาตุชนิดต่างๆ 

ศัตรู/อาวุธ อาวุธธาตุธรรมดา อาวุธธาตุน้ า อาวุธธาตุไฟ อาวุธธาตุสายฟ้า 

ศัตรูธาตุธรรมดา 25 10 40 40 
ศัตรูธาตุน้ า 50 10 10 40 
ศัตรูธาตไุฟ 10 50 10 40 
ศัตรูธาตหุิน 10 25 20 80 

2.2 ออกแบบเนื อเร่ือง 
เนื อเร่ืองย่อ 

ณ กาแล็กซี่อันไกลโพ้น ได้มีนักส ารวจดวงดาวคนหนึ่ง ก าลังท าหน้าที่ส ารวจดวงดาวเหมือนเช่นทุกวัน แต่เมื่อ
เขาได้มาถึงในพื้นที่ท่ีเขาไม่เคยส ารวจมาก่อน สภาพแวดล้อมรอบข้างก็เปลี่ยนแปลงกะทันหันและตัวเขาก็สลบไป เมื่อเขาได้
สติ เขาจึงรู้ว่ายานของเขาและตัวเขาถูกหลุมด าดูดมาโผล่บนดาวดวงหนึ่ง ซึ่งเป็นดาวที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน และเขาไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับดาวดวงนี้เลย และที่แย่ไปกว่านั้น ยานของเขาถูกดูดไปไว้อีกฝั่งหนึ่งของดาว เขาจึงต้องท าการเดินทางไปยังอีก
ฝั่งหนึ่งของดาว เพื่อตามหายานของเขา และระหว่างทางเขาต้องเก็บซากยานส่วนท่ีส าคัญ ที่จะใช้ประกอบตัวยานให้กลับมา
ใช้งานได้อีกครั้ง แต่นั่นไม่ง่ายเลย เพราะระหว่างทางมีศัตรูมากมายที่ขวางทางเขาอยู่ เขาจ าเป็นต้องงัดทุกวิถีทางในการเอา
ตัวรอด ในท้ายที่สุดเขาจะไปถึงยาน และออกจากดาวมฤตยูนี้ได้หรือไม่ 
 

2.โหมดพื นฐาน 

1. โหมดเนื อเร่ือง 
ช่วยเหลือ 

เริ่มเกม 

ผู้จัดท า 

ออกจากเกม 

ด่าน 1 ด่าน 2 ด่าน 3 ด่าน 4 

ด่านโหมดพื้นฐาน 

เขา้
เกม 

จบ
เกม 
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เนื อหาภายในเกม 
เนื้อหาของเกมเหมาะส าหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจ ช่วงอายุประมาณ 8-15 ปี ฉากภายเกมจะเป็นดวงดาว 

ภูเขา และต้นไม้ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 
1) โหมดเนื อเร่ือง ผู้เล่นต้องต่อสู้กับศัตรูในแต่ละด่านเพื่อท าการเก็บซากยาน หากเก็บซากยานในด่านไม่ครบ ก็จะ

ไม่สามารถไปด่านต่อไปได้ โดยจะได้รับอาวุธใหม่ๆ เพิ่มในด่านต่างๆ เพื่อท่ีจะใช้สู้กับศัตรูตัวใหม่ๆ ในด่านต่อไป โดยจะมีด่าน
ให้เล่นท้ังหมด 4 ด่าน 

ด่านที่ 1 ลักษณะของด่านจะเป็นภูเขา มีต้นไม้ ศัตรู และอาวุธธาตุไฟ 
ด่านที่ 2 ลักษณะของด่านจะเป็นภูเขา มีต้นไม้ใหญ่ ศัตรู อาวุธธาตุน้ า และมินิบอส 
ด่านที่ 3 ลักษณะของด่านจะเป็นภูเขาหิมะ ศัตรู และอาวุธธาตุสายฟ้า 
ด่านที่ 4 ลักษณะของด่านจะเป็นภูเขาไฟลาวา ศัตรู และมีบอสใหญ่ในด่าน 
 
2) โหมดพื นฐาน ผู้เล่นต้องกระโดดหลบศัตรูและสิ่งกีดขวาง ผู้เล่นจะได้รับความเสียหายหากไปสัมผัสศัตรูหรือสิ่ง

กีดขวาง ลักษณะของด่านจะเป็นภูเขา มีศัตรู และสิ่งกีดขวาง 
 
2.3 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
 การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ในส่วนระบบควบคมุ ดังภาพท่ี 3 
 

 
(ก)                                                                             (ข) 

ภาพที่ 3 การออกแบบการควบคุมเกม (ก) ต ำแหน่งปุ่มต่ำง บนหนำ้จอ (ข) ค ำอธิบำยปุ่มตำมหมำยเลข 
 
2.4 ออกแบบตัวละครและมอนสเตอร์ 
      การออกแบบตัวละครและมอนสเตอร์ในด่านต่างๆ มรีายละเอยีดดังนี้  
1) นักส้ารวจดวงดาว เป็นตัวละครหลักมีลักษณะเป็นผู้ส ารวจดวงดาว 
2) หนอนไฟ 2 ตา (ด่าน 2) สามารถพ่นลูกไฟได้อีกด้วย มักจะท าลายทุกสิ่งท่ีเข้าไปในเขตพื้นท่ีของมัน 
3) หนอนใต้พิภพ (ด่าน 2,3, และ 4) มักจะไม่โผล่ออกมา หากไมม่สีิ่งใดไปรบกวนมัน แต่หากถูกมันกัดก็อาจท าให้ถึงตายได้ 
4) ต้นไม้มรณะ (ด่าน 2,3 และ 4) หากเข้าใกล้จะถูกมันพ่นหนามใส ่แต่มันสายตาไม่ค่อยดี มักจะพ่นไม่ค่อยถูกเป้าหมาย 
5) ปูยักษ์ก้ามเดียว  (ด่าน 2 และ 4) สัตว์ท้องถิ่น ลักษณะเหมือนปูยักษ์ แต่มีก้ามแค่ข้างเดียว 
6) แรดหิน (ด่าน 3 และ 4) ร่างกายของมันแข็งแรงมาก มันมักจะวิง่ชนใส่สิ่งที่มารบกวนใจ 
7) หมูป่า (โหมดพื้นฐาน) เป็นหมทูี่ว่ิงเร็ว วิ่งชนคู่สู้ได้แรงและเร็ว 
8) หนอนยักษ์ 3 (บอสใหญ่) เป็นศัตรูโจมตรีะยะใกล้และไกล แบบสุ่ม 
 
3. ขั นตอนการพัฒนาเกม 

3.1 ผลการด้าเนินการพัฒนาตัวละครและองค์ประกอบภายในเกม  
ในขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการพัฒนาตัวละครและองค์ประกอบต่าง ๆ ในเกมตามที่ได้ ออกแบบไว้ดังภาพที ่4 

 

หมายเลขที่ 1 เป็นปุ่มสัมผัส ควบคุมใหต้ัวละครเดินไปทางซ้าย 
หมายเลขที่ 2 เป็นปุ่มสัมผัส ควบคุมใหต้ัวละครเดินไปทางขวา 
หมายเลขที่ 3 เป็นปุ่มสัมผัส ยิงอาวธุของตัวละคร 
หมายเลขที่ 4 เป็นปุ่มสัมผัส ควบคุมใหต้ัวละครกระโดดขึ้น 
หมายเลขที่ 5 เป็นปุ่มสัมผัส สลับอาวุธธาต ุ
หมายเลขที่ 6 เป็นปุ่มสัมผัส หยุดเกมชัว่คราว 
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1. นักส้ารวจดวงดาว ประกอบด้วย ท่ายืน ท่าวิ่ง และท่า
กระโดด 

 
2. หนอนไฟ 2 ตา (ศัตรู) ประกอบด้วยท่าโยกไปมา 
และท่าพ่นไฟ เป็นศตัรโูจมตรีะยะใกล้และไกล แบบ

สุ่ม 

 
3. หนอนใต้พิภพ (ศัตรู) ประกอบด้วยท่าพุ่งขึ้นลง เป็น

ศัตรูโจมตรีะยะใกล ้

 
4. ต้นไม้มรณะ (ศัตรู) ประกอบด้วยท่ายืน เป็นศัตรู
โจมตีระยะไกล แบบสุ่ม 

 
5. ปยูักษ์ก้ามเดียว (ศัตรู) ประกอบด้วยท่ายืน ท่าว่ิง และ
ท่าโจมตี เป็นศัตรโูจมตีระยะใกล ้

 
6. แรดหิน (ศัตรู) ประกอบด้วยท่ายืน ท่าวิ่ง และท่า
โจมตี เป็นศัตรูโจมตีระยะใกล้ 

 
 

7. หมูป่า (ศัตรู) ประกอบด้วยท่ายืน และท่าวิ่ง เป็นศัตรู
โจมตรีะยะใกล ้

 
8. หนอนยักษ์ 3 ตา (ศัตรู) ประกอบด้วย ท่าพ่นไฟ 
และท่าโจมตี เป็นศัตรูโจมตีระยะใกล้และไกล แบบ
สุ่ม 

ภาพที่ 4 ท่าทางของตัวละคร 
3.2 ด่าน  
ในส่วนน้ีผู้พัฒนาได้น าฉาก ตัวละคร และศัตรูต่าง ๆ มาจัดวางองค์ประกอบตามที่ได้ออกแบบไว้ มีทั้งหมด 2 โหมด โดย

ในแต่ละโหมดจะมีฉากท่ีแตกต่างกัน ดังภาพที่ 5 และภาพหน้าส่วนติดต่อผู้ใช้อื่นๆ ดังภาพที่ 6  

    
                 ด่าน 1: ภูเขา ต้นไม้ หมูป่า                                  ด่าน 2: ภูเขา ปูยักษก์้ามเดียว ต้นไม้มรณะ 
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              ด่าน 2: ภูเขา หนอนไฟ 2 ตา                                  ด่าน 3: ภูเขาหิมะ หนอนใต้พิภพ    

    
            ด่าน 4: ภูเขาไฟลาวา มินิบอส                                          โหมดพื นฐาน: ภูเขา มหีมูป่า 

ภาพที ่5  ผลการพัฒนาเกมในด่านต่างๆ  
 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ภาพตำรำงธำตุ มอนสเตอร์ และหน้ำเลือกด่ำน 
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3.2 ผลการพัฒนาระบบเกม  มีการพัฒนาระบบต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการทดสอบระบบ  
การทดสอบความถูกต้องของการท างานในฟังก์ชันต่างๆ ด้วยเทคนิคการทดสอบแบบ Black Box Testing แบ่งการ

ทดสอบเป็น 3 กลุ่ม คือ การทดสอบปุ่มเมนูต่าง ๆ การทดสอบปุ่มกดในเกม และการทดสอบเงื่อนไขในระบบเกม  
ผลการทดสอบปุ่มเมนูต่างๆ กดในเกมได้ผลการท างานไปยังหน้าจอต่างๆ ถูกต้อง และการทดสอบปุ่มกดในเกมท างาน

ถูกต้องตามฟังก์ชันการท างานของปุ่มนั้นๆ และตารางที่ 2 เป็นการแสดงผลการทดสอบเงื่อนไขในเกม  
 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบเงื่อนไขในระบบเกม 
รายการที่ทดสอบ เง่ือนไขการทดสอบ ผลการทดสอบ 

1. ระบบคะแนน 
แสดงคะแนนท่ีได้ในด่าน เมื่อผู้เล่นก าจดัศัตรูได ้ √ 
แสดงคะแนนท้ังหมดหลังจบด่าน เมื่อจบด่าน ระบบต้องท าการรวมคะแนนใน

ด่านนั้น และท าการแสดงคะแนน 
√ 

แสดงคะแนนท้ังเกมหลังจบด่านสดุท้าย ระบบต้องรวมคะแนนทั้งหมดตั้งแต่ด่านท่ี 1 
ถึงด่านที่ 4 และท าการแสดงคะแนน 

√ 

2. ระบบพลังชีวิต 
ผู้เล่นถูกศตัรโูจมต ี พลังชีวิตของผู้เล่นต้องลดลง √ 
ผู้เล่นสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง พลังชีวิตของผู้เล่นต้องลดลง √ 

1) การเคลื่อนที่ของตัวละคร เช่น การเดินซ้าย ขวา การกระโดด โดยการกดปุ่มลูกศรซ้ายขวา และกดปุ่มกระโดด 
ตัวอย่างภาพปุ่มบังคับ ดังแสดงในภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 ปุ่มบังคับการเดิน ซ้าย ขวา และกระโดด 

โดยสร้าง Component ที่ปุ่ม เลอืก Event Trigger และ เพิ่ม Event Type เลือก Pointer Down และ Pointer Up 
จากนั้น ก าหนดค่า Runtime C : playerStoryCon.moveRight : player  

2) ระบบพลังชีวิตของตัวละคร ระบบพลังชีวิตของตัวละครจะมีการท างานเมื่อผู้เล่นได้รับความเสยีหายจากศัตรหูรือสิ่ง
กีดขวาง ก าหนดค่าการรับความเสียหายแล้วมาท าการลบกับพลังชีวิตของผู้เล่น หากพลังชีวิตของผู้เล่นน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0 ผู้เล่นจะตายทันที 

3) ระบบเก็บไอเท็ม ผู้เล่นบังคับตัวละครไปโดนกับไอเท็มท่ีมี Tag ช่ือว่า objItems ระบบก็จะท าการเกบ็ไอเท็มช้ินนั้น 
4) ระบบสลับอาวุธธาตุ จะมีการท างานเมื่อผู้เล่นไปสมัผสัปุ่มสลับอาวุธธาตุภายในเกม ใช้งานฟังก์ชัน rocketButton 

จะท าการเปดิใช้งานอาวุธธาตุธรรมดา และท าการปิดการใช้งานอาวุธธาตุอื่น 
5) การเคลื่อนที่ของศัตรู ศัตรูจะท าการเคลื่อนที่เข้าหาผูเ้ล่น เมื่อผู้เลน่เข้าไปในกรอบของศัตรู ศตัรูจะท าการเคลื่อนที่เข้า

หาผู้เล่น แต่ถ้าหากผู้เล่นไม่อยู่ในกรอบของศัตรู ศัตรจูะท าการอยู่ใน Animation ปกต ิ
6) การโจมตีของศัตรู เมื่อผู้เล่นเข้าไปในกรอบของศัตรู ศัตรูจะท าโจมตีผู้เล่น และท าความสียหายให้กับผู้เล่น และผลักผู้

เล่นไปข้างหลัง 
7) ระบบการบันทึกคะแนนในโหมดพื นฐาน สร้างฟังก์ชันให้เริ่มนับ เมื่อท าการโหลดด่านและสร้างฟังก์ชันให้มีการนับ

คะแนนไปเรื่อยๆ 
8) ระบบบันทึกคะแนนในโหมดเนื อเร่ือง การสร้างฟังก์ชันให้ท าการรับค่าคะแนนและเวลาที่เหลือจากการเล่น และท า

การน าเวลาที่เหลือมาคณู 3 เพื่อจะน าไปบวกคะแนน แล้วจะได้คะแนนท้ังหมด 
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รายการที่ทดสอบ เง่ือนไขการทดสอบ ผลการทดสอบ 
ผู้เล่นโจมตีศัตร ู พลังชีวิตของศัตรูต้องลดลง √ 
ผู้เล่นตกลงไปข้างล่างด่าน ผู้เล่นจะต้องตาย และเริ่มเกมใหม ่ √ 
พลังชีวิตของผู้เล่นเท่ากับ 0 ผู้เล่นจะต้องตาย และเริ่มเกมใหม ่ √ 
พลังชีวิตของศัตรูเท่ากับ 0 ศัตรูจะต้องตาย √ 
3. ระบบภารกิจ 
ผู้เล่นเก็บไอเทม็ จ านวนไอเท็มจะต้องเพิ่ม 1 ช้ิน √ 
ผู้เล่นเก็บไอเทม็ในด่านครบ ประตูทางออกไปด่านถัดไปจะแสดงข้ึนมา √ 
ผู้เล่นเดินเข้าไปประตูทางออก ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนไปด่านถัดไป √ 
เวลาในด่านหมด เกมจะต้องจบลง และท าการเริ่มเกมใหม ่ √ 

 
สรุปผลจากผลการทดสอบทั้งหมด พบว่าระบบและฟังก์ชันการท างานของเกมผจญภัยในดาวมฤตยู สามารถ

ท างานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  

ประเมินจากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 30 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ และตารางที ่4 ผลการกรอกแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

มากที่สุด 4.51-5.00 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 
มาก 3.51-4.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับมาก 
ปานกลาง 2. 15 -3.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
น้อย 1.51-2.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย 
น้อยที่สุด 1.00-1.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ 

 
ตารางที่ 4 ผลการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
1. ความถูกต้องในการบังคับ 4.50 0.76 มาก 
2. ความเร็วในการตอบสนอง 4.54 0.62 มากที่สุด 
3. ส่วนติดต่อผู้ใช้งานเข้าใจง่าย 4.47 0.76 มาก 
4. ความสวยงามของภาพ 4.40 0.75 มาก 
5. ความสนุกสนาน 4.67 0.59 มากที่สุด 
6  .ความพึงพอใจโดยรวม  4.40 0.76 มาก 

สรุป 4.50 0.72 มาก 
 
สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจจำกนักศึกษำสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์ ช้ันปีที่ 4 จ ำนวน 30 

คน มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.72 ซึ่งมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก และพบว่ำ
ค่ำประเมินที่มีค่ำมำกที่สุดคือ “ควำมสนุกสนำน” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.59 ซึ่งมี
ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด  
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5 อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาเกมผจญภัยในดาวมฤตยู โดยเป็นเกมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาด้วยโปรแกรม Unity ใช้
ภาษา C# ในรูปแบบ 2 มิติ นั้นสามารถเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกมอยู่ในประเภทแอคช่ันแพลตฟอร์ม ผู้เล่นสามารถ
โจมตีศัตรูได้ด้วยอาวุธธาตุทั้ง 4 ธาตุ เพื่อเก็บคะแนนและสามารถเก็บไอเท็มเพื่อใช้ในการผ่านด่านได้ เมื่อจบด่านจะมีการ
แสดงคะแนนที่ผู้เล่นท าได้ในด่านนั้น เมื่อผู้เล่นสามารถผ่านด่านนั้นได้ จะท าการปลดล็อคด่านและสามารถกลับมาเล่นด่าน
นั้นได้อีกครั้ง  

จากการทดสอบฟังก์ชันการท างานของเกมด้วยวิธี Black Box พบว่าฟังก์ชันการท างานสามารถท างานได้อย่าง
ถูกต้อง และได้มีการน าเกมไปทดสอบด้านการใช้งาน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และพบว่าค่าประเมินท่ีมีค่า
มากที่สุดคือ “ความสนุกสนาน” ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นในภาพรวมสรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจต่อเกมในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ  
การเพิ่มไอเท็มให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ไอเท็มท าให้ยิงเร็วขึ้น หรือไอเท็มที่ท าให้เคลื่อนที่เร็ว หรือ

กระโดดสูงขึ้น และพัฒนาระบบการโจมตีของศัตรู ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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การตัดสินใจเลือกสถานทีต่ั งนิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลายปัจจัย 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล  

Data Envelopment Analysis-based Multi-Criteria Location Selection Problem  
for Industrial Estate in Thailand 
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บทคัดย่อ 
  บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาท าเลที่ตั้งของพื้นที่ส าหรับพิจารณาจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดย
มุ่งเน้นกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคที่มีเขตติดกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านตามแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย ได้แก่ 
จังหวัดที่มีเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจ านวน 10 จังหวัด  จังหวัดที่มีเขตติดกับประเทศ
กัมพูชาจ านวน 6 จังหวัด จังหวัดที่มีเขตติดกับประเทศพม่าจ านวน 10 จังหวัดและจังหวัดที่มีเขตติดกับประเทศมาเลเซีย
จ านวน 4 จังหวัด โดยพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิตที่ส่งผลต่อการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมเช่น ปัจจัย
ทางด้านค่าแรง ระยะทาง ขนาดพื้นที่ ราคาประเมินสิ่งก่อสร้าง จ านวนแรงงาน การเกิดภัยพิบัติ ผลิตภัณฑ์โดยรวมของ
จังหวัดและมูลค่าการค้าบริเวณชายแดน เป็นต้น ซึ่งผลจากใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ พบว่า จังหวัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเหมาะในการพิจารณาจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีเขตติดกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ หนองคายและพิษณุโลก ประเทศกัมพูชา คือ จังหวัดสระแก้วและ
จันทบุรี ประเทศพม่า คือ จังหวัดตากและราชบุรี ประเทศมาเลเซียคือ จังหวัดสงขลาและสตูล ผลการวิเคราะห์นี้ท าสามารถ
น าไปประกอบการพิจารณาเลือกที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมได้ 

ค้าหลัก: การท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย  การวิเคราะห์cแบบลอ้มกรอบข้อมูล  การเลือกที่ตั้งโรงงาน  การวางแผนนิคม 
  อุตสาหกรรม 

 
Abstract 

  This article presents the selection problem for suitable industrial estate location in Thailand by 
considering Thailand’s boarder provinces along the economic corridors connected to 4 countries: Laos, 
Myanmar, Cambodia and Malaysia. In particular, there are 10 provinces next to Laos, 10 provinces next to 
Burma, 6 provinces next to Cambodia, and 4 provinces next to Malaysia. We apply one of the Multi-Criteria 
Decision Making Tools called Data Envelopment Analysis (DEA) to analyze candidate province’s efficiency 
based on selected input-and output criteria. These criteria are labor cost, distance, area, expected building 
value, labor amount, disaster prone, gross provincial product, and boarder trade value. We find that 
provinces shown to have high efficiency connected to Laos are Nongkai and Phitsanulok, provinces closed 
to Cambodia with high efficiency are Sa-Kaew and Chanthaburi, provinces nearby Myanmar with high 
efficiency are Tak and Ratchaburi, and provinces connected to Malaysia with high efficiency are Songkhla 
and Satun, respectively. The result of this study can be further used for strategic planning in Industrial 
estate.                   

Keywords:  Multi-Criteria Decision Making, Data Envelopment Analysis (DEA), Location Selection 
Problem, Industrial Estate Planning  
 
1. บทน้า 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมให้มีการลงทุนประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่วนหนึ่งคือการ
ก าหนดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ นักลงทุน มีด าเนินการด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เฉพาะเพื่อ
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หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อชุมชน อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 
สร้างแรงงาน เพิ่มรายได้ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อพิจารณาสถิติจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม (สะสม) ท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและแจ้งประกอบกิจการในปี 2560 มีจ านวนรวม 4,073 โรงงาน เกิดเม็ดเงินลงทุนประมาณ 320 ล้านบาท และ
เพิ่มจ านวนแรงานจ านวน 111,599 คน ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อประชากรของจังหวัดที่มีการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมสูง 
ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาล มีนโยบายน าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเปลี่ยนเศรษฐกิจจากรูป
แบบเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมหนักไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยรายละเอียดส่วนหนึ่งคือการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมหรือเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโตอุตสาหกรรม โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียนลดความเลื่อมล้ าทางรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาปัญหาการพิจารณาเลือกตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อวิเคราะห์ว่าพื้นที่ใดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่จะด าเนินการจัดตั้งโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และด าเนินการศึกษาควบคู่กับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลก าหนด โดยในการพิจารณาเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน
หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมมีปัจจัยที่น ามาพิจารณาหลากหลายตามวัตถุประสงค์ โดยจากการศึกษาพบว่ามีผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จุฑามาศ (2556) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกท าเลที่ตั้งสาขากรณีศึกษา หจก  .เอส เอส 
ค้าไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพิจารณาปัจจัยทางด้านคุณภาพและด้านปริมาณของอ าเภอที่ก าหนดเป็นทางเลือก 5 อ าเภอ 
โดยรวบรวมและสรุปหัวข้อทีมีแนวการพิจารณาในแนวทางเดียวกันโดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ราคาที่ดิน การขนส่ง ต้นทุน 
ตลาด สังคมและชุมชน ความพร้อมของท าเลที่ตั้ง และศิรัตน์ )2552  (ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่ีตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการใน

เขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี โดยก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทีต่ั้งออกเปน็ 
6 ด้าน คือ ด้านวัตถุดิบ ด้านการตลาด ด้านการขนส่ง ด้านแรงงาน ด้านพลังงาน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านนโยบายของ
รัฐบาล  

ในการน าเทคนิควิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลหรือ Data Envelopment Analysis (DEA) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพเพื่อพิจารณาเลือกที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมในงานวิจัยนี้เนื่องจากเทคนิค DEA สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพของเรื่องที่สนใจโดยพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิต ซึ่งปัจจุบันมีการน าเทคนิค DEA มาใช้
ในหลากหลายสาขาโดยพิจารณาจากการศึกษาของ นิรุทธิ์และคณะ  ) 2561 ( ซึ่งรวบรวมวารสารที่มีการน าเทคนิค DEA มา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย โดยพิจารณาหัวข้อออกเป็น 5 ประเด็นย่อยคือปีที่ตีพิมพ์วารสาร สาขาวิชาของผู้ที่ศึกษา รูป
แบบจ าลอง DEA ที่ใช้ในการศึกษา แหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์ และการน า DEA ไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ ส าหรับสาขาวิชาที่น า
เทคนิค DEA ไปประยุกต์ใช้ พบว่าด้านเศรษฐศาสตร์มีการประยุกต์ใช้ เทคนิค DEA มากที่สุดคือ 26 % รองลงมามีสี่สาขา
ของผู้ท าการศึกษาที่จ านวนการน าไปใช้เท่าๆ กันท่ี 9% คือสาขาด้านการจัดการ สาขาด้านวิศวกรรม สาขาด้านสุขภาพและ
สาขาของบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาบริหารธุรกิจที่ 6 %   
 
2. วิธีการวิจัย 
2.1 วิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA)  
 DEA เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ )efficiency) ของทางเลือกหรือหน่วยตัดสินใจหรือทางเลือก
ต่างๆ (decision making unit – DMU) ที่เราให้ความสนใจ เช่นประสิทธิภาพของการด าเนินงานขององค์กร การบริหาร
จัดการทรัพยากรในองค์กร ประสิทธิผลทางการศึกษา และการลงทุน เป็นต้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากปัจจัย
น าเข้าหรือการผลิต )input) และปัจจัยผลผลิต )output) ของเรื่องที่ศึกษา โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถท าผลผลิต
จ านวนมากและใช้ปริมาณปัจจัยการผลิตน้อยย่อมแสดงถึงลักษณะขององค์กรที่มีประสิทธิภาพดี (กสิณ รังสิกรรพุม, 2561; 
Ransikarbum and Kim, 2017) ดังสมการที่ (1) 

ประสิทธิภาพ หรือ output
Efficiency

input
        (1) 

 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ทั้งนี้ เทคนิค DEA ที่ได้รับความนิยมในงานวิจัยมีสองโมเดลหลักๆ ซึ่งเรียกตามชื่อผู้พัฒนาคือ Charnes, Cooper 
and Rhodes (CCR) และ Banker, Charnes and Cooper (BCC) ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้แบบจ าลองแบบ CCR ซึ่งอธิบายได้
ดังต่อไปนี ้
2.1.1 แบบจ้าลอง CCR 

CCR model เป็นแบบจ าลองภายใต้ข้อสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดคงที่  (Constant Return to Scale - 
CRS) ใช้เมื่อ DMU ที่พิจารณาทุก DMU มีขนาดการผลิตที่เหมาะสม คือต้นทุนเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนขนาด 
และมีเง่ือนไขว่าจะไม่มีค่าสังเกตใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 1 กล่าวคื อคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 

ซึ่งถ้าค่าประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 1 าแสดงว่าหน่วยงานแห่งนั้นมีประสิทธิภาพ แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่ 1 แสดงว่าหน่วยงานแห่ง
นั้นไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ DMU อื่นๆ ดังแสดงในสมการ (2)–(5) 

เซต (Set)  
I ∶ เซตปัจจัยการผลิต i 
J ∶ เซตปัจจัยผลผลิต j 
K ∶ เซตทางเลือกหรือ DMUs 

พารามิเตอร์ (Parameter)   
𝑥i,k  ∶   ปริมาณของปัจจัยการผลติ i ของทางเลือก k 
y

j,k
  ∶  ปริมาณของปัจจยัผลผลิต j ของทางเลือก k  

ตัวแปร (Decision Variable)  
Ui  ∶  ค่าน้ าหนักของแต่ละปจัจัยการผลติ i 
Vj  ∶  ค่าน้ าหนักของแต่ละปจัจัยผลผลติ j 

Maximize Efficiency   
∑ 𝑦𝑗,𝑘0𝑉𝑗𝑗𝜖𝐽

∑ 𝑥𝑖,𝑘0𝑈𝑖𝑗𝜖𝐽
                        

(2) 
 

Subject to                
∑ yj,k0

VjjϵJ

∑ xi,k0
UijϵJ

 ≤ 1 ;  ∀k ϵ𝐾                              

(3) 
             Ui  ≥ 0 ;  ∀i ϵ I                                       (4) 

                   𝑉𝑗  ≥ 0 ;  ∀𝑗 𝜖 𝐽                                        
(5) 

ทั้งนี้สามารถแปลงความเป็น non-Linear ของ DEA model ข้างต้นให้อยู่ในรูปโปรแกรมเชิงเส้นตรงหรือ Linear 
Programming (LP) ได้โดยก าหนดให้ ∑ xi,k0

Uii∈I = 1  ใน สมการข้อจ ากัดดังโมเดลในสมการ )6(-)10)  

Maximize Efficiency    ∑ yj,k0
VjjϵJ             

           ( 6( 
 

Subject to                ∑ Xi,k0
UijϵI = 1                              

(7) 
   ∑ Yj,kVjjϵI −  ∑ Xi,k0

UijϵI ≤ 0  ;  ∀k ϵ K                      
(8) 

   Ui  ≥ 0 ;  ∀i ϵ I        
                   (9) 

   Vj  ≥ 0 ;  ∀j ϵ J                               
(10) 
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2.1.2 แบบจ้าลอง BCC 
BCC model เป็นแบบจ าลองภายใต้สมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร (Variable Return to Scale - VRS) 

โดยแบบจ าลองนี้สามารถใช้ได้กับ DMUs ที่มีขนาดการผลิตที่ไม่เหมาะสม ดังแสดงในโมเดลจากสมการ (11) – (14) โดยมี
ตัวแปรคือ 𝜆kส าหรับแต่ละทางเลือก k ใดๆ  

Minimize Efficiency   𝜃                        
(11) 

           
  Subject to               ∑ 𝜆𝑘 𝑘∈𝐾 𝑥𝑖,𝑘  ≤ 𝜃𝑥𝑖,𝑘𝑜   ; ∀𝑖 ϵ 𝐼                        

(12) 
       ∑ 𝜆𝑘 𝑘∈𝐾 𝑦

𝑖,𝑘
 ≥  𝑦

𝑖,𝑘𝑜
    ; ∀𝑗 ϵ 𝐽                         (13) 

                                    𝜆k  ≥ 0                         
(14)   

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการศึกษากรณีที่ขนาดการผลิตไม่เหมาะสมว่าเป็นลักษณะของการที่มีผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น 
(Increasing Return to Scale - IRS) หรือผลตอบแทนต่อขนาดลดลง (Decreasing Return to Scale - DRS) สามารถท า
การวิเคราะห์ต่อโดยใช้ Scale Efficiency (SE) ได้ ซึ่งเป็นการใช้ผลที่ได้ของโมเดล CCR และ BCC ดังแสดงในสมการที่ (15)  

 

             Scale Efficiency (SE) = 
Efficiency CCR 

Efficiency BCC
                      (15)  

 
3. ผลการวิจัย 
3.1 กรณีศึกษาและการเลือกใช้ทางเลือก DMUs  

พื้นที่ที่น าพิจารณาส าหรับที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะพิจารณาจังหวัดที่มีบริเวณพื้นที่ในประเทศ
ไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ในการศึกษาจะพิจารณา
จังหวัดที่ใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค ได้ดังนี้   

จังหวัดที่ใกล้เคียงกับกับสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวมี จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน  11
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก  เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจรญิ และ อุบลราชธาน ี

จังหวัดที่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย มี 4 จังหวัด ได้แก่ สตลู สงขลา ยะลา และ นราธิวาส  
จังหวัดที่ใกล้เคียงกับสหภาพพม่า มี 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบรุี ราชบุรี 

เพชรบุรี    
ประจวบครีีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง  

จังหวัดที่ใกล้เคียงกับราชอาณาจักรกัมพูชา มี 6 จังหวัด ได้แก่ ศรสีะเกษ สุรินทร์ บรุีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และ
ตราด  
 
3.2 การพิจารณาปัจจัยน้าเข้าและปัจจัยผลผลิต 

 จารณาเลือกที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกับพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลในการพิ
จึงสรุปปัจจัยที่น ามาใช้เป็นข้อมูลน าเข้าและปัจจัยผลผลิตเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ปัจจัยข้อมูลน าเข้าและปัจจัยผลผลติ 
 

ปัจจัยน าเข้า (input) 
 

ปัจจัยผลผลิต (output) 

1.ค่าแรง 1. ผลิตภัณฑม์วลรวม
ภายในจังหวัด (GPP) 
2. มูลค่าการคา้ชายแดน 

2.ขนาดพื้นท่ี 
3.ราคาประเมินสิ่งก่อสร้าง 
4.ระยะทาง 
5. แรงงาน 
6.จ านวนภัยพิบัต ิ

 
ทั้งนี้สามารถแสดงผลการรวบรวมข้อมูลของปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิตที่มีผลต่อการวิเคราะห์ของแต่ละพื้นที่ที่

มีเขตติดต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยพิจารณาข้อมูลตามกลุ่มจังหวัดโดยซึ่งจะมีความแตกต่างในแต่ละปัจจัย และ
ส าหรับเขตพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า และประเทศกัมพูชา 
ดังแสดงในตารางที่ 2-5 ตามล าดับ ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านค่าแรงจะอ้างอิงจากค่าแรงขั้นต่ าของแต่ละพื้นที่ ปัจจัยด้าน
พื้นที่จะพิจารณาจากขนาดของพื้นที่ทั้งหมดของแต่ละจังหวัด ปัจจัยด้านราคาประเมินสิ่งก่อสร้างอ้างอิงจากราคาประเมิน
สิ่งก่อสร้างตามแต่ละประเภทของกรมธนารักษ์ (ส าหรับการศึกษาจะพิจารณาประเภทโรงงาน) ปัจจัยด้านระยะทาง  
จะอ้างอิงจากจุดเริ่มต้นที่แต่ละจังหวัด (ศาลากลางประจ าจังหวัด)ไปยังจุดผ่านแดนท่ีใกล้ที่สุด ปัจจัยแรงงานพิจารณาจ านวน
ประชากรที่มีช่วงอายุในระดับวัยแรงงาน (18ปี – 55 ปี) และปัจจัยด้านภัยพิบัติจะพิจารณาจ านวนของการเกิดภัยพิบัติในแต่
ละพื้นท่ี เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น  

 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลติของกลุ่มจังหวัดที่มชีายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

จังหวัด 
(DMUs) 

ปัจจัยน้าเข้า  
(Input) 

ปัจจัยผลผลิต
(Output) 

ค่าแรง 
(บาท) 

ขนาด
พื นที่ 
(ตร.ม) 

ราคาประเมิน
สิ่งก่อสร้าง 

(บาท) 

ระยะทาง 
(กม.) 

จ้านวน
แรงงาน 
(คน) 

ภัยพิบัติ 
(จ้านวน

ครั ง) 

GPP 
(บาท) 

มูลค่า
การค้า

ชายแดน 
(ล้านบาท) 

พะเยา 300 6335 6,000 102 298041 0 80802 0 

น่าน 300 11472 5,600 129 293190 1 64,305 7371 

อุตรดิตถ ์ 300 7828 5,700 158 272737 1 71,365 0 

พิษณุโลก 300 10815 5600 213 521427 1 91,577 0 

เลย 300 11424 5,750 50.7 384160 1 77,485 5138 

หนองคาย 300 3027 5,450 3.6 320613 1 78,558 57259 

นครพนม 300 5512 5,650 1.1 446206 1 66,799 4872 
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จังหวัด 
(DMUs) 

ปัจจัยน้าเข้า 
(Input) 

ปัจจัยผลผลิต
(Output) 

ค่าแรง 
(บาท) 

ขนาด
พื นที่ 
(ตร.ม) 

ราคาประเมิน
สิ่งก่อสร้าง 

(บาท) 

ระยะทาง 
(กม.) 

จ้านวน
แรงงาน 
(คน) 

ภัยพิบัติ 
(จ้านวน

ครั ง) 

GPP 
(บาท) 

มูลค่า
การค้า

ชายแดน 
(ล้านบาท) 

มุกดาหาร 300 4339 5,700 7.7 217854 0 61,630 25638 

อ านาจเจรญิ 300 3161 5,600 96.3 209212 0 51,221 0 

อุบลราชธาน ี 300 15774 5,750 97.1 1144711 0 65,489 14274 

แสดงตัวอย่างการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปัจจยัผลผลิตของจังหวัดหนองคาย ตามแบบจ าลอง CCR 
model ด้วยโปรแกรม LINDO ดังแสดงในรูปที่ 1  

รูปที่ 1 ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปจัจัยผลผลิต ในแบบจ าลอง CCR model ของ จังหวัดหนองคาย 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลติของกลุ่มจังหวัดที่มชีายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย 

จังหวัด 
(DMUs) 

ปัจจัยน้าเข้า 
(Input) 

ปัจจัยผลผลิต(Output) 

ค่าแรง 
(บาท) 

ขนาด
พื นที่ 

(ตร.ม) 

ราคาประเมิน
สิ่งก่อสร้าง 

(บาท) 

ระยะทาง 
(กม.) 

จ้านวน
แรงงาน 
(คน) 

ภัยพิบัติ 
(จ้านวน

ครั ง) 

GPP 
(บาท) 

มูลค่า
การค้า

ชายแดน 
(ล้านบาท) 

 สงขลา 300 7393 5,750 79.7 830195 0 153,505 246734 

ยะลา 300 4521 6,000 132 293204 1 89,875 2536 

นราธิวาส 300 4475 6,100 41.7 451485 0 54,922 1127 

สตูล 300 2478 5,950 1.2 187165 1 112,051 149 

แสดงตัวอย่างการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปัจจยัผลผลิตจังหวัดสงขลา ตามแบบจ าลอง CCR model ด้วย
โปรแกรม LINDO ดังแสดงในรูปที ่2 

รูปที่ 2 ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปจัจัยผลผลิต ในแบบจ าลอง CCR model ของ จังหวัดสงขลา 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลติของกลุ่มจังหวัดที่มชีายแดนติดกับประเทศพม่า 

จังหวัด 
(DMUs) 

ปัจจัยน้าเข้า 
(Input) 

ปัจจัยผลผลิต
(Output) 

ค่าแรง 
(บาท) 

ขนาด
พื นที่ 

(ตร.ม) 

ราคา
ประเมิน

สิ่งก่อสร้าง 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กม.) 

จ้านวน
แรงงาน 
(คน) 

ภัยพิบัติ 
(จ้านวน

ครั ง) 

GPP 
(บาท) 

มูลค่า
การค้า

ชายแดน 
(ล้าน
บาท) 

เชียงราย 300 11678 6,100 63.5 695746 4 81,835 29905 

เชียงใหม่ 300 20107 6,100 114 934828 1 126,976 0 

แม่ฮ่องสอน 300 12681 6,800 222 136269 1 56,862 1563 

ตาก 300 16406 5,500 92.7 300587 1 88,680 68997 

กาญจนบุรี  300 19483 5,500 73.8 489195 3 106,303 1123 

เพชรบุร ี 300 6225 6,100 172 283275 1 123,800 0 

ราชบุร ี 300 5196 5600 121 494051 0 204,753 0 

ประจวบครีีขันธ ์ 300 6367 6,100 25 315392 0 171,357 123 

ชุมพร 300 6009 6,050 130 301367 1 151,835 0 

ระนอง 300 3298 6,100 6.4 105373 1 91,452 16935 

แสดงตัวอย่างการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปัจจยัผลผลิตจังหวัดตาก ตามแบบจ าลอง CCR model ด้วย
โปรแกรม LINDO ดังแสดงในรูปที ่3 

รูปที่ 3 ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปจัจัยผลผลิต ในแบบจ าลอง CCR model ของ จังหวัดตาก 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลติของกลุ่มจังหวัดที่มชีายแดนติดกับประเทศกมัพูชา 
 

จังหวัด 
(DMUs) 

ปัจจัยน้าเข้า  
(Input) 

ปัจจัยผลผลิต(Output) 

ค่าแรง 
(บาท) 

ขนาด
พื นที่ 

(ตร.ม) 

ราคาประเมิน
สิ่งก่อสร้าง 

(บาท) 

ระยะทาง 
(กม.) 

จ้านวน
แรงงาน 
(คน) 

ภัยพิบัติ 
(จ้านวน

ครั ง) 

GPP 
(บาท) 

มูลค่า
การค้า

ชายแดน 
(ล้านบาท) 

ศรีสะเกษ  300 8839 5,850 104 908174 0 56,137 0 

สุรินทร ์ 300 8124 5,850 70.7 845273 1 56,159 1969 

บุรีรัมย์  300 10322 5,850 116 964760 1 58,554 0 

สระแก้ว 300 7195 5,850 51.7 339380 1 60,573 61062 

จันทบุร ี 300 6338 6,150 71 319220 1 218,411 12251 

ตราด 300 2819 5,900 90.8 130908 1 148,446 29074 

 
แสดงตัวอย่างการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปัจจยัผลผลิตจังหวัดสระแก้ว ตามแบบจ าลอง CCR model 

ด้วยโปรแกรม LINDO ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปจัจัยผลผลิต ในแบบจ าลอง CCR model ของ จังหวัดสระแก้ว 

 
4 ผลการวิเคราะห์  

จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพท าเลที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากข้อมลูปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิต
ด้วยเทคนิค DEA และได้ใช้โปรแกรม LINDO ซึ่งเป็นโปรแกรมในการหาค าตอบเชิงเส้นตรง ไดผ้ลการวิเคราะหด์ังแสดงใน
ตารางที่ 6-9 โดยตารางทางซ้ายมอืแสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และข้อทูลทางขวามือของแต่ละตารางแสดง
การเรยีงล าดับประสิทธิภาพจากมากไปหาน้อย  
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินประสทิธิภาพจังหวัดที่ใกล้เคียงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

จังหวัด Efficiency Percentage 
 

จังหวัด Efficiency Percentage 

1.พะเยา 0.88 88%  6.หนองคาย 1 100% 

2.น่าน 0.72 72%  4.พิษณุโลก 1 100% 
3.อุตรดิตถ์ 0.77 77%  1.พะเยา 0.88 88% 

4.พิษณุโลก 1 100%  5.เลย 0.85 85% 
5.เลย 0.85 85%  3.อุตรดิตถ์ 0.77 77% 

6.หนองคาย 1 100%  10.อุบลราชธาน ี 0.75 75% 

7.นครพนม 0.74 74%  7.นครพนม 0.74 74% 
8.มุกดาหาร 0.73 73%  8.มุกดาหาร 0.73 73% 

9.อ านาจเจริญ 0.55 55%  2.น่าน 0.72 72% 
10.อุบลราชธาน ี 0.75 75%  9.อ านาจเจริญ 0.55 55% 

 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินประสทิธิภาพจังหวัดที่ใกล้เคียงกับประเทศพม่า 

 

จังหวัด Efficiency Percentage 
 

จังหวัด Efficiency Percentage 

1.เชียงราย 0.64 64 %  4.ตาก 1 100 % 

2.เชียงใหม่  0.62 62 %  7.ราชบุร ี 1 100 % 

3.แม่ฮ่องสอน 0.29 29 %  8.ประจวบคีรีขันธ ์ 0.83 83 % 
4.ตาก 1 100 %  9.ชุมพร 0.74 74 % 

5.กาญจนบุรี  0.52 52 %  1.เชียงราย 0.64 64 % 

6.เพชรบุร ี 0.60 60 %  2.เชียงใหม่  0.62 62 % 
7.ราชบุร ี 1 100 %  6.เพชรบุร ี 0.60 60 % 

8.ประจวบคีรีขันธ ์ 0.83 83 %  10.ระนอง 0.58 58 % 
9.ชุมพร 0.74 74 %  5.กาญจนบุรี  0.52 52 % 

10.ระนอง 0.58 58 %  3.แม่ฮ่องสอน 0.29 29 % 
 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินประสทิธิภาพจังหวัดที่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย 
 

จังหวัด Efficiency Percentage 
 

จังหวัด Efficiency Percentage 

1.สงขลา 1 100 %  1.สงขลา 1 100 % 

2.ยะลา 0.79 79 %  4.สตูล 1 100 % 
3.นราธิวาส 0.48 48 %  2.ยะลา 0.79 79 % 

4.สตูล 1 100 %  3.นราธิวาส 0.48 48 % 
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินประสทิธิภาพจังหวัดที่ใกล้เคียงกับประเทศกัมพูชา 

 

จังหวัด Efficiency Percentage 
 

จังหวัด Efficiency Percentage 

1.ศรีสะเกษ  0.25 25 %  4.สระแก้ว 1 100 % 

2.สุรินทร์ 0.25 25 %  5.จันทบุร ี 1 100 % 

3.บุรีรัมย์  0.26 26 %  6.ตราด 0.93 93 % 
4.สระแก้ว 1 100 %  3.บุรีรัมย์  0.26 26 % 

5.จันทบุร ี 1 100 %  1.ศรีสะเกษ  0.25 25 % 
6.ตราด 0.93 93 %  2.สุรินทร์ 0.25 25 % 

 
4.1 ประสิทธิภาพจังหวัดที่ใกล้เคียงกับประเทศลาว  

จังหวัดที่มีพื้นท่ีใกล้เคียงกับประเทศลาว จากการพิจารณาด้วยเทคนิค DEA รูปแบบ CCR พบว่าจังหวัดทีเ่หมาะที่
จะพิจารณาตั้งนิคมอุตสาหกรรม คือ จังหวัดหนองคายและพิษณุโลก มีประสิทธิภาพ 100 % รองลงมาคือ พะเยา เลย มี
ประสิทธิภาพ มากกว่า 80 % และจังหวัดที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ อ านาจเจริญ 55%    

 
4.2 ประสิทธิภาพจังหวัดที่ใกล้เคียงกับประเทศพม่า 

จังหวัดที่มีพื้นท่ีใกล้เคียงกับประเทศพม่า พบว่าจังหวัดที่เหมาะที่จะพิจารณาตั้งนิคมอุตสาหกรรม คือ จังหวัดตาก
และราชบุรี เพราะมีประสิทธิภาพ 100 % รองลงมาคือ ประจวบคีรีขันธ์ มีประสิทธิภาพ มากกว่า 80 % และจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ แม่ฮ่องสอน 29%   
 
4.3 ประสิทธิภาพจังหวัดที่ใกล้เคียงกับ กัมพูชา 

จังหวัดที่มีพื้นท่ีใกล้เคียงกับประเทศกัมพูชา มีทั้งหมด 6 จังหวัด จากการพิจารณาด้วยเทคนิค DEA รูปแบบ CCR 
พบว่าจังหวัดที่เหมาะที่จะพิจารณาตั้งนิคมอุตสาหกรรม คือ จังหวัดสระแก้ว และจันทบุรี เพราะมีประสิทธิภาพ 100 % 
รองลงมาคือ ตราด มีประสิทธิภาพ มากกว่า 80 % และจังหวัดที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ สุรินทร์ 25%    

  
4.4 ประสิทธิภาพจังหวัดที่ใกล้เคียงกับ มาเลเซีย 

จังหวัดที่มีพื้นท่ีใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย มีทั้งหมด 4 จังหวัด จากการพิจารณาด้วยเทคนิค DEA รูปแบบ CCR 
พบว่าจังหวัดที่เหมาะที่จะพิจารณาตั้งนิคมอุตสาหกรรม คือ จังหวัดสงขลาและสตูล เพราะมีประสิทธิภาพ 100 % รองลงมา
คือ ยะลา มีประสิทธิภาพ มากกว่า 80 % และจังหวัดที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ นราธิวาส 48%   
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดที่มีประสิทธิภาพในการเลือกตั้งนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นท่ีของการศึกษากับ
แนวทางของรัฐบาลมีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน เช่น จังหวัดที่ติดกับประเทศลาว ผลการวิเคราะห์คือ จังหวัดหนองคาย
ซึ่งตรงกับกลุ่มจังหวัดที่รัฐบาลก าหนด หรือกลุ่มจังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาผลการวิเคราะห์คือ จังหวัดสระแก้วซึ่งตรงกับ
กลุ่มจังหวัดที่รัฐบาลก าหนด แต่ส าหรับจังหวัดที่ผลการวิเคราะห์ไม่ตรงกับท่ีรัฐบาลก าหนด เช่น กลุ่มจังหวัดที่ติดกับประเทศ
มาเลเซียผลการวิเคราะห์คือ จังหวัดนราธิวาสมีประสิทธิผลน้อยที่สุด แต่รัฐบาลก าหนดจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัด
นราธิวาสด้วย ทั้งนี้ความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นอาจมีความเป็นไปได้ว่าเหตุผลหรือปัจจัยที่น ามาพิจารณาของผู้ศึกษากับรัฐบาลไม่
เหมือนกัน ทั้งนี้ผลการศึกษาและแนวทางที่รัฐบาลก าหนดในการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็มีความสอดคล้องแสดงว่าพื้นที่
ดังกล่าวถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการจัด เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังในพื้นที่และประเทศชาติ  

นอกจากน้ี ข้อเสนอแนะของการศึกษาพิจารณาเลือกที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านในการศึกษานี้ เป็นการศึกษาคู่ขนานกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล โดยการศึกษานี้เป็นมุมมองของ
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นักวิชาการให้เห็นถึงแนวโน้มการด าเนินการและเป็นการศึกษาเฉพาะการพิจารณาเลือกที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม โดยผู้ที่
สนใจสามารถผลการศึกษานี้ไปต่อยอดโดยอาจเพิ่มรายละเอียดด้านเส้นทางการขนส่งจากต้นทาง )เขตนิคมอุตสาหกรรม (ไป

ยังปลายทาง )ลูกค้า ,สนามบิน,ท่าเรือหรือประเทศเพื่อนบ้าน  (หรือเพื่อ ต่อเติมด้านช่องทางการขนส่ง เช่น ทางถนน ทางราง 
ทางอากาศ ทางน้ า เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นในการน าไปประยุกต์ใช้. 

ส าหรับงานวิจัยที่จะท าในอนาคต ผู้ศึกษาอาจน าแนวทางหรือนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจมาร่วม
พิจารณาเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพก่อนท่ีจะด าเนินการและใช้เป็นแนวทางในการตัดสินในเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี้ เป็นการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัคคีภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
จ านวน 17 จังหวัด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) โดยท าการเก็บข้อมูล ปัจจัยน าเข้า (input) ในการ
บริหารจัดการและปัจจัยน าออก (output) เพื่อน ามาประเมินค่าประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นช่วงเวลา 3 ปี คือ จากปี 
2556 จนถึงปี 2558 โดยท าการวิเคราะห์เฉพาะ 15 จังหวัดที่มีข้อมูลปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลติตอ่เนื่องกันตลอดทั้ง 3 ปี 
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอัค คีภัยรายกลุ่มจั งหวัดจะเห็นว่ากลุ่มจั งหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่ม 2 ประกอบด้วย ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มีแนวโน้มค่าประสิทธิภาพการจัดการที่
ดีที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ  ส่วนกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 พบว่ามีอย่างน้อย 2 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่มีการจัดการที่ดีได้อย่าง
ต่อเนื่องทั้ง 3 ปี  
  
ค้าส้าคัญ  : ประสิทธิภาพ  การจดัการอัคคีภยั  การวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมลู  การท าการตัดสนิใจแบบหลายปัจจัย  
 

Abstract 
  This study aims to analyze an efficiency of fire safety management in the northeastern region of 

Thailand including 17 provinces by using one of the popular multi-criteria decision making (MCDM)  tools 
called data envelopment analysis (DEA). By collecting data based on a number of Input and output criteria, we 
perform an analysis for 3 consecutive years with the latest reported data from 2013 to 2015.  Based on 
the efficiency score of fire safety management for all clusters of respective provinces, we find that all the 
provinces in the northeastern- lower region 2 ( i. e. , Yasothon, Sisaket, and Ubon Ratchathani)  have the 
highest relative efficiency compared to other clusters. In addition, other clusters in the northeastern-upper 
region, the northeastern- middle region, and the northeastern lower region 1 have at least 2 provinces 
that perform efficient management along the 3 consecutive years. 
  
Keywords :  Efficiency, Fire Safety Management, Data Envelopment Analysis, Multi-Criteria Decision Making   
 
1. บทน้า 
 อัคคีภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความสูญเสีย ต่อทรัพย์สินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม จากอดีตที่
ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2532-2558 ประเทศไทย มีอัคคีภัยเกิดขึ้นกว่า 52,000 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4,532 คน เสียชีวิต 1,740 คน 
มูลค่าความเสียหายกว่า 31,000 ล้านบาท (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย,2559) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหา
อัคคีภัยมีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นับจากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดอัคคีภัยครั้งส าคัญมากมาย 
ดังเช่น เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ท าให้มีผู้เสียชีวิต 188 
ราย มีทรัพย์สินเสียหายคือสภาพอาคารพังทลายทั้งหมด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมรอยัลจอม
เทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เสียชีวิต 91 ราย อาคารเกิดความเสียหายเกือบทั้งหลัง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เกิด
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เหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ กรุงเทพมหานคร มีผู้เสียชีวิต 66 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกนับร้อยราย เหตุการณ์เพลิงไหม้
ศูนย์อพยพบ้านแม่สุรินทร์ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ห้องสอน มีผู้เสียชีวิต 45 ราย เหตุการณ์เพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 เกิดเหตุเพลิง
ไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เป็นต้น จาก เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งส าคัญที่สร้างความ
เสียหายทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา จึงมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างเข้ามาก าหนด
นโยบายเพื่อบริหารจัดการด้านอัคคีภัย โดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ทีม่ีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระ
ประเทศไทยปลอดภัยอย่างจริงจัง โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการจดัการอัคคีภยัของประเทศ แบ่งออกเป็นหัวข้อ
ที่ส าคัญ ดังนี้ คือ 1) ด้านการลดความเสี่ยงและป้องกันอัคคีภัยที่ส าคัญ เช่นผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันต้านการดับเพลิง  
ส่งเสริมให้ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้เรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นนโยบายหลัก จัดให้มีการ
พัฒนาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารที่เช่ือมโยงกับประชาชนได้ง่าย บูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือการแก้ไข ตั้งแต่ระยะ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ให้เป็นระบบ
และมีความเป็นเอกภาพ และให้ทุกภาคส่วนฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น 2) 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการจัดการอัคคีภัยของประเทศที่ส าคัญ เช่น ปรับปรุงกระบวนการควบคุมมาตรฐานด้าน
การออกแบบและการก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ท าการเร่งรัดให้เจ้าของอาคารเก่า หรืออาคารที่มี
ข้อบกพร่องเร่งท าการแก้ไข ปรับปรุงอาคาร และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อเข้าของอาคาร  
เป็นต้น 
 จากการที่ประเทศไทยมีการบริหารจัดการด้านอัคคีภัยโดยการกระจายทรัพยากรด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยออกไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น )อปท .  (ทุกจังหวัด ทางผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจในการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ
ถึงประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรเหลา่นั้นว่า มีความประสิทธิภาพดีและเหมาะสมหรือไม ่ดังนั้นการศึกษาในงานวิจัย
นี้เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอัคคีภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล หรือ Data Development Analysis (DEA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความนิยมน ามาใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการในหน่วยงานต่าง ๆ ตามการวิเคราะห์ของปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลลัพธ์ที่
หลากหลาย (ประสพชัย, 2551; บุปพวรรณ, 2553; สวรินทร์, 2556; นิศากร, 2557, Ransikarbum and Kim, 2017, นิ
รุทธิ์และคณะ, 2561) ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรก ซึ่งไม่พบว่ามีกรณีศึกษาในการใช้ 
DEA เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหน่วยงานในการป้องกันอัคคีภัยในไทยมาก่อน โดยผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชนต์อ่
การด าเนินงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอัคคีภัยในกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะ
น าไปสู่การเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
2. วิธีการวิจัย 

ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการด้านอัคคีภัยในรายงานฉบับนี้มีการน าเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อม
กรอบข้อมูล)Data Envelopment Analysis : DEA ( มาประยุกต์ใช้เพื่อหาประสิทธิภาพสัมพัทธ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
LINDO  ในการวิเคราะห์ผล ซึ่งจะได้อธิบายวิธีการ DEA ดังนี้  
2.1 วิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) 

DEA เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (efficiency) ของทางเลือก ของหน่วยทางเลือกต่างๆ (decision 
making unit – DMU) ที่เราให้ความสนใจ เช่นประสิทธิภาพของการด าเนินงานของหน่วยงาน ประสิทธิภาพการลงทุน เป็น
ต้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากปัจจัยน าเข้าหรือการผลิต (input) และปัจจัยผลผลิต (output) ของเรื่องที่ศึกษา 
โดยประเมินประสิทธิภาพจากสมการ (1) (กสิณ, 2560) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) = 
จ านวนผลผลิต (𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡)

จ านวนปัจจัยการผลิต (𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡)
                  (1) 

โดย เทคนิค DEA ที่ได้รับความนิยมในงานวิจัยมีสองโมเดลหลักๆ ซึ่งเรียกตามช่ือผู้พัฒนาคือ Charnes, Cooper 
and Rhodes (CCR) และ Banker, Charnes and Cooper (BCC) ซึ่งอธิบายโมเดล CCR ที่ใช้ในการศึกษานี้ได้ดังนี ้
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  2.1.1 แบบจ้าลอง CCR 
CCR model เป็นแบบจ าลองภายใต้ข้อสมมติฐานผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constant Return to Scale - CRS) 

ใช้เมื่อ DMU ที่พิจารณาทุก DMU มีขนาดการผลิตที่เหมาะสม คือต้นทุนเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนขนาด และมี
เงื่อนไขว่าจะไม่มีค่าสังเกตใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 1 กล่าวคือคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งถ้าค่า
ประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าหน่วยงานแห่งนั้นมีประสิทธิภาพ แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าหน่วยงานแห่งนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ DMU อื่นๆ ดังแสดงในสมการข้อจ ากัด (2)-(5) ดังต่อไปนี้ 
     เซต (Set(  

I ∶ เซตปัจจัยการผลิต i 
J ∶ เซตปัจจัยผลผลิต j 

K ∶ เซตทางเลือกหรือ DMUs 

     พารามิเตอร์ (Parameter(   

𝑥i,k  ∶   ปริมาณของปัจจัยการผลติ i ของทางเลือก k 

yj,k   ∶  ปริมาณของปัจจยัผลผลิต j ของทางเลือก k  

      ตัวแปร (Decision Variable)  

Ui  ∶  ค่าน้ าหนักของแต่ละปจัจัยการผลติ i 

Vj  ∶  ค่าน้ าหนักของแต่ละปจัจัยผลผลติ j 

Maximize Efficiency   
∑ 𝑦𝑗,𝑘0𝑉𝑗𝑗𝜖𝐽

∑ 𝑥𝑖,𝑘0𝑈𝑖𝑗𝜖𝐽
                              (2) 

Subject to                
∑ yj,k0VjjϵJ

∑ xi,k0UijϵJ
 ≤ 1 ;  ∀k ϵ𝐾                          (3) 

               Ui  ≥ 0 ;  ∀i ϵ I                                                        (4) 

     𝑉𝑗  ≥ 0 ;  ∀𝑗 𝜖 𝐽                                            (5) 

ทั้งนีโ้มเดลข้างต้นไม่ได้อยู่ในรูปโปรแกรมเชิงเส้นตรง โดยสามารถแปลงให้อยู่ในรูปโปรแกรมเชิงเส้นตรงหรือ linear 

programming ได้โดยก าหนดให้ ∑ xi,k0
Uii∈I = 1 ดังแสดงในสมการข้อจ ากัดดังโมเดลในสมการ (6)-(10) 

ดังต่อไปนี้ 

Maximize Efficiency  ∑ yj,k0
VjjϵJ                                 (6) 

Subject to             ∑ Xi,k0
UijϵI = 1                                                  (7) 

  ∑ Yj,kVjjϵI −  ∑ Xi,k0
UijϵI ≤ 0  ;  ∀k ϵ K                                             (8) 

  Ui  ≥ 0 ;  ∀i ϵ I                                                                       (9( 
Vj  ≥ 0 ; ∀j ϵ J                                                                     (10) 
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โดยจากการศึกษาข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า )Inputs) และปัจจัยน าออก )Output) ด้วยการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ ได้ใช้
ส่วนของปัจจัยน าเข้าประกอบด้วยจ านวนองค์การบริหารสว่นท้องถิ่นที่มีอุปกรณ์ส าหรบัการดบัเพลิง (แห่ง) ที่มีอยู่ในจังหวัด 
จ านวนรถดับเพลิง (คัน) และจ านวนรถพยาบาล (คัน) โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ ปี 2556 

จนถึงป ี2558 จ าแนกเป็นกลุ่มรายจังหวัด (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, 2561) และข้อมูลปัจจัยน าออก )Output) 
จากดัชนีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประเทศไทย ซึ่งได้จากรายงานความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทย 
(ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556-2558) ,จ านวนครั้งไฟไหม้ (ครั้ง) และจ านวนผู้ประสบภยั
ที่บาดเจ็บและเสียชีวิต (คน) จากหนังสือสถิติสถานการณ์สาธารณภัยประเทศไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, 

2556-2558) ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านการบริหารจัดการอัคคีภยัในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด 
ปัจจัยน้าเข้า (Inputs) ปัจจัยน้าออก (Output) 

จ านวนสถานี
ดับเพลิง 

จ านวน 
รถดับเพลิง 

จ านวนรถพยาบาล 
ดัชนีความมั่นคง 

ปลอดภัยฯ 
จ านวนการเกิด

ไฟไหม้ 
จ านวนคนเจ็บ/

ตาย 
ปี พ.ศ.25.. 56 57 58 56 57 58 56 57 58 56 57 58 56 57 58 56 57 58 

เลย 101 101 101 48 51 51 16 16 16 77 74 60 70 4 5 5 0 2 
หนองคาย 68 68 68 39 39 39 9 4 4 71 69 82 22 12 6 0 0 2 

อุดร 181 181 181 107 120 120 36 58 58 80 88 75 75 10 5 2 6 0 
บึงกาฬ 60 60 60 30 34 34 17 19 19 83 83 77 14 4 1 0 0 0 
กาฬสินธุ์ 151 151 151 78 84 84 33 51 51 78 53 65 27 8 3 0 0 3 
ขอนแก่น 225 225 225 119 129 129 86 95 95 80 70 78 45 19 38 31 1 3 

มหาสารคาม 143 143 143 68 69 69 81 91 91 77 64 54 53 6 7 7 0 1 
ร้อยเอ็ด 203 203 203 94 81 81 99 52 52 77 60 61 57 23 12 1 1 0 
ชัยภมู ิ 143 143 143 84 76 76 37 31 31 82 72 79 22 14 20 1 0 1 

นครราชสีมา 334 334 185 139 120 120 46 67 67 77 64 65 66 36 56 16 2 4 
บุรีรัมย ์ 209 209 209 86 89 87 39 44 47 79 77 82 61 8 6 0 2 0 
สุรินทร์ 173 173 173 83 67 67 38 42 42 77 77 81 38 22 17 3 0 11 
ยโสธร 88 88 88 31 33 33 29 42 42 74 82 73 43 18 5 0 2 0 

ศรีสะเกษ 217 217 217 82 80 79 19 27 27 81 80 69 74 23 7 0 2 0 
อุบลฯ 239 239 239 89 64 58 320 151 151 80 86 76 10 13 14 0 0 0 

 
2.1.2 การแปลงข้อมูลลงในแบบจ้าลอง CCR 
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยแยกศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัคคีภัยแยกเป็นกลุ่มรายจังหวัด 
4 กลุ่ม แล้วท าการใส่ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า (Input) และปัจจัยน าออก (Output) ลงในแบบจ าลอง ตัวอย่างการสร้าง
แบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอัคคีภัย ของจังหวัด เลย ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ) แสดงดังต่อไปนี้ 

max Z = 74Y1-4Y2        
 (11) 

SUBJECT TO 
       101X1+51X2+16X3     = 1    (12) 
         74Y1-4Y2-101X1-51X2-16X3   <=0    (13) 
          69Y1-12Y2-68X1-39X2-4X3   <=0    (14) 
          88Y1-10Y2-6Y3-181X1-120X2-58X3  <=0    (15)      
               83Y1-4Y2-60X1-34X2-19X3   <=0    (16) 
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3. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัคคีภัยแยกเป็นกลุ่มรายจังหวัด โดยจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่มจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 (กลุ่มจังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 (กลุ่มจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี) สามารถสรุปเป็นค่าประสิทธิภาพเปรียบเทียบให้เห็นตามช่วงเวลา ตั้งแต่ปี พ .ศ . 2556 จนถึงปี พ .ศ . 2558 
ได้ผลแสดงออกมาดังแสดงในตารางที่ 2-5 ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2. ค่าประสิทธิภาพทางการจัดการด้านอัคคภีัย ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

จังหวัด 
ค่าประสิทธิภาพทางการจัดการด้านอัคคีภัย 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เลย 0.76 1 0.54 

หนองคาย 1 1 1 
อุดร 0.37 0.35 0.32 

บึงกาฬ 1 1 1 
 

ตารางที่ 3. ค่าประสิทธิภาพทางการจัดการด้านอัคคภีัย ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จังหวัด 
ค่าประสิทธิภาพทางการจัดการด้านอัคคีภัย 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
กาฬสนิธุ ์ 1 1 1 
ขอนแกน่ 0.67 0.82 0.83 

มหาสารคาม 1 1 1 
ร้อยเอ็ด 0.8 1 1 

ตารางที่ 4. ค่าประสิทธิภาพทางการจัดการด้านอัคคีภัย ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 

จังหวัด 
ค่าประสิทธิภาพทางการจัดการด้านอัคคีภัย 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ชัยภูม ิ 1 1 1 

นครราชสีมา 0.75 0.49 0.63 
บุรีรัมย์ 1 1 1 
สุรินทร์ 0.95 1 1 

 

ตารางที่ 5. ค่าประสิทธิภาพทางการจัดการด้านอัคคภีัย ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 

จังหวัด 
ค่าประสิทธิภาพทางการจัดการด้านอัคคีภัย 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ยโสธร 1 1 1 

ศรีสะเกษ 1 1 1 
อุบลราชธาน ี 1 1 0.59 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองคาย อุดร 
บึงกาฬ พบว่า จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ สามารถคงค่าประสิทธิภาพการจัดการอัคคีภัยได้ทั้ง 3 ปี ส่วน จังหวัดเลย
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พบว่าค่าประสิทธิภาพมีการแกว่งขึ้นลง ไม่แน่นอน ส่วนจังหวัดอุดร พบว่าค่าประสิทธิภาพการจัดการอยู่ในระดับต่ าอย่าง
ต่อเนื่อง จากตารางที่ 3 พบว่าในกลุ่มในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนกลางมี จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
มหาสารคาม ที่ยังคงประสิทธิภาพได้ทั้ง 3 ปี ส่วนจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัด
ร้อยเอ็ดก็เช่นเดียวกัน ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ตารางที่ 4) มี จังหวัดชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ที่ยังคง
ประสิทธิภาพได้ทั้ง 3 ปี ส่วนจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มประสิทธิภาพแกว่งขึ้นลง ส่วนจังหวัดสุรินทร์มีความประสิทธิภาพ
ที่เพ่ิมขึ้นและคงที่ท่ี ร้อยละ 100 ได้ในสองปีหลัง และสุดท้ายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มี จังหวัด
ยโสธร และศรีสะเกษ ยังคงประสิทธิภาพได้ทั้ง 3 ปี ส่วนจังหวัดอุบลมีค่าประสิทธิภาพลดลงในปีหลังสุด (ตารางที่ 5) 

 

4. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอัคคีภัยรายกลุ่มจังหวัดจะเห็นว่ากลุ่มจังหวัด ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่ม 2 ประกอบด้วย ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มีแนวโน้มค่าประสิทธิภาพการจัดการที่
ดีที่สุด ส่วนกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกลุ่ม 2 ก็มีอย่างน้อย 2 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่มีการจัดการที่ดีได้อย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ปี อย่างไรก็
ตามการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบ DEA เป็นการวัดประสิทธิภาพการจัดการที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น ฉะนั้นควรมีการพิจารณา
น าผลการศึกษานี้ไปใช้อย่างเหมาะสม ต่อไป 

ส าหรับทิศทางงานวิจัยในอนาคตอาจจะมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางด้านอื่นๆ เช่นการ
จัดการภัยพิบัติน้ าท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว โดยท าการศึกษาเป็นรายภูมิภาค หรือภาพรวมการบริหารจัดการทั้งประเทศ เป็น
ต้น นอกจากนี้สามารถใช้เครื่องมือทางการท าการตัดสินใจแบบหลายปัจจัยที่หลากหลายมากขึ้น เช่นการวิเคราะห์ DEA 
แบบโมเดลอื่นๆ เช่น BCC และ Scale Efficiency หรือการใช้การบูรนาการเครื่องมือ DEA กับเครื่องมืออ่ืนๆ เป็นต้น เพื่อให้
ได้ผลจากการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์และค านึงถึงความคิดเห็นของผู้ท าการตัดสินใจได้ด้วย  
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การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ้ารุงอากาศยานระดับโรงงาน  

The Risk Management  Affect to the Quality of Aircraft Maintenance Management. 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน และ 
2) คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 317 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ANOVA และ 
Correlations  
                 ผลการศึกษา พบว่า 1) การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 1 .1) ด้านลักษณะ
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.70) 1.2) ด้านปัจจัยมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.75) และ1.3) ด้านเครื่องมือบ่งช้ีอันตรายใน
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35) 2) คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับ
โรงงาน พบว่า 2.1) ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11) และ 2.2) ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.66)  
                 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการซอ่มบ ารุงอากาศยาน ระดับโรงงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ
และจ านวนปีท่ีปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ระดับโรงงาน ด้านคุณภาพ
การซ่อมบ ารุงอากาศยานและด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น  หน่วยงานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ระดับโรงงาน ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานและด้านกร ะบวนการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน  
                 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงานกับ
คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน พบว่า ลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน
กับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและในภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ยกเว้น 
ลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงานกับคุณภาพการซ่อมบ ารงุอากาศยาน ไม่มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและเครื่องมือบ่งช้ีอันตรายในอุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงอากาศกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  
 
ค้าส้าคัญ  : การบริหารความเสี่ยง  คุณภาพการซ่อมบ ารุง  การซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

 
Abstract 

            This research is to study for: 1 ) The condition of risk management of aircraft maintenance 
Management. And 2 )  The quality of aircraft maintenance Management.  The instrument used for data 
collection was questionnaire, 317 people of sampling. Statistic used to analyze source are frequency, 
percentage, mean, standard deviation, ANOVA and correlations. 
                 The results of the study found: 1) Overall risk management of the aircraft maintenance level 
Heavy Maintenance. 1.1) The risk characteristics in the aircraft maintenance industry. At high level (3.70). 
1.2) The human factors in the aircraft maintenance industry. At high level (3.75). and  1.3) The hazard 
identification tools in the aircraft maintenance industry. At high level (4.35). 2) Overall quality of aircraft 
maintenance level Heavy Maintenance industry. At high level (4.11). 2.1) Overall quality of aircraft 
maintenance. At the high level (= 4.11) and 2.2) Overall performance. At a high level (3 . 66 ) . The quality 
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comment of the aircraft maintenance level heavy maintenance, classified by personal factors, found that 
the age and the number of years of operation differed. Comment on aircraft maintenance quality level 
heavy maintenance, Aircraft maintenance quality and performance. Not differences. Except the different 
agencies comment on aircraft quality, maintenance and operational procedures was different. The 
Comments of correlation between the risk management of the aircraft maintenance level heavy 
maintenance and the quality of aircraft maintenance was found. Risks in the aircraft maintenance industry 
and aircraft maintenance quality. The process of operation and overall. The relationship is the same. 
Except the risk characterization of the aircraft maintenance level heavy maintenance and the quality of 
aircraft maintenance. Not correlation. The human factors in the aircraft maintenance and hazard 
identification tools and aircraft maintenance quality are related in the same direction. 
 
Keyword : Risk management , Quality of  Maintenance , Aircraft maintenance 
 
บทน้า 
            การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นพาหนะที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยพาหนะอื่นๆ ทุกชนิด เนื่องจาก
โอกาสที่เครื่องบินพาณิชย์จะตก มีเพียง 1 ใน 11 ล้านเที่ยวบิน แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเครื่องบินตก ผู้โดยสารบนเครื่อง
ทั้งหมดจะเสียชีวิต (เว็บไซต์.advanceaviationblog. wordpress.com. Jan02, 2017) ด้านข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางการ
บินในปี 2016 พบว่า อุบัติเหตุและความเสียหายโดยมีสาเหตุดังนี้ 
            เดือนตุลาคม 2016 พลอากาศโทเซอร์เก ไบนีตอฟ หัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนเหตุเครื่องบินตูโปเลฟ 154  
ของรัสเซียตกในทะเลด า ระบุว่าพนักงานสอบสวนก าลังตรวจสอบว่า สาเหตุอาจเกิดจากน้ ามันเชื้อเพลิงไม่มีคุณภาพ ความ
ผิดพลาดของนักบิน อุปกรณ์ขัดข้อง หรือมีวัตถุบางอย่างติดอยู่ในเครื่องยนต์ (เว็บไซต์. http://news.mthai.com. Jan02, 
2017) เดือนพฤศจิกายน 2016 เครื่องบินเช่าเหมาล าตกใกล้เมืองลาอูนีออนในโคลอมเบีย เป็นเหตุให้สมาชิกทีมฟุตบอล 
ชาเปโคเอเซ เสียชีวิตจ านวน 71 ราย พบว่า เครื่องบินได้รายงานปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในส่วนของระบบไฟฟ้าอากาศยาน 
(บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). 2559) และเดือนธันวาคม 2016 สายการบินมาเลเซียแจง้ผ่านเว็บไซต์ว่าเที่ยวบิน MH1 
เดินทางออกจากสนามบินฮีทโธรว์ ในลอนดอนประเทศอังกฤษ มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 21 ธันวาคม 2016 เกิด
เหตุขัดข้องบริเวณประตูเครื่องบินรุ่น A380 ขณะบินเหนือน่านฟ้าประเทศเยอรมนี โดยประตูมีเสียงดังและสั่น แม้ไม่มี
อันตรายในทันที นักบินจึงท าการตัดสินใจน าเครื่องบินกลับมายังสนามบินฮีทโธรว์ (บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). 
2559) และในวันท่ี 11 ธันวาคม 2016 เครื่องบินรุ่น เอทีอาร์ ของปากีสถานอินเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ เกิดเหตุน้ ามันหมด
กะทันหันแล้วพุ่งชนภูเขา ซึ่งท าให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งล า โดยการตรวจสอบสาเหตุ พบว่า ระหว่างบินนักบิน
รายงานว่า มีความผิดปกติกับเครื่องยนต์ด้านซ้าย (บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). 2559)  จากการศึกษาข้อมูลพบว่า 
สาเหตุของอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 1) เครื่องยนต์ขัดข้อง 2) น้ ามันเช้ือเพลิงไม่มีคุณภาพ ความผิดพลาดของนักบิน อุปกรณ์
ขัดข้อง หรือมีวัตถุบางอย่างติดอยู่ในเครื่องยนต์ 3) ระบบไฟฟ้าเครื่องบินขัดข้อง และ4) ระบบกลไกปิดประตูเครื่องบิน
บกพร่อง กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางการ
คมนาคมแห่งชาติ (National Transportation Safety Board : NTSB) ได้น าเสนอปัจจัยที่ท าใหอ้ากาศยานมีความปลอดภยั 
ประกอบด้วย 1) สายการบินมีการเรียนรู้ข้อผิดพลาด หาวิธีแก้ไข และน าไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบ 2) การมีระบบ
การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลการบิน และท าการแจ้งเตือนพร้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือการบิน 3) มีระบบการ
ตรวจสอบจากภายนอก โดยทีมงานมืออาชีพอย่างเป็นระบบ 4) มีการก าหนดเกณฑ์การคัดชี้ภาวะอันตรายของสายการบิน 
และ5) มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์สูง (เว็บไซต์.advanceaviationblog. wordpress.com. Jan02, 2017) 
             จากการศึกษาความเป็นมาดังกล่าวเป็นเหตุท าให้ผู้ศึกษา มีความสนใจท าการวิจัยเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน โดยเน้น ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน และเครื่องมือช้ีวัดความเสี่ยงที่ก่อเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน เพื่อการคัดช้ี ควบคุม ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการซ่อมบ ารุง และความปลอดภัยในการสมควรเดินอากาศของอากาศยาน ต่อไป 
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            วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                 1. เพื่อศึกษาการจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน เกี่ยวกับ ลักษณะความเสี่ยงใน
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและเครื่องมือบ่งช้ีอันตรายใน
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
                 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน เกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานและ
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
                 การวิจัยการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน  เพื่อให้มีการ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบผู้ศึกษาจึงน าหลักแนวคิด ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงและคุณภาพการซ่อมบ ารุง มา
สังเคราะห์ประเด็นหลักร่วมกับหลักระเบียบวิธีวิจัยสร้างเป็นกรอบแนวคิด โดยความส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี มีข้อสรุปดังนี้ 
                        ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบด้านลบหรือเป็นอุปสรรค 
ข้อจ ากัดในความส าเร็จในวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม โดยประเภทของความเสี่ยงในการบริหารงานแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ความเสี่ยงท่ีมีความแน่นอน (Certainty risk) ได้แก่ 1) ความผิดพลาดบกพร่องอันเกิดจากการปฏิบัติการของมนษุย์ 
2) ความผิดพลาดบกพร่องอันเกิดจากการท างานของเครื่องจักร  3)  ขีดความสามารถของมนุษย์ 4) การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมการด าเนินงานหรือเง่ือนไขที่ส าคัญของการด าเนินกิจการต่างๆ  และความเสี่ยงที่ไม่มีความแน่นอน 
(Uncertainty risk) ได้แก่ 1) ภัยธรรมชาติที่รุนแรง 2) ภัยจากจากน้ ามือมนุษย์ (เจริญ เจษฎาวัลย์. 2548)  
                        คุณภาพ หมายถึง การผลิตสินค้าหรือบริการที่ตรงตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ โดยเน้นการก าจัดของ
เสียในการผลิตด้วยการท าในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อให้ได้สินค้นหรือบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการส่งมอบที่ทันเวลา 
(ปรียาวดี ผลอเนก. 2556) โดยมุมมองของคุณภาพในการผลิต ได้แก่ 1) ความมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะเบื้องต้นของ
สินค้าหรือบริการ 2) ระดับคุณสมบัติอันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่เพิ่มลงไปในคุณสมบัติเบื้องต้นของสินค้าหรือบริการ 3) 
ความน่าเชื่อถือของสินค้าท่ีจะสามารถใช้บริการได้ 4) ความสอดคล้องที่ตรงตามมาตรฐาน 5) ความทนทานของผลิตภัณฑ์ใน
ด้านอายุงาน 6) การบริการด้านความสะดวกและความรวดเร็วในการซ่อมแซม 7) สุนทรีภาพในเรื่องรูปลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ 8) ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ9) การรับรู้อื่นๆ ที่สร้างความรู้ศึกท่ีมีต่อตราสินค้า เป็นต้น (ปรียาวดี 
ผลอเนก. 2556)  
 
วิธีการวิจัย 
            การวิจัยเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน ครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้
วิธีการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
            ขอบเขตของการวิจัย 
                 การวิจัยเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน ครั้งนี้ผู้ศึกษา  
ท าการก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี ้ 
                        1. ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในฝ่ายช่าง ศูนย์ซ่อมดอนเมือง บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,802 คน (บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), 20 ธันวาคม พ.ศ.2559) 
                        2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยตารางการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie, R.V. and 
Morgan, D. W.  (1970) ได้จ านวน 317 คน  
                        3. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับ 1) การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดบั
โรงงาน เกี่ยวกับ 1.1) ลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 1.2) ปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยานและ1.3) เครื่องมือบ่งช้ีอันตรายในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและ2) คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ระดับโรงงาน เกี่ยวกับ 2.1) คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานและ2.2) กระบวนการปฏิบัติงาน 
                        4. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี คือ ศูนย์ซ่อมดอนเมือง ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
                        5. ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงเวลา เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 – มกราคม พ.ศ. 2560 
                        6. แผนการสุ่มตัวอย่าง ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น วิธีการแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) และเพื่อความสะดวกในวันเข้าเก็บข้อมูลจึงใช้วิธีการแบบบังเอิญคือพบกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจึง
ท าการแจกแบบสอบถามจนครบจ านวน 317 ชุด 
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            กรอบแนวคิดการวิจัย  
                 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษา ท าการศึกษาทฤษฎีการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมคุณภาพ โดยน ามา
สังเคราะห์ ข้อมูลร่วมกับหลักระเบียบวิธีวิจัย สร้างเป็นกรอบแนวคิดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่องการจดัการความเสีย่งท่ีส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 

 
            สมมุติฐานการวิจัย  
                 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานและจ านวนปีที่ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน เกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  แตกต่างกัน  
                 2. การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดบัโรงงาน ด้านลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซอ่ม
บ ารุงอากาศยาน ด้านปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและด้านเครื่องมือบ่งช้ีอันตรายในอุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงอากาศยาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน เกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานและกระบวนการปฏิบัติงาน ในทิศทางเดียวกัน 
            เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ 
                 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานและจ านวนปีที่
ปฏิบัติงาน ลักษณะข้อค าถามแบบปลายปิด จ านวน 3 ข้อ 
                 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน เกี่ยวกับ ลักษณะ
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและเครื่องมือบ่งช้ี
อันตรายในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ลักษณะข้อค าถามแบบปลายปิด Rating scale จ านวน 15 ข้อ  
                 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดบัโรงงาน เกี่ยวกับ คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานและกระบวนการปฏิบัติงาน ลักษณะข้อค าถามแบบปลายปิด Rating scale จ านวน 10 ข้อ  
            การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
                 1. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นพร้อมทั้งค าจ ากัดความ
หรือนิยามการปฏิบัติการของตัวแปรเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity)  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.อาย ุ
2.หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน 
3.จ านวนปีที่ปฏิบัติงาน 
 

การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ระดับโรงงาน 

1.ลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 
2.ปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
3.เครื่องมือบ่งช้ีอันตรายในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 
 
 

คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ระดับโรงงาน 

1.คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
2.กระบวนการปฏิบัติงาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม 
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                 2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใช้วิธีการหาความเช่ือมั่น  (Reliability) ด้วยวิธีการของครอนบัค 
(Cronbach’s alpha coefficient) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2550) พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 0.896 มีความเชื่อมั่นสูง 
            การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 การเก็บรวบรวมข้อมูลท าโดยแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 317 ชุด และรอรับแบบสอบถามกลับคืนจนครบจ านวน  
            การวิเคราะห์ข้อมูล 
                 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ( f )           
ค่าร้อยละ (%) แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
                 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
 
 
 
            สถิติที่ใช้ในวิจัย 
                สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าความถี่ ( f ) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) , ทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 ใช้สถิติ ANOVA ด้วยค่า F – test แสดงผลการความแตกต่างรายคู่ด้วย วิธี Least 
Significant Difference (LSD) และทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ใช้สถิติ Correlations   
 
ผลการวิจัย 
                 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 59.30 ปฏิบัติงาน ประจ ากองซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน (MD) ร้อยละ 35.00 มีจ านวนปีท่ีปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 63.10 มากท่ีสุด แสดงความคิดเห็นดังนี ้
                        การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 1) ด้านลักษณะความเสี่ยงใน
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.70) พบว่า พนักงานมีความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.14) เป็นอนัดับที่ 1 และนโยบายการจัดการงบประมาณการปฏิบัติงานนอก
เวลาการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.04) เป็นอันดับสุดท้าย  2) ด้านปัจจัยมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.75) พบว่า พนักงานปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ มีสมาธิและปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบ ารุงอากาศยาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.86) เป็นอันดับที่ 1 และพนักงาน
สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้ตามที่รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.67) เป็นอันดับสุดท้าย และ3) ด้านเครื่องมือ
บ่งช้ีอันตรายในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35) พบว่า การตรวจอันตรายโดย
การใช้ค่า Upper , Lower ที่ยอมรับได้ (HAZOP) และการวิเคราะห์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ โดยก าหนดเกณฑ์การเฝ้า
ระวังอันตราย (FMEA) เหมาะส าหรับการป้องกันความเสียหายของเครื่องมือเครื่องจักร อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.57) 
เป็นอันดับที่ 1  และการใช้หลักตรรกกะ วิเคราะห์หาสาเหตุอันตรายด้วยการท าแผนผังการวิเคราะห์ (FTA) และการท าการ
ประเมินอันตราย ความเสี่ยง ผลกระทบและระดับความรุนแรง (ETA) เหมาะส าหรับการวิเคราะห์สาเหตุและทางเลือก การ
ป้องกันอันตราย อยู่ในระดับมาก ( X  =4.14) เป็นอันดับสุดท้าย 
 

 
ตารางที่ 1 การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 

การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ้ารุงอากาศยานระดับโรงงาน ค่าเฉลี่ย ( X ) สภาพความเหมาะสม 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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     1. ด้านลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน  3.70 ระดับมาก 
     2. ด้านปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน  3.75 ระดับมาก 
     3. ด้านเครื่องมือบ่งช้ีอันตรายในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 4.35 ระดับมาก 

  
                        คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน พบว่า 1) ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11) พบว่า สภาพความพร้อมของอุปกรณ์ควบคุมการบินของอากาศยาน อยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.31) เป็นอันดับที่ 1 และผลการทดสอบตามมาตรฐานช่วงการทดสอบภาคพื้น อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.93) 
เป็นอันดับสุดท้าย และ 2) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.66) พบว่า พนักงานท าการ
ซ่อมบ ารุงถูกต้องตาม คู่มือ เอกสารก ากับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.02) เป็นอันดับที่ 1 และพนักงานท าการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานส าเร็จตามก าหนดเวลา อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.22) เป็นอันดับสุดท้าย  
 

ตารางที่ 2 คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 
คุณภาพการซ่อมบ้ารุงอากาศยานระดับโรงงาน ค่าเฉลี่ย ( X ) สภาพความเหมาะสม 

     1. ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 4.11 ระดับมาก 
     2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 3.66 ระดับมาก 

  
                        การทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า        
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ระดับโรงงาน จ าแนกตามปัจจัย       
            ส่วนบุคคล 

 
คุณภาพการซ่อมบ้ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 

อาย ุ
valuep  

หน่วยงาน 
valuep  

จ้านวนปีที่
ปฏิบัติงาน 

valuep  
     1. ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 0.301 0.000* 0.881 
     2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 0.984 0.014* 0.915 
                 ภาพรวม 0.722 0.000* 0.977 

(*P < 0.05) 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ระดับโรงงาน จ าแนกตามปัจจัย       
            ส่วนบุคคล 

คุณภาพการซ่อมบ้ารุงอากาศยานระดับโรงงาน อาย ุ หน่วยงาน จ้านวนปีที่
ปฏิบัติงาน 

     1. ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน X ✓ X 
     2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน X ✓ X 
                 ภาพรวม X ✓ X 

หมายเหตุ :    ✓ หมายถึง  ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ,  X   หมายถึง  ความคิดเห็นท่ีไม่แตกตา่งกัน 
 

                 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ระดับโรงงาน จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุและจ านวนปีท่ีปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
ระดับโรงงาน ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานและด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น  หน่วยงาน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ระดับโรงงาน ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
และด้านกระบวนการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
            ระดับโรงงานกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 

 
 คุณภาพการซ่อมบ้ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 

การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ้ารุง
อากาศยานระดับโรงงาน 

ด้านคุณภาพการซ่อม
บ้ารุงอากาศยาน 

ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติการบิน 

 
ภาพรวม 

 r valuep  r valuep  r valuep  
1.ด้านลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
-0.018 

 
0.747 

 
0.238 

 
0.000* 

 
0.162 

 
0.004* 

2.ด้านปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
-0.167 

 
0.003* 

 
-0.136 

 
0.015* 

 
-0.176 

 
0.002* 

3.ด้านเครื่องมือบ่งช้ีอันตรายใน
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
0.290 

 
0.000* 

 
0.430 

 
0.000* 

 
0.445 

 
0.000* 

(*P < 0.05) 
 

                 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานระดับโรงงานกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน พบว่า ลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงอากาศยานระดับโรงงานกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ยกเว้น ลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงานกับคุณภาพ
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน ไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและ
เครื่องมือบ่งช้ีอันตรายในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศกับคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ยอมรับสมมติฐาน 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
                 จากการศึกษาเรื่องการจัดการความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน พบว่า  
                        1. ลักษณะความเสี่ยงในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน คือลักษณะความรู้ของพนักงาน เกี่ยวกับ 
เทคนิคการซ่อมบ ารุงอากาศยาน อยู่ในระดับมาก และนโยบายการจัดการงบประมาณการปฏิบัติงานนอกเวลาการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดของพงษ์พันธุ์ ล้วนเมือง (2556) พบว่า ปัจจัยส าคัญ
ของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่มีความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงมากที่สุด คือ สภาพภาวะผู้น า 
การติดตามและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารในองค์กร การจัดการความรู้ของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงาน กล่าวคือ 
ลักษณะความเสี่ยงที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการซ่อมบ ารุงคือการได้รับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะเพื่อความ
การท างานที่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายรวมถึงผลกระทบจากการใช้นโยบายการบริหารในแต่ละช่วงการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 
                        2. ปัจจัยมนุษย์ในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน คือปัจจัยด้านความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีสมาธิในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบ ารุงอากาศยาน อยู่ในระดับมาก และความสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้
ตามที่รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของดวงตะวัน ณ นคร (2551) พบว่า 1) สาเหตุทางตรงเกิดจาก
พฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 66 และสภาพเง่ือนไขที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 33 2) สาเหตุรากเหง้า เกิดจาก
ปัจจัยจากตัวพนักงาน ร้อยละ 51.43 และปัจจัยจากงาน ร้อยละ 48.57 กล่าวคือ ปัจจัยมนุษย์ที่ส าคัญและสัมพันธ์กับ
คุณภาพการซ่อมบ ารุงคือความพร้อม มุ่งมั่นตั้งใจในการท างานตามคู่มืออย่างมีสติและความรบัผดิชอบเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานท้ังต่อบุคคล อากาศยานและสิ่งแวดล้อม 
                        3. เครื่องมือบ่งช้ีอันตรายในอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน พบว่า การตรวจอันตรายโดยการใช้ค่า 
Upper , Lower ที่ยอมรับได้ (Hazard and Operability Studies : HAZOP) และการวิเคราะห์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ 
โดยก าหนดเกณฑ์การเฝ้าระวังอันตราย (Failure Model and Effect Analysis : FMEA)เหมาะส าหรับการป้องกันความ
เสียหายของเครื่องมือเครื่องจักร อยู่ในระดับมากที่สุด และการใช้หลัก ตรรกกะ วิเคราะห์หาสาเหตุอันตรายด้วยการท า
แผนผังการวิเคราะห์ (Fault Tree Analysis : FTA) และการท าการประเมินอันตราย ความเสี่ยง ผลกระทบและระดับความ
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รุนแรง (Event Tree Analysis : ETA) เหมาะส าหรับการวิเคราะห์สาเหตุและทางเลือก การป้องกันอันตราย อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับแนวคิดของจันทร์จิรา อยู่คง จงแจ้งกลาง (2558) พบว่า 1) การตรวจรับรองและติดตั้งและตรวจรับรอง
ระบบท างาน ด้วยเครื่องมือ FMEA สามารถระบุหัวข้อส าหรับการตรวจเพื่อรับรองคุณภาพ ได้ตามเกณฑ์ที่ยอมรับและไม่พบ
ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น 2) การบ ารุงรักษาป้องกันและการสอบเทียบอุปกรณ์วัดหรืออุปกรณ์ของระบบการผลิต โดยการ
จ าแนกจุดวิกฤตของอุปกรณ์วัดตามก าหนดเวลาสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ร้อยละ 52 กล่าวคือ เครื่องมือท่ีพนักงานส่วนใหญ่
ยอมรับเพื่อการบ่งช้ีอันตรายคือ HAZOP ส่วนวิธีการป้องกันความด้อยประสิทธิภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการ
ซ่อมบ ารุงที่ส าคัญคือการประเมินด้วยเกณฑ์เฝ้าระวัง FMEA  ในประเด็นความต้องการขีดความสามารถของเครื่องมือใน
ช่วงเวลาที่ต้องการจริงให้ได้เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันผลกระทบจากการขาดทรัพยากรเพื่อการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
                 คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานและด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน พบว่า  
                        1. ด้านคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยาน คือ การมีสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ควบคุมการบินของ
อากาศยาน อยู่ในระดับมาก และการมีผลการผ่านทดสอบตามมาตรฐานช่วงการทดสอบภาคพื้น อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับแนวคิดของคณพัฒน์ ตรีประพันธ์กิจ (2558) พบว่า ระดับความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของผู้ตัดสนิในเลือกใช้คอื
คุณภาพการบริการด้านรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อมั่นไว้วางใจ การตอบสนองความต้องการ กล่าวคือ คุณภาพที่ดี คือ
การได้รับผลงานที่มีความสมบูรณ์ ปลอดภัย พร้อมใช้งานตามมาตรฐาน ด้วยความน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบประวัติ
การซ่อมบ ารุงเพื่อยืนยันความมั่นใจในการใช้บริการ   
                        2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน คือ พนักงานท าการซ่อมบ ารุงถูกต้องตาม คู่มือ เอกสารก ากับการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานส าเร็จตามก าหนดเวลา อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
แนวคิดของดวงตะวัน ณ นคร (2551) พบว่า  สาเหตุความผิดพลาดของระบบการจัดการความปลอดภัย  เกิดจากการ
ออกแบบทางวิศวกร ร้อยละ 16 การประเมินอันตรายและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ร้อยละ 13 การฝึกอบรมความรู้ความ
ช านาญ ร้อยละ 13 และความพร้อมขององค์กร ร้อยละ 13 กล่าวคือ การจัดการความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการซอ่ม
บ ารุงอากาศยานปัจจัยส าคัญคือการปฏิบัติตามคู่มือ ขั้นตอน และความตั้งใจ มุ่งมั่น จนงานส าเร็จตามหมายก าหนดเวลา 
เพื่อป้องกันผลกระทบจากความเร่งรีบ หรือการท างานตามความเคยชิน 
            ข้อเสนอแนะ 
                 จากการวิจัยเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน ผู้ศึกษาน า
ผลการวิจัยในข้อความเหมาะสม ที่ค้นพบในประเด็นที่ท าการศึกษา มาน าเสนอแนะให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดการ
บริหารความเสี่ยงในองค์กร มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน และ
ควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน ดังนี ้
                        1. การจัดการความเสี่ยงในการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน                 2 
                             1.1 ฝ่ายช่างควรก าหนดแผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับ เทคนิคการซ่อมบ ารุงอากาศยานและทักษะการ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อการธ ารงรักษา ความรู้และประสบการณ์ อย่างยั่งยืน ส่วนที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนคือ การบริหาร
งบประมาณระดับแผนกงานให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท่ีส าเร็จตามแผนของหน่วยงาน  
                             1.2 ฝ่ายบริหารควรรักษาเกณฑ์การประเมินผลตอบแทนการท างานประจ าปี ด้วยความเป็นธรรม มี
มาตรฐานต่อไป เพื่อให้พนักงานมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีสมาธิในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ส่วนที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน คือ 1) 
การเน้น ตรวจสอบ การปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบ ารุงอากาศยาน และ2) การฝึกความสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็น
แต่ละกลุ่มงาน เพื่อความช านาญอย่างทั่วถึง  
                             1.3 ฝ่ายบริหารควรยึดหลักเกณฑ์บ่งช้ีอันตรายในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ โดยการใช้ค่า Upper , 
Lower ที่ยอมรับได้ (HAZOP) และหลักการวิเคราะห์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ โดยก าหนดเกณฑ์การเฝ้าระวังอันตราย 
(FMEA) ส าหรับการป้องกันความเสียหายของเครื่องมือเครื่องจักร ด้วยการจัดท าแผนการตรวจติดตาม ส่วนที่ควรปรับปรุง
เร่งด่วนคือ การฝึกให้พนักงานสามารถใช้หลัก ตรรกกะ วิเคราะห์หาสาเหตุอันตรายด้วยการท าแผนผังการวิเคราะห์ (FTA) 
และการท าการประเมินอันตราย ความเสี่ยง ผลกระทบและระดับความรุนแรง (ETA) เพือ่การวิเคราะห์สาเหตุและทางเลือก 
การป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป   
                        2. คุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 
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       2.1 ฝ่ายบริการควรให้ความส าคัญกับเกณฑ์คุณภาพการซ่อมบ ารุงเพื่อให้อุปกรณ์ ช้ินส่วนอากาศ
ยานทุกช้ินงาน การมีสภาพความพร้อมในการควบคุมการบินของอากาศยาน ต่อไป และสิ่งที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนคือ เกณฑ์
การทดสอบตามมาตรฐานช่วงการทดสอบภาคพื้น ต้องอิงเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่า    

       2.2 ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารควรให้ความส าคัญกับผลการตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้พนักงานท าการซ่อมบ ารุงถูกต้องตาม คู่มือ เอกสารก ากับการปฏิบัติงาน ต่อไป และสิ่งที่
ควรปรับปรุงเร่งด่วนคือ การซ่อมบ ารุงอากาศยานให้ส าเร็จตามก าหนดเวลาที่ได้นัดหมายจากที่ประชุมส่วนกลาง    

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการเสนอแนะหัวข้อในการศึกษาครั้งต่อไป ส าหรับ

นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ ให้เป็นแนวทางในการน าไปสร้างเป็นผลงานวิชาการต่อไป ดังน้ี  
1. รูปแบบการวิเคราะห์หาสาเหตุอันตรายด้วยการท าแผนผังการวิเคราะห์ (FTA) ส าหรับการซ่อมบ ารุง

อากาศยาน 
2. รูปแบบการประเมินอันตราย ความเสี่ยง ผลกระทบและระดับความรุนแรง (ETA) ส าหรับการซ่อม

บ ารุงอากาศยาน 
3. การจัดรูปแบบเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาคพื้นเพื่อการส่งมอบอากาศยาน

เอกสารอ้างอิง 
คณพัฒน์ ตรีประพันธ์กิจ. (2558). การประเมินคุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

       รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรร. วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เจริญ เจษฎาวัลย์. (2548). การบริหารความเสี่ยง.  กรุงเทพมหานคร. บริษัท พอดีการพิมพ์ จ ากัด.  
จันทร์จิรา อยู่คง จงแจ้งกลาง. (2558). การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพในการบริหารคุณภาพของ 

       โรงงานผลิตยาชีววัตถุ. รายงานวิจัย. กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
ดวงตะวัน ณ นคร. (2551). การสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยวิธีการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าและวิธีการ 

  วิเคราะห์ปัจจัยมนุษย์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล.วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ. 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). (2559). สรุปสถานการณ์ส าคัญประจ าวันศูนย์ปฏิบัติการ CMOC. รายงานประจ าวัน 
  ที่ 1 ธันวาคม 2559. ฝ่ายความมั่นคงการบิน. กรุงเทพฯ. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). (2559). สรุปสถานการณ์ส าคัญประจ าวันศูนย์ปฏิบัติการ CMOC. รายงาน 
       ประจ าวันท่ี 9 ธันวาคม 2559. ฝ่ายความมั่นคงการบิน. กรุงเทพฯ. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). (2559). สรุปสถานการณ์ส าคัญประจ าวันศูนย์ปฏิบัติการ CMOC. รายงาน 
       ประจ าวันท่ี 13 ธันวาคม 2559. ฝ่ายความมั่นคงการบิน. กรุงเทพฯ. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). 

ปรียาวดี ผลอเนก. (2556). การจัดการคุณภาพ. กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.     
พงษ์พันธุ์ ล้วนเมือง. (2556). การบริหารความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน 

       ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2550). การวิจัยเพื่อการบริหารอตุสาหกรรม. กรุงเทพฯ. บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด.  
รายงานอุบัติเหตุทางการบิน. สืบคน้เมื่อ วันท่ี 2 มกราคม 2559 .เว็บไซต์. advanceaviationblog. wordpress.com. 
รายงานอุบัติเหตุทางการบิน. สืบคน้เมื่อ วันท่ี 2 มกราคม 2559. เว็บไซต์. news.mthai.com. 
Krejcie, R.V. and Morgan, D. W.  1970. Determining Sample Size For Research Activities. Educational  

  and Psychological Measurement, 30, 607-610.  



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

288 

Problems and Obstacles that Affect Construction Projects of 
Local Government in Northern Region of Thailand

บุญรักษ์ แวนบอเซอร์1*   และ ก าพล ทรัพย์สมบูรณ์2 

1,2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
*

E-mail :   boonruk_vanborsel@yahoo.com

บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ไทย โดยท าการศึกษาในรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆในงานก่อสร้าง (Construction 
Constrains) เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคลากรช่างฝีมือแรงงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะ 
ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านวิธีการก่อสร้าง ด้านแบบรายการก่อสร้าง ข้อก าหนดทางสัญญา ด้านคมนาคมสถานท่ี
ก่อสร้างและสภาพแวดล้อม ด้านสภาพภูมิอากาศ ด้านสภาพภูมิประเทศ ด้านเวลา ด้านระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ด้าน
อื่น ๆ เป็นต้น จ านวนตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 25 รายจากจ านวนท่ีส่งออกไปยังผู้รับจ้างก่อสร้างที่จดทะเบียนนิติบุคคล 
ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 100 ราย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วน
ท้องถิ่นไทย ได้แก่ 1) ปัญหาจ านวนผู้รับเหมามากเกินไปท าให้เกิดการแข่งขันสูง 2) ปัญหาจากผู้ว่าจ้าง (นักการเมืองท้องถิ่น 
ช่างคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ) และปัญหาการก าหนดราคากลางของงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับราคาวัสดุ
ในตลาดและสภาพทางเศรษฐกิจ 3) ปัญหาการตรวจรับมอบงาน 4) ปัญหาวัสดุมีการปรับราคาสูงขึ้น ขายเกินราคาหรือขึ้น
ราคาล่วงหน้า  5) ปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง/เรียกร้องค่าตอบแทนเกินความสามารถ ปัญหาผลกระทบจากราคาน้ ามันท่ีสูงขึ้น 
และปัญหาระยะเวลาประกันผลงาน (นาน) เป็นปัญหาที่พบมากตามล าดับ 

ค้าส้าคัญ  : ปัญหา  อุปสรรค  ราชการส่วนท้องถิ่น  ผู้รับจ้างก่อสรา้ง 

Abstract 
  This research aims to study the problems and obstacles that affect construction projects of Local 

Government, Thailand. It studied in detail of problems, obstacles, and construction constraints such as 
money, man, material, machine, management, method, drawing and specification and contract, 
communication and construction site and environment, weather, terrain, time, legal regulations and 
others. Twenty five questionnaires were returned from the contractors (juristic person) who registered in 
Northern Thailand total one hundred contractors. The results revealed that the significant problems and 
obstacles that affect construction projects were 1) many contractors, 2) problems form employer (Local 
Government politician, supervisor, and work inspection committee), and a budget does not correspond 
to actual price 3 )  inspection and acceptance of work, 4 )  material prices had risen, and 5 )  high wages, 
effect from oil prices, and period of retention, respectively. 

Keywords  :  Problem, Obstacle, Local Government, Contractor  

บทน้า 
ปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุม

งาน อ่ืน ๆ รวมถึงผู้รับจ้างก่อสร้างไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ในการด าเนินการก่อสร้างมักมีอุปสรรคต่าง ๆเกิดขึ้นมากมาย ถ้าผู้
รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงหรือหมดไป จะท าให้งานก่อสร้างที่ด าเนินการเกิดความล่าช้า 
ไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญา งบประมาณบานปลาย และส่งผลผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 
(สันติ ชินานุวัติวงศ์, 2549) ส าหรับปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาควรพิจารณาก่อนหรือระหว่าง
การด าเนินการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) ข้อจ ากัดในด้านการเงิน เช่น เงินทุน

ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นไทยในเขตภาคเหนือ 
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หมุนเวียน สภาพคล่องทางการเงิน การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน/ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ (2) ข้อจ ากัดในด้าน
บุคลากร เช่น จ านวนบุคลากรรวมถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน (3) ข้อจ ากัดในด้านช่างฝีมือ
แรงงานและค่าจ้าง เช่น จ านวนช่างฝีมือแรงงาน ฝีมือ ทักษะ ความช านาญและประสบการณ์ในการท างานของแรงงาน 
ค่าจ้างแรงงาน (4) ข้อจ ากัดในด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น คุณภาพและราคาของวัสดุ ปริมาณและระยะเวลาในการจัดส่งวัสดุ (5) 
ข้อจ ากัดในด้านเครื่องมือและเครื่องจักร เช่น ความเหมาะสมของจ านวนและชนิดของเครื่องจักรตามประเภทของงาน 
ประสิทธิภาพและความสามารถในการท างาน (6) ข้อจ ากัดในด้านการบริหารจัดการโครงการ เช่น การวางแผนการใช้
บุคลากร ช่างฝีมือแรงงาน เครื่องจักร วัสดุรวมถึงควบคุมการเบิกจ่ายและตรวจสอบไม่ให้เกิดการสูญหาย การควบคุม
ค่าใช้จ่ายของโครงการให้เป็นไปตามประมาณการ การควบคุมคุณภาพของงาน เป็นต้น (พนม ภัยหน่าย, 2543; วิสูตร  
จิระด าเกิง, 2548; PMI., 2013) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจหาความถี่และวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่นไทย และ 2) จัดล าดับความส าคัญชองปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่นไทย   
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยในเชิงส ารวจเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่นไทย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง 100 ราย 
ซึ่งได้จากการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) จากผู้รับจ้างก่อสร้างในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย
แบบสอบถามที่ใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน ทุนจดทะเบียนของห้าง/บริษัท ระยะเวลาที่เปิดด าเนินกิจการ
ของห้าง/บริษัท ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมางานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่รับมีมูลค่าโครงการ  

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ด้าน
การเงินจ านวน 12 ข้อ ด้านบุคลากรช่างฝีมือแรงงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์จ านวน 8 ข้อ ด้านเครื่องมือเครื่องจักรและ
ยานพาหนะจ านวน 7 ข้อ ด้านการบริหารจัดการโครงการจ านวน 7 ข้อ ด้านวิธีการก่อสร้างจ านวน 4 ข้อ ด้านแบบรายการ
ก่อสร้าง ข้อก าหนดทางสัญญาจ านวน 3 ข้อ ด้านคมนาคมสถานที่ก่อสร้างและสภาพแวดล้อมจ านวน 9 ข้อ ด้านสภาพ
ภูมิอากาศจ านวน 6 ข้อ ด้านสภาพภูมิประเทศจ านวน 3 ข้อ ด้านเวลาจ านวน 3 ข้อ ด้านระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย
จ านวน 4 ข้อ และด้านอื่น ๆจ านวน 3 ข้อ โดยระดับความมีส าคัญที่ก าหนดให้แต่ละคุณสมบัติคือ 1 ถึง 5 (1 หมายถึงระดับ
ความส าคัญน้อยที่สุด, 5 หมายถึงระดับความมีส าคัญมากที่สุด) ซึ่งเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความส าคัญของ 
ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นไทย จะถูกแบ่งเป็นช่วง โดยใช้วิธีของ Likert 
Scale ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน     ช่วงของการวัด     ความหมาย 
                                        5               4.21-5.00       ส าคัญมากที่สดุ 
                                        4               3.41-4.20       ส าคัญมาก 
                                        3               2.61-3.40       ส าคัญปานกลาง 
                                        2               1.81-2.60       ส าคัญน้อย 
                                        1               1.00-1.80       ส าคัญน้อยที่สุด 
 
ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบหาความเที่ยงตรง และทดสอบความเช่ือมั่น ก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
ข้อจ ากัดเพื่อใช้เปรียบเทียบและจัดล าดับความส าคัญ 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 3.1 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบถามที่ส่งไป 100 ชุด มีจ านวนแบบสอบถามที่ส่งคืนจากผู้รับจ้างที่รับงาน

ก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่น 25 ชุด คิดเป็นร้อยละ 25 โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย จ านวน 21 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84 มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 31-40 ปี จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28 และอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดคือ ปริญญาตรี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ต าแหน่งงานในปัจจุบัน
คือ เจ้าของกิจการ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ หุ้นส่วนผู้จัดการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ มากกว่า 15 ปี จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32 มีทุนจดทะเบียนของห้าง/บริษัทไม่เกิน 1 ล้านบาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ 
มากกว่า 1 ล้านไม่เกิน 2 ล้านบาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ระยะเวลาที่เปิดด าเนินกิจการของห้าง/บริษัท 5-10 ปี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ มากกวา่ 15 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมางาน
ก่อสร้างส่วนใหญ่ที่รับมีมูลค่าโครงการ มากกว่า 1 ล้านไม่เกิน 2 ล้านบาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ 
มากกว่า 2 ล้านไม่เกิน 5 ล้านบาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28  

3.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 
 
ตารางที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคในมุมมองของผู้รับจ้างท่ีรับงานก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

ปัญหาและอุปสรรค mean SD แปรผล อันดับ 
1. ด้านการเงิน (Money)     

ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 3.24 1.42 ปานกลาง 9 
สถาบันการเงินไม่ให้การสนับสนุน/เข้มงวดในการปล่อย

สินเช่ือ 
3.00 1.35 ปานกลาง 14 

กู้ยมืเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่สูง 2.24 1.45 น้อย 31 
ขาดการประเมินศักยภาพทางการเงินก่อนรับงาน 2.16 1.37 น้อย 33 
รับงานมากเกินความสามารถ/ด าเนินงานก่อสร้างพร้อมกัน

หลายโครงการ 
2.20 1.29 น้อย 32 

รับงานต่ ากว่าราคากลางมาก 2.32 1.25 น้อย 30 
ประมาณราคาค่าก่อสร้างผิดพลาด 2.24 1.45 น้อย 31 
งวดงานกับค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์กัน/การเบิกจ่ายงวดงาน

ล่าช้า 
3.32 1.41 ปานกลาง 7 

การใช้เงินผิดประเภท 1.92 1.44 น้อย 37 
ร้านค้าไม่ให้เครดิต 2.32 1.46 น้อย 30 
หลักประกันสัญญา (มาก/น้อย) 3.08 1.22 ปานกลาง 13 
ค่าปรับ (มาก/น้อย) 2.20 1.32 น้อย 32 

2. ด้านบุคลากร ช่างฝีมือแรงงาน (Man)     
บุคลากรไม่เพียงพอ 3.12 1.39 ปานกลาง 12 
บุคลากรขาดความรู้ความสารถ และประสบการณ์ในการ

ท างาน 
2.96 1.49 ปานกลาง 15 

ขาดแคลนช่างฝีมือแรงงาน 3.08 1.58 ปานกลาง 13 
แรงงานไร้ฝีมือ ขาดทักษะ ความช านาญและประสบการณ์

ในการท างาน 
2.96 1.43 ปานกลาง 15 

ค่าจ้างแรงงานสูง/เรียกร้องค่าตอบแทนเกินความสามารถ 3.40 1.50 ปานกลาง 5 
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ปัญหาและอุปสรรค mean SD แปรผล อันดับ 
การหยุดงานเนื่องในเทศกาล ประเพณีท้องถิ่น ฤดูเพาะปลูก

และเก็บเกี่ยว 
3.36 1.29 ปานกลาง 6 

แรงงานย้ายเข้าออกงานบ่อย 2.64 1.35 ปานกลาง 22 
ผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตามสัญญา 2.48 1.39 น้อย 26 

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)     
ขาดการวางแผนและควบคุมการใช้วัสดุที่ดี 2.40 1.38 น้อย 28 
ควบคุมไม่ทั่วถึงเกิดการเสียหาย/สูญหาย 2.32 1.31 น้อย 30 
วัสดุขาดตลาดและร้านค้ากักตุน 2.32 1.38 น้อย 30 
ผลกระทบจากราคาน้ ามันท่ีสูงขึ้น 3.40 1.35 ปานกลาง 5 
วัสดุมีการปรับราคาสูงขึ้น ขายเกินราคาหรือขึ้นราคา

ล่วงหน้า 
3.44 1.23 มาก 4 

การขนส่งและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 3.12 1.42 ปานกลาง 12 
ความล่าช้าในการจัดหาและจัดส่งวัสดุ 2.88 1.24 ปานกลาง 17 

4. ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ (Machine)     
ไม่มีเครื่องจักรเป็นของตนเอง 2.44 1.53 น้อย 27 
ขาดแคลน/จ านวนไม่เพียงพอ 2.56 1.29 น้อย 24 
ค่าเช่าแพง 2.92 1.50 ปานกลาง 16 
การใช้เครื่องจักรไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท 2.04 1.17 น้อย 36 
เครื่องจักรไม่มีประสิทธิภาพการท างาน 2.08 1.26 น้อย 35 
เครื่องจักรขาดการบ ารุงรักษาหรือดูแลรักษาไม่เหมาะสม 2.24 1.33 น้อย 31 
การขนส่งมายัง Site งานและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 2.40 1.26 น้อย 28 

5. ด้านการบริหารจัดการโครงการ (Management)     
การควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการให้เป็นไปตามประมาณ

การ 
2.60 1.22 น้อย 23 

การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง 3.00 1.35 ปานกลาง 14 
การจัดการข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ 2.72 1.34 ปานกลาง 20 
การประสานงานภายในหน่วยงาน/ภายนอกองค์กร 2.68 1.25 ปานกลาง 21 

6. ด้านวิธีการก่อสร้าง (Method)     
ก าหนดวิธีการท างานและเทคนิคการการก่อสร้างไม่ดี 2.36 1.19 น้อย 29 
ปัญหาผลกระทบกับชาวบ้านข้างเคียง 2.08 1.19 น้อย 35 
การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง 1.88 1.09 น้อย 38 

7. ด้านแบบ รายการก่อสร้าง ข้อก าหนดทางสัญญา     
แบบ รายการก่อสร้างไม่ชัดเจน/ขัดแย้งกัน 3.00 1.63 ปานกลาง 14 
ขอบเขตงานของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างไม่ตรงกัน 2.80 1.63 ปานกลาง 18 
การก าหนดราคากลางของงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับราคา
วัสดุในตลาดและสภาพทางเศรษฐกิจ 

3.72 1.59 มาก 2 

การก าหนดจ านวนงวดงานที่เหมาะสม 3.16 1.31 ปานกลาง 11 
แก้ไขแบบ รายการก่อสร้างระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง 2.96 1.54 ปานกลาง 15 
งานถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่ 3.00 1.47 ปานกลาง 14 
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ปัญหาและอุปสรรค mean SD แปรผล อันดับ 
คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในแบบหรือ

สัญญา 
2.52 1.48 น้อย 25 

การอนุมัติผลทดสอบหรือตัวอย่างวัสดุล่าช้า 2.88 1.20 ปานกลาง 17 
การแก้ไขงานซึ่งไม่ได้เป็นไปตามแบบ รายการก่อสร้าง 3.00 1.50 ปานกลาง 14 

8. ด้านคมนาคม สถานท่ีก่อสร้างและสภาพแวดล้อม     
ไม่ได้เข้าร่วมการช้ีแจงแบบและดูสถานที่ก่อสร้างก่อนการ

ประมูล 
2.12 1.05 น้อย 34 

การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างล่าช้า 2.60 1.41 น้อย 23 
โครงการอยู่ไกลหรือไม่สะดวกในเรื่องการขนส่ง 2.76 1.27 ปานกลาง 19 
ถนนอยู่ในสภาพไม่ดี ท าถนนหรือทางเข้าช่ัวคราว 2.48 1.39 น้อย 26 
การท างานก่อสร้างในพื้นที่จ ากัด ทางเข้าออกคับแคบ 2.56 1.33 น้อย 24 
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ กีด
ขวางการท างาน/ไม่เพียงพอ 

2.76 1.48 ปานกลาง 19 

9. ด้านสภาพภูมิอากาศ     
ฝนตกบ่อย/หนัก/น้ าท่วม 3.32 1.41 ปานกลาง 7 
อากาศร้อนจัด มลพิษ 2.96 1.31 ปานกลาง 15 
ความเสียหายของงานก่อสร้างจากสภาพภูมิอากาศ 3.28 1.21 ปานกลาง 8 

10. ด้านสภาพภูมิประเทศ     
สภาพพื้นทีเป็นเนินเขา สูงชัน 2.32 1.28 น้อย 30 
เป็นที่ลุ่มน้ าขัง 2.20 1.29 น้อย 32 
สภาพดินฐานราก อ่อน/แข็ง 2.52 1.23 น้อย 25 

11. ด้านเวลา     
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 3.20 1.50 ปานกลาง 10 
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้ว่าจ้าง เช่น ภายในเวลาราชการ 3.24 1.45 ปานกลาง 9 
ส่งมอบงานล่าช้า 2.40 1.44 น้อย 28 
ระยะเวลาประกันผลงาน (นาน) 3.40 1.08 ปานกลาง 5 

12. ด้านระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย      
กฎหมายแรงงาน 3.20 1.50 ปานกลาง 10 
พรบ. ควบคุมอาคาร กฎกระทรวง สิ่งแวดล้อม 3.16 1.57 ปานกลาง 11 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก จราจร คมนาคมขนส่ง 2.88 1.39 ปานกลาง 17 

13. ด้านอื่น ๆ     
ความไม่สงบภายในประเทศ 1.84 1.28 น้อย 39 
จ านวนผู้รับเหมามากเกินไปท าให้เกิดการแข่งขันสูง 3.96 1.24 มาก 1 
ปัญหาผู้ ว่ า จ้ า ง  (นั กการ เมื อ งท้ อ งถิ่ น  ช่ า งคุ ม ง าน 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ) 
3.72 1.34 มาก 2 

ช่างคุมงาน มีบุคลากรไม่เพียงพอ/ขาดประสบการณ์ 2.92 1.29 ปานกลาง 16 
การตรวจรับมอบงาน 3.56 1.12 มาก 3 

 
จากตารางที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคในมุมมองของผู้รับจ้างที่รับงานก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ

พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ 10 อันดับแรกคือ 1) จ านวนผู้เหมามากเกินไป อยู่ในระดับส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96  
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2) ปัญหาผู้ว่าจ้าง (นักการเมืองท้องถิ่น ช่างคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ) และการก าหนดราคากลางของงาน
ก่อสร้างไม่สอดคล้องกับราคาวัสดุในตลาดและสภาพทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดับส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 3) การตรวจรับ
มอบงาน อยู่ในระดับส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 4) วัสดุมีการปรับราคาสูงขึ้น ขายเกินราคาหรือขึ้นราคาล่วงหน้า อยู่ใน
ระดับส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 3.44 5) ค่าจ้างแรงงานสูง/เรียกร้องค่าตอบแทนเกินความสามารถ ผลกระทบจากราคาน้ ามันท่ี
สูงขึ้น และระยะเวลาประกันผลงาน อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 6) การหยุดงานเนื่องในเทศกาล ประเพณี
ท้องถิ่น ฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 7) งวดงานกับค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์กัน/การ
เบิกจ่ายงวดงานล่าช้า และฝนตกบ่อย/หนัก/น้ าท่วม อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 8) ความเสียหายของงาน
ก่อสร้างจากสภาพภูมิอากาศ อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 9) ขาดเงินทุนหมุนเวียน/ขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน และระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้ว่าจ้าง เช่น ภายในเวลาราชการ อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.24 10) 
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และกฎหมายแรงงาน อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อจ าแนกเข้าไปใน
ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ ของปัญหาและอุปสรรคในแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านการเงิน อันดับแรกคือ งวดงานกับค่าใช้จ่ายไม่
สัมพันธ์กัน/การเบิกจ่ายงวดงานล่าช้า อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 อันดับสุดท้ายคือ การใช้เงินผิดประเภท 
อยู่ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.92 2) ด้านบุคลากรช่างฝีมือแรงงาน อันดับแรกคือ ค่าจ้างแรงงานสูง/เรียกร้อง
ค่าตอบแทนเกินความสามารถ อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 อันดับสุดท้ายคือ ผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา อยู่ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.48 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ อันดับแรกคือ วัสดุมีการปรับราคาสูงขึ้น ขายเกินราคา
หรือข้ึนราคาล่วงหน้า อยู่ในระดับส าคัญ มีค่าเฉลี่ยมาก 3.44 อันดับสุดท้ายคือ ควบคุมไม่ทั่วถึงเกิดการเสียหาย/สูญหายและ
วัสดุขาดตลาดและร้านค้ากักตุน อยู่ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.32   4) ด้านเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะ 
อันดับแรกคือค่าเช่าแพง  อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.92 อันดับสุดท้ายคือ การใช้เครื่องจักรไม่เหมาะสมหรือ
ผิดประเภท อยู่ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.04 5) ด้านการบริหารจัดการโครงการ อันดับแรกคือ การควบคุมคุณภาพ
ของงานก่อสร้าง อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 อันดับสุดท้ายคือ การควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการให้เป็นไป
ตามประมาณการ อยู่ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.60 6) ด้านวิธีการก่อสร้าง อันดับแรกคือ ก าหนดวิธีการท างานและ
เทคนิคการการก่อสร้างไม่ดี อยู่ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.36 อันดับสุดท้ายคือ การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการ
ก่อสร้าง อยู่ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.88 7) ด้านแบบรายการก่อสร้าง ข้อก าหนดทางสัญญา อันดับแรกคือ การ
ก าหนดราคากลางของงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับราคาวัสดุในตลาดและสภาพทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดับส าคัญมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.72 อันดับสุดท้ายคือ คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในแบบหรือสัญญา  อยู่ในระดับส าคัญน้อย มี
ค่าเฉลี่ย 2.52 8) ด้านคมนาคมสถานท่ีก่อสร้างและสภาพแวดล้อม อันดับแรกคือ โครงการอยู่ไกลหรือไม่สะดวกในเรื่องการ
ขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ กีดขวางการท างาน/ไม่เพียงพอ อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย 2.76 อันดับสุดท้ายคือ ไม่ได้เข้าร่วมการชี้แจงแบบและดสูถานท่ีก่อสรา้งก่อนการประมลู อยู่ในระดับส าคัญน้อย มี
ค่าเฉลี่ย 2.12 9) ด้านสภาพภูมิอากาศอันดับแรกคือ ฝนตกบ่อย/หนัก/น้ าท่วม อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 
อันดับสุดท้ายคือ  อากาศร้อนจัด มลพิษ อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 10) ด้านสภาพภูมิประเทศ อันดับแรก
คือ สภาพดินฐานราก อ่อน/แข็ง อยู่ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.52 อันดับสุดท้ายคือ เป็นที่ลุ่มน้ าขัง อยู่ในระดับส าคัญ
น้อย มีค่าเฉลี่ย 2.20 11) ด้านเวลา อันดับแรกคือ ระยะเวลาประกันผลงาน  อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 
อันดับสุดท้ายคือ ส่งมอบงานล่าช้า  อยู่ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.40 12) ด้านระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย อันตับ
แรกคือ กฎหมายแรงงาน อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 อันดับสุดท้ายคือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก 
จราจร คมนาคมขนส่ง  อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.88  และ13) ด้านอื่น ๆ อันดับแรกคือ จ านวนผู้รับเหมา
มากเกินไปท าให้เกิดการแข่งขันสูง อยู่ในระดับส าคัญมาก มคี่าเฉลี่ย 3.96  อันดับสุดท้ายคือ ความไม่สงบภายในประเทศ อยู่
ในระดับส าคัญน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.84  

จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในมุมมองของผู้รับจ้างที่รับงานก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือ ตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ ปัญหาผู้รับเหมาที่มีจ านวนมากเกินไปท าให้เกิดการแข่งขันสูง สอดคล้องกับ 
ThaiContractor.com (2555) กล่าวว่า การแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีอัตราที่สูงขึ้น เกิดการแย่งงาน และตัดราคา
งานอย่างรุนแรงระหว่างผู้รับเหมา ส่งผลต่อความเสี่ยงที่ผู้รับเหมาต้องแบกรับภาระ และเป็นสาเหตุการทิ้งงานและปัญหา
คุณภาพงานก่อสร้าง ปัญหาจากผู้ว่าจ้าง (นักการเมืองท้องถิ่น ช่างคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ) ปัญหาราคากลาง
ไม่สอดคล้องกับราคาจริง และปัญหาการตรวจรับมอบงาน  สอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2560) กล่าวว่าสภาพปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากตัวบุคคล โดยผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นบางส่วนได้ใช้
ต าแหน่งของตนแสวงหาประโยชน์ เช่น บุคลากรในท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น มีญาติหรือพวกพ้องเป็น
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ผู้รับเหมา เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและกลุ่มเครือญาติ รวมถึง พบว่า ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางแห่ง 
ยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบง าหรือสามารถให้
คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าท่ีหรือข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับให้
มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่าง ๆ ปัญหาวัสดุมีการปรับราคาสูงขึ้น ขายเกินราคาหรือขึ้นราคาล่วงหน้า สอดคล้อง
กับ ฐิติกาญจน ภักดีอาภรณ (2551) ระบุว่าปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างส่งผลกระทบต้นทุนในการประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างประเภทงานทางมากที่สุด และปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง ปัญหาผลกระทบจากราคาน้ ามันที่สูงขึ้น และปัญหา
ระยะเวลาประกันผลงาน สอดคล้องกับ เสกสรรค์ ตีงี (2552) ระบุว่า สาเหตุของผลกระทบที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานก่อสร้างอาคารมากที่สุดเกิดจากปัญหาค่าแรงสูงกว่าผลงานท่ีท าได้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ปัญหาและอุปสรรคในมุมมองของผู้รับจ้างที่รับงานก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ มีข้อสรุปว่า 
ปัญหาและอุปสรรคทีผู่้รับจ้างท่ีรับงานก่อสร้างให้ความส าคัญคือ 1) ปัญหาจ านวนผู้รับเหมามากเกินไปท าให้เกิดการแข่งขัน
สูง 2) ปัญหาจากผู้ว่าจ้าง (นักการเมืองท้องถิ่น ช่างคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ) และปัญหาการก าหนดราคา
กลางของงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับราคาวัสดุในตลาดและสภาพทางเศรษฐกิจ 3) ปัญหาการตรวจรับมอบงาน 4) ปัญหา
วัสดุมีการปรับราคาสูงขึ้น ขายเกินราคาหรือขึ้นราคาล่วงหน้า  5) ปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง/เรียกร้องค่าตอบแทนเกิน
ความสามารถ ปัญหาผลกระทบจากราคาน้ ามันที่สูงขึ้น และปัญหาระยะเวลาประกันผลงาน (นาน) ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคที่ผู้รับจ้างที่รับงานก่อสร้างไม่ให้ความส าคัญคือ ความไม่สงบภายในประเทศ การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการ
ก่อสร้าง การใช้เงินผิดประเภท การใช้เครื่องจักรไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท เครื่องจักรไม่มีประสิทธิภาพการท างาน และ
ปัญหาผลกระทบกับชาวบ้านข้างเคียง 
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นไทย ในงานวิจัยครั้งนี้ 
มีข้อแนะน าให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง ควรศึกษาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆที่มีผลต่อการด าเนินงาน เช่น  ปัญหาจ านวนผู้รับจ้างที่มาก
เกินไป ปัญหาจากผู้ว่าจ้าง และปัญหาราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาจริง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางป้องกัน หรือบรรเทา
ปัญหาล่วงหน้า 
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การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย   

A Study of Basic Skills on Information and Communication Technology for Students  
in Learning Process with Research-Based Project  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับ   
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม จังหวัดยโสธร จ านวน 36 คน 
ซึ่งเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปีการศึกษา 2560 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย  แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ normalized gain ผลการวิจัย พบว่า ความก้าวหน้าทางการ
เรียนทั้งช้ันของนักเรียน เท่ากับ 0.66 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้ารายทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล สูงที่สุด (<g> = 0.78) รองลงมาคือทักษะด้าน    การจัดเก็บ
ข้อมูล และทักษะด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (<g> = 0.75) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

ฐานวิจัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.72)   
 

ค าส าคญั  :   ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  โครงงานฐานวิจัย  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา   
 

Abstract 
  The objectives of this research were to study of basic skills on information and communication technology 

for students in learning process with research-based project and study of satisfaction of student who were learning 
with research-based project. The sample used in the study was thirty-six students in grade 10 who were 
participating in the Pohpanpunya Project of academic year 2017 at Kuchanwittayakhom School in Yasothon 
Province and were selected purposively. The tools used in this research were the performance evaluation form 
and students’ satisfaction evaluation form of learning process with research-based project. The statistics used for 
data analysis include mean, standard deviation and normalized gain. The results of this study shows that the class 
average normalized gain was at the medium level (normalized gain =0.66). When analyzing the progress of basic 
skills on information technology and communication, it was found that the students had searching skill at highest 
level (<g> = 0.78), storage skill and using of social media skill (<g> = 0.75) respectively. Students' satisfaction on 

learning process with research-based project was at the highest level ( X = 4.65,         S.D. = 0.72).   
 

 Keywords  : Basic Skills on Information and Communication Technology, Research-Based Project,  
       Pohpanpunya Project  
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บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ว่าในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด   
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 4)  
และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนร ู
การสื่อสาร การแกปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552 : 180)  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ท างาน แบ่งปัน ร่วมมือและแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ ในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอน
ต้องเตรียมนักเรียนให้มีความเช่ียวชาญด้วยการสร้างวิธีการเรียนรู้ โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีโอกาสน าไปใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา เป็นความสามารถในการ
ใช้ ICT เพื่อการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างสร้างสรรค์ และการคิดอย่างเป็นระบบ 2) ทักษะด้าน
ข้อมูล และการสื่อสาร เป็นความสามารถในการใช้ ICT เพื่อเข้าถึง จัดการ ผสมผสาน ประเมิน สร้าง และการสื่อสาร
สารสนเทศ และ 3) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการช้ีน าตนเอง เป็นความสามารถในการใช้ ICT เพื่อพัฒนา
ตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (Partnership for 21st Century Skills, 2003: 10-11) โดยมีเป้าหมายหลักที่
ส าคัญ คือ นักเรียนจะต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล 3 ประเด็น ดังนี้  1) ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือ การวิจัย จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ 2) ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นเครื่องมือสื่อสารและเช่ือมโยง
เครือข่ายสังคมอย่างถูกต้องเพื่อเข้าถึง จัดการ ผสมผสาน ประเมิน และสร้างสารสนเทศ ขึ้นมาใหม่ในสังคม และ 3) ปฏิบัติ
ตามคุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Trilling and Fadel 2012 : 71)  
และสอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรู้อย่างมีพลัง ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้แบบโครงงานประกอบด้วยกระบวนการ เรียนรู้ 
4 ขั้น ดังนี้ 1) การก าหนดสิ่งที่จะท า 2) การวางแผน 3) การลงมือท า และ 4) การสะท้อน ความรู้ (Trilling and Fadel, 
2012: 97) ด้วย เหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมา มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทของการวิจัย ผ่านการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

จากการประเมินผลการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญาปีท่ี 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคมก่อนการเข้าร่วมโครงการ พบว่า นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ด้านการสืบค้นข้อมูล การพิมพ์เอกสาร การเช่ือมต่ออุปกรณ์ การจัดเก็บข้อมูล การน าเสนอผลงาน การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ และการเผยแพร่ข้อมูล อยู่ในระดับพอใช้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัยของนักเรียนข้ึน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานฐานวิจัย 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยโครงงานฐานวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจยั เป็นแบบวิจยักลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (one-group pretest-
posttest design) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม จังหวัดยโสธร 
จ านวน 36 คน ปีการศึกษา 2560   

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดภาคปฏิบัติ ทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นแบบวัดทักษะภาคปฏิบัติทักษะพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีลักษณะเป็นค าสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม และการประเมินงานเป็นแบบ rubric 
scoring  มีจ านวน 10 ด้าน (สันติพจน์ ,2560) ประกอบด้วย 1) ด้านภาษา 2) ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อ 3) ด้านการ
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สืบค้นข้อมูล  4) ด้านการวิเคราะห์ 5) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 6) ด้านการเช่ือมต่อระหว่างชนิดอุปกรณ์ 7) ด้านการสังเคราะห์ 
8) ด้านการเผยแพร่ข้อมูล 9) ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ 10) ด้านการดูแลความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้ตามเกณฑ์
มาตราส่วนประมาณค่าแบบ ลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ ได้แก่ 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด 4 คือ พึงพอใจมาก 3 คือ พึง
พอใจปานกลาง 2 คือ พึงพอใจน้อย และ 1 คือ พึงพอใจน้อยที่สุด 
 4. ขั้นตอนการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย 
ตามรูปแบบของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2555) ที่มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นศูนย์พี่เลี้ยง      
ที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-based learning)  

4.1 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาในปีการศึกษา 2560 ตามกระบวนการเรียน
การสอนโครงงานฐานวิจัย ซึ่งในการพัฒนาโครงงานฐานวิจัยนักเรียนเลือกประเด็นหลัก (theme) ที่จะท าโครงงานร่วมกัน  
ทั้งช้ันเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ท าโครงงานในประเด็นหลัก (theme) เรื่อง มะพร้าว แบ่งเป็น 10 โครงงานย่อย มีการจัดการ
เรียนการสอนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในวันอังคาร คาบ 8 (คาบรักการอ่าน) และวันพฤหัสบดี คาบ 8 (คาบกิจกรรมชุมนุม
เพาะพันธุ์ปัญญา) โดยเรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  

4.2 วัดทักษะภาคปฏิบัติ ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียน 
4.3 เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่มีต่อการเรียนด้วยโครงงานฐานวิจัย โดยให้

นักเรียนทุกคนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความก้าวหน้า

ทางการเรียน (normalized gain <g>) ตามทฤษฎีของ Hake (1998) สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
<g> = [(% post-test)-(% pre-test)] / [(100 %)-(% pre-test)] 
โดยที่ <g> คือ ค่า normalized gain 
% post-test คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
% pre-test   คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

การก าหนดระดับความก้าวหน้าทางการเรียนสามารถแบ่งระดับของค่า normalized gain ออกเป็นกลุ่มได้เป็น
สามระดับ ได้แก่ ระดับสูง (High gain) (<g> ≥ 0.7) ระดับปานกลาง (Medium gain) (0.7 ≤ <g> ≥ 0.3) และระดับต่ า 
(Low gain) (0.0 ≤ <g> >0.3)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ ความก้าวหน้าทางทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย ซึ่งมีผลวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 ความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งช้ันของนักเรียน เท่ากับ 0.66 ซึ่งอยู่ในระดับกลาง เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าราย
ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังตารางที่ 1 พบว่า ทุกทักษะมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี โดยทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลสูงที่สุด (<g> = 0.78) ถัดมาคือทักษะด้านการจัดเก็บข้อมูล และทักษะด้านการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ (<g> = 0.75) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความกา้วหน้าทางการเรยีนของนักเรียนจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน 
 

ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

%pretes
t 

%posttes
t 

actual gain 
%post-
%pre 

maximum Normalized 
gain 

possible gain (%post-
%pre) 

(100-%pre) 100-%pre 
1. ด้านภาษา 29.71 76.00 46.29 70.29 0.66 
2. ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
    เชื่อมต่อ 

32.57 78.86 46.29 67.43 0.69 

3. ด้านการสืบค้นข้อมูล         34.29 85.71 51.43 65.71 0.78 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

%pretes
t 

%posttes
t 

actual gain 
%post-
%pre 

maximum Normalized 
gain 

possible gain (%post-
%pre) 

(100-%pre) 100-%pre 
4. ด้านการวิเคราะห์  34.29 68.00 33.71 65.71 0.51 
5. ด้านการจัดเก็บข้อมูล 29.14 82.29 53.14 70.86 0.75 
6. ด้านการเช่ือมต่อระหว่าง 
    ชนิดอุปกรณ์  

34.29 73.71 39.43 65.71 0.60 

7. ด้านการสังเคราะห ์ 36.57 70.86 34.29 63.43 0.54 
8. ด้านการเผยแพร่ข้อมลู 41.14 74.86 33.71 58.86 0.57 
9. ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน ์ 46.86 86.86 40.00 53.14 0.75 
10. ด้านการดูแลความปลอดภัยใน 
       การติดต่อสื่อสาร  

44.57 84.00 39.43 55.43 0.71 

 
จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย พบว่า นักเรียนทั้งช้ัน         

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.72) ดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัยช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 
 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น ในด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เช่ือมต่อ ด้านการสืบค้นข้อมูล ด้านการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล ด้านการเช่ือมต่อระหว่างชนิดอุปกรณ์     
ด้านการสังเคราะห์ ด้านการเผยแพร่ข้อมูล ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และด้านการดูแลความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้
นักเรียนมีทักษะดังกล่าวเพิ่มขึ้น มาจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยที่เป็นระบบ และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การสืบค้นข้อมูล การพิมพ์เอกสารการน าเสนอ
ผลงาน เป็นต้น ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้ ICT อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินความสามารถพื้นฐานในการใช้ ICT ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการใช้ ICT อยู่ในระดับพอใช้ (Kim and Lee, 2012 : Abstract; ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 
2554 : 114) โดยมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตที่จ าเป็นต้องได้รับ การพัฒนา คือทักษะการคิดวิเคราะห์ การประเมิน และ

ข้อที ่ ความพึงพอใจของนักเรียน X  S.D. ระดับ 
1 นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรยีนรู้ชัดเจน 4.75 0.65 มากที่สุด 
2 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.66 0.76 มากที่สุด 
3 ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ 4.69 0.87 มากที่สุด 
4 ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ท างานในห้องปฏิบัติการหรือนอกช้ันเรียนสม่ าเสมอ 4.60 0.81 มากที่สุด 
5 ครูจัดกิจกรรมใหเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกห้องเรียน 4.64 0.70 มากที่สุด 
6 ครูตั้งใจสอน ให้ค าแนะน านักเรียนในการท ากิจกรรม 4.65 0.67 มากที่สุด 
7 สามารถประยุกต์สิ่งทีส่อนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.44 0.78 มาก  
8 นักเรียนชอบเรยีนวิชานี้ 4.87 0.74 มากที่สุด 

9 นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี ้ 4.72 0.66 มากที่สุด 

10 นักเรียนน าความรู้จากวิชานีไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.49 0.77 มาก  
11 ความรู้จากวิชานี้สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได ้ 4.45 0.58 มาก 
12 นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 4.84 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.72 มากที่สุด 



ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 
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การสรุปข้อมูลสารสนเทศ (Katz and Macklin, 2007: Abstract; Quintana, Badilla, Pujol and Romani, 2011: 
Abstract; Kirkscey, 2011: Abstract)   
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบโครงงานฐานวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจาก
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ แบ่งภาระหน้าที่    
กันท างานภายในกลุ่ม ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม มีความกล้า
แสดงออกในการน าเสนอผลงาน อีกทั้งนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเสาวนิตย์ สมบูรณ์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบ 
RBLที่สอดคล้องกับ 7C ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ด้านเจตคติ นอกจากนี้
ยังพบว่านักเรียนส่วนมากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับ จิตติมา วัฒราช และสุภาพร พรไตร (2560) ได้
สร้างชุดการเรียนรู้สาหรับหลักสูตรท้องถิ่นผ่านการทาโครงงานฐานวิจัยของนักเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
ร่วมสร้างหลักสูตรท้องถิ่นผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย พบว่า นักเรียนท้ังหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องปลาดุกผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย
ของนักเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมสร้างหลักสูตร ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 1) ครูออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย 2) ครูด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 44 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มจาก
ประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 จ านวน 6 ห้องเรียน 3) ครูรวบรวมรายงานการวิจัยของนักเรียนและ
พัฒนาเป็นชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรท้องถิ่น และ 4) ครูวัดความพึงพอใจของนักเรียนด้วยแบบวัดความพึงพอใจแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถท าโครงงานฐานวิจัยจนส าเร็จและได้ชุดการเรียนรู้
ส าหรับหลักสูตรท้องถิ่นจ านวน 10 เรื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าโดยภาพรวมนักเรียนกว่าร้อยละ 83.84 ของนักเรียนทั้งหมดมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ: ชุดการเรยีนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น โครงงานฐานวิจัย  
 

Abstract 
The objectives of this research were to create learning package for local curriculum by student 

doing research-based project. And study satisfaction of student who were a part of creating learning 
package. The research method composed of; 1) teacher created project-based learning activities; 2) 
teacher performed the activities with the 44 students’ sample who were studying in grade 11 of Khok 
Sawang Khum Wittayanusorn School, academic year of 2017. This sample were obtained by cluster 
random sampling from population of 6 classrooms of grade 10, 11, and 12; 3) teacher collected students 
research reports and develop to be learning package for local curriculum; and 4) teacher measured 
students’ satisfaction by 5-Likert scale evaluation form. The results show that students could completed 
research-based projects which were developed to 10 learning packages for local curriculum. In addition, 
83.84% of all students had satisfaction in high to highest level.  

 
Keywords : Learning Package, Local Curriculum, Research-Based Project, Catfish 
 
บทน า  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางระดับชาติ ที่มารองรับกับ 
แนวทางการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาของไทย ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข 
เพิ่มเติม 2545 มาตรา 27 วรรค 2 บัญญัติไว้ว่าให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระส าคัญของหลักสูตรเป็นสองส่วน 
ส่วนแรกเป็นหลักสูตรแกนกลาง ส่วนที่สองเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพในชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีการ
แสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง  ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหา และความต้องการ ทั้งนี้หลักสูตรท้องถิ่นจะต้องเป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผู้เรียนและครูร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเรียนจากชีวิตจริง เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
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อย่างมีความสุข การเรียนการสอนจะสอนตามความต้องการของผู้เรียนโดยครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง )กระทรวงศึกษาธิการ  ,2552(  

จากการส ารวจสภาพความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ความพร้อมของครู ชุมชน ท้องถิ่น พบว่า ท้องถิ่นถือเป็น 
แหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ มีทรัพยากรเป็นจ านวนมาก แต่สถานศึกษายังไม่สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นมาร่วมจัดท า 
และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาได้ ฉะนั้นเพื่อให้การพัฒนาคนต่อแต่นี้ไปได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมไทย การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมไว้ในบ้านเมืองมาใช้เป็นพื้นฐานส าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนหรือปฏิรูป 
การศึกษา จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องน ามิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา )นิคม ชมพูหลง, 2545) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของมงคล แก้วพะเนาว์ (2545) ที่ว่าประเทศ มีสิ่งที่ทรงคุณค่าอยู่มาก เช่น ด้านการด าเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมซึง่ได้รบัการสบืทอดหลกัการ วิธีการและประสบการณก์ันมาจากอดตี
จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง การน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงเป็นการสอดคล้องกับวิถี
ชีวติความเป็นอยู่ของนักเรียนในชุมชนนั้น ๆ อย่างแท้จริง  
 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเกิดจากความพยายามของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย )สกว (.และ บมจ .ธนาคาร
กสิกรไทย ที่จะปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ) Project-based learning: PBL) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มี

ลักษณะเป็นการเรียนรู้บนฐานวิจัย )Research-based learning: RBL) มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้เพราะเช่ือมั่นว่าเป็นหนึ่งในแนว
ทางการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวสู่วัฒนธรรมของการสร้าง )วิจารณ์ พานิช , 2554; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557 ( โครงงาน
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องนี้เรียกว่า โครงงานฐานวิจัย )Research-based project: RBP) ซึ่งเริ่มจากความ
สงสัย วางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ของตนเองโดยเอาทฤษฎีบทพื้นฐานมาร่วม
อธิบาย จนได้เป็นความเข้าใจในความสัมพันธ์แบบเหตุและผล และสิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ก็คือ “ทักษะ” ที่พึงมีในศตวรรษที่ 

21 ) สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2555(  การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานฐานวิจัยประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญได้แก่ จิตตปัญญา
ศึกษา การคิดเชิงระบบ การก าหนดประเด็นการวิจัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การวางแผน และท า โครงงานฐานวิจัย 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการรายงานผลการวิจัย ทั้งนี้โครงงานฐานวิจัย คือศูนย์รวม ของ
งานปฏิบัติไปสู่การเรียนรู้บนฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ในการเรียนรู้ของนักเรียน ความคิดเชิง
ระบบท่ีก ากับอีกด้านหนึ่งให้ความคิดเชิงเหตุผลและเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งท่ีอยู่ร่วมกัน )ภาพที่ 1(  

การด ารงชีวิตของชาวบ้านในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลาดุกเพื่อบริโภคตั้งแต่ระดับครัวเรือน
จนถึงการเลี้ยงเพื่อการจ าหน่าย จากการเลี้ยงปลาดุกในชุมชนนั้นพบว่ามีการเลี้ยงตามบ่อธรรมชาติที่เรารู้จักกันแล้วยังมี
วิธีการเลี้ยงปลาดุกท่ีหลากหลาย อย่างเช่นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ปูน การเลี้ยงปลาดุกในโอ่ง เป็นต้น การเลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่ สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย 
ส าหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ และสามารถเคลื่อน ย้ายท่อปูนซีเมนต์ได้ง่ายด้วย ค่าลงทุนในการการเลี้ยงก็ไม่มากสามารถ
น าไป ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้และผลตอบแทน จากการเลี้ยงที่หลากหลาย จะพบปัญหาจากน้ าเลี้ยงปลาที่เน่าเสีย 
ผลผลิตมากกว่าการบริโภคท าให้บริโภคไม่ทันและราคาตกต่ าเป็นผลให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยลง การแปรรูปปลาดุกจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถจะแก้ปัญหาผลิตผลที่มีอยู่มากเกินได้ และในยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้นให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์จึงน ามาสู่การส่งเสริมการขายออนไลน์ ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น ซึ่งความรู้เหล่านี้ถือ
ได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าควรแก่การปลูกฝังให้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนในท้องถิ่นได้ศึกษาหาความรู้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ขาดการสืบทอดอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังที่ไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นชุดการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องปลาดุกที่เกิดจากท าโครงงาน
ฐานวิจัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ จึงเป็นแนวคิดใน
การน าสิ่งใกล้ตัวมาให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นแนวทางให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
และน าเสนอผลที่ได้จากการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานฐานวิจัย ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าไปสู่การเกิด
แนวคิดที่จะอนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 
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ภาพที่ 1 ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเรยีนรู้ผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย (ท่ีมา: สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2555) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างชุดการเรียนรูส้ าหรับหลักสตูรท้องถิ่นผ่านการท าโครงงานฐานวิจัยของนักเรียน 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมสรา้งหลักสูตรท้องถิ่นผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย 

 
วิธกีารวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างและประชากร  
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 

sampling) จากประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 6 
ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 154 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย และแบบวัด

ความพึงพอใจ ซึ่งผ่านการประเมินความตรงและความเหมาะสมของภาษาและข้อค าถามจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน 

3. ขั้นตอนการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  
1) ครูออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัยส าหรับนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง โดยมีระยะเวลาของ

การด าเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา (ตารางที่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย
ในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะน ามาใช้เป็นชุดการเรียนรู้ท้องถิ่นในล าดับต่อไป   

2) ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ในข้อ 1  
3) ครูรวบรวมรายงานการวิจัยของนักเรียน และน ามาปรับปรุงเป็นชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรท้องถิ่น 
4) วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้มีประสบการณ์ในการท าโครงงานฐานวิจัยด้วยแบบวัดความพึงพอใจแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ครูรวบรวมรายงานการวิจัยของนักเรียน น ามาปรับปรุงเป็นชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรท้องถิ่น และสรุป

ประเด็นส าคัญของข้อค้นพบในโครงงานแต่ละเรื่อง 
2) หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
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ตารางที ่1 ก าหนดการสอนที่เน้นการท าโครงงานฐานวิจัย ใช้เวลาครั้งละ 2 ช่ัวโมง 
 

กิจกรรมที ่ ชื่อกิจกรรม /รายละเอียดโดยย่อ  วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 
1 
 

จิตตปัญญาศึกษา /  
คุณธรรมน าชีวิต และกระจกเงา 

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
และท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

2 การคิดเชิงระบบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการคิดเชิงระบบ และ
สามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบเข้ากับการท า
โครงงานฐานวิจัย 

3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรา เพื่อให้นักเรียนแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรุปเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของเรา เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปเกี่ยวกับแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นของเรา 

5 ลงพื้นที่ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้นักเรียนเก็บข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการวิจัย 
6 ก าหนดประเด็นการวิจัย เพื่อให้นักนักเรียนระดมความคิดเลือกประเด็นหลัก 

“ปลาดุก”และประเด็นย่อยของการวิจัย 
7 ก าหนดหัวข้อวิจัย เพื่อให้นักเรียนน าเสนอหัวข้อวิจัยที่สนใจ จัดกลุ่มตาม

เรื่องที่นักเรียนสนใจ และเลือกที่ปรึกษา 
8 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ

โครงงาน 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจรายละเอียดและน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงงาน 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงงาน 

เพื่อให้นักเรียนฝึกการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย 

10 น าเสนอข้อเสนอโครงงาน เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงข้อเสนอโครงงาน 

ลงมือท าวิจัย เก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีการรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
11 - 18 รายงานความหน้างานวิจยั เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เพื่อน าไปสู่การท าโครงงานท่ีดีขึ้น 
19 – 22 สรุปและเขียนรายงานผลการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสรุปและเขียนรายงานผลการศึกษา 
23 – 26 การเขียนบทความวิจยั เพื่อใหน้ักเรียนฝึกการเขียนบทความวิจัย 
27 – 29 การท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน เพื่อให้นักเรียนฝึกการท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน 

30 การน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าและ
เผยแพรผ่ลงาน 

เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1. ชุดการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ืองปลาดุก 
จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยเรื่องปลาดุก เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา พบว่านักเรียนสามารถท า

โครงงานฐานวิจัยจนส าเร็จ และได้ชุดการเรียนรู้ส าหรับหลกัสูตรท้องถิ่นจ านวน 10 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีสาระส าคญัอันเปน็
องค์ความรู้ที่เกิดจากการค้นพบด้วยตนเองของนักเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติ ดังนี้  

เรื่องที่ 1 อิทธิพลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของปลาดุก  
การทดลองเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ขนาด 80 X 40 เซนติเมตร จ านวน 3 บ่อ ที่มีความหนาแน่นของปลา

ดุกแตกต่างกัน บ่อที่ 1 จ านวน 25 ตัว บ่อที่ 2 จ านวน 50 ตัว และบ่อที่ 3 จ านวน 75 ตัว ด้วยอาหารชนิดเดียวกัน พบว่า  
จ านวนปลาดุก 50 ตัวต่อบ่อ จะให้ผลผลิตที่ดีที่สุดคือมีน้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 31.14 กรัม รองลงมาคือบ่อละ 75 ตัว 
และ 25 ตัว ตามล าดับ และพบว่าปลาดุกบ่อทีม่ี 50 ตัว มีอัตราการรอดชีวติร้อยละ 100 รองลงมาคือบ่อที่มี 25 ตัว และ 75 
ตัว ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของปลาดุก โดยความหนาแน่นที่
เหมาะสมในการเลี้ยงปลาดุกส าหรับบ่อซีเมนต์ขนาด 80 X 40 เซนติเมตร คือจ านวน 50 ตัวต่อบ่อ (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 การทดลองเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์
 

เรื่องที่ 2 อิทธิพลของชนิดอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุก 
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกโดยให้อาหารต่างชนิดกันคือเช้า

อาหารส าเร็จรูป เย็นกล้วยน้ าว้าสุก ผลปรากฏว่าปลาดุกสามารถเจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกับการเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปทั้ง
เช้าและเย็น ซึ่งท าใหล้ดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรตามแนววิถีพอเพียง   

 

เรื่องที่ 3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยงปลาดุก 
  จากการศึกษาสิ่งเจือปนในน้ าพบว่ามีปริมาณไนไตรท์ ไนเตรท ค่าความเป็นกรด-เบส ค่าของแข็งที่

ละลายในน้ า และค่าความน าไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตัวปลา นั่นคือถ้าจ านวนปลามาก ปริมาณของสิ่งเจือปนท่ีวดั
ได้เพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดการเน่าเสียของน้ าเร็วข้ึนด้วย )ภาพที่ 3(  

     
ภาพที ่3 การใช้เครื่องมือวัดคุณภาพน้ าในบ่อซีเมนต์ที่เลี้ยงปลาดุก 

เรื่องที่ 4  การบ าบัดน้ าเสยีจากบอ่เลี้ยงปลาโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ 
  จากโครงงานเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยงปลาดุก ท าให้ทราบว่าน้ าจะเกิดการเน่า

เสียขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์จะต้องมีการเปลี่ยนน้ าตามวันเวลาที่เหมาะสม ในการทดลองนี้ได้ทดลอง
ใช้ EM เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ า เพื่อยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ าให้นานขึ้น จากผลการทดลองพบว่าการเติม EM 
ความเข้มข้น 0.067% v/v ลงในน้ าเลี้ยงปลาดุกปริมาณ 1 ลิตร ท าให้น้ ามีคุณภาพดีขึ้นและมีค่าต่าง ๆ ใกล้เคียงกับค่า
มาตรฐานมากที่สุด  ภาพที)่4( 

เรื่องที่ 5 การสร้างและพัฒนาเครื่องบ าบัดน้ าเสียในบ่อเลี้ยงปลาดุก   
 จากการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องบ าบัดน้ าเสีย แล้วน ามาทดลองใช้กับบ่อเลี้ยงปลาดุก ผลปรากฏว่า 

เครื่องบ าบัดน้ าเสียสามารถช่วยให้น้ ามีคุณภาพดีขึ้นโดยสังเกตได้จาก ตะกอนในน้ าลดลง น้ าใสขึ้น และไม่มีกลิ่น ปลาดุกรอด
ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ าเลี้ยงปลา )ภาพที่ 5(   

เรื่องที่ 6 การเจริญเติบโตของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ด้วยน้ าที่ใช้เลี้ยงปลาดุก  
  การศึกษาการเจริญเติบโตของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ด้วยน้ าที่ใช้เลี้ยงปลาดุกในสภาวะที่

แตกต่างกันซึ่งประกอบด้วย น้ าเลี้ยงปลาดุกที่ให้อาหารส าเร็จรูป และน้ าเลี้ยงปลาดุกที่ให้อาหารส าเร็จรูปควบคู่กับกล้วยสุก 
และจ านวนปลาดุกไม่เท่ากันคือ มีปลาดุก 25 50 และ 75 ตัว ตามล าดับ ซึ่งน าน้ าจากการเลี้ยงปลามาทดลองใช้ในการปลูก
ผักสลัดเขียวแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยการเปลี่ยนน้ าทุก 2 วัน ผลการทดลองพบว่าน้ าเลี้ยงปลาดุกที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูป
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ควบคู่กับกล้วยสุก และมีปลาดุก จ านวน 50 ตัว ท าให้ผักสลัดเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ซึ่งช่ังน้ าหนักได้เฉลี่ย 11.91 กรัมต่อ
กระบะ )ภาพที่ 6(   

 
ภาพที่ 4 การทดลองปรับคุณภาพน้ าโดยใช้ EM 

 

 
ภาพที่ 5 การทดลองใช้เครื่องบ าบัดน้ าเสยีที่ประดิษฐ์ขึ้น 

 

 
    ภาพที่ 6 การเจริญเติบโตของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธไีฮโดรโปนิกสด์้วยน้ าที่ใช้เลี้ยงปลาดุก 

 

เรื่องที่ 7 การแปรรูปปลาดุก : กรณีศึกษาการพัฒนาสูตรน้ าพริกปลาดุก 
 การศึกษาการพัฒนาสูตรน้ าพริกปลาดุกโดยใช้ปลาดุกสดและปลาดุกตากแห้ง โดยน าปลาดุกทั้งสอง

ประเภทไปท าให้สุกโดยการย่างให้สุก แล้วน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์น้ าพริก พบว่าน้ าพริกจากปลาดุกแห้งได้รับคะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยการชิมมากที่สุด และสามารถน าสูตรน้ าพริกปลาดุกแห้งน้ีไปท าน้ าพริกจ าหน่ายได้ (ภาพที่ 7)  

เรื่องที่ 8 การแปรรูปปลาดุก : กรณีศึกษาการพัฒนาสูตรปลาดุกป๊อบ 
 ผลการศึกษาการพัฒนาสูตรปลาดุกป๊อบ โดยใช้เนื้อปลาดุกสด และเนื้อปลาดุกตากแห้ง ที่บดละเอียดมา

ผสมกับแป้งและเครื่องปรุงอื่นๆเพื่อท าเป็นปลาดุกป๊อป ปั้นเป็นก้อนแล้วน าไปทอดให้สุก พบว่าปลาดุกป๊อปจากเนื้อปลาสด
ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยการชิมมากท่ีสุด และสามารถน าสูตรปลาดุกป๊อบไปจัดท าเพื่อจ าหน่ายโดยการเพิ่ม
เครื่องปรุงรสชาดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ (ภาพที่ 8)        
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 ภาพที่ 7 การเจริญเติบโตของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ด้วยน้ าที่ใช้เลี้ยงปลาดุก 

 

   
ภาพที่ 8 การพัฒนาสูตรปลาดุกปอ๊บ 

 

เรื่องที่ 9 อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค 
การศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์น้ าพริกและบรรจุภัณฑ์ปลาป๊อบที่มอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

กลุ่มต่าง ๆ และเพื่อศึกษาขนาดของบรรจุภัณฑ์น้ าพริกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากการท าแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ที่คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่ายถึงความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ พบว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์
ส าหรับปลาดุกป๊อบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ส าหรับปลาดุกป๊อป รูปแบบถาดกระดาษ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับน้ าพริกปลาดุก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ส าหรับน้ าพริกปลาดุก รูปแบบกระปุกฝาติดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ส าหรับน้ าพริกปลาดุก ขนาด 100 มล. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 

 

เรื่องที่ 10 กลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก 
 การศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ facebook  ใน

การประชาสัมพันธ์การขาย พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ สามารถมาช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าการน าไปขายในท้องตลาดโดย
ไม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมสร้างหลักสูตรท้องถิ่นผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย 
จากการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมสร้างหลักสูตรท้องถิ่นผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย ด้วยแบบวัดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งสิ้น 11 ข้อ พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนกว่าร้อยละ 83.84 ของ
นักเรียนท้ังหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด นักเรียนร้อยละ 14.95 และร้อยละ 1.21 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางและน้อย ตามล าดับ การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นท าให้นักเรียนเห็นคุณค่า เห็น
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ความส าคัญของทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ตลอดจนมองเห็นประโยชน์ของการน าไปใช้ โดยนักเ รียนกว่าร้อยละ 
88.15 ของนักเรียนท้ังหมดมีความพึงพอใจในประเด็นเหล่านี้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. นักเรียนเห็นความส าคญัของภมูิปัญญาท้องถิ่น 37.78 46.67 13.33 2.22 0.00 
2. นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น 42.22 46.67 8.89 2.22 0.00 
3. นักเรียนสามารถน าทรัพยากรทีม่ีในท้องถิ่นมาใช้ 
    ประโยชน์ได ้ 51.11 40.00 8.89 0.00 0.00 

รวม 43.70 44.44 10.37 1.48 0.00 
 

นอกจากนี้ยังพบว่า การท าโครงงานฐานวิจัยบนฐานข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นท าให้นักเรียนกว่าร้อยละ 82.22 ของ
นักเรียนท้ังหมดมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้นี้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยการเรียนรู้ในลักษณะนี้ท าให้นักเรียน
มีความสนุกสนาน ได้ความรู้มาโดยไม่รู้ตัว รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม และแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเอง (ตารางที่ 3) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพร พรไตร และ จิตติมา วัฒราช (2557) ท่ีพบว่าการ
เรียนรูผานการท าโครงงานฐานวิจัยท าใหนักเรียนพัฒนาตนเองครบทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ
กระบวนการ การเปลี่ยนแปลงดานทักษะกระบวนการที่เดนชัดที่สุด คือ ทักษะการท างานเปนทีม 

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ฉันมีความสนุกสนานท่ีไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม 31.11 55.56 11.11 2.22 0.00 
2. ฉันสนใจเรียนมากข้ึนเพราะไดค้วามรู้มาโดย 
   ไม่รู้ตัว 

20.00 60.00 20.00 0.00 0.00 

3. ฉันชอบที่ครูให้แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 24.44 51.11 20.00 4.44 0.00 
4. ฉันมีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการการท างาน
กลุ่ม 

31.11 55.56 11.11 2.22 0.00 

5. ฉันมีโอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้กบัคนอ่ืน ๆ  46.67 37.78 13.33 2.22 0.00 
6. ฉันพอใจที่ท าให้กล้าแสดงออกมากขึ้น 33.33 44.44 22.22 0.00 0.00 
7. ฉันสามารถน าความรู้นีไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 60.00 28.89 11.11 0.00 0.00 
8. ฉันสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 24.44 53.33 22.22 0.00 0.00 

รวม 33.89 48.33 16.39 1.39 0.00 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยเรื่องปลาดุก เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา พบว่านักเรียนสามารถท า
โครงงานฐานวิจัยจนส าเร็จ และได้ชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรท้องถิ่นจ านวน 10 เรื่อง ได้แก่ ความหนาแน่นต่อการ
เจริญเติบโตของปลาดุก ชนิดอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุก การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยงปลาดุก การบ าบัด
น้ าเสียจากบ่อเลี้ยงปลาดุกโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ การพัฒนาเครื่องบ าบัดน้ าเสียในบ่อเลี้ยงปลาดุก การเจริญเติบโตของผัก
สลัดที่ปลูกโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์โดยใช้น้ าจากการเลี้ยงปลาดุก การแปรรูปปลาดุก (กรณีศึกษาการพัฒนาสูตรน้ าพริกปลาดุก
และการพัฒนาสูตรปลาดุกป๊อบ) อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค และกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์แปรรปูจากปลาดุก นอกจากน้ีจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมสร้างหลักสูตรท้องถิ่นผ่านการท า
โครงงานฐานวิจัย พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนกว่าร้อยละ 83.84 ของนักเรียนท้ังหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด นักเรียนร้อยละ 14.95 และร้อยละ 1.21 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางและน้อย ตามล าดับ การที่นักเรียนได้มี
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ส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นท าให้นักเรียนเห็นคุณค่า เห็นความส าคัญของทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ตลอดจนมองเห็นประโยชน์ของการน าไปใช้ โดยนักเรียนกว่าร้อยละ 88.15 ของนักเรียนท้ังหมดมีความพึงพอใจในประเด็น
เหล่านี้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และการท าโครงงานฐานวิจัยบนฐานข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นท าให้นักเรียนกว่าร้อยละ 
82.22 ของนกัเรียนทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้นี้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยการเรียนรู้ในลักษณะนี้ท า
ให้นักเรียนมีความสนุกสนาน ได้ความรู้มาโดยไม่รู้ตัว รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม และแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ (2555) และผลการวิจัยของ สุภาพร  
พรไตร และ จิตติมา วัฒราช (2557) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้
คือแบบประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่มีต่อ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่ประเมินโดยครูประเมินตนเอง และนักเรียนประเมินครู  ผลการวิจัย หลังจากน ากิจกรรมของ
โรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาใช้กับครูทั้งโรงเรียนที่ผ่านมา จากการประเมินตนเองของครู พบว่า 
พฤติกรรมครูมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยครูมีความรู้ความเข้าใจ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร้อยละ 90.8   ครูมีทักษะของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร้อยละ 83.2 และครูมีเจตคติที่ดีต่อ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร้อยละ 87.1 และผลจากการที่นักเรียนประเมินครู พบว่า พฤติกรรมครูการเปลี่ยนแปลงตาม
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากข้ึนกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการเช่นกัน โดยครูมีความรู้ความเข้าใจโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร้อย
ละ 94.5 ครูมีทักษะของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร้อยละ 89.9 และครูมีเจตคติที่ดีต่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร้อยละ 
89.6 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาส่งผลให้พฤติกรรมครูมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากใน
ทุกๆด้าน ครูสามารถน าทักษะและวิธีการที่ได้เรียนรู้มาน าไปปรับใช้ในการท างานและปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง
ซึ่งส่งผลดีต่อนักเรียนของตนเองใหเ้กิดทักษะคนไทย 4.0 หรือทักษะในศตวรรษที่ 21  
   
ค าส าคัญ  : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู   ทักษะศตวรรษที่ 21  โรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา  

 
Abstract 

    The purpose of this research was to study the effects of behavioral change on the Role Model 
School teachers of Somdejprayansungworn School Established under the Patronage Supreme Patrirarch 
of the academic year 2017, which focuses on the student's skill in the 21st century. The target group was 
29 teachers in the school. The tools used were the evaluation of behavioral change of the teachers, 
consisting of 3 aspects: knowledge, understanding, skills and attitudes towards the intellectual breeding 
project. Teacher evaluated themselves by using Self-assessment. The students were evaluated by 
teachers. Teacher self-evaluation after the activities of the Role Model School under the Pohpanpuya 
Project was found that the teachers had the knowledge and understanding of the Pohpanpuya Project 
90.8%. The teachers had the skills of the Pohpanpuya Project 83.2 % and the teachers had good attitude 
towards the Pohpanpuya Project 87.1 %. It was found that the Role Model School under the Pohpanpuya 
Project resulted in a much better change in teacher behavior. Teachers can apply the skills and methods 
they have learned to adapt to their work and adapt to their own teaching and learning, which is beneficial 
to their students to the Thai skills 4.0 or 21st century skills. 
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บทน า 
 

         การศึกษาไทย 4.0  เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรม เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการศึกษาเพื่อสังคม ที่คนที่
ได้รับการศึกษานั้นต้องหันมาช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง และกว้างขวาง โดยที่ไม่ใช่การศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
วัตถุประสงค์หนึ่งดังเช่นที่ผ่านมา และการจัดการศึกษาต้องบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่าง
กลมกลืน เพื่อสร้างคนท่ีสังคมต้องการได้ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน โดยครูอาจจะไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป หรือถ้าจ าเป็นต้องมีต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอย่างมาก 

)ครูกฤติน , 2560 ( ครูไทย 4.0          จึงเน้นที่การสร้างชุมชนแห่งความสงสัย กระตือรือร้น อยากเรียนอยากรู้ และอยากได้
ค าตอบขึ้นในช้ันเรียน ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนอยากรู้ อยากหาค าตอบ 
หรือที่เรียกว่า Community of Inquiry  และนักเรียนได้ลงมือค้นหาค าตอบที่ตนสงสัยและอยากรู้เป็นกลุ่ม ค้นหาค าตอบ
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน (ดิเรก พรสีมา , 2559)  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
เป็นการท าโครงงานบนการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน )Research-Based Learning : RBL) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ
สร้างระบบคิดและทักษะการเรียนรู้ใหม่ มีจุดเน้นส าคัญของการท าโครงงาน คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการค้นคว้า
และตีความ ที่เรียกกว่า วิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงเน้นที่กระบวนการวิจัยในโครงงาน )ศ  ูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ม .ป.ป(.  การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ ประกอบด้วยกลุ่มทักษะต่าง ๆ 3 
กลุ่ม ได้แก่  1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ3) ทักษะด้าน
ชีวิตและอาชีพ  )วิจารณ์ พานิช , 2554  (การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ดังกล่าวสามารถใช้วิธีการเรียน (สุธีระ  
ประเสริฐสรรพ์, 2555)  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้ใช้ การวิจัยเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ความส าเร็จของโครงการเกิดจากความร่วมมือกันท างานของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาส่วนกลาง ที่น าองค์ความรู้ที่เป็น 
“นวัตกรรมการศึกษา” ไปยังพ่ีเลี้ยงและคุณครูแกนน าใน 4 ภูมิภาค 80 โรงเรียนของพื้นที่ประมาณ 18 จังหวัด โดยมีพี่เลี้ยง
ให้การสนับสนุนเพื่อเสริมการท างานของคุณครูที่โรงเรียนด้วยจิตตปัญญาศึกษา ปรับความสัมพันธ์ของครูกับเด็ก ให้เด็กมี
พื้นที่ปลอดภัยในการคิดและในการแสดงออก แนวทางของโครงการได้รับความสนใจจากโรงเรียนแล ะหน่วยงานด้าน
การศึกษา จึงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 - 2562 เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้การ
วิจัย พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็ก (ปัทมาวดี โพชนุกูล, 2560) โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆรา
ชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ตั้งแต่ ปี 2557 – 2560 ซึ่งผลการด าเนินตามโครงการดังกล่าวได้ส่งผลการ
เปลี่ยนแปลงทักษะต่างๆ กับนักเรียนของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมถ์เองและอีกหลาย ๆ โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ  ตัวอย่างความส าเร็จของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เช่น ,โรงเรียนปทุมราชวงศา) 2558 (
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยวิจัยเป็นฐาน  พบว่า ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากงานเขียนสะท้อนความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 3 ด้านสูงขึ้น  )เดชมณี  เนาวโรจน์ , 2559( การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ใน
พระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมสูงทั้ง 4 ทักษะ  )เสาวนิตย์  สมบูรณ์ ,
2559  (การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ค้อวังวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยวิจัยเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความสามารถสื่อสาร
และความร่วมมือมากที่สุด )เดชมณี  เนาวโรจน์ , 2560  (รายงานผล การเปลี่ยนแปลงทักษะคนไทย 4.0 ของนักเรียนใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา มีทักษะคนไทย 4.0 เพิ่มขึ้นทุกทักษะ คือ ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การ
จัดการบุคคล การท างานร่วมกัน ความฉาดทางอารมณ์ รู้จักประเมินและการตดัสนิใจ มีใจรักบริการ การเจรจาต่อรอง ความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์ ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) และทักษะการปฏิสัมพันธ์กับสังคม )เดชมณี  เนาวโรจน์ , 2558 (
การเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ พบว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดหลังจากเข้าร่วม โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยมี
ทักษะกระบวนการคิดกระบวนการวิจัยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือการคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 46.88  อย่างไรก็ดีจากการด าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในปี
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การศึกษา 2560 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 โรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสูค่วามยั่งยืน  ,.สกว)2560( ส่งผลให้
ครูทั้งหมดได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาและน ากิจกรรมของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาปรับใช้ในการท างานและ
ปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการจัดการเรยีนรู้ของครูโรงเรียนต้นแบบภายใต้
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในด้านความรูค้วามเข้าใจ ทักษะและเจตคติ
ของครูที่มีต่อโครงการเพาะพันธุ์ปญัญา หลังเข้าร่วมโครงการเพาะพนัธุ์ปัญญาเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาหรือ
ออกแบบการเรียนการสอนของครใูห้สอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นการเรยีนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วิธีการวิจัย  
1) ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

2) แบบแผนการวิจัย 
การศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองช้ันต้น (Pre-experiment) ที่มีกลุ่มการทดลองกลุ่มเดียววัดผลหลังการ

ทดลอง (One-shot case study) 
 

3) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการจัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของครู ปีการศึกษา 2560 โดยมีก าหนดการสอน ดังตาราง 1 

 
ตารางที่ 1 ปฏิทินการด าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบภายใตโ้ครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 

วัน/เวลา ชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยย่อ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 
ประเมิน ก่อน เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา โดยครูและนักเรียน 

 
พฤษภาคม 2560 

 
เปิดบ้านเพาะพันธ์ุปัญญา ญสส. 

เพื่อใหค้รู 
1. เข้าใจเพาะพันธ์ปัญญาคืออะไร 
2. เข้าใจเจตนารมณ์และเป้าหมายโครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญา 

 
พฤษภาคม 2560 

ประชุมวางแผนโรงเรยีนต้นแบบ
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา/จดัท า
หลักสตูรเพาะพันธ์ุปัญญา 

เพื่อใหค้รู 
1. วางแนวทางโรงเรียนต้นแบบร่วมกัน 
2. ก าหนดเป้าประสงค์ตัวช้ีวัดร่วมกัน  

 
 

มิถุนายน 2560 

 
 

จิตตปัญญา 

เพื่อใหค้รู 
1. สร้างเจตคติเชิงบวกในกระบวนการเรยีนรู้
แบบ RBL 
2.แลกเปลีย่นเรยีนรู้ปัญหา อุปสรรค จุดเด่น 
จุดด้อยและร่วมกันแก้ปัญหา กระบวนการ 
RBL ในแต่ละกลุ่มสาระฯ 

 
มิถุนายน 2560 

 
ถามคือสอน 

เพื่อใหค้รู 
1. ส่งเสรมิการใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
เหมาะกับบริบทของผู้เรยีน 
2. น าไปปรับใช้กับการเรียนการสอน 

 
 

กรกฎาคม 2560 

 
การเรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อใหค้รู 
1. ส่งเสรมิการใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
เหมาะกับบริบทของผู้เรยีน 
2.ใช้ศาสตร์พระราชาบูรณาการกบัการเรยีนรู้
แบบ RBL 

  เพื่อใหค้รู 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

312 

วัน/เวลา ชื่อกิจกรรมและรายละเอียดโดยย่อ วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 
กรกฎาคม 2560 PLC เกี่ยวกับการเรียนการสอน 1. ส่งเสรมิการใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ

เหมาะกับบริบทของผู้เรยีน 
2. น าไปปรับใช้กับการเรียนการสอนและการท างาน 

 
สิงหาคม 2560 

 
การสอนคิดความเป็นเหตเุป็นผล 

เพื่อใหค้รู 
1. ส่งเสรมิการใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
เหมาะกับบริบทของผู้เรยีน 
2. น าไปปรับใช้กับการเรียนการสอนและการท างาน 

 
สิงหาคม 2560 

 
สะเต็มศึกษาแบบเพราะพันธุ์ปญัญา 

เพื่อใหค้รู 
1. ส่งเสรมิการใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
เหมาะกับบริบทของผู้เรยีน 
2. น าไปปรับใช้กับการเรียนการสอนและการท างาน 

ตลอดปีการศึกษา ครูน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาไปปรับใช้กับการท างานและการจัดการ
เรียนการสอนตามบริบทของตนเอง 

เดือนมีนาคม 2561 PLC เกี่ยวกับการด า เนินโครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญา ปีการศึกษา 2560 

ระดมความคิดเห็นผลจากการด าเนินโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาปีท่ีผ่าน และวางแผนปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

ประเมินผล หลัง เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยครูและนักเรียน 
 
3.2  แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครโูรงเรียนต้นแบบในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จ

พระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยมีการประเมิน 2 ครั้ง น่ันคือ ประเมินก่อนด าเนินโครงการและประเมินหลังด าเนิน
โครงการ ซึ่งแบบประเมินผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจาก  ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน และประเมินโดย 1) ครูประเมิน
ตนเอง 2) นักเรียนประเมินครผููส้อน  แบบประเมินนี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจดัการ
เรียนรู้ของครู โรงเรยีนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ทั้งนี้การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมครู หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้และพฤติกรรมตนเองที่สังเกตเหน็ของครูในปัจจุบันเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ โดย
ใช้ตามมาตรวัดของลิเคริ์ท (Likert Scale) 

 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งน้ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 

              4.1 ครูประเมินตนเอง และนักเรยีนประเมินครู ตามแบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรยีนรู้ของครูโรงเรียน
ต้นแบบในโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนสมเดจ็พระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ก่อนด าเนินโครงการ 
              4.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดปฎิทินด าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบภาคใตโ้ครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
และลงมือปฏิบัตโิครงงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการในตารางที ่1 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 1 ปีการศึกษา 
              4.3 ครูประเมินตนเอง และนักเรยีนประเมินครู ตามแบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรยีนรู้ของครูโรงเรียน
ต้นแบบในโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนสมเดจ็พระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ หลังด าเนนิโครงการ 
   4.4. น าข้อมูลในข้อ 4.1 ข้อ 4.3 มาวิเคราะห์จ านวนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต้นแบบภายใต้
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และหลังเสร็จสิ้นโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา    
   4.5 วิเคราะห์หาค่าร้อยละ  โดยใช้สมการ 
    
        ค่าร้อยละ  = จ านวนครูที่เกิดการเปลี่ยนแปลง   x 100 
      จ านวนครูทั้งหมด 

  4.6 น าค่าร้อยละของพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต้นแบบในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียน
สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ แต่ละข้อจากการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 4.5 มาเขียนน าเสนอในรูปแบบตาราง
เพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปญัญา 
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสงัวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 ในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติของครู 
หลังเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จ านวน 29 คน  ในการน ากิจกรรมของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาใช้ในการท างาน
งานและการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน ใหค้รูประเมินตนเอง และนักเรียนประเมินครู  พบว่า ครูเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 

ตารางที ่2 ข้อมูลทั่วไป ครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 
ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
34.5 
65.5 

อายุราชการ 
       1 – 5 ปี 
       6 - 10 ปี 
       7 - 15 ปี 
       มากกว่า 15 ปี 

 
20.7 
13.8 
24.1 
41.4 

 
ตารางที ่2 ข้อมูลทั่วไป ครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
        วิทยาศาสตร์ 
        คณิตศาสตร์ 
        ภาษาต่างประเทศ 
        การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ภาษาไทย 
        สุขศึกษา พลศึกษา 
        ศิลปะ 

 
20.7 
13.8 
6.9 
20.7 
17.2 
6.9 
6.9 
6.9 

      จากตารางพบว่า ครูโรงเรยีนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 65.5 มี
อาย ุ ราชการมากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่มีครมูากที่สดุ คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 20.7 

 

          ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 
ในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติของครู ที่ประเมินโดยครูประเมินตนเอง และนักเรียนประเมินครู 

ด้าน นกัเรียนประเมินครู 
(ร้อยละ) 

ครูประเมินตนเอง 
(ร้อยละ) 

ก่อน หลัง ผล 
ต่าง 

ก่อน หลัง ผล 
ต่าง 

ความรู้ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  48.3 96.6 48.3 50.7 86.2 35.5 
2. ครูน ากระบวนการโครงการเพาะพันธ์ุปัญญามาปรับใช้ในการท างาน
และการจัดการเรยีนการสอน  

38.6 97.2 58.6 44.8 93.1 48.3 

3. ครูได้เรียนรู้กิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  34.5 89.7 55.2 34.9 93.1 58.2 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ด้าน นกัเรียนประเมินครู 
(ร้อยละ) 

ครูประเมินตนเอง 
(ร้อยละ) 

ก่อน หลัง ผล 
ต่าง 

ก่อน หลัง ผล 
ต่าง 

เฉลี่ย 40.5 94.5 54.0 43.5 90.8 47.3 
ทักษะ 
1. ครูน ากิจกรรม ถามคือสอน มาปรับใช้ในการเรียนการสอน  51.7 93.1 41.4 44.8 89.6 44.8 
2. ครูน ากิจกรรม การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
เรียนการสอนและการท างาน  

68.9 96.6 27.7 68.9 75.8 69.0 

3. ครูน ากิจกรรม PLC มาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนและการท างาน  51.7 84.7 33.0 68.9 86.0 17.1 
4. ครูน ากิจกรรม จิตปญัญา มาใช้การจัดการเรยีนการสอนและการ
ท างาน  

58.6 89.7 31.1 51.7 93.1 41.4 

5. ครูน ากิจกรรม การสอนคิดความเป็นเหตุเป็นผล มาใช้การจดัการเรียน
การสอนและการท างาน  

34.5 93.1 58.6 65.5 89.6 24.1 

6. ครูน ากิจกรรม การฝึกทักษะชีวิตบนโครงงานฐานวิจัย มาใช้การจดัการ
เรียนการสอนและการท างาน 

34.4 86.2 51.8 34.2 72.4 38.2 

7. ครูน ากิจกรรม การบูรณาการสะเต็มศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง)SEEEM Project (มาใช้การจัดการเรยีนการสอนและการท างาน  

20.7 86.2 65.5 34.5 75.9 41.4 

เฉลี่ย 45.8 89.9 44.2 52.6 83.2 39.2 
เจตคต ิ       

1. ครูมีเจตคติที่ดตี่อโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 51.7 96.5 44.8 55.1 93.1 38.0 
2. ครูคิดว่าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแตกต่างจากการเรียนการสอน
ทั่วไป 

34.5 75.9 41.4 34.4 86.2 51.8 

3. ครูคิดว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่    
    21 เพิ่มขึ้น 

65.5 96.5 31.0 24.1 86.2 62.1 

4. ครูคิดว่านักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปญัญาทีผ่่านมามี
การเปลีย่นแปลงดีขึ้น 

55.1 89.6 34.5 27.6 82.7 55.1 

เฉลี่ย 51.7 89.6 37.9 35,3 87.1 51.8 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลจากศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยใช้

กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ตามตารางที ่1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติของครู 
หลังเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ให้ครูประเมินตนเอง และนักเรียนประเมินครู  
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า จากการประเมินตนเองของครู เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลังและก่อนด าเนินโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา ดังแสดงในตารางที่ 3 ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสูงขึ้น  ได้แก่ ครูมีความรู้ความเข้าใจโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้น ร้อยละ 86.2 ครูน า
กระบวนการและกิจกรรมของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาปรับใช้กับการท างานและการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร้อยละ 93.1 ครูได้เรียนรู้กิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร้อยละ 93.1 ดา้นทักษะ 
มีการเปลี่ยนแปลงทักษะของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้น ได้แก่ ถามคือสอน การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
PLC จิตปัญญา การสอนคิดความเป็นเหตุเป็นผล การฝึกทักษะชีวิตบนโครงงานฐานวิจัย การบูรณาการสะเต็มศึกษาและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SEEEM Project) โดยครูมีทักษะและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ครูน ากิจกรรม 
จิตปัญญา มาใช้การจัดการเรียนการสอนและการท างาน ร้อยละ 93.1 รองลงมาคือ ถามคือสอน การสอนคิดความเป็นเหตุ
เป็นผล คิดเป็นร้อยละ 89.6 ด้านเจตคติ จากการศึกษาก็พบว่าครูมีเจตคติต่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้นหลังจากเข้า
ร่วมโครงการ  ซึ่งครูค้นพบว่าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไป นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
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ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปีการการศึกษาที่ผ่านมามีการ
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93.1 ร้อยละ 86.2 ร้อยละ 86.2 และร้อยละ 82.7 ตามล าดับ สอดคล้องกับการประเมิน
ของนักเรียนท่ีประเมินครู ซึ่งนักเรียนพบว่า ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติต่อ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้น หลังจากที่โรงเรียนเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ ครูมีความรู้ความเข้าใจโครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญามากขึ้น ร้อยละ 96.6 ครูน ากระบวนการและกิจกรรมของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาปรับใช้กับการท างาน
และการจัดการเรียนการสอนมากข้ึนกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร้อยละ 97.2 ครูได้เรียนรู้กิจกรรมโครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญา ร้อยละ 89.7 ด้านทักษะ ครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสงัวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีการเปลี่ยนแปลงทักษะ
ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้น ได้แก่ ถามคือสอน การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PLC จิตปัญญา การสอน
คิดความเป็นเหตุเป็นผล การฝึกทักษะชีวิตบนโครงงานฐานวิจัย การบูรณาการสะเต็มศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่าครูมีทักษะและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ 96.6 รองลงมาคือ ถามคือสอน การสอนคิดความเป็นเหตุเป็นผล คิดเป็นร้อยละ 93.1 ด้านเจต
คติ จากการศึกษาก็พบว่าครูมีเจตคติต่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งครูค้นพบว่าโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาแตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไป นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปีการการศึกษาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 96.5 ร้อยละ 75.9 ร้อยละ 96.5 และร้อยละ 89.6 ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของข้าพเจ้าตลอด 3 ปีท่ี
ผ่านมาที่น าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาใช้กับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2557 – 
2559 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีทักษะคนไทย 4.0 เพิ่มขึ้นทุกทักษะ คือ ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล การท างานร่วมกัน ความฉาดทางอารมณ์ รู้จั กประเมินและการ
ตัดสินใจ มีใจรักบริการ การเจรจาต่อรอง ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ทักษะการใช้ Internet และทักษะการปฏิสัมพันธ์กับ
สังคม  นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดหลังจากเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยมีทักษะกระบวนการ
คิดกระบวนการวิจัยเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือการคิดสร้างสรรคเ์พิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.88  จาก
การวิจัยยังค้นพบว่า จากการที่ครูประเมินตนเอง  พฤติกรรมที่ครูมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ด้านเจตคติ เปลี่ยนแปลง
มากกว่าเดิม ร้อยละ 51.8 รองลงมา คือ ด้านความรู้ ร้อยละ 47.3 ด้านทักษะ ร้อยละ 39.2 ตามล าดับ ส่วนนักเรียนประเมนิ
ครู พบว่า พฤติกรรมที่ครูเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ด้านความรู้ ร้อยละ 54.0 ด้านทักษะ ร้อยละ 44.2 ด้านเจตคติ ร้อยละ 
37.9 ตามล าดับ 

สรุปได้ว่าการน าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาใช้กับครูทุกคนในโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูป
ถัมภ์ ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาท าให้ครูเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามากขึ้นกว่าก่อน
เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ครูน าทักษะและวิธีการที่ได้เรียนรู้มาน าไปปรับใช้ในการท างานและใช้ปรับพฤติกรรมการเรียนการ
สอนของตนเองจนส่งผลให้นักเรียนของตนเองเกิดทักษะคนไทย 4.0 หรือทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 อย่างแน่นอน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ส าเร็จลุล่วงได้ต้องขอบคุณ
นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อ านวยการโรงเรียน นายเชิดชัย สิงห์คิบุตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่สนับสนุนให้มีโครงการ
นี้ในโรงเรียนและที่ส าคัญขอขอบคุณครูที่ปรึกษาโครงงานทุกท่านที่มีส่วนท าให้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนแห่งนี้
ประสบผลส าเร็จ ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและปราชญ์ชุมชนที่มีส่วนสนับสนุนช้ีแนะ แนะน า และที่ส าคัญขอบใจนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคนที่ทุ่มเท แรงกายแรงใจท าโครงงานจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
ขอบคุณรศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ ผู้เชี่ยวชาญของโครงการฯ และ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการ
ท าโครงงาน RBL  ขอบคุณ โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทยท่ีให้ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยในครั้งน้ี 
 
เอกสารอ้างอิง 
ครูกฤติน )2560 .(การศึกษาไทย 4.0 หรือ Thailand Education 4.0 ? สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559.  
         จากช่ือเว็บไซต์ :  http://www.krukittin.info 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ ต่อมโนมติการเคลื่อนที่ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติ การเคลื่อนที่ ก่อนและหลังเรียน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 ที่เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วย     ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยนี้ เป็นนักเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จ านวนนักเรียน 25 คน    ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
จ าเพราะเจาะจง (purposive sampling) ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนส าหรับมโนมติ และทดสอบหลังเรียนส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ 6 ชุด แบบวัดมโนมติการเคลื่อนทีแ่บบ 2 ระดับ ประกอบด้วย
แบบวัดปรนัย 4 ตัวเลือก และการเขียนแสดงเหตุผลประกอบค าตอบ วิเคราะห์คะแนนมโนมติตามเกณฑ์ของ Haidar (1997) 
คือ 1) แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (SU, 3 คะแนน) 2) แนวคิดทางวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ ์(PU, 2 คะแนน) 3) แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์บางส่วน และแนวคิดคลาดเคลื่อน (PS, 1 คะแนน ) 4) ไม่ม ีแนวคิด (NU, 0 คะแนน ) แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฐานทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน 8 ฐาน โดยสอบปฏิบัติเป็น
ฐาน ฐานละ 3 นาที และทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ 1 ฐาน  โดยสอบท าการทดลอง 36 นาที สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ มีคะแนนมโน

มติการเคลื่อนที่เฉลี่ย เท่ากับ 9.80 (ร้อยละ 27.22) และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 26.28 (ร้อยละ 73.00) คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และพบว่าหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
      2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ มีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ท่ีก าหนด ท้ังหมด 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
ค าส าคัญ: มโนมติการเคลื่อนที่, การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์  
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to improve learning achievement on Motion concepts and 
Science Process Skills of grade 10 students who learnt through the Constructivist learning supplemented 
with physics activity package. The participants were selected using cluster random sampling technique, 
and they comprised 30 grade 10students who learned in the first semester of academic year 2017 
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at Nakhonphanom Wittayakom School in Meuang District, Nakhonphanom. The research design was the 
one-group pretest-posttest design. The research instruments were 6 lesson plans and a two tier test on 
Motion concepts and Science Process Skill test. The students’ responses to each two-tier test item were 
classified following the criteria by Haidar (1997): Sound Understanding (SU, 3 points), Partial 
Understanding (PU, 2 points), Partial understanding with misunderstanding (PS, 1 point), 
Misunderstanding (MU, 0 point), and No Understanding (NU, 0 point). The data were analyzed using 
frequency, mean, percentage, standard deviation McNemar’s Chi-Square Test and t-test for dependent 
samples. 
The findings revealed that:  

1. The student’s mean scores before and after learning were 9.80 (27.22%) and 26.27 (72.97%), 
respectively; and the post-test mean score were higher than the pretest.   

2.   The students’ Science Process Skill scores of 30 students were not less than 70 percent of 
the criteria, which were 100 percent of 30 students passing criteria. 
 
Keywords : Motion Science Concept, Learning Management Based on Constructivism Theory  
         supplemented with physics activity package 
 
บทน า 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม การติดต่อสื่อสาร หรือการ
คมนาคม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ล้วนเกิดจากการพัฒนาที่ก้าวไกลของวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เกิดจาก
การติดต่อสื่อสารที่ ไร้พรมแดน  การถ่ายทอดพฤติกรรม วัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย  และเป็นที่ยอมรับกันว่า วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มักจะเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส าหรับประเทศไทย แม้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ แต่การพัฒนาทาง  ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียังด าเนินการได้ไม่เต็มที่ (พรชัย  อินทร์ฉาย, 2552) ทั้งนี้เป็นเพราะประเทศไทยยังขาดทรัพยากรทางบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่   จะท าการศึกษาและวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อที่จะน าทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรื อ
ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ๆที่เหมาะสม ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์มีความส าคัญกับการพัฒนาประเทศชาติเพียงใด  

การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของมนุษย์ ในการจัด
การศึกษาต้องยึดว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ, 2542)  ส าหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน       เป็นการศึกษาที่จะท าให้
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ส านักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา) ดังนั้นการศึกษาในยุคนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ 
(perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของนักเรียน
และโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและ
ทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา        ทักษะองค์การ ทักษะ และค่านิยมทางเทคโนโลยี (ส านักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา) 
องค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียนทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาและความเช่ียวชาญ เน้นความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน การเรียนรูตองไมใช่สถานการณสมมติในห้องเรียน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ไดเรียนในสภาพที่
ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด และควรเป็นบริบทหรือสภาพแวดล้อมในขณะเรียนรู  เกิดการสั่งสมประสบการณใหม่ เอามาโตแย้งความเชื่อหรือค่านิยม
เดิม ที่เรียกว่ากระบวนทัศน์ใหม่ ท าให้เป็นคนที่มีความคิดเชิงกระบวนทัศน์ที่ชัดเจน และเกิดการเรียนรู เชิงกระบวนทัศน์ไหมได้ (ส านักงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, 2559)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวิทยาศาสตร์  
คือ ให้มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทักษะการคิด  และทักษะการด ารงชีวิต  ซ่ึงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท า
กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ซ่ึงมีเป้าหมาย
เพื่อให้เข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ เข้าใจขอบเขตธรรมชาติ และข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ มีทักษะที่ส าคัญ  เป้าหมายที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน คือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างแนวคิด (วิชาการ, 2553: 23) 

ด้วยเหตุนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   ในการจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา  สังกัด สพฐ.  ตั้งแต่
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ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นมา  โดย สสวท. โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซ้ึง สู่ความเป็นมาตรฐานสากล(พรพรรณ  ไวทยางกูร, 2555) โดยรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2555  ได้จัดให้มีความยืดหยุ่น  หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพ  ความถนัดและความสนใจของ
นักเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะและกระบวนการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใหเ้หมาะสมกบัการเป็นไทยแลนด์ในยุค 4.0 เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่าง
เป็นรูปธรรม(กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) 
   การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ แม้ว่าจะใช้รูปแบบการสอนตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมานานหลาย
ปีแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถท าให้ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ   ดังจะเห็นจากรายงานที่หลายฝ่ายเห็นตรงกัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2543: 35) ครูยังมีความเคยชินกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิม คือวิธีที่เน้นการบอกให้ผู้เรียนรู้เนื้อหา หลักการ กฎ 
และสูตรต่างๆทางวิทยาศาสตร์ (วิชาการ, 2553: 23) ) สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ที่ประสบปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยพบว่า 
นักเรียนที่เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ท าให้นักเรียนมีมโนมติที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ท าให้นักเรียนไม่สามารถน ามโนมติที่ถูกต้ องไปอธิบาย
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือประยุกต์ใช้ความรู้ได้รวมทั้งนักเรียนจะยึดติดกับมโนมติที่นักเรียนรู้มาและน ามโนมตินั้นไปอธิบายเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ซ่ึงบางครั้งสิ่งที่นักเรียนรับรู้มานั้นเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อน  นักเรียนอธิบายโดยใช้ประสบการณ์เดิมในการอธิบายค าตอบ ซ่ึงจาก
สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ซ่ึง
ทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยร้อย
ละ 33,40 และ 31.62 ตามล าดับ ซ่ึงต่ ากว่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2560) ในส่วนส านักงานเขตการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม-มุกดาหาร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 29.33 ซ่ึงต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 31.62 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, 2560) 
และยิ่งตอกย้ าเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาประสิทธิภาพของกลุ่มประเทศสมาชิก OECD (Organisati for Economic Co-operation 
and Development) ตามโครงการประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาติที่ เรียกว่า Program for International Student 
Assessment (PISA) เพื่อประเมินการเรียนรู้ในสามด้าน ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (วิชาการ , 2553: 75)  พบว่าผล
ประเมินของ PISA ของปี 2015 ประเทศไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน)  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) เมื่อเทียบกับ PISA ปี  2012 มีคะแนนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงยังจัดอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
OECD แสดงให้เห็นถึงความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์จากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีรูปแบบที่
หลากหลาย ตามรูปแบบของเบนทรี และ วัตต์ (Bentley & Watts, 1994 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 54-55) เป็นกระบวนการ
พัฒนาการทางสติปัญญาที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ของตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้เกิดจากความ
พยายามเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกลายเป็นโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีความซับซ้อนและมีความ
คงทนยิ่งขึ้น การที่ผู้เรียนพยายามประยุกต์ใช้โครงสร้างความรู้เดิมกับสถานการณ์ใหม่ จะท าให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive 
Conflict) การจัดการเรียนการสอนจึงต้องพยายามให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งใหม่เข้ากับความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม จึงจะเป็ นการเรียนที่
สมบูรณ์เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนรู้จกั
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน (อุไฬวรรณ นามใส, สมทรง สุว
พานิช, และ นิคม ชมพูหลง, 2553: 221) ดังปรากฏในงานวิจัยวิยฉัตร พูนพิพัฒน์ (2557: 370) ศึกษาเรื่องผลของการเรียนการสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายที่มีต่อมโนทัศน์เรื่องสารและสมบัติของสารและความสามารถในการ
วิเคราะห์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส า คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย สุทธิยา  สุวรรณ (2555) ที่พบว่า นักเรียน   ที่เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ของไตรเวอร์
และเบลล์เสริมด้วยผังมโนทัศน์มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

 ชุดกิจกรรมเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาหนึ่งที่น าเอาสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และจัดกิจกรรมส าหรับการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับนักเรียน ในแต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับ

นักเรียนแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน แบบวัดและประเมินผล (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543: 76) เป็นการใช้สื่อตั้งแต่สอง
ชนิดขึ้นไปรวมกัน เพื่อให้นักเรียนได้รับความต้องการ โดยอาจจัดท าขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเรื่อง และประสบการณ์ของแต่ละหน่วย

ที่ต้องการจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ (สุวิทย์ มูลค า, 2551: 51)  ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ในชุด เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยพึ่งครูน้อยที่สุด ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างอิสระ  ด้วยความสะดวกสบายตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล ซ่ึงเป็นการฝึกให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเองในการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ (หนึ่งนุช กาฬภักดี,2543: 14) และชุดกิจกรรมยังช่วยเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (อ านวย เดชชัยศรี , 2545) การใช้ชุดกิจกรรม จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการ
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เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและบรรลุผลส าเร็ จตามวัตถุประสงค์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้
นักเรียนได้ใช้ความคิด ได้ทดลองไปทีละขั้นตอนและทราบผลการกระท าของตนเอง ตรงกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ บลูม ที่กล่าววา่ 

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจะเรียนรู้ได้เร็วและประสบความส าเร็จสูง  ท าให้เกิดความพึงพอใจตนเองได้ในที่สุด บลูม (Bloom, 1976: 

72-74 อ้างถึงใน     วันทยา  วงศ์ศิลปภิรมย์, 2552) 
นอกจากการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์แล้ว ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญาที่ใช้เป็นพืน้ฐานส าหรับ

การสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์และเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับใช้ในการเรียนรู้มโนมติ และหลักการต่างๆช่วยใหก้ารลงข้อยุติ วนิิจฉัยเชิงอุปนัยมีความ

เท่ียงตรงเช่ือถือได้ (Finley, 1983 อ้างถึงใน สรไกร วรครบุรี, 2549 ) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การ

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Klopfer,  1971 และ Kuslan and Stone, 1972) 
 จากการรายงานดังกลา่วผู้วจิัยมีความสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เป็นแนวทางหนึง่ที่สามารถ
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและชว่ยส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน (สทุธิยา  สวุรรณ, 2555) และผู้วิจัยยังสนใจที่จะใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้มาพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ และเป็นวธิีการที่สอดคล้องกับวธิีการทีน่ักวิทยาศาสตร์เชิงทดลองใช้ในการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (พัดตาวัน นาใจแกว้ และ วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 2557)  จากสภาพปัญหา แนวคิด และงานวจิัยทีก่ล่าวมาข้างต้น งานวิจยันี้จึง
สนใจการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เสริมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนมติการเคลื่อนที่ และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมธัยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็น
พื้นฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ดีของนกัเรียน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติการเคลื่อนที่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์เทียบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ มีมโนมติการ
เคลื่อนที่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
           2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ มีมโนมติที่
สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
           3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย  ดังนี้ 1) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 25 คน  2) ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ 1 การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ ตัวแปรตาม คือ มโนมติ การเคลื่อนท่ี และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์3) เป็นเนื้อหาในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเคลื่อนที่ โดยยึด
เนื้อหาในหนังสือแบบเรียนสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม1 และ เล่ม 2 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วยเนื้อหาย่อยคือ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก (การสั่นของสปริง) การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์
มอนิก (การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา) การเคลื่อนที่แบบหมุน (การกลิ้งโดยไม่ไถล) 4) ระยะเวลาโดยใช้เวลาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6แผน แผนละ 4 ช่ัวโมง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ รวมใ ช้เวลาทดลอง
สอน 24 ช่ัวโมง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทั้งหมด 25  คน ที่ได้
จากการเลือกแบบจ าเพราะเจาะจง (purposive sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคอนสตรัคติวิสเสรมิด้วยชุดกิจกรรมฟสิิกส์จ านวน 6 แผนๆละ 4 ช่ัวโมง 

รวม 24 ช่ัวโมงประเมินองค์ประกอบของแผนการจัดการเรยีนรู้ มีคา่เฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 4.45-4.64 ซึ่งมีล าดับการจัดกิจกรรม
ขั้นตอน ดั้งนี้             

  1.1 ขั้นน า เป็นการน าเข้าสู่บทเรยีน เพื่อเป็นพื้นฐานในการรับความรู้ใหม่ ครูแจ้งเนื้อหาบทเรยีนและน าเสนอ
สถานการณ์/เหตุการณ/์ค าถามกระตุ้นให้ผูเ้รียนแต่ละคนอธิบาย/ บอกความรู้ ครรู่วมสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
อยากรู้อยากเรียน 

 1.2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน (1:2:1) ครู
ยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาข้อมูล เพื่ออภิปรายและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น พร้อมใช้ค าถามที่ให้นักเรียนแสดง
ความรู้เดิมประสบการณ์เดิมและเขียนระบุบนกระดาษและน ามาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม และ ระหว่างกลุ่ม พิจารณา
ความเหมือน และความแตกต่าง ที่เกิดจากความคิดของ ตนเองและเพื่อนในห้อง 

 1.3 ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด เป็นขั้นตอน นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามชุดกิจกรรมฟิสิกส์ที่ก าหนดไว้แล้ว
อภิปรายผลร่วมกันโดยการน าผลงานของแต่ละกลุ่ม แรกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเปิดการอภิปรายให้กว้างทุกแนวความคิด
เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยให้ผู้เรียนช่วยกันหาแนวทางหรือเหตุผลมาสนับสนุนแนวความคิด
หรือความรู้ใหม่ ท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจ 

 1.4 ขั้นน าไปใช้ เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ นิยาม หลักการ หรือสูตรที่นักเรียนสรุป
ได้ว่าสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ โดยให้ผู้เรียนน าแนวความคิดที่ได้จากความรู้ใหม่ มาใช้ในการแก้ปั ญหาใน
สถานการณ์ใหม่ท่ีครูและนักเรียนร่วมก าหนดขึ้น พร้อมกับหาวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นๆ     

 1.5 ขั้นทบทวน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทบทวนความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสดุท้ายบทเรียน วิเคราะหส์ิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้และ
เชื่อมโยงความรูเ้ดิมโดยการเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด 

2. แบบวัดมโนมติ การเคลื่อนที่ 2 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นระดับที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เป็นการ
เขียนเหตุผลอธิบายประกอบค าตอบในระดับที่ 1 จ านวน 12 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.46-0.60 ค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง 0.42-0.71 และ หาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค 
(Cronbach Method) ซึ่งค านวณโดยโปรแกรมส าเร็จรูป มีค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.8273 ตัวอย่าง
ข้อสอบข้อ 1 ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะและเวลาในการตกของวัตถุ 

1. ก้อนหินก้อนหนึ่ง ถูกปล่อยจากตึกท่ีระยะความสูง h โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแรงต้านอากาศ หลังจากปล่อยลง
มาได้หนึ่งวินาที ก็ปล่อยก้อนหินอีกก้อนตามลงมาทันที ถามว่าเมื่อเวลาผ่านไประยะห่างระหว่างก้อนหินสองก้อนนี้จะเป็น
อย่างไร ถ้าระยะความสูงมีมากพอในการตกของก้อนหิน 

ก.ระยะห่างเท่ากันตลอดการเคลื่อนท่ี   
ข.ระยะห่างลดลงเรื่อยๆ 
ค.ระยะห่างมากขึ้นเรื่อยๆ     
ง.ช่วงแรกในการปล่อยจะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงระยะหนึ่งระยะห่างจะคงท่ี 

เหตุผล
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

3. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นข้อสอบแบบเตมิค าส าหรับทักษะกระบวนการขั้นพืน้ฐาน 8 ทักษะ 
และการทดลองส าหรับทักษะขั้นบรูณาการขั้นสูง 5 ทักษะ โดยแบบวัดทักษะกระบวนการที่ใช้ในการวัดทักษะกระบวนการ
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แบบอัตนัย มีทั้งหมด 9 ข้อแบ่งออกเป็น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จ านวน 8 ข้อ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 1 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ตัวอย่างข้อสอบทักษะกระบวนการขั้นพืน้ฐาน                                     

  
   ฐานการวัด ให้นกัเรียนเลือกเครือ่งมือวัดที่ก าหนดให้ ได้แก่ เวอรเ์นียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ วัดขอ้มูลอุปกรณ์ที่

ก าหนดให้  ได้แก่ 1)ลูกเหล็กทรงกลม  2) อลูมิเนียมทรงกระบอกกลวง   
 1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมกลม  
     - อุปกรณ์ที่ใช้วัด คือ..............................................................  
     - ความยาวที่วัดได้ เท่ากับ..................................................... 
2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของทรงกระบอกอลูมิเนียม 
     - อุปกรณ์ที่ใช้วัด คือ.............................................................  
     - ความยาวที่วัดได้ เท่ากับ............................................................. 
3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของทรงกระบอกอลูมิเนียม   
     - อุปกรณ์ที่ใช้วัด คือ............................................................. 
     - ความยาวทีว่ัดได้ เท่ากับ........................................................... 
                     

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียนให้ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคอนสตรคัติวสิเสริม
ด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส ์
 2. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดมโนมติการเคลื่อนที่จ านวน 12 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที              
 3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรม
ฟิสิกส์ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนท่ีตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผนใช้เวลาในการสอนแผนละ 4 ช่ัวโมง
รวม 28 ช่ัวโมง และมีการสัมภาษณ์มโนมติการเคลื่อนที่ของนักเรียนระหว่างด าเนินการทดลอง 
 4.เมื่อท าการทดลองเสรจ็สิ้นแล้วน าแบบวัดมโนมติการเคลื่อนทีม่าทดสอบ หลังเรียน ชุดเดิม จ านวน 12 ข้อ ใช้
เวลา 60 นาที และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนจากแบบวัดมโนมติการเคลื่อนที่ เนื่องจากแบบวัดมโนมติท าเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เป็นการเขียนเหตุผลอธิบายประกอบค าตอบในระดับท่ี 1 ซึ่งผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัยได้วิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนจากแบบวัดมโนมติ การเคลื่อนที่ โดยอ่านค าตอบของนักเรียนไปพร้อมกัน แล้วลง
ความเห็นจัดกลุ่มค าตอบให้คะแนนนักเรียนตามเกณฑ์ที่ปรับมาจากงานวิจัยของ ไฮเดอร์ (Haidar, 1997) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดกลุ่มแบบวัดมโนมติ การเคลื่อนที ่

มโนมต ิ ตัวเลือก เหตุผล 
SU 

(3 คะแนน) 
ถูกต้อง เขียนแสดงเหตผุลถูกต้องสมบูรณ ์

PU 
(2 คะแนน) 

ถูกต้อง 
 

ไม่ถูกต้อง 

เขียนแสดงเหตผุลถูกหรือบางส่วน
ไม่เขียน 
เขียนแสดงเหตผุลถูกต้องสมบูรณ ์
 

PS 
(1 คะแนน) 

ถูกต้อง 
 

ไม่ถูกต้อง 

เขียนแสดงเหตผุลผิดหรือ
คลาดเคลื่อน 
เขียนแสดงเหตผุลถูกต้องบางส่วน 

รูปที่1 เครื่องมือวัดและวัตถุในการวัด 
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มโนมต ิ ตัวเลือก เหตุผล 
NU 

(0 คะแนน) 
ไม่ถูกต้อง เขียนแสดงเหตผุลผิดหรือ

คลาดเคลื่อน ไมเ่ขียนเหตุผล/ตอบ
ไม่ตรง 

 
จากนั้นผู้วิจัยจะเปรียบเทียบคะแนนมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียน โดยน าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอความเข้าใจมโนมติของของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  25 คน มาน าเสนอ เป็น
รายบุคคล ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและ เปรียบเทียบคะแนนมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียน โดยน าคะแนนเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ จากน้ันผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวโน้มการปรับเปลี่ยนมโนมติของนักเรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนในแต่ละข้อ โดยผู้วิจัยจะพิจารณาค่าความถี่ของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติในระดับต่าง ๆ แล้ว
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมโนมติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการวิเคราะห์ การแจกแจงแบบตารางไขว  
(Crosstab) แปลผลการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ เวสท์บรุ๊ค และ มาเร็ค (Westbrook & Marek, 1991) ซึ่งมีการแปล
ผลดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ถ้าเปลี่ยนจากระดับต่ าเป็นสูงขึ้น 2) การเปลี่ยนแปลงเชิงลบถ้าเปลี่ยนจากระดับสูงเป็น
ต่ าลง และ 3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจากนั้นผู้วิจัยจะวิเคราะห์จดักลุ่มค าตอบของนักเรียนเรยีบร้อยแลว้ น ามานับความถี่ 
ของแบบวัดมโนมติแต่ละข้อ จนครบทั้ง 12 ข้อ จากน้ันน าความถี่ของแบบวัดมโนมติแต่ละข้อ โดยให้นักเรียนที่มีมโนมติที่อยู่
ในกลุ่ม SU และ PU จัดเข้ากลุ่มมโนมติที่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมโนมติที่อยู่ในกลุ่ม PS และ NU จัดเข้า
กลุ่มที่มีมโนมติไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แล้ว เปรียบเทียบมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียน  
  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลและทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกณฑ์
การให้คะแนนเป็นระดับคะแนน โดยใช้เกณฑ์แบบ Rubric Score น าคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
มาหาค่าเฉลี่ย (x ̅) ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วเทียบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามนโยบายกลุ่ม
บริหารวิชาการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่ตั้งไว้ร้อยละเกรดดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนครพนม
วิทยาคม: 2560) 
 
ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนมโนมติการเคลื่อนที่ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
9.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 27.22 เฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 26.28คะแนน คิดเป็นร้ อยละ 73.00 เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน มีมโนมติการเคลื่อนที่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบมโนมติการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการ 
  จัดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกจิกรรมฟสิิกส์ 

 
การทดลอง x̅ S.D. ร้อยละ 
ก่อนเรียน 9.80 2.68 27.22 
หลังเรียน 26.28 3.26 73.00 

 ตารางที่ 3 ตัวอย่างค าตอบนักเรียนข้อ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิง่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกในประเด็น 
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะและเวลาในการตกของวัตถ ุ
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รหัส 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

 เลือก เหตุผล  เลือก เหตุผล 
S6 NU  เมื่อก้อนหินตกลงมาระยะห่างของ

ก้อนหินท้ังสองก้อนจะคงท่ี () 
PS   () ระยะห่างเพ่ิมขึ้นเพราะก้อน

หินท้ังสองก้อนมีความเร่ง g 
S1 NU  ระยะห่างก้อนหินเท่ากันเพราะมี

ค่าเร่งเท่ากัน () 
PS  ก้อนหินท้ังสองก่อนห่างกันมากข้ึน

เพราะปล่อยคนระเวลาเพราะ
ระยะทางขึ้นกับเวลาดัง
ความสัมพันธ์  th   () 

S8 NU  ระยะห่างคงที่เพราะตกภายใต้แรง
โน้มถ่วง g เท่ากัน () 

PU  ระยะห่างของก้อนหินท้ังสองก้อน
จะเพิ่มขึ้นเพราะก้อนหินมีความเรง่ 
g และปล่อยก้อนหินท่ีเวลาต่างกัน 
ระยะห่างจึงต่างกัน  (ไม่ตรง) 

 S14 NU  ไม่ตอบ SU  ระยะห่างก้อนหินท้ังสองเพิ่มมาก
ขึ้นเพราะปล่อยก้อนหินท่ีเวลา
ต่างกันก่อนแรกตกก่อน 1 วินาที ก็
จะมีความเร็วสูงกว่าก้อนสอง
เพราะก้อนหินมคีวามเร่งจึงท าให้
ก้อนหินห่างกันมากข้ึนดังสมการ 

2

2

1
gtuth   () 

 
 2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบมโนมติการเคลื่อนที่ ของมโนมติที่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และ
มโนมติที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ ของนักเรียนจ านวน 25 คน มาเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลัง  เมื่อพิจารณามโนมติ
ของนักเรียนก่อนเรียน พบว่านักเรียนส่วนมาก มีมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 78.70 แต่
เมื่อหลังเรียน พบว่านักเรียนมีการปรับเปลี่ยนจากมโนมติที่ไม่สอดคล้อง เป็นมโนมติที่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.30 ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบมโนมติเรื่องสมดลุเคมีของมโนมติทีส่อดคล้องกับแนวคิด ทางวิทยาศาสตร์  
              และมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง 

แบบวัด 
มโนมติข้อที ่

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

รวม 
มโนมติท่ีไม่สอดคล้อง มโนมติท่ีสอดคล้อง 

 มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 8 (32.0) 16 (64.0) 24 (96.0) 
1 มโนมติทีส่อดคล้อง 0 (0.00) 1(4.0) 1 (4.0) 
 รวม 8 (32.0) 17 (68.0) 25(100.0) 
 มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 6 (24.0) 15 (60.0) 21 (84.0) 
2 มโนมติทีส่อดคล้อง 1 (4.0) 3 (12.0) 4 (16.0) 
 รวม 7 (28.0) 18 (72.0) 25 (100.0) 
 มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 1 (4.0) 20 (80.0) 21 (84.0) 
3 มโนมติทีส่อดคล้อง 1 (4.0) 3 (12.0) 4 (16.0) 
 รวม 2 (8.0) 23 (92.0) 25 (100.0) 
 มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 4 (16.0) 15 (60.00) 19 (76.0) 
4 มโนมติทีส่อดคล้อง 1 (4.0) 5(20.0) 6 24.0) 
 รวม 5 (20.0) 20 (80.0) 25 (100.0) 
 
5 

มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 4 (16.0) 19 (76.0) 23 (92.0) 
มโนมติทีส่อดคล้อง 0 (0.00) 2 (8.0) 2 (8.0) 

 รวม 4 (12.0) 21 (84.0) 25 (100.0) 
6 มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 3 (12.0) 11 (44.0) 14 (56.0) 

มโนมติทีส่อดคล้อง 1 (4.0) 10 (40.00) 11 (44.0) 
 รวม 4 (16.0) 21 (84.0) 25 (100.0) 
 
7 

มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 4 (16.0) 14 (56.0) 18 (72.0)  
มโนมติทีส่อดคล้อง    2 (8.0) 5 (20.0) 7 (28.0) 

 รวม 6 (24.0) 19 (76.0)  25 (100.0) 
 
8 

มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 4 (16.0) 15 (60.0) 19 (76.0) 
มโนมติทีส่อดคล้อง 2 (8.0) 4 (16.0) 6 (24.0) 

 รวม 6 (24.0) 19(76.0) 25 (100.00) 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

 

3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคอน
สตรคัติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟสิิกส์เทียบกับเกณฑ์  
    3.1 ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 25 คน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 จะเห็นว่า หลังเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท้ัง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงในกราฟท่ี 1 
 
กราฟที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  
             4 จ านวน  30  คน เทียบกับเกณฑร์้อยละ 70   

แบบวัด 
มโนมติข้อที ่

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

รวม 
มโนมติท่ีไม่สอดคล้อง มโนมติท่ีสอดคล้อง 

9 มโนมติทีส่อดคล้อง 1 (4.0) 5 (20.0) 6 (24.0) 
 รวม 2 (8.0) 23 (92.0) 25 (100.0) 
 มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 3 (12.0) 11 (44.0) 14 (56.0) 

10 มโนมติทีส่อดคล้อง 1 (4.0) 10 (40.0) 11 (44.0) 
 รวม 4 (16.0) 21 (84.0) 25 (100.0) 
 มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 5 (20.0) 16 (64.0) 21 (84.0) 

11 มโนมติทีส่อดคล้อง 2 (8.0) 2 (8.0) 4 (16.0) 
 รวม 7 (28.0) 18 (70.0) 25 (100.0) 
 มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 4 (16.0) 19 (76.0) 23 (92.0) 

12 มโนมติทีส่อดคล้อง 0 (0.00) 2 (8.0) 2 (8.0) 
 รวม 4 (16.0) 21 (84.0) 25 (100.0) 
 มโนมติทีไ่มส่อดคล้อง 47 (15.7) 189 (63.00) 236 (78.7) 

รวม มโนมติทีส่อดคล้อง   12 (4.0) 52 (17.0) 64 (21.3) 
 รวม 59 (19.7) 241 (80.3)   300 (100.0) 
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  3.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์เป็นรายทักษะ หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รายทักษะ
ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานมีท้ังหมด 8 ทักษะ 8 ฐานกิจกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ 1 
ฐานกิจกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 100 ดังแสดงในกราฟท่ี 2 

กราฟที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์เป็นรายทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกจิกรรมฟิสิกส์ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างค าตอบนักเรยีนทักษะฐานการวัด 1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมกลม  
     - อุปกรณ์ที่ใช้วัด คือไมโครมิเตอร ์
     - ความยาวที่วัดได้ เท่ากับ 1.92 mm.  
2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของทรงกระบอกอลูมิเนียม 
     - อุปกรณ์ที่ใช้วัด คือเวอร์เนียคาลิปเปอร ์
     - ความยาวที่วัดได้ เท่ากับ 18.31 mm.  
3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของทรงกระบอกอลูมิเนียม   
     - อุปกรณ์ที่ใช้วัด คือเวอร์เนียคาลิปเปอร ์
     - ความยาวที่วัดได้ เท่ากับ17.54 mm. 
สามารถบอกอุปกรณ์ได้ถูกต้องและวัดได้อย่างถูกต้องตามหลักเลขนัยส าคัญท้ังสาม
ข้อ 

2 คะแนน 

สามารถบอกอุปกรณ์ได้ถูกต้องหรือบอกอุปกรณ์ที่วัดถูกต้องไม่ครบสามข้อและวัดได้
อย่างถูกต้องตามหลักเลขนัยส าคัญไม่ครบสามข้อ  

1 คะแนน 

บอกอุปกรณ์ท่ีใช้ได้ไม่ถูกต้อง  0 คะแนน 
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ตัวอย่างรูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต์เสรมิด้วยชุดกิจกรรมฟสิิกส์ 

 
 

รูปที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้การทดลองการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 
 

 
 

รูปที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้การทดลองการเคลื่อนที่การสั่นของสปริง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เสริมด้วย
ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ พบว่าคะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.80 คิดเป็นร้อยละ 27.22 และ
คะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.28 คิดเป็นร้อยละ 73.00 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
มโนมติ โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติการเคลื่อนที่ ที ่สอดคล้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น  
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่มีทักษะกระบวนการผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ที่ก าหนด ท้ังหมด 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 
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อภิปรายผล       
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ พบว่า นักเรียนมีการ
ปรับเปลี่ยนมโนมติการเคลื่อนที่ จากมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นมโนมติที่สอดคล้องกับ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และมีมโนมติการเคลื่อนที่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ร้อยละ 70 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ จะท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการ
ค้นพบความรู ้ด้วยตนเองนั้น เกิดจากกระบวนการเรียนรู ้ที ่เริ ่มต้นด้วยปัญหาที่ท าให้เกิดการคัดแย้งทางปัญหา 
(Cognitive conflict) ระหว่างความรู้จากประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่  ท าให้เกิดความต้องการเสาะแสวงหา
คิดค้นค าตอบเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องของปัญหานั้นๆด้วยตน เองซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของเบนทรี 
และ วัตต์ (Bentley & Watts, 1994 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2544: 54-55)  และซึ่งสอดคล้องกับ สสวท.
(2550 อ้างถึงใน จรรยา ศรีพันธะบุตร 2555: 215) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู ่แล้วก่อนเรียน โดย
กิจกรรมมีการเชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือพื้นฐาน ความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
ได้เร็วและง่ายขึ ้น (สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ , 2543) โดยที ่นักเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ความคิด เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ จนสามารถสร้างหลักการ ท าให้ให้นักเรียนสรุปหลักการจากตัวอย่างต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
(ทิศนา แขมมณี, 2555) ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ที่ได้มีการออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านต่างๆ  เช่น  สติปัญญา  อารมณ์ เป็นต้น มี
การทบทวนความรู้เดิมแก่ผู้เรียนก่อนจะเรียนรู้บทเรียนใหม่ และได้รู ้จุดมุ ่งหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนใน
บทเรียนนี้ จากนั้นผู้เรียนจะได้ใช้ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ ยนแนวคิด(Turning Restructuring of 
Ideas)   แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ความคิดกับเพื ่อน(Clarification and Exchange of Ideas)  ซึ ่ง เป็นขั ้นที ่ส าคัญที่
นักเรียนจะได้ปรับเปลี่ยนมโนมติ โดยนักเรียนจะได้พิจารณาความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างความคิดของ
ตนเองและผู้อื่น และมีการสังเกต ทดลองวิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล เพื่อก่อให้เกิดความคิดหรือความรู้ใหม่ เมื่อนัก
เกิดความรู ้หรือความคิดใหม่แล้ว จะมีการน าความรู ้นั ้นๆไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อทดสอบว่าความรู ้หรือ
ความคิดนั้นๆเป็นสิ่งที่เข้าถูกต้องหรือไม่ และในขั้นตอนสุดท้ายผู้เรียนจะได้ทบทวนความรู้ของตนเอง โดยการท า
แบบฝึกหัด  แผนผังความคิด หรือใบงาน แตกต่างออกไปในแต่ละเนื้อหา จนครบทั้ง 6 แผน จะท าให้นักเรียนเกิด
มโนมติที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนมโน
มติจากมโนมติที ่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่เป็นมีมโนมติที ่สอดคล้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้นขึ้น และ การท ากิจกรรมในขั้นเปลี่ยนความคิด นักเรียนจะได้ท าชุดกิจกรรมฟิสิกส์  ซึ ่งชุด
กิจกรรมฟิสิกส์นั้นจะท าให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการค้นหาความรู้ด้วยตนเ องนั้น โดยใช้ชุดกิจกรรม
ในการค้นหาความรู ้ อีกทั้งนักเรียนได้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การทดลอง  การสืบค้นหาข้อมูล การสังเกต การ
ท านาย เป็นต้น จนนักเรียนสามารถค้นพบความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง และสามารถสรุปเป็น นิยาม กฎ เกณฑ์ ทฤษฎีได้
ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้ชุดกิจกรรมนี้จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเข้าใจยิ่งขึ้น  
ซึ่งการท ากิจกรรมการเรียนรู้เช่นนี้จะท าให้ผู้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น สอดคล้องกั บงานวิจัยของอรดี ศรีบัว 
(2557) ที่ได้ท าการเปรียบเทียบมโนมติ เรื ่อง งานและพลังงาน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการเรียน
แบบปกติ ซึ่งพบว่า คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยทั้ง 2 แบบ มีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และพบว่า  คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนของนักเรียนที่เรียนแบบปกติ   
  
ข้อเสนอแนะ.  
 1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ จะต้องให้ความส าคัญกับการเตรียม
ความพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องของการตั้ง
ค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนจะต้องมีการยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อการเปิดอภิปรายแนวความคิด     



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

330 

  1.2 ควรน าการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ ไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีกระบวนการให้ผู้เรียนแสดงความรู้เดิมและเช่ือมโยงความรู้ให้ผ่านปรากฏการณ์ตามเง่ือนไข
ที่ครูก าหนด แต่ต้องเป็นเนื้อหาที่มีการรวบรวมข้อมูล ด้วยการแสดงปรากฏการณ์ ซึ่งอาจจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วย
การสาธิตหรือเป็นกิจกรรมลงมือท า (Hand on) และสรุปเป็นองค์ความรู้ตามข้อมูลที่รวบรวมมา       
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การศึกษาเชิงส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุก 
ที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ 

A Survey Study on Packaging Designs of Catfish Pops and Those of Spicy Catfish Chili 
Paste That Influence Buyer Motivation 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความ
ต้องการซื้อ ประกอบด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุก และขนาดบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ที่คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย ถึงความพึงพอใจที่
มีต่อบรรจุภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อป ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อป ในรูปแบบถาดกระดาษมากที่สุด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วน
ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก ในรูปแบบกระปุกฝาติดมากที่สุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และความพึง
พอใจต่อขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อขนาดบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก ขนาด 100 มล. มากท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
 
ค าส าคัญ : อิทธิพล  บรรจุภณัฑ์  ความต้องการซื้อ 

 
Abstract 

This research studied packaging designs of catfish pops and those of spicy catfish chili paste that 
influence buyer decisions. This included packaging designs of catfish pops and of spicy catfish chili paste 
as well as sizes of those packaging designs. A total of 100 participants that were selected using simple 
random sampling were interviewed on their satisfaction towards the packaging designs. Regarding the 
packaging designs of catfish pops, it was found that 60 participants (60%) were most satisfied with catfish 
pops in paper food trays. According to their satisfaction towards packaging designs of spicy catfish chili 
paste, 40 participants (40%) agreed that they felt most satisfied with spicy catfish chili paste in small 
plastic buckets. Moreover, 40% of them also thought that they were most satisfied with 100ml small 
plastic buckets packing spicy catfish chili paste.  
 
Keywords: Influence, Packaging, Buyer Motivation  

 
บทน า 
 ปัจจุบันการขายสินค้าในท้องตลาดต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นขึ้น  เนื่องมาจากมีสินค้าที่
คล้ายคลึงกันมากในท้องตลาดไม่มีความแตกต่าง ท าให้ผู้ขายประสบปัญหาในการจ าหน่ายรวมไปถึงท าให้ยอดขายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้นสิ่งส าคัญที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า คือ การท าให้สินค้ามีความแตกต่างและมีความ
น่าสนใจจากสินค้าอื่น 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging) หรือการบรรจุหีบห่อนั้น เป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่จะท าให้มูลค่าของสินค้า
เพิ่มขึ้นได้โดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบหลักท่ีผู้ผลิตน ามาเป็นเครื่องมือส าหรับการแข่งขันอีกด้วย ดังนั้นปัจจุบันจึง
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เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญส าหรับสินค้าและตลาดอย่างจะขาดเสียซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้  (สุกฤตา 
หิรัณยชวลิต, 2552) 
 จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจตรงต่อความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภค โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะบรรจุภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกเท่านั้น เนื่องจากเป็น
งานวิจัยท่ีจัดท าขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับงานวิจัยของผู้วิจัยอื่น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อส ารวจรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ 
2. เพื่อส ารวจขนาดบรรจภุัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ 

 
วิธีการวิจัย 

ในการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ ในครั้งนี้ 
ผู้วจิัยได้ท าการทดลองขึ้นที่โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์และวิธีการวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 1 การส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือ 
 1) เลือกบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์น้ าพริก จ านวน 3 แบบ และบรรจุภัณฑ์ปลาป๊อป จ านวน 4 แบบ 
 2) บรรจุน้ าพริกในบรรจุภัณฑ์แต่ละแบบๆ ละ 100 กรัม และปลาป๊อปแบบละ 6 ช้ิน 
 3) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบรรจุภัณฑ์น้ าพริก จ านวน 100 คน และปลาป๊อป จ านวน 100 คน  โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ที่มีข้อค าถาม ดังนี้ 
 ท่านจะเลือกซื้อน้ าพริกและปลาป๊อปที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบใด 
 เพราะเหตุใดจึงเลือกซื้อน้ าพริกและปลาป๊อปในบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว 

 หมายเหตุ เก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
 4) น าผลส ารวจความพึงพอใจท่ีได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและช่วงอายุกับผลคะแนนที่ได้ 

ตอนที่ 2 การส ารวจขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือ 
 1) เลือกบรรจุภัณฑ์ จ านวน 3 แบบ ที่มีขนาดต่างกัน 3 ขนาด ได้แก่ 100 มล. 40 มล. และ 20 มล.   
 2) บรรจุน้ าพริกลงในบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 100 กรัม 40 กรัม และ 20 กรัม ตามล าดับ 
 3) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีข้อค าถาม ดังนี้ 

 ท่านจะเลือกซื้อน้ าพริกที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใด 
 เพราะเหตุใดจึงเลือกซื้อน้ าพริกในบรรจุภัณฑ์ขนาดดังกล่าว 

หมายเหตุ เก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
 4) น าผลส ารวจความพึงพอใจท่ีได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและช่วงอายุกับผลคะแนนที่ได้ 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ  ที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ได้ผลการวิจัย ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑข์องผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกทีส่่งผลต่อความต้องการ 
จากการส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ พบว่า

ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ส่วนเพศชายมีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34  
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการสัมภาษณ์ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อป พบว่าผู้รับ

การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อป ในรูปแบบถาดกระดาษมากที่สุด 
โดยมีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเมื่อน าข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้รับการสัมภาษณ์
กับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อป จะได้ผลดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงกราฟความสมัพันธ์ระหว่างจ านวนผูต้อบแบบสอบถามกับรูปแบบบรรจภุัณฑ์ ส าหรับปลาดุกป๊อป 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการสัมภาษณ์ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก  พบว่า

ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก ในรูปแบบกระปุกฝาติดมาก
ที่สุด โดยมีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือรูปแบบกระปุกฝาแข็ง มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และ
เมื่อน าข้อมูลมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้รับการสัมภาษณ์กับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริก 
ปลาดุก ได้ผลดังภาพท่ี 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างจ านวนผูต้อบแบบสอบถามกับรูปแบบบรรจภุัณฑ ์
ส าหรับน้ าพริกปลาดุก 

 
ตอนที่ 2 การส ารวจขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการ 
จากการส ารวจขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการ พบว่าผู้รับการสัมภาษณ์

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนเพศชายจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการสัมภาษณ์ต่อขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก พบว่าผู้รับ

การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก ขนาด 100 มล  .ด โดยมีมากที่สุ
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือขนาด 40 มล  .จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และเมื่อน าข้อมูลที่ได้มา

เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้รับการสัมภาษณ์กับขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภณัฑ์น้ าพริกปลาดุก จะได้ผลดังภาพ
ที่ 3 

 
 
 

จ านวนผู้รับการสัมภาษณ์  )คน(  

จ านวนผู้รับการสัมภาษณ์  )คน(  
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างจ านวนผูต้อบแบบสอบถามกับขนาดบรรจุภณัฑ์ 
ส าหรับน้ าพริกปลาดุก 

 
สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 

จากการส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ ซึ่งได้
ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อรูปแบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุก สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี ้

ตอนที่ 1 การส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑข์องผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกทีส่่งผลต่อความต้องการ 
จากการส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ พบว่า 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อป ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อป ในรูปแบบถาดกระดาษมากที่สุด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ให้เหตุผลว่าเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ ามันได้ดีท าให้อาหารไม่มันจนเกินไป อีกทั้งตัวของบรรจุภัณฑ์ยังท าจากวัสดุที่ย่อย
สลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้กลิ่นไอของความเป็นไทยซึ่งเมื่อน าอาหารมาบรรจุแล้ว
ท าให้อาหารมีความน่ารับประทานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ ชาคริต เกตุเรืองโรจน์ (2553) ที่ศึกษาการออกแบบเลขนศิลป์บน
บรรจุภัณฑ์อาหารส่งออก เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม ประกอบกับการศึกษาข้อมูลด้านอาหารส่งออก  
พบว่าการน าแนวคิดด้านวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบท่ีสอดคล้องกับวิถีชิวิต ความเช่ือและทัศนคติของผู้คน จะ
ช่วยสร้างการยอมรับและน ามาซึ่งการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น และศรัฐ สิมศิริ และคณะ (2560) ที่ศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ กรณีศึกษา : เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี พบว่าปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความน่าสนใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค คือ บรรจุภัณฑ์
ควรเจาะช่องให้เห็นตัวสินค้า ผลิตจากวัสดุทีม่ีพื้นผิวด้าน ใช้คู่สีกลมกลืนที่มีระดับสีเข้มอยู่ในโทนสีเดียว 

ส่วนความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุก ในรูปแบบกระปุกฝาติดมากท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 โดย
ผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการเก็บรักษา อีกทั้งตัวบรรจุภัณฑ์ยังมีฝาที่เป็น
แบบฝาติดท าให้ยากต่อการสูญหาย สอคล้องกับ นพวรรณ ชีวอารี (2555) ที่ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสงเสริมการขาย 
กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์หมูแปรรูปในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม พบว่าคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ด้านอ านวยความสะดวก
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์ของผับริโภค 

ตอนที่ 2 การส ารวจขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุกที่ส่งผลต่อความต้องการ 
จากการส ารวจขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุกท่ีส่งผลต่อความต้องการซื้อ พบว่าผู้รับการสัมภาษณ์

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาดุกขนาด 100 มล. มากที่สุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้ อย
ละ 40 โดยผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นขนาดที่พอดีส าหรับใช้รับประทานในครอบครัวใหญ่ ที่ส าคัญยังเป็น

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม )คน(  
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ขนาดที่ง่ายต่อการเก็บรักษา สอดคล้องกับ ชญาภา ประเสริฐสุข (ม.ป.ป.) ที่ศึกษาปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าอาหารโอทอป (OTOP) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก
ที่สุดกับด้านการบรรจุและคุ้มครองปกป้อง รองลงมาคือ ด้านขนาด และด้านความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งให้ความส าคัญใน
ระดับมาก 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 178 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.914 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 85.4 โดยมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนด้านการลดปริมาณขยะสูงสุด (4.21) รองลงมาคือ ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงาน 
(4.19) และด้านการบริโภคสินค้าหรือบริการ (4.09)    
  
ค าส าคัญ  : การรับรู้ภาวะโลกร้อน  การลดภาวะโลกร้อน  ภาวะโลกร้อน    
 

Abstract 
  This descriptive research aimed to study perception of global warming reduction among junior high 

school students in Sanambin school, Khon Kaen province. Subjects of 178 junior high school students 
who studying among grade 7 – 9 in the second school year 2016. Subjects were chosen by systematic 
random sampling. Data were collected by using closed-end questionnaires with reliability of 0.914. Data 
were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. Results were found that 
85.4% of subjects had high level in perception of global warming reduction. Their means of perception of 
global warming reduction for each of the three aspect were in the high level as followed: the reduction 
of waste amount ) 4. 21( , the reduction and control of energy consumption (4.19), and the consumption 
of goods or services (4.09).  
  
Keywords  :  Perception of global warming, Global warming reduction, global warming  
 
บทน า 
 ภาวะโลกร้อน )Global warming  (เป็นปัญหาส าคัญระดับโลกที่ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เกิดจากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก )Greenhouse gases  (ออกสู่ช้ันบรรยากาศโลก มากเกินไปจนเกิดการเพิ่มขึ้นของปรากฏการณ์เรือน
กระจก )Increased greenhouse effect( ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นทุกป ี)อนามัย เทศกะทึก, 2552( ก๊าซเรือน
กระจก ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ )CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซโอโซน (O3ก๊าซคลอ (

โรฟลูออโรคาร์บอน ) CFCs( )จุฑา กีฬา , 2557( ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นในช้ันบรรยากาศโลกเกิดจากพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกท่ีเพิ่มขึ้นมากที่สุดและท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกมากที่สุด คือ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ )CO2 ,กาญจนา ศรีวิชัย) (2554 (เกิดจากกิจกรรม เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้า 
การเผาไหม้เช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้น้ ามันเช้ือเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะ )นริศรา ปังสือ , 2554( 
โดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด ร้อยละ 29.5 )ดวงแก้ว สิงห์ทอง ,
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2554; รัชฎาภรณ์ เอี่ยมโคกสูง ,2555( ก๊าซที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกมากเป็นอันดับที่ 2 คือ ก๊าซมีเทน )CH4( 
เกิดจากการย่อยสลายและหมักหมมของซากสิ่งมีชีวิต การท านาข้าว การปศุสัตว์ การฝังกลบขยะ การเผาไหม้เช้ือเพลิง
ประเภทถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ )กาญจนา ศรีวิชัย , 2554; นริศรา ปังสือ ,2554( กิจกรรมที่ท าให้เกิดก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ )N2O( เช่น อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด การเกษตรกรรมที่มีการใช้ปุ๋ย 
)ดวงแก้ว สิงห์ทอง, 2554) กิจกรรมที่ท าให้เกิดสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภณัฑ์อุปโภคบรโิภคในชีวิตประจ าวัน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ สเปรย์ บรรจุภัณฑ์ประเภท
โฟม เป็นต้น )กาญจนา สุขบัว , 2551; นริศรา ปังสือ ,2554(  

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบหลายด้าน กล่าวคือ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) (กมลทิพย์ พ่วง
เปีย, 2553) น้ าแข็งขั้วโลกละลายอย่างช้าๆส่งผลให้กระแสน้ าเย็นในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น กระแสน้ าเย็นไหลสู่กระแสน้ าอุ่นท า
ให้อุณหภูมิเหนือน้ าทะเลและเหนือพื้นดินแตกต่างกันเกิดความกดอากาศต่ าน าไปสู่การเกิดพายุหมุนเขตร้อนมากขึ้น 

)กาญจนา สุขบัว , 2551) พายุฝนตกหนักรุนแรงจนน้ าท่วมท าให้เกิดมหาภัยพิบัติที่ส่งผลเสียหายต่อมวลมนุษย์ เช่น มหา
อุทกภัย แผ่นดินถล่ม เป็นต้น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดภัยแล้งท าให้ผลิตผลทางเกษตรกรรมลดลง ขาดแคลนอาหารและน้ า
ดื่ม )กมลทิพย์ พ่วงเปีย, 2553; กาญจนา ศรีวิชัย ,2554( เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ )Elnino( ที่ท าให้อากาศร้อนและแห้ง
แล้ง และปรากฏการณ์ลานีญา )Lanina( ที่ท าให้อากาศหนาวและฝนตกหนัก )รัชฎาภรณ์ เอี่ยมโคกสูง , 2555( วัชพืชน้ า
เจริญเติบโตมากขึ้นท าให้ปริมาณออกซิเจนในน้ าลดลงเกิดความหลากหลายทางชีวภาพลดลง พื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ
และยุบตัว พ้ืนที่ลุ่มน้ าพังทลาย พื้นที่ป่าชายเลนลดลง เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกสี )วิณาภรณ์ ธูปแพ , 2551( เกิดการ
ระบาดของโรคติดต่อเขตร้อนที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม )ดวงแก้ว สิงห์ทอง , 2554; นริศรา ปังสือ ,2554  (ทั้ง

วาตกโรค เป็นต้นโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า อาทิ โรคที่มีแมลงเป็นพาหะน าโรค เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคบิด อหิ 
)กาญจนา ศรีวิชัย , 2554  (โดยเฉพาะไข้มาลาเรียที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะน าโรค ไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะ 

)กาญจนา สุขบัว , 2551  (ภาวะน้ าท่ วมท าให้เกิดการปนเปื้อนของเช้ือโรคสู่แหล่งน้ าจึงเกิดโรคบิดและอหิวาตกโรคระบาด
อย่างรวดเร็ว )ดวงแก้ว สิงห์ทอง , 2554  (ปริมาณน้ าจืด ลดลงท าให้น้ าท่ีใช้อุปโภคบริโภคลดลงและไม่สะอาดส่งผลให้เกิดการ
ระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร )ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ , 2554 (   
 ภาวะโลกร้อนถือเป็นปัญหาที่ทุกคนทั่วโลกต้องให้ความตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ประเทศไทย ได้ให้
ความส าคัญและได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติใน
การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน )Sustainable Development Goals–SDGsการพัฒนาที่“ ตามกระบวนทัศน์ (
ยั่งยืน”  โดยมีประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับมิติความยั่งยืนในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนภายหลังปี พ .ศ.2558 (United Nations Thailand, 2015) 
ภาวะโลกร้อนเกิดจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ กาญจนา สุขบัว (2551) กล่าวว่า พฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
พฤติกรรมการจัดการที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการใช้พลังงาน ดังนั้น การลดภาวะโลกร้อนจึงต้องแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา 
กล่าวคือ การท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา การสร้างความตระหนักต่อปัญหาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ )นริสร า  ปังสือ ,2554) ซึ่งสังวาลย์ ทวีสิน (2552( กล่าวว่า การที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติตัวใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั้นต้องเริ่มจากการให้ความรู้และสร้างการรับรู้อันส่งผลต่อความ
ตระหนักรู้ต่อปัญหา 
 การลดภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กเพื่อสอนความรับผิดชอบที่ทุกคนต้องตระหนักต่อ
ปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหา (กมลทิพย์ พ่วงเปีย, 2553) การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนั้นควรเริ่มที่กลุ่มเยาวชน
เพราะเป็นวัยที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาและต้องรับบทบาทเป็นผู้ป้องกันและแก้ปัญหาในอนาคต  )เสาวรัตน์ ค าวัน ,
2553) การปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและวิธีลดภาวะโลกร้อนให้กับนักเรียนจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ โรงเรียนถือเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และเกิดความตระหนักต่อ
ปัญหาภาวะโลกร้อน โรงเรียนควรมีการน าโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการมา
บูรณาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่ธรรมชาติ เช่น สถานการณ์ปัจจุบัน
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน วิธีลดภาวะโลกร้อน วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นลงมือปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นต้น 
รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนดูแลสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น การแยกขยะ การปลูกต้นไม้ การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เป็นต้น 
(กมลทิพย์ พ่วงเปีย, 2553)    
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 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อน ดังที่ กาญจนา สุขบัว )2551  (กล่าวว่า ความรู้มีส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ เกิด
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติ และมีผลต่อการปฏิบัติที่จะน าไปสู่พฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้อง
กับ กมลทิพย์  พ่วงเปีย )2553( พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.54, 3.93 และ 3.41 ตามล าดับ โดยความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การลดภาวะโลกร้อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.647, p-value = 0.000) ดังนั้น การศึกษาการลดภาวะ
โลกร้อนในเชิงมิติของการรับรู้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความน่าจะเป็นของการเกิดพฤติกรรมการลดภาวะ
โลกร้อนของวัยรุ่นได้ 

โรงเรียนสนามบินเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในปี พ .ศ.2554 จากการส ารวจ
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของนักเรียนและคณาจารย์ในโรงเรียนจ าแนกตามวิธีการลดภาวะโลกร้อน พบว่า ด้านการบริโภค
สินค้าหรือบริการ ร้านขายอาหารของโรงเรียนยังมีการใช้แก้วและขวดพลาสติกในการบรรจุน้ าและอาหารต่างๆ คณาจารย์มี
การถ่ายเอกสารใบงานให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงาน พบว่า มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยน า
หน่วยการเรียนรู้สู่ห้องเรียน มีกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักพอเพียง อาทิ กิจกรรมใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า กิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน กิจกรรมรณรงค์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5 เป็นต้น ภายในอาคารมีการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟา้
โดยจะลดการเปิดพัดลมและเปิดหน้าต่างระบายอากาศแทน  คณาจารย์ใช้สื่อการสอนทั้งแบบกระดานด า สื่อคอมพิวเตอร์
และแท็บเล็ต ด้านการลดปริมาณขยะ พบว่า มีถังขยะและคัดแยกขยะตามประเภทของถังขยะ 4 ประเภท มีการจัดภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนด้วยต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน แตบ่ริเวณที่วางภาชนะอาหารหลังรับประทานจะมีเศษอาหาร
เหลือทิ้งจากการที่นักเรียนรับประทานอาหารไม่หมด จากปรากฏการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรู้
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างพฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนให้แก่วัยรุ่นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสนามบิน จังหวัด
ขอนแก่น   
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
สนามบิน จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการบริโภคสินค้าและ
บริการ ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงาน และด้านการลดปริมาณขยะ ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น จ านวน 178 คน  โดยมีคุณสมบัติเป็น
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ )Systematic sampling( 
ท าการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2560 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 3 ท่าน มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาเชิงทฤษฎี )IOC  (เท่ากับ 0.90 และมีค่าความเที่ยง
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค )Cronbach’s Alpha Cocfficient( เท่ากับ 0.914 เป็นแบบสอบถามการรับรู้
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริโภคสินค้าหรือบริการ เป็นการตัดสินใจเลือกซื้อและ
เลือกใช้สินค้าหรือบริการโดยค านึงถึงการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นธรรมชาติไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม การอยู่อย่างพอเพียง  รวมทั้งการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 2) ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงาน เป็นการลดและควบคุมการใช้พลังงานต่างๆ อาทิ การปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน การลดการใช้เครื่องปรับอากาศและลิพท์ การไม่น าของร้อนและถุงพลาสติกเข้าตู้เย็น 
เป็นต้น 3) ด้านการลดปริมาณขยะ เป็นการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี อาทิ การน าถุงพลาสติกมาใช้ซ้ า 
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กระดาษทั้งสองด้าน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบซื้อเติมได้ เป็นต้น เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดชนิดให้เลือกตอบเอง )Self Directed Close – Ended Questionnaire( จ านวน 25 ข้อ แบ่งเป็น ด้านการบริโภค
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สินค้า /บริการเพื่อลดภาวะโลกร้อน  10 ข้อ ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน 10 ข้อ และด้านการ
ลดปริมาณขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน 5 ข้อ จ าแนกตัวเลือกค าตอบของความคิดเห็นต่อวิธีการลดภาวะโลกร้อนเป็น 5 ระดับ 
คือ เห็นด้วยมากที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 เห็นด้วยมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 เห็นด้วยปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
เห็นด้วยน้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 แบ่งระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลก
ร้อนตามเกณฑ์ของ Best โดยวิธีค านวนความกว้างของช้ันคะแนนค่าเฉลี่ย  ) class interval( 3 ระดับ คือ สูง )ค่าเฉลี่ย 3.67-
5.00  (ปานกลาง )ค่าเฉลี่ย 2.34-3.66( และต่ า )ค่าเฉลี่ย 1.00-2.33 (เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิจัยแบบพรรณนา )Descriptive statistic (ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
สนามบิน จังหวัดขอนแก่น น าเสนอผลการวิจัยในรูปค าบรรยาย ตารางและภาพ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
         ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.6 อายุระหว่าง 11-14 ปี ร้อยละ 73.0 
ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านบิดา /มารดาหรือผู้ปกครอง ร้อยละ 92.1 ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนจากแหลง่โทรทศัน์ 
ร้อยละ 66.3 ในรอบ 1 ปีสถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ร้อยละ 75.3 และได้
เข้าร่วมกิจกรรม /รรศการเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในสถานศึกษานิท ในรอบ 1 ปี ร้อยละ 53.4 
 2. ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนโดยรวม 
     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 85.4 ดังตารางที่ 1 
 3. ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนรายด้าน 
     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนรายด้านอยู่ในระดับสูง
ทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนด้านการลดปริมาณขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อนสูงสุด เท่ากับ 
4.21 รองลงมาคือ ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน เท่ากับ 4.19 และด้านการบริโภคสินค้า/
บริการเพื่อลดภาวะโลกร้อน เท่ากับ 4.09 ดังตารางที่ 2 
 4. ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนรายข้อ 
     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนรายข้ออยู่ในระดับสูง  
โดยการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อของเป็น
การลดภาวะโลกร้อน เท่ากับ 4. 52 รองลงมาคือ การแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะที่ต้องการจะทิ้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน 
เท่ากับ 4. 46 การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจดบันทึกใส่สมุดแทนการถ่ายเอกสารเป็น
การลดภาวะโลกร้อน เท่ากับ 3.76 ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนโดยรวม )n=178( 

ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ค่าเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง 3.67-5.00 152 85.4 
ระดับปานกลาง 2.34-3.66 26 14.6 
ระดับต่ า 1.00-2.33 0 0.0 
Mean = 4.16, SD = 0.47                                  รวม 178 100.0 
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ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนรายด้าน )n=178( 
การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ค่าเฉลี่ย 

)Mean( 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน )SD( 
ระดับการรับรู้ 

ด้านการบริโภคสินค้า /บริการเพื่อลดภาวะโลกร้อน  4.09 0.97 ระดับสูง 
ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงานเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน 

 
4.19 

 
0.93 

 
ระดับสูง 

ด้านการลดปรมิาณขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน 4.21 0.90 ระดับสูง 
 
ตารางที ่3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการรับรู้จ าแนกตามการลดภาวะโลกร้อนรายข้อ  ) n=178( 

การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้ 
ด้านการบริโภคสินค้า /บริการเพ่ือลดภาวะโลกร้อน  
1.การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อ
ของเป็นการลดภาวะโลกร้อน 

 
 

4.52 

 
 

0.78 

 
 

ระดับสูง 
2.การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้าอย่างคุ้มค่าเป็นการ
ลดภาวะโลกร้อน 

 
4.37 

 
0.87 

 
ระดับสูง 

3.การพับถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่อกลับมาใช้ซ้ า
เป็นการลดภาวะโลกร้อน 

 
4.13 

 
0.99 

 
ระดับสูง 

4.การใช้ใบตองหรือวัสดุธรรมชาตบิรรจุอาหาร
แทนกล่องโฟมและถุงพลาสติกเปน็การลดภาวะ
โลกร้อน 

 
3.86 

 
1.00 

 
ระดับสูง 

5.การจดบันทึกใสส่มุดแทนการถ่ายเอกสารเป็น
การลดภาวะโลกร้อน 

 
3.76 

 
0.99 

 
ระดับสูง 

6.การประหยัดใช้กระดาษเป็นการลดโลกร้อน 4.05 0.95 ระดับสูง 
7.การคิดก่อนซื้อ/ซื้อของที่ใช้งานได้นานเป็นการ
ลดภาวะโลกร้อน 

 
3.90 

 
0.98 

 
ระดับสูง 

8.ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชูช่วยลดโลกร้อน 4.33 0.81 ระดับสูง 
9.อยู่อย่างพอพยีง ซื้อให้น้อยลง แบ่งปันมากข้ึน
ช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้

 
    4.07 

 
      0.97 

 
ระดับสูง 

10.ลดการใช้สเปรย์หรือสารเคมีลดโลกร้อนได ้     3.94       1.07 ระดับสูง 
ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงานเพ่ือลด
ภาวะโลกร้อน 
11.การขับรถน้อยลง เดิน ขี่จักรยาน ใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทาง ติดรถเพื่อนทางเดียวกันไป
ด้วยกันเป็นการลดโลกร้อน 

 
 
 

 
    4.25 

 
 
 

 
      0.88 

 
 
 

 
     ระดับสูง 

12.เดินข้ึนบันไดแทนการใช้ลิฟต์ช่วยลดโลกร้อน     4.04       1.03      ระดับสูง 
13.ปิดโทรทัศน์ พัดลม คอมพิวเตอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ช่วยลดโลกร้อน 

 
    4.34 

 
      0.84 

 
     ระดับสูง 

14.เปิดหน้าต่างระบายอากาศหรอืเปิดพัดลมแทน
การเปิดเครื่องปรับอากาศ )Air( ช่วยลดโลกร้อน 

 
    4.27 

 
      0.86 

 
     ระดับสูง 

15.การปิดไฟช่วงพักกลางวันเป็นการลดโลกร้อน     4.30       0.76      ระดับสูง 
16.เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดกลมมาใช้หลอด
ตะเกียบเป็นการลดภาวะโลกร้อน 

 
    4.04 

 
      0.94 

 
     ระดับสูง 

17.เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทีม่ีเครือ่งหมาย
ประหยดัไฟเบอร์5เป็นการลดภาวะโลกร้อน 

 
    4.35 

 
      0.87 

 
     ระดับสูง 
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การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้ 
18.การไม่เปดิตู้เย็นค้างไว้นานๆช่วยลดโลกร้อน         4.14       1.01      ระดับสูง 
19.การไม่เปดิน้ าทิ้งไว้ขณะล้างหนา้แปรงฟัน ล้าง
จานหรือซักผา้เป็นการลดภาวะโลกร้อน 

 
     4.13 

 
      1.01 

 
     ระดับสูง 

20.การไม่น าของร้อนหรือถุงพลาสติกใส่ของเข้า
ตู้เย็นเป็นการลดภาวะโลกร้อน 

 
     4.10 

 
      1.03 

 
     ระดับสูง 

ด้านการลดปริมาณขยะเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
21.การตักอาหารรับประทานแบบพอดีและการ
รับประทานอาหารให้หมดเป็นการลดโลกร้อน 

 
 

     4.19 

 
 

      0.84 

 
 

     ระดับสูง 
22.การแยกขยะรไีซเคิลออกจากขยะที่ต้องการจะ
ทิ้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน 

 
     4.46 

 
      0.78 

 
     ระดับสูง 

23.การเลือกใช้ผลติภณัฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ไดเ้ป็นการ
ลดปรมิาณขยะและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 
        4.10 

 
      0.90 

 
     ระดับสูง 

24.หลีกเลี่ยงซื้อสินค้าท่ีใช้บรรจภุณัฑ์สิ้นเปลือง
เป็นการลดปรมิาณขยะและช่วยลดโลกร้อนได้ 

 
    4.08 

 
      0.90 

 
     ระดับสูง 

25.การเลิกก าจดัขยะโดยการเผาเป็นการลดก๊าซ
เรือนกระจกและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 
        4.24 

 
             1.01 

 
          ระดับสูง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
สนามบิน จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจยัมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

 ผลการศึกษาระดับการรับรูเ้กี่ยวกบัการลดภาวะโลกร้อนโดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญม่ีค่าเฉลี่ยการรับรู้
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 85.4  ทั้งนี้ มีปัจจัยน าท่ีเอื้อให้กลุ่มตัวอยา่งมีความรู้เกีย่วกับการ
ลดภาวะโลกร้อน ได้แก่ การจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของสถานศึกษา ร้อยละ 75.3 และการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม /นิทรรศการเกีย่วกับภาวะโลกร้อนในสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ร้อยละ 53.4  รวมทั้งการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนจากสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 66.3 สอดคลอ้งกับ กมลทิพย์ พ่วงเปีย )2553 (ที่ได้รายงานไว้ว่า กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กาญจนา ศรีวิชัย )2554 (ที่ได้รายงาน
ไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้และความเข้าใจต่อการเกิดภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับดี โดยมีการติดตามข้อมลูข่าวสาร
ทางสื่อต่างๆโดยเฉพาะโทรทัศน ์ สอดคล้องกับ กาญจนา สุขบัว )2551 (ที่ได้รายงานไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีเ่คยไดร้ับข่าวสาร
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนและเคยมสี่วนร่วมกิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีความรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนอยู่ใน
ระดับสูง จากประเด็นนีส้ะท้อนใหเ้ห็นว่า การจดักิจกรรม การเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ การสอดแทรกเนื้อหาเป็นหลักสูตรแฝง
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนผา่นหลักสตูรการเรยีนการสอนประจ าวัน  การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผา่นสื่อตา่งๆ
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนให้แก่เยาวชนถือเป็นกลยุทธที่ส าคัญในการช่วยให้มีการรับรู้เกีย่วกับการลดภาวะโลกร้อนมาก
ขึ้น  
 ผลการศึกษาระดับการรับรูเ้กี่ยวกบัการลดภาวะโลกร้อนรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรูเ้กี่ยวกับการลดภาวะโลกรอ้นด้านการลดปรมิาณ
ขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อนสูงสดุ เท่ากับ 4.21 รองลงมาคือ ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน  
สอดคล้องกับ สภุัทรชา เอี่ยมประเสริฐ )2554 (ที่ได้รายงานไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างมรีะดับการรับรู้เกีย่วกบัการลดภาวะโลกร้อน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับการรับรูเ้กี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนด้านการลดขยะและการรไีซเคลิสูงสุด 
ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องการลดขยะ การรไีซเคลิ การลดและควบคุมการใช้พลังงานเป็นสิ่งใกล้ตัวของนักเรียนท่ีสามารถปฏบิัติได้
ง่ายและเป็นสิ่งที่นักเรียนไดร้ับข้อมูลข่าวสารความรู้จากการรณรงคผ์่านสื่อและผ่านหลักสูตรการจดักจิกรรมและการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาบ่อยครั้ง อย่างไรกต็าม กลุ่มตัวอย่างยังมีค่าเฉลีย่การรับรู้เกีย่วกบัภาวะโลกร้อนด้านการบริโภค
สินค้าหรือบริการเพื่อลดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด  ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันเปลีย่นแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรมท าให้
บุคคลมีวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีเน้นความสะดวกสบายมากกว่าการค านึงถึงการลดภาวะโลกร้อน โดยนิยมการเลือกซื้อ
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อาหารปรุงส าเรจ็นอกบ้านท่ีมีการใช้บรรจุภณัฑ์ประเภทกล่องโฟมหรือถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารมากกว่าการหุงหา
อาหารเอง นิยมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภคจากร้านสะดวกซื้อ จากประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนควรสร้างนโยบาย
โดยเน้นการบรโิภคสินค้าหรือบริการเพื่อลดภาวะโลกร้อนให้มากขึ้น      

ผลการศึกษาระดับการรับรูเ้กี่ยวกบัการลดภาวะโลกร้อนรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่องการใช้
ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกมากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมา คือ การแยกขยะรไีซเคลิออกจากขยะที่ต้องการจะทิ้ง มี
ค่าเฉลี่ย 4.46 และมีการรับรู้เรือ่งการจดบันทึกใส่สมุดแทนการถา่ยเอกสารเป็นการลดภาวะโลกร้อนน้อยทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 
3.76 ซึ่งการที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เรื่องการใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อของมากที่สุดนั้น สอดคล้องกับ 
กาญจนา สุขบัว )2551 (ที่ได้รายงานไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีวามรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอ้นรายข้อเรื่องการใช้ถุง
ผ้าหรือตะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติกเป็นการช่วยลดปรมิาณขยะถูกต้องมากที่สุด ทั้งนี้ จากกระแสนิยมปัจจุบันมีการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ใหล้ดขยะเพื่อลดโลกร้อนโดยลดการใช้ถุงพลาสติกและใช้ถุงผ้าแทน รวมทั้ง องค์กรภาครัฐ
และเอกชนให้ความสนใจและมีนโยบายเชิงรูปธรรมสนับสนุนการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อาทิ ห้างสรรพสินคา้เทสโก้โลตัสมี
นโยบายให้คะแนนกรีนพ้อยด์ )Green point  (เมื่อลูกค้าช าระ ค่าสินค้าและไม่บรรจุสินคา้ในถุงพลาสติกโดยสามารถสะสม
แต้มคะแนนและมสีิทธ์ิรับบตัรส่วนลดในการแลกซื้อสินคา้อุปโภคบริโภคครั้งต่อไปได้ จากประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่า การสร้าง
กระแสนยิมเป็นกลยุทธหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการรับรู้เกีย่วกับการลดภาวะโลกร้อน การที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูเ้รื่องการแยกขยะ
รีไซเคิลออกจากขยะที่ต้องการจะทิ้งรองลงมานั้น สอดคล้องกับ กมลทิพย์ พ่วงเปีย )2553( ที่ได้รายงานว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เกี่ยวกับการลดโลกร้อนดา้นการลดขยะและการรีไซเคลิในเรือ่งสัญลักษณ์รไีซเคลิสูงทีส่ดุ รองลงมาคือ สามารถแยก
ขยะเป็น 4 ประเภท ทั้งนี้ การที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เรื่องการแยกขยะรไีซเคลิออกจากขยะทีต่้องการจะทิ้งอาจเนื่องจาก
สถานศึกษามีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในโรงเรียนท าให้กลุม่ตัวอย่างมีการซึมซับประสบการณจ์ากการจัดสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน จากประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเอื้อให้กลุ่มตัวอยา่งมีการรับรู้
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ดี การสรา้งการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนด้านการลด
ปริมาณขยะนั้นควรเน้นการสรา้งความตระหนักต่อการหลีกเลี่ยงซื้อสินค้าท่ีใช้บรรจภุัณฑส์ิ้นเปลืองและการเลือกซื้อสินค้าที่
ใช้บรรจุภณัฑ์จากวสัดุที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม ส่วนประเด็นเรื่องการจดบันทึกใสส่มดุแทนการถ่ายเอกสารที่มคี่าเฉลี่ยการ
รับรู้น้อยที่สดุนั้น โรงเรียนควรปรบัรูปแบบการเรียนการสอนโดยเนน้ให้นักเรียนจดบันทึกใส่สมุดให้มากข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
สนามบิน จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนโดยรวมอยู่
ในระดับสูง ร้อยละ 85.4  โดยมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนด้านการลดปริมาณขยะเพื่อลดภาวะโลก
ร้อนสูงสุด เท่ากับ 4.21 รองลงมาคือ ด้านการลดและควบคุมการใช้พลังงานเพื่อลดภาวะโลกรอ้น เท่ากับ 4.19 และด้านการ
บริโภคสินค้า /บริการเพื่อลดภาวะโลกร้อน เท่ากับ 4.09 การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อของเป็นการลดภาวะโลกร้อน เท่ากับ 4. 52 รองลงมาคือ การแยกขยะรี
ไซเคิลออกจากขยะที่ต้องการจะทิ้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน เท่ากับ 4. 46 ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนรายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ การจดบันทึกใส่สมุดแทนการถ่ายเอกสารเป็นการลดภาวะโลกร้อน เท่ากับ 3.76 แม้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนทั้งโดยรวม รายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับสูงแต่ก็พบว่ามีค่าเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับ
การลดภาวะโลกร้อนด้านการบริโภคสินค้า /บริการเพื่อลดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด โดยเฉพาะการรับรู้เกี่ยวกับการจดบันทึก
ใส่สมุดแทนการถ่ายเอกสารและการใช้ใบตองหรือวัสดุธรรมชาติในการบรรจุอาหารแทนการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก 
ดังนั้น โรงเรียนควรสร้างนโยบายการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเน้นการบริโภคสินค้า /บริการเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ให้มากขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการรับรู้ต่อการบริโภคสินค้า /ะน าไปสู่การมีบริการเพื่อลดภาวะโลกร้อนมากขึ้นอันจ

พฤติกรรมการบริโภคสินค้า/บริการเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่เหมาะสม  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการรับรู้ต่อการลดภาวะโลก
ร้อนในมิติเดียวไม่สามารถท านายว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับสูงตามการรับรู้ ได้ จึงควร
ศึกษาต่อยอด อาทิ พฤติกรรม ความตระหนัก ทัศนคติ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การเปรียบเทียบการรับรู้กับพฤติกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ การวิจัยในประเด็นการลดภาวะโลกร้อนถือเป็น
ประเด็นที่ทั่วโลกให้ความส าคัญและเป็นการวิจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ ดังนั้น ควรมีการศึกษาต่อยอดโดยใช้รูปแบบการ
วิจัยที่เน้นเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้มากขึ้นและเกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
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บทคัดย่อ 
 ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนช้ันปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร  จังหวัดมุกดาหาร เป็น

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ผลและพยากรณ์ข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย
ก่อนเข้าศึกษาในภาคบังคับ ระบบนี้จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของบุคลากร โดยใช้หลักการข้อมูลเชิงสัมพันธ์บนฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล การพยากรณ์ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ชุดข้อมูลด้วยแผนภูมิเส้น เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้น  

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่ใช้ทดสอบผ่านระบบให้สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง การพยากรณ์ด้วยแผนภูมิเส้นท าให้เห็น
แนวโน้มพัฒนาการของเด็กอย่างชัดเจน และระบบนี้ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ  : ประเมินพัฒนาการ  นักเรียนช้ันปฐมวัย  พยากรณ์  ขอ้มูลเชิงสัมพันธ์  มายเอสคิวแอล  
 

Abstract 
  The Early Childhood Developmental Assessment System Case Study Child Development Center Ban 

Pho Sai, Mukdahan Province is the information technology to solve the analysis and forecast the data for 
prepare the readiness of early childhood before reach study in compulsory. This system will help correctly 
the data analysis, increasing the personel's efficiency by using the relationship on MySQL database. 
Forecasting data compares with the average of data group with line chart, for indicate the tendency that 
happen. 

The results showed that the data that use to test by the system gives the correct information, 
forecasting with line chart makes to see development tendency of a child clearly and this system helps 
to testify work effective increasingly. 

  
Keywords  :  Early Childhood, Developmental, Forecasting, Relationship, MySQL 
 
บทน า  
 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 การท างานกับเด็กปฐมวัยถือเป็นงานที่ท้าทายและอาศัยความละเอียดอ่อนสูง  เนื่องจากเด็กวัยนี้เรียนรู้ผ่านการ
เลียนแบบและมีประสบการณ์ต่อโลกผ่านร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ประสาทรับรู้ทั้งหมดของเด็กเปิดรับสิ่งต่างๆ  รอบตัวอย่าง
เต็มที่โดยปราศจากเครื่องกรองหรือกันชน เด็กปฐมวัยถือเป็นรากฐานของการพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งด้านจิตใจ  อารมณ์
และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านสมองซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เด็กวัยนี้ถือเป็นวัยที่มีความส าคัญที่สุดในการปูพื้น- 
ฐานเพื่อยกระดับพัฒนาการคุณภาพชีวิต ซึ่งการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แล้วน ามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กหรือ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กแต่ละคน เครื่องมือประเมินที่ดี คุณภาพของชุดกิจกรรมและแบบประเมินของเด็กปฐมวัยที่มี
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ความเหมาะสมและมีคุณภาพ ท าให้สามารถประเมินพัฒนาการได้อย่างมีคุณภาพ (ศานันท์ฐินี ศิลาดี, 2556)  คุณลักษณะ
ตามวัยเป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ พัฒนาการแต่ละวัยอาจจะเกิดขึ้นตาม
วัยมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ท้ังนี้ขึ้นอยกูัับสภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณ์ที่เด็กได้รับ 
ผู้สอนต้องท าความเข้าใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อน า ไปพิจารณาจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปช่วยพัฒนาเด็กให้
เต็มตามความสามารถและศักยภาพ หรือช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงทีในกรณีที่พัฒนาการของเด็กไม่เป็นไปตามวัย ผู้สอนเป็น
ต้องหาจุดบกพร่องและรีบแก้ไขโดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก ถ้าเด็กมีพัฒนาการสูงกว่าวัย ผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราข 2560 ที่
จะน ามาใช้ในปีการศึกษา 2561 ได้ก าหนดการประเมินพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ไว้ว่า “การประเมินพัฒนาการเด็ก
อายุ 3-6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สั งคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็น
กระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก ต้อง
น ามาจัดท าสารนิทัศน์ หรือจัดท าข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็น
รายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้น า
ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณาปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการ
พัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมินควรยึดหลัก ดังนี้ 1) วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็น
ระบบ  2) ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  3) ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องตลอดปี  4) 
ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ  5) 
สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กปฐมวัยบ้านโพธิ์ไทร บ้านโพธ์ิไทร ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร ได้มีการตดิตามพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาช้ันปฐมวัยเป็น
ระยะเวลา 3 ปีโดยประมาณ  ข้อมูลการประเมินผลพัฒนาการแตล่ะด้านจึงมีความจ าเป็นในการวิเคราะห์และพยากรณเ์พื่อ
เตรียมความพร้อมของเด็กท่ีอยู่ในศูนย์พัฒนาฯ ส าหรับการเข้าศึกษาในภาคบังคับ ให้เหมาะสมกบัวัยตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  ข้อมลูผลการประเมินพัฒนาการที่เก็บบันทึกในปัจจุบันเป็นการเก็บด้วยเอกสารใช้การจดบันทึก และประมวลผล
ด้วยเครื่องค านวณทั่วไป ไม่มีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผล ท าให้การวิเคราะห์ผลเกิดความผิดพลาด 
ยุ่งยากเป็นอุปสรรคหากต้องแก้ไขข้อมูลที่ไดจ้ัดเก็บไว้ก่อนหน้านั้น  
            ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา “ระบบประเมินพัฒนาการของเด็กนักเรียนช้ันปฐมวัย กรณศีึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร” เพื่อแก้ปัญหา อ านวยความสะดวกและประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
การจัดเก็บขอ้มูลเป็นระบบระเบยีบ ง่าย สะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูลหรือการน าข้อมลูกลับมาใช้ใหม่  

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
เพื่อพัฒนา “ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนช้ันปฐมวัย กรณศีึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร จังหวัด

มุกดาหาร” ในการแก้ปัญหาการวิเคราะหผ์ลการประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนช้ันปฐมวัย อ านวยความสะดวกและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ได้ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูและพยากรณ์แนวโน้มพัฒนาการของเด็กนักเรียน ให้หน่วยงาน

สามารถเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับวัยได้อยา่งถูกต้อง 
2) ได้สารสนเทศท่ีสอดคล้องตามความต้องการ และทันต่อเวลาในการน าไปใช้งาน 
3) ได้สารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับปฏิบัติการ 
4) เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ี  
 

 
วิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยประยุกต์ (Application research) เพื่อพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ 
อ านวยความสะดวกและประสิทธิภาพในการท างาน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นภายใต้ขอบเขตของงานวิจัยที่ก าหนดไว้ และ 2) 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไปมีรายการ
ประเมิน 10 ข้อ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีรายการประเมิน 5 ข้อ โดยใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับของลิเคิร์ท 
สเกล (Likert Scales) (Likert, Rensis A. 1961) ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
  มากที่สุด 4.51 – 5.00 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 
  มาก 3.51 – 4.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับมาก 
  ปานกลาง 2.51 – 3.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  น้อย 1.51 – 2.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  น้อยที่สุด 1.00 – 1.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการวิจัยนี้ ใช้วิธีส ารวจพื้นที่เป้าหมายโดยค านึงถึงความต้องการใช้สารสนเทศของ

หน่วยงานนั้น รวมทั้งความสะดวกด้านเวลา งบประมาณของผู้ท าการวิจัย  จากนั้นขอความอนุเคราะห์เข้าท าการสัมภาษณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเก็บความต้องการการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อความสอดคล้อง เอื้ออ านวยต่อผู้
ปฏิบัติและการน าไปใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต 
1) การเลือกใช้เครื่องมือ  ในการเลือกใช้เครื่องมือภาษาโปรแกรมส าหรับพัฒนาระบบ พิจารณาถึงการท างานของ

ระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นส าหรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเพียงเครื่องเดียว 
(Stand-Alone) บนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ (Microsoft Windows 10) ความสามารถของโปรแกรมในการ
รองรับและแสดงข้อมูลที่จะเกิดขึ้น เช่น การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมด การสร้างข้อมูลในรูปแบบของ
แผนภูมิต่างๆ ความสามารถในการสร้างรายงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โปรแกรมภาษาซีชาร์ป (C#)  เก็บข้อมูลด้วยบน
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 

2) ขอบเขตของโครงการวิจัย  โครงการวิจัยนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศช่วยหน่วยงานในการวัดและการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ปี) ให้ง่ายต่อการบันทึก ตรวจสอบและติดตามเด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบ   ซี่ง
งานวิจัยนี้จ ากัดขอบเขตเฉพาะการจัดการข้อมูลในการวัดและการประเมินผลพัฒนาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 
มาตรฐาน ประกอบด้วย 4 ด้าน โดยข้อมูลต่างๆ สามารถท าการเพิ่ม การลบ การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การสืบค้น และเก็บ
บันทึกไว้เพื่อใช้งานได้ 

3) ขอบเขตด้านเวลา  การวิจัยนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 8 เดือน ตั้งแต่วัน สิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561 โดยประมาณ 
4) ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย  พื้นที่ทดสอบและเก็บข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร (บ้านโพธิ์ไทร ต าบลโพธิ์

ไทร อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิไทร 
5) ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  ในการทดสอบและเก็บข้อมูล ใช้วิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจริงย้อนหลัง 

ของหน่วยงานเป้าหมาย ในกรณีศึกษานี้ใช้ข้อมูลของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร ประกอบด้วยครู 3 
คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน  การสังเกตการณ์ในการท างานของบุคลากร และการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับระบบงานเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานใหม่ต่อไป 
 2) วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ท าการวิเคราะห์ความต้องการจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้
ความต้องการของระบบงานใหม่ (System Requirement Specification) ภายใต้ขอบเขตการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 
 3) วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ท าการวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน
ใหม่ (SRS) ให้เป็นระบบงาน โดยขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบโมเดลต่างๆ ได้แก่ การออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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Relationship Diagram) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551) การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) (โอภาส 
เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) การออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ (GUI: Graphic User Interface) ส าหรับการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
และการแสดงผลของข้อมูล 
 4) พัฒนาและทดสอบระบบ (Development and Testing) ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาระบบจากที่ได้ออกแบบไว้ 
โดยสร้างฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเป็นฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ออกแบบชุดค าสั่ง
ส าหรับการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล (ชาญชัญ ศุภอรรถกร, 2555) (สงกรานต์ ทองสว่าง, 2554) ใช้โปรแกรมภาษาซี
ชาร์ป (C#) ส าหรับสร้างส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2554) (ศุภชัย สมพานิช, 2559)  
 5) ติดตั้งและใช้งาน (Install and Implementation) ขั้นตอนนี้เป็นการน าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเข้าติดตั้ง
และท าการทดสอบการท างานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิไทร จังหวัดมุกดาหาร และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ต่อระบบงานใหม่ 
 
ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้การท างาน
ในหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส าหรับผู้ที่ต้องใช้ข้อมูล
จากการเก็บบันทกึผลการประเมิน หรือผู้ที่ต้องรับข้อมูลอีกขั้นหนึ่ง 

 การใช้เคร่ืองมือเพ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 
 1) การบันทึกผลการประเมินพัฒนาการพัฒนาการเด็กปฐมวัย จะต้องบันทึกในแบบ ศพด.๐๒/๑ บัญชีเรียกช่ือ
และบันทึกผล การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส าหรับอายุ 3 ปี เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป การออกแบบส่วนติดต่อ
ประสานผู้ใช้ (GUI: Graphic User Interface) ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลตามหลักฐานที่ระบบงานเดิม
จ าเป็นต้องด าเนินการ และลดขั้นตอนการค านวณของผู้กรอกข้อมูลจากการใช้เครื่องค านวณในการหาตัวเลขเพื่ อใช้ในการ
บันทึกในช่องสรุป ซึ่งใช้ตัวเลขสัมพันธ์กันทั้งระบบตั้งแต่มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ 1 ถึง 12 โดยใน 1 มาตรฐาน 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ในแต่ละตัวบ่งช้ีประกอบด้วยข้อที่ต้องประเมินตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป ในแต่ละข้อต้อง
บันทึก 2 ภาคเรียน และแต่ละภาคเรียนต้องประเมิน 2 ครั้ง แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการบันทึกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (แบบ ศพด.๐๒/๑) มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งช้ีที่ 1 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย จากข้อมูลจริง 
 2) ปริมาณข้อมูลที่ต้องบันทึกและค านวณจากระบบงานเดิม  ในการบันทึกผลการประเมินส าหรับเด็กเล็กปีที่ 1 
(อายุ 3 ปี) กรณีศึกษาใช้ข้อมูลจริง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 คน โดยมีช่องตัวเลขท่ีต้องบันทึกข้อมูลต่อนักเรียน 1 คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 682 ช่อง ดังนี้ 1) เป็นค่าคะแนนประเมินด้วยเลขจ านวนเตม็ 1 ถึง 3 จ านวน 392 ช่อง  และ 2) น าตัวเลข
ที่ได้มาค านวณเพื่อบันทึกในช่องสรุปรวม จ านวน 298 ช่อง  
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 จากการทดสอบการบันทึกผลประเมินพัฒนาการ พบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นลดขั้นตอนการค านวณหา
ตัวเลขของผู้บันทึกทั้งระบบที่เกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ์กันและมีความถูกต้อง ช่วยค านวณหาค่าตัวเลขสรุปรวมจ านวน 298 
ช่อง คิดเป็น 43.69 เปอร์เซนต์ ต่อ 1 คน และผู้บันทึกสามารถใช้ค่าค านวณได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ อาทิ การบันทึก
ตัวเลขตามเง่ือนไขของแบบ ศพด.๐๒/๑ (ค าช้ีแจง) เช่น การปัดค่าตัวเลข หรืออ่ืนๆ ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลการทดสอบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง มาตรฐานท่ี 12 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ช่ือสมมติ จากข้อมูลจริง 
 

 3) การสร้างสารสนเทศจากผลการประเมินพัฒนาการ สามารถน าข้อมูลที่ผ่านการบันทึกไว้มาใช้เป็นข้อมูลรายงาน 
ในรูปเอกสารเพื่อใช้ในการเสนอขอพิจารณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้ โดยรายงานที่เกิดขึ้นมี 2 รูปแบบคือ 1) รายงาน
แบบรายบุคคล จะแสดงข้อมูลสรุปทั้ง 12 มาตรฐานของภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และหาค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 ภาค น ามา
สร้างรายงานและสร้างแผนภูมิเส้นเปรียบเทียบผลให้เห็นพัฒนาการของเด็กนักเรียนเฉพาะรายที่เลือก ดังแสดงในภาพที่ 3  
และ 2) รายงานแบบท้ังกลุ่ม จะแสดงข้อมูลเฉลี่ยภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ของนักเรียนแต่ละคนเป็นข้อมูลแสดงผลในรูปตาราง 
ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 3 แสดงผลการใช้ข้อมลูในการสร้างสารสนเทศในรปูรายงานแบบรายบุคคล 

ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ช่ือสมมติ จากข้อมูลจริง 
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ภาพที่ 4 แสดงผลการใช้ข้อมลูในการสร้างสารสนเทศในรปูรายงานแบบท้ังกลุ่ม 

ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ช่ือสมมติ จากข้อมูลจริง 
 

 การแก้ปัญหาการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ 
 ในการบันทึกในระบบเดิมด้วยการบันทึกผลในสมุดบันทึกสรุปผลรวม (แบบ ศพด.๐๒/๑ บัญชีเรียกช่ือและบันทึก

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี) เกณฑ์วัดผล 3 ระดับ 1-3  ซึ่งบันทึกตามค าช้ีแจงที่ก าหนดไว้ ท าให้ได้ข้อมลู
สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 12 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีค่าตัวเลขจ านวนเต็ม 1 ถึง 3 จากการปัดค่าตัวเลข 
ขึ้นหรือลงตามข้อก าหนด ค่าตัวเลขที่ได้จึงมีลักษณะหยาบเนื่องจากการปัดทศนิยมดังกล่าว เป็นอุปสรรคในการวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้บริหาร หรือผู้อ่านข้อมูลพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ว่าพัฒนาการที่เป็นจริงกับตัวเลขสอดคล้องกันหรือไม่ 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เมื่อได้ครบ 12 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์แล้ว ต้องท าการบันทึก
สรุปผลทั้งหมดอีกครั้ง โดยข้อก าหนดในแบบ ศพด.๐๒/๑ (ค าช้ีแจง) ก าหนดให้ใช้ตัวเลขในภาคเรียนท่ี 2 ครั้งสุดท้ายที่เป็น
ปัจจุบันที่สุด ถือเป็นสรุปพัฒนาการของเด็กนักเรียน ดังนั้นจึงท าให้เห็นได้ว่า ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการที่ดี ดัง
แสดงในภาพที่ 5  

 

 
ภาพที่ 5 แสดงการบันทึกข้อมูลสรุปพัฒนาการ 12 มาตรฐานคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย จากข้อมูลจริง 
 การใช้ข้อมูลในระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งใช้ข้อมูลที่เกิดจากการค านวณหาค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้น ทั้งค่าเฉลี่ ย

ของนักเรียนแต่ละราย และค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มเพื่อท าการเปรียบเทียบและสร้างกราฟเส้น แสดงให้เห็นถึง 
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พัฒนาการที่เกิดขึ้นจริงของนักเรียนแต่ละคน ท าให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ใช้ข้อมูลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากตัวเลขและจาก
การแสดงผลด้วยแผนภูมิประกอบการพิจารณา อนุมัติ สั่งการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 6 

  

 
ภาพที่ 6 แสดงผลการใช้ข้อมลูในการสร้างสารสนเทศในรปูรายงานแบบท้ังกลุ่ม 

ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ช่ือสมมติ จากข้อมูลจริง 
 

จากการทดสอบข้อมูลกับระบบที่พัฒนาขึ้นพบว่า การแสดงผลเป็นตัวเลขที่ได้จริงจากการค านวณ และแสดงผล
เป็นแผนภูมิเส้น เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างเด็กทั้งหมดในกลุ่มเรียน จึงท าให้ทราบถึงพัฒนาการเมื่อเทียบกับกลุ่มอย่าง
ชัดเจน และในกรณีประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล การแสดงผลเป็นแผนภูมิเส้นเปรียบเทียบพัฒนาการระหว่างภาค
เรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 และแสดงค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ ท าให้ผู้อ่านค่าตัวเลขสามารถพยากรณ์การพัฒนาการของเด็ก
ว่า มีแนวโน้มอย่างไรได้อย่างชัดเจน 

ผลการประเมินความพึงพอในในระบบของผู้ใช้งาน   
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ 9 ราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ราย คือครูผู้ท าหน้าที่ประเมินพัฒนาการ

โดยตรงของศูนย์พัฒนาเด็กฯ และผู้ใช้งานท่ัวไป 6 ราย คือเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กฯ และผู้ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์อืน่
ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพอใจ (ผู้เช่ียวชาญ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน  

5     4      3     2      1  

  
x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1  .ความสวยงาม การจัดเรียงของระบบ  1 2 0 0 0 4.33 0.57 มาก 
2  .ความง่ายในการใช้งานระบบ  2 1 0 0 0 4.00 1.00 มาก 
3  .ความน่าสนใจระบบ  2 0 1 0 0 5.00 0.00 มากที่สุด 
4  .มต้องการของผู้ใช้งานตรงต่อควา  3 0 0 0 0 4.66 0.57 มากที่สุด 
5 . ประโยชน์ท่ีได้รับการจากระบบ 2 1 0 0 0 4.33 0.57 มาก 

รวม      4.46 0.35 มาก 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพอใจ (ผู้ใช้งานท่ัวไป) 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

 5     4     3     2      
1  

 

x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1  .ความสามารถของระบบในการแสดงผล  4 2 0 0 0 4.66 0.51 มากที่สุด 
2 .ความสามารถในการบันทกึข้อมูลการประเมิน
พัฒนาการ 

5 1 0 0 0 4.83 0.40 มากที่สุด 

3  .ความสามารถของระบบในหน้าแบบประเมิน
พัฒนาการ 

4 2 0 0 0 4.66 0.51 มากที่สุด 

4  .รถของระบบในหน้าแบบบันทึกสุขภาพความสามา  1 4 1 0 0 4.33 0.51 มาก 
5 . ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4 2 0 0 0 4.66 0.51 มากที่สุด 

6  .ความเหมาะสมต่อการก าหนดสีของหน้าจอ
โดยรวม 

2 4 0 0 0 4.33 0.51 มาก 

7 .ความเหมาะสมต่อรูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 2 2 2 0 0 3.83 0.98 มาก 
8 . ความเหมาะสมในการแสดงข้อมูล  2 4 0 0 0 4.33 0.51 มาก 
9. ความเหมาะสมในการปฏสิัมพนัธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 3 3 0 0 0 4.50 0.54 มาก 
10 . ความเหมาะสมถูกต้องในการท างานของระบบ

โดยรวม 
2 3 1 0 0 4.16 0.75 มาก 

รวม      4.43 0.16 มาก 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ “ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนช้ันปฐมวัย กรณีศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร” ส าหรับแก้ปัญหาการวิเคราะห์และประเมินผลพัฒนาการเด็กนักเรียน
ช้ันปฐมวัย และอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน สรุปผลการวิจัยดังนี ้
 1) การใช้เครื่องมือเพื่ออ านวยความสะดวกเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน ผลการทดสอบพบว่า ระบบท่ีพัฒนาขึ้น 
สามารถลดความซ้ าซ้อน ช่วยในการค านวณและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศานันท์
ฐินี ศิลาดี (2556) เครื่องมือประเมินที่ดี คุณภาพของชุดกิจกรรมและแบบประเมินของเด็กปฐมวัยที่มีความเหมาะสมและมี
คุณภาพ ท าให้สามารถประเมินพัฒนาการได้อย่างมีคุณภาพ  โดยลดความซ้ าซ้อนในการน าข้อมูลจากผลการประเมินมาท า
การค านวณลง จ านวน 290 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 43.69 ต่อข้อมูลของเด็กนักเรียน 1 คน  

2) การสร้างสารสนเทศที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ได้ตัวเลขที่มีความถูกต้องจากการค านวณด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การเรียงล าดับข้อมูล การท ารายงาน สามารถน ามาเป็นสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในระดับต้นได้ ในการน าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณาปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม และ
ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)   

3) แสดงผลเป็นแผนภูมิเส้น เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างเด็กทั้งหมดในกลุ่มเรียน จึงท าให้ทราบถึงพัฒนาการเมื่อ
เทียบกับกลุ่มอย่างชัดเจน และในกรณีประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จะแสดงผลเป็นแผนภูมิเส้นเปรียบเทียบ
พัฒนาการระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 และแสดงค่าเฉลี่ยของพัฒนาการ ท าให้ผู้อ่านค่าตัวเลขสามารถพยากรณ์
การพัฒนาการของเด็กได้ว่า มีแนวโน้มอย่างไร   

4) ความพึงพอใจต่อระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาหรือการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน พบว่า 
ระบบอ านวยความสะดวกตรงต่อความต้องการในด้านการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x 4.46) และรูปแบบการ
ออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x 4.43) 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ เกิดจากสรุปผลที่ได้คือปัญหาการส่งต่อข้อมูลให้กับครูหรือผู้รับผิดชอบ 
ในช้ันปีต่อไป ซึ่งน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กนัก เรียน เช่น การวางแผนจัด
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักทรัพยากรมนุษย์ 
สวทช  .ในมุมมองของนักทรัพยากรมนุษย์เอง เปรียบเทียบกับมุมมองของบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ 2) สัดส่วนใน
การรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้มีส่วนรับผิดชอบงานทรัพยากรมนุษย์ สวทช  .ในมุมมองของ
นักทรัพยากรมนุษย์เอง เปรียบเทียบกับมุมมองของบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์  ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative research methodology) กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร สวทช  .ย์จ านวนที่เป็นนักทรัพยากรมนุษ 16 คน และ
ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 298 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ร่วมกับการสุ่ม
โดยใช้เทคนิคของทาโร่ ยามาเน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ประยุกต์จากแนวคิดบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของ Dave Ulrich ประกอบด้วยค าถาม 3 ตอน ตอนที่ 2 ใช้ค าตอบมาตรการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 
ระดับจาก 1 ถึง 5 มีเกณฑ์แปลผล 5 ระดับ คือ น้อยที่สุดถึงมากที่สุด ตามล าดับ ตอนท่ี 3 ใช้ค าถามแบบเลือกตอบ )เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ) ตรวจสอบเครื่องมือ โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) และทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการให้บุคลากรของ สวทช  .ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 20 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient 

Alpha) ได้ค่าความเช่ือมั่น ในภาพรวมเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) นักทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็นตรงกัน
ว่า นักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาททั้ง 4 นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังน้ีด้านใ ) 1  (ด้านที่พ่ึงพิงของ

พนักงาน ) 2  (ด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหาร ) 3  (ด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ และ ) 4  (ด้า นผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง 2) นัก
ทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็นตรงกันว่า สัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์บทบาทด้านท่ีพึ่งพิงของพนักงาน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้คือ )1  (นักทรัพยากร
มนุษย ์(2) หัวหน้าสายงาน )3  (ผู้บริหาร ) 4  (บุคลากรทั่วไป  โดยบทบาทด้านที่เหลือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
 
ค าส าคัญ  : บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
           ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   

 
Abstract 

  The purposes of the research were as follows: (1) To compare human resource roles between 
human resource officer’s aspect and Non - human resource officer’s aspect in National Science and 
Technology Development Agency (NSTDA) (2) To compare the proportion of shared responsibilities in 
human resources between human resource officer’s aspect and Non - human resource officer’s aspect. 
The sample of this quantitative research was consisted of 16 NSTDA’s human resource officers and 298 
general staffs by purposive sampling along with Taro Yamane random sampling. The research instruments 
were questionnaires applied from human resource roles concept of Dave Ulrich which consisted of 3 
parts. The second part is Likert scale assessment with 5 levels from 1 to 5 which mean they have a human 
resource role from the least to the most respectively. The third part is alternative questions (chosen more 
than 1) verified by 3 experts in content validity and for reliability verified by 20 NSTDA’s staffs which were 
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similar with samples. Analyzed for reliability by Cronbach’s Coefficient Alpha and overall reliability is .95. 
Analyzed data by descriptive statistics for frequency, means, standard deviation. The results were as the 
following: (1)  human resource officer and general staff have consensus that Human resource officer 
perform much in all 4 kinds from (1) Employee Champion (2) Administrative Expert (3) Strategic Partner 
and (4) Change Agent respectively (2) human resource officer and general staff have consensus that the 
proportion of shared responsibilities in term of Employee Champion were as follows (1) human resource 
officer (2) line manager (3) executive (4) staff respectively which disagreement in another roles  
  
Keywords  :  Human Resource Roles, Shared Responsibilities, National Science and Technology  
   Development Agency 
 
บทน า 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) มีสถานะเป็นหน่วยงานในก ากับกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ศ. 2534 ถือเป็นหน่วยงานส าคัญ
แห่งหนึ่งที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีพันธกิจหลักในการวิจัย พัฒนา
ออกแบบ และวิศวกรรมเพื่อถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมด้านการพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันมีโครงสร้างและการจัดองค์กรแบ่ง
ออกเป็น 5  ส่วน ได้แก่ 1) ส านักงานกลาง 2) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 3) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ 4) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  และ 5) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โครงสร้างหน่วยงานและบริบทด้านทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานพบว่ามีลักษณะส าคัญที่โดดเด่นและน่าสนใจ  เนื่องจาก 
สวทช. จัดอยู่ในประเภทของหน่วยงานของรัฐประเภทหน่วยงานในก ากับ จึงมีความเป็นอิสระในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และโครงสร้างของสวทช. พบว่ามีลักษณะสอดคล้องกันโครงสร้างองค์การแบบวิชาชีพ (Professional Bureaucracy) 
ตามแนวคิดโครงสร้างองค์การของ Henry Mintzberg (Mintzberg, 1980) หลายประการ เช่น (1) เป็นองค์การที่มีภารกิจ
หลักซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ทางทักษะสูง (Professional) มีสัดส่วนร้อยละของบุคลากรส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกรวมเป็นจ านวนมากเช่นกัน (2) เป็นองค์การที่มีบุคลากรในส่วนปฏิบัติการ (operating core) เป็นจ านวน
มาก มีจ านวนบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินภารกิจหลักขององค์การ สูงถึงร้อยละ 68.45  แต่อย่างไรก็ตาม 
ดังที่งานของ ปาริชาติ (2550, สัชฌกร อ้างโดย , 2554) เห็นว่าในยุคปัจจุบันองค์การต่างๆล้วนต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขององค์การอันเกิดจากปัจจัยต่างๆอาทิ กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การท างานมากขึ้นการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย ท าให้นักทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การจ าเป็นต้องปรับบทบาท โดยมีแนวคิดบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Roles) 
ของนักวิชาการท่านหนึ่งที่ได้รับยอมรับแพร่หลาย คือ แนวคิดของ  Dave Ulrich (Ulrich, 1997)  ซึ่งมองว่าหากนัก
ทรัพยากรมนุษย์ต้องการสร้างคุณค่า (values) และท าให้องค์การธุรกิจบรรลุผลตามความต้องการรวมถึงเป็นหุ้นส่วนกับ
ธุรกิจ (business partner) อย่างแท้จริง นักทรัพยากรมนุษย์จะต้องด าเนินบทบาทตามแนวทางทั้ง  4 บทบาทได้แก่  
1) บทบาทด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) หมายถึง การท าให้แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์บรรลุผลและมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนกลยุทธ์องค์การ ทั้งในขั้นตอนการออกแบบและการน าไปปฏิบัติ 2) บทบาทด้าน
ผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร (Administrative Expert) หมายถึง การท าให้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
เช่น การสรรหาคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลทั้งในขั้นตอนการออกแบบ  การด าเนินการ และการ
ปรับปรุง 3) บทบาทด้านที่พ่ึงพิงของพนักงาน (Employee Champion) หมายถึง การสนับสนุน-ช่วยเหลือพนักงาน เพื่อให้
พนักงานเกิดความผูกพันรับผิดชอบต่องาน และพัฒนาความสามารถของพนักงาน เช่น การให้ค าปรึกษาในเรื่องการท างาน
และเรื่องส่วนตัว การจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน  และ 4) บทบาทด้านผู้กระตุ้นความ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึง การกระตุ้น-ผลักดันให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 
เช่น การปรับวัฒนธรรมองค์การ การปรับรื้อโครงสร้างองค์การ – กระบวนการท างานทั้งในขั้นตอนการวางแผนและการ
น าไปปฏิบัติ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่ามีการน าแนวคิดเรื่องบทบาท
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ Ulrich ไปท าการศึกษาเป็นประเด็นหลักหรือเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ
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ด้านทรัพยากรมนุษย์ อาทิ งานของวีระวัฒน์ (2553) ที่ศึกษาในภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน งานของพิรดา 
(2558) ที่ศึกษาในภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนที่ศึกษาในภาคเอกชนงานของภูศิษ  (2545), สัญชยพร (2546), 
สัชฌกร (2554), ณัฐกานต์ พรรัตน์ และอภิญญา (2559) และของภาคเอกชนในต่างประเทศ อย่างงานของ Choi และ 
Ismail (2008) และ Thill, Covarrubias and Groblschegg (2014)  

เมื่อผนวกแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ข้างต้นเข้ากับบริบทเกี่ยวกับหน่วยงานและบริบท
ด้านทรัพยากรมนุษย์ของ สวทช. ที่น่าสนใจดังที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นนี้ และ
ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นสัดส่วนการรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (shared 
responsibilities) ซึ่งหมายถึง การรับผิดชอบต่องานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซึ่งจะท าให้เป้าหมายของบทบาทในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์แต่ละด้านบรรลุผลได้ (deliver process) ซึ่งต้องอาศัยผู้มีส่วนรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายต่างๆ (ผู้บริหาร, หัวหน้าสายงาน,นักทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากรทั่วไป) หรือบุคลากรทั้งหมดในองค์การเป็นผู้ร่วม
ด าเนินการ โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงต่องานด้านทรัพยากร
มนุษย ์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป 
  
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักทรัพยากรมนุษย์ สวทช. ในมุมมองของนักทรัพยากร
มนุษย์เอง เปรียบเทียบกับมุมมองของบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์  

2) เพื่อศึกษาสัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของผู้มีส่วนรับผิดชอบงาน
ทรัพยากรมนุษย์สวทช .(นักทรัพยากรมนุษย์, ผู้บริหาร, หัวหน้าสายงาน และบุคลากรทั่วไป) ในมุมมองของนักทรัพยากร
มนุษย์เอง เปรียบเทียบกับมุมมองของบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ 
 
วิธีการวิจัย 

เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research methodology) ประชากร ได้แก่ บุคลากรของ 
สวทช. จ านวน 2,799 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  1) บุคลากรของ สวทช. ที่เป็นนักทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 67 คน ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และ 2) บุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ (ยกเว้น บุคลากร
ที่อย่ในกลุ่มต าแหน่งบริหารระดับสูง และบุคลากรที่สังกัดส านักงานกลาง) จ านวน 330 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ร่วมกับการสุ่มโดยใช้เทคนิคของทาโร่ ยามาเน รวมจ านวน 397 คน เก็บ
แบบสอบถามคืนได้จริงจ านวน 314 คน ได้แก่ นักทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 16 คนและบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน 298 คน 

เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่สร้างจากแนวคิดบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง Dave Ulrich 
(Ulrich, 1997) เป็นหลัก ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บทบาท
ด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ด้านผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร ด้านที่พึ่งพิงของพนักงาน และด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ด้านละ 
8 ข้อ รวม 32 ข้อ ค าตอบใช้มาตรการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ในการให้คะแนน 5 ระดับ 1-5 แปลผลว่ามี
การแสดงบทบาทนั้นๆ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ และตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับ
สัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้มีส่วนรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์เป็ น
ค าถามแบบให้เลือกตอบ (เลือกตอบ นักทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหาร หัวหน้าสายงาน หรือบุคลากรทั่วไป โดยเลือกได้มากกว่า 
1 ข้อ) ถามเกี่ยวกับภาระงาน (tasks) ตามบทบาทด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหาร ด้านที่พึ่งพิงของ
พนักงาน และด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ด้านละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ การตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาสาระส าคัญ
ของการวิจัยและน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า ส าหรับเครื่องมือ ตอนท่ี 2 (ค าตอบใช้มาตรการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท) น าไป
ทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการให้บุคลากรของ สวทช. ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน 
ตอบแบบสอบถาม น าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค  (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ได้ค่าความเช่ือมั่น ในภาพรวมเท่ากับ .95 รายด้านมากกว่า .82 ทุกด้าน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ช่องทางส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยตรง และโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
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ข้อมูล 9 เดือน (มีนาคม ถึง พฤศจิกายน  2560) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ทั้งหมดจ านวน 314 คน เป็นนักทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน 16 คน (ร้อยละ 15.10) บุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ จ านวน  298 คน (ร้อยละ 94.90) กลุ่มตัวอย่าง 
นักทรัพยากรมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ไม่มีผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท
มากที่สุด สังกัดส านักงานกลาง และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จ านวน 6 คนเท่ากัน โดยไม่มี
ผู้ใดสังกัดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อยู่ในกลุ่มต าแหน่งสนับสนุนมากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มบุคลากรที่ไม่ใช่
นักทรัพยากรมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ช่วงอายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด  อยู่ ในสังกัด 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มต าแหน่งวิจัยและวิชาการ อยู่ในกลุ่ม
ต าแหน่งบริหารน้อยที่สุด  

ตอนที่ 2 บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยสรุป  นักทรัพยากรมนุษย์
และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ มีความคิดเห็นตรงกันว่า นักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาททั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ด้านผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร ด้านที่พ่ึงพิงของพนักงาน และด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งนักทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็น
ตรงกันว่า นักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาทด้านที่พึ่งพิงของพนักงานมากที่สุด (อยู่ในล าดับที่  1)  ( x =3.94, S.D.=0.639 
และ x =3.72, S.D.=0.723) และมีความคิดเห็นตรงกันว่า นักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาทด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
ในน้อยที่สุด (อยู่ในล าดับที่ 4) ( x =3.78, S.D.=0.756 และ x =3.60, S.D.=0.677) ส่วนล าดับที่ 2 และล าดับท่ี 3 มีความ
คิดเห็นสลับกัน โดยนักทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็นว่านักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาทด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์เป็นล าดับ
ที่ 2 ( x =3.83, S.D.=0.676) ด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหารเป็นล าดับที่ 3 ( x =3.80, S.D.=0.669) ส่วนบุคลากรที่ไม่ใช่นัก
ทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็นว่า นักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาทด้านผู้เชี่ยวชาญในการบริหารเป็นล าดับที่ 2 ( x =3.71, 
S.D.=0.615) ด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ เป็นล าดับท่ี 3 ( x =3.63, S.D.=0.618) 

 
ตอนที่ 3 สัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้มีส่วนรับผิดชอบงานด้าน

ทรัพยากรมนุษย ์ 
จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบสัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านหุ้นส่วน

เชิงกลยุทธ์ นักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านหุ้นส่วนเชิงกล
ยุทธ์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) ผู้บริหาร (2) นักทรัพยากรมนุษย์ (3) หัวหน้าสายงาน (4) บุคลากรทั่วไป 
ส่วนบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) ผู้บริหาร (3) หัวหน้าสายงาน (4) บุคลากรทั่วไป 

ด้านผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร นักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) หัวหน้าสายงาน 
(3) ผู้บริหาร (4) บุคลากรทั่วไป ส่วนบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) ผู้บริหาร (3) หัวหน้าสาย
งาน (4) บุคลากรทั่วไป  

ด้านที่พึ่งพิงของพนักงาน ทั้งนักทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็นตรงกันว่า 
สัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านที่พึ่งพิงของพนักงาน  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับ ดังน้ีคือ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) หัวหน้าสายงาน (3) ผู้บริหาร (4) บุคลากรทั่วไป  

 
 
 
 
 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้มีส่วนรับผิดชอบงาน
ทรัพยากรมนุษย ์ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์และมุมมองบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ 
 

บทบาทในการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์

 

กลุ่มตัวอย่าง สัดส่วนในการรับผิดชอบฯ )ร้อยละ/นดับอั(  
นักทรัพยากร

มนุษย ์
ผู้บริหาร หัวหน้า 

สายงาน 
บุคลากร 
ทั่วไป 

1. ด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์    HR 52.50 / 2 61. 88 / 1 51.88 / 3 16.88 / 4 
 Non-HR 62.79 / 1 54.36 / 2 49.83 / 3 15.07 / 4 
2. ด้านผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร HR 73.75 / 1 38.75 / 3 47.50 / 2 8.75 / 4 
 Non-HR 75. 57 / 1 47. 99 / 2 38. 62 / 3 7. 85 / 4 
3. ด้านที่พ่ึงพิงของพนักงาน    HR 68.13 / 1 30.00 / 3 41.25 / 2 25.63 / 4 
 Non-HR 66.25 / 1 27.99 / 3 47.18 / 2 21.31 / 4 
4. ด้านผู้น าการเปลีย่นแปลง   HR 47.50 / 3 65.00 / 1 52.50 / 2 13.13 / 4 
 Non-HR 64.23 / 1 60.37 / 2 43.76 / 3 13.36 / 4 

หมายเหตุ: HR หมายถึง นกัทรัพยากรมนุษย ์
           Non-HR หมายถึง บุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ 

 
และด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง นักทรัพยากรมนุษย์มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) ผู้บริหาร (2) หัวหน้าสายงาน 
(3) นักทรัพยากรมนุษย์ (4) บุคลากรทั่วไป ส่วนบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) ผู้บริหาร (3) หัวหน้า
สายงาน (4) บุคลากรทั่วไป 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1) ผลการศึกษา ตอนที่ 2 บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักทรัพยากรมนุษย์  พบว่า ในภาพรวม  
นักทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ มีความคิดเห็นตรงกันว่า นักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาททั้ง  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหาร ด้านที่พึ่งพิงของพนักงาน  และด้านผู้กระตุ้นการ
เปลี่ยนแปลง  ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ยังพบว่า ทั้งนักทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากร
มนุษย์ มีความคิดเห็นตรงกันในบทบาทถึงสองด้าน คือ นักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาทด้านที่พ่ึงพิงของพนักงานมากท่ีสุด 
(อยู่ในล าดับที่ 1) และแสดงบทบาทด้านที่พึ่งพิงของพนักงานน้อยที่สุด (อยู่ในล าดับที่ 4) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า 
บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักทรัพยากรมนุษย์ สวทช.   ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับแนวคิด
บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักทรัพยากรมนุษย์รูปตามแนวคิดของ  Dave Ulrich  (Ulrich, 1997)  
ซึ่งมีแนวคิดว่าหากนักทรัพยากรมนุษย์ต้องการสร้างคุณค่าและท าให้องค์การธุรกิจบรรลุผลตามความต้องการ รวมถึงเป็น
หุ้นส่วนเชิงธุรกิจ (business partner) อย่างแท้จริง นักทรัพยากรมนุษย์จะต้องด าเนินบทบาทตามแนวทางทั้ง 4 ด้าน  
คือ บทบาทด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ บทบาทด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหาร บทบาทด้านที่พึ่งพิงของพนักงาน  และบทบาท
ด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง หรือนักทรัพยากรมนุษย์จะต้องสามารถบรรลุข้อตกลงและเง่ือนไขของบทบาททั้ง  4 ด้านนี้ 
มิใช่เพียงบทบาทใดบทบาทหนึ่งเท่านั้น จึงจะถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจอย่างแท้จริง  ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงาน
ของยังสอดคล้องกับการศึกษาของภูศิษ  (2545) และการศึกษาของ ณัฐกานต์ พรรัตน์ และอภิญญา (2559) โดยให้เหตุผล
ว่าการที่บทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก  อาจเนื่องมาจากการวิจัยครั้งนี้เป็น
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และนักทรัพยากรมนุษย์อาจมีการพัฒนาบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในระดับตัวบุคคลเองและ
ระดับองค์การ อาจรวมไปถึงการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยังสอดคล้องกับงานของ พิรอร  (2558) ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่านักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาททั้ง 4 ด้าน ในระดับมาก มีความเห็นว่าบทบาทแบบดั้งเดิมไม่สามารถ
เติมเต็มความต้องการขององค์การที่ต้องการความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นเรื่อยๆ  หรืออาจมากขึ้นทวีคุณในยุค
ปัจจุบันได้อีกต่อไป จึงเป็นเหตุให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย ์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับบทบาทใหม ่โดยการ
รับบทบาทหน้าที่เป็นหุ้นส่วนเชิงธุรกิจ (Business partner) ผ่านการแสดงหน้าที่หลักใน 4 บทบาท ทั้งนี้ แม้ผลการศึกษา
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เชิงปริมาณจะพบว่า มีเพียงบทบาทผู้เช่ียวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์และบทบาทที่พึ่งของพนักงานที่มีผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนแต่ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่ซึมลึกถึงกันได้ บทบาททั้ง 4 จึงต้องไปด้วยกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับบริบทและ
สภาพแวดล้อมท่ีต้องเผชิญในปัจจุบันและอนาคต  

 เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษา การแสดงบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักทรัพยากรมนุษย์ สวทช .
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

1.1) การแสดงบทบาทด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากโครงสร้าง สวทช. มีหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ระดับฝ่าย คือฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร ท าหน้าที่น้ีโดยตรงเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
ในภาพรวมของ สวทช. อีกทั้งยังมีหน่วยงานระดับงาน คือ งานพัฒนาบุคลากรและองค์กรในแต่ละศูนย์แห่งชาติ ที่ท าหน้าที่
วางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับผู้บริหารของแต่ละศูนย์แห่งชาติ การแสดงบทบาทในด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สัญชยพร (2546) พบว่า อาจเนื่องมาจากการวางแผน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วน
เชิงกลยุทธ์ เป็นภารกิจอันดับแรกที่จะต้องปฏิบัติในกระบวนการจัดการ  ซึ่งมีความส าคัญและเป็นตัวก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันต้องเน้นการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารโดยเฉพาะด้านกลยุทธ์บุคคล ดังนั้นนักทรัพยากรมนุษย์จึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ค่อนข้างสูง 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของจ าเนียร (2549) ซึ่งได้จัดล าดับความส าคัญของบทบาทตามแนวคิดของ Ulrich ไว้ 4 ล าดับ
ตามความจ าเป็นและความเร่งด่วนที่จะต้องเรียนรู้ โดยอันดับที่ 1 คือบทบาทหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ เพราะเป็นบทบาทที่นัก
ทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องสร้างความสามารถในด้านนี้มากที่สุด เนื่องจากส่วนใหญ่มักขาดความรู้ด้านธุรกิจจนไม่สามารถ
เชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร 

 1.2) การแสดงบทบาทด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหาร ในระดับมาก อาจเนื่องจากเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของ
นักทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งการด าเนินงานตามบทบาทด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหารของ สวทช.  อยู่ภายใต้หน่วยงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ที่ช่ือว่า ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล มีลักษณะการจัดหน่วยงานแบบที่เรียกว่า ศูนย์บริการร่วม (shared 
service) ซึ่งจะท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้งานร่วมกันของหน่วยงานภายในแทน
การมีหน่วยงานรูปแบบเดียวกันนี้อยู่ในแต่ละหน่วยงานภายในเองอันเป็นการลดต้นทุนทรัพยากร  รวมถึงมีการด าเนินงาน 
ตลอดจนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรอยู่เสมอ จึงเป็นบทบาทที่ประจักษ์ในสายตา
บุคลากรทุกคน สอดคล้องกับแนวคิดของ Dave Ulrich ซึ่งเห็นว่าบทบาทนี้มักถูกมองว่าเป็นบทบาทที่ไม่ได้รับความส าคัญ
หากมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องกลยุทธ์แต่การท าให้บทบาทนี้บรรลุผลอย่างต่อเนื่องก็สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์การได้ 
(Ulrich,1997) และสอดคล้องกับงานศึกษาของภูศิษ (2545) ที่ศึกษาพบว่านักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาทด้านผู้เชี่ยวชาญ
ในการบริหารมากที่สุด และอยู่ในระดับมาก เพราะสอดคล้องกับความเป็นจริงว่านักทรัพยากรมนุษย์จะมีความถนัดหรือ
เช่ียวชาญในบทบาทดังกล่าวเพราะเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์โดยตรงและต้อง
ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่แม้ในการศึกษาจะไม่ได้มีการระบุถึงเกณฑ์ระดับไว้อย่างชัดเจน  แต่เป็น
การศึกษาที่พบว่าบทบาทด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหาร เป็นบทบาทที่นักทรัพยากรมนุษย์ได้แสดงอย่างชัดเจนคือ แสดง
บทบาทนี้มากที่สุด อย่างการศึกษาของ วีระวัฒน์ (2553) พบว่านักทรัพยากรมนุษย์ไทยมีบทบาทด้านผู้เช่ียวชาญในการ
บริหารมากที่สุด โดยให้เหตุผลว่า นักทรัพยากรมนุษย์ไทยท้ังในภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจยังเป็นแบบตั้งรับ กล่าวคือ เป็นผู้
ปฏิบัติที่เน้นงานที่เป็นกิจวัตรตามนโยบายขององค์กร ซึ่งช้ีว่านักทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่นัก
ทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีเชิงรุกได้ 

1.3) การแสดงบทบาทด้านที่พึ่งพิงของพนักงาน ในระดับมาก เป็นล าดับที่ 1 หรือมากที่สุด โดยเป็นความเห็นที่
ตรงกันทั้งนักทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์  อาจเนื่องมาจากเป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการของพนักงาน สวทช. มากที่สุด โดย สวทช. ได้ให้ความส าคัญกับ โดยการดูแล ตอบสนองความต้องการ และการ
พัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับภาพรวม โดยฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล และฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร  ส านักงาน
กลาง เช่น ดูแลเรื่องระบบเงินเดือนและสวัสดิการ ดูแลระบบการให้ค าปรึกษา  ดูแลการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะทั่วไป 
(common skills) ในเชิงนโยบายระดับองค์การ (corporate policy) และมี งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร ของแต่ละศูนย์
แห่งชาติทั้ง 4 แห่ง ท าหน้าที่ดูแลการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะเชิงเทคนิค (technical skills) ตามแต่เทคโนโลยีหลัก (core 
technology) ของแต่ละศูนย์แห่งชาติ รวมถึงให้ก าลังแก่พนักงานเพื่อสนับสนุนการท างานให้บรรลเุป้าหมาย และ สวทช. ยัง
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งต้องอาศัยบุคลากรผู้ที่มีความรู้ทางทักษะสูง  
(professional) เป็นทรัพยากรส าคัญ ดังนั้นการที่นักทรัพยากรมนุษย์ สวทช. แสดงบทบาทในด้านที่พ่ึงพิงพนักงานมากที่สุด
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จึงสอดคล้องกับ แนวคิดของ Dave Ulrich ที่เห็นว่าโดยเฉพาะในองค์การซึ่งมองว่าทุนทางปัญญา (intellectual capital) 
เป็นที่มาส าคัญของคุณค่า องค์การนั้นก็จะยิ่งทวีการให้ความส าคัญกับบทบาทนี้ (Ulrich,1997) การแสดงบทบาทในด้านที่
พึ่งพิงของพนักงาน ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัชฌกร (2553) และงานของพิรอร  (2558) งานทั้งสองช้ิน 
พบว่า นักบริหารทรัพยากรมนุษย์/นักทรัพยากรมนุษย์ แสดงบทบาทด้านที่พ่ึงพิงของพนักงานมากท่ีสุด และอยู่ในระดับมาก  

และ 1.4) การแสดงบทบาทด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ในระดับมาก เป็นล าดับที่ 4 หรือล าดับสุดท้าย  โดย
เป็นความเห็นท่ีตรงกันท้ังนักทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ อาจเนื่องจากเป็นบทบาทที่ไม่ได้มีการ
ตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรือมอบหมายให้นักทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงแต่เป็นการ
แสดงบทบาทโดยทางอ้อม หรือเป็นส่วนหนึ่งของงานซึ่งปฏิบัติอยู่แล้วในชีวิตประจ าวันเช่น นักทรัพยากรมนุษย์ของฝ่าย
บริการทรัพยากรบุคคล ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Coordinator) กับศูนย์แห่งชาติแต่ละแห่ง 
ก็จะท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวเช่ือมในด้านนโยบายจากส านักงานกลางกับแต่ละศูนย์แห่งชาติ  เป็นผู้ที่มีหน้าที่วิเคราะห์และ
จัดท ารายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร หรือนัก
ทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาบุคลากรและองค์กรของแต่ละศูนย์แห่งชาติเองก็เป็นผู้ที่ประสานความร่วมมือกับส านักงาน
กลางเป็นผู้ที่จัดเตรียมข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์แห่งชาติ  และเป็นผู้ที่
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนใหม่ ระบบและเครื่องมือต่างๆของศูนย์แห่งชาติเพื่อท าความเข้าใจแก่บุคลากรของศูนย์
แห่งชาติ การแสดงบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักทรัพยากรมนุษย์ สวทช. ด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงอยู่
ในระดับมาก แต่น้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับบทบาทอ่ืนๆ สอดคล้อง กับงานของ สัญชยพร (2546) โดยพบว่านักทรัพยากรมนุษย์
แสดงบทบาทด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก แต่น้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับบทบาทด้านอ่ืนๆ อาจเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ในการด าเนินการของนักทรัพยากรมนุษย์แต่ละคน   

2) จากผลการศึกษาสัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้มีส่วนในการ
รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 2.1) ด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ จากที่นักทรัพยากรมนุษย์ มี
ความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ล าดับที่ (1) ผู้บริหาร (2) นักทรัพยากรมนุษย์ (3) หัวหน้าสายงาน (4) บุคลากรทั่วไป (ร้อยละ 61.88, 52.50, 51.88 
และ 16.88 ตามล าดับ)   ส่วนบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) ผู้บริหาร (3) หัวหน้าสายงาน (4) 
บุคลากรทั่วไป (ร้อยละ 62.79, 54.36, 49.83 และ 15.07 ตามล าดับ) สอดคล้องกับงานของ พิรอร (2558) ซึ่งเห็นว่า การ
แสดงบทบาทหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความจ าเป็นที่จะต้องท างานร่วมกับผู้บริหารสายงานต่างๆ  
รวมทั้งหัวหน้างาน เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานอื่นๆ และหัวหน้างานตามสายงานต่าง ๆ น้ัน เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงาน
และรู้ถึงความต้องการหลักของงานและของพนักงานในสายงานของตน และเมื่อนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องการที่จะปรับ
บทบาทเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ย่อมต้องเป็นมือซ้ายหรือมือขวาที่นอกจากจะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (ในนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง) หรือระดับรองลงมาก็ควรจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาของผู้บริหารสายงาน หรือหัวหน้าสายงานนั้น 
ๆ  สอดคล้องกับงานของ วีระวัฒน์ (2553) ซึ่งเห็นว่า การจะท าให้นักทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาทหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ได้นั้น
ไม่สามารถท าได้โดยล าพัง แต่ต้องอาศัยผู้บริหารระดับสูงขององค์การและผู้บริหารในสายงานหลักที่ควรให้โอกาสนัก
ทรัพยากรมนุษย์ได้ร่วมคิดร่วมท าด้วย สอดคล้องกับงานของ Hunter et al. (2006 อ้างโดย นิสดารก์, 2552)  ที่เห็นว่า
หัวหน้าสายงานมีบทบาทในด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์มากพอๆกันกับนักทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Ulrich 
(1997) ซึ่งมองว่า การรับผิดชอบด าเนินการด้านกลยุทธ์หรือการท ากลยุทธ์ให้ส าเร็จ  เป็นการแบ่งเท่าๆกันระหว่างนัก
ทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้าสายงาน ที่เป็นเสมือนหุ้นส่วนกัน โดยใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะตนท างานร่วมกันเป็น
ทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

2.2) ด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหาร  จากที่นักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) 
หัวหน้าสายงาน (3) ผู้บริหาร (4) บุคลากรทั่วไป (ร้อยละ 73.75, 47.50, 38.75 และ 8.75 ตามล าดับ) ส่วนบุคลากรที่ไม่ใช่
นักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ล าดับที่ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) ผู้บริหาร (3) หัวหน้าสายงาน (4) บุคลากรทั่วไป (ร้อยละ 75.57, 47.99, 38.62 
และ 7.85 ตามล าดับ) สอดคล้องกับงานของ Hunter et al. (2006 อ้างโดย นิสดารก์, 2552)  ในบทบาทผู้เช่ียวชาญ
ทางการบริหาร นักทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทมากกว่าหัวหน้างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ  Ulrich (1997) ซึ่งมองว่า 
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หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การ (corporate HR) ซึ่งมีลักษณะเป็นหน่วยบริการร่วม (shared service 
organization) เป็นส่วนรับผิดชอบหลัก 

2.3) ด้านที่พ่ึงพิงของพนักงาน จากท่ีทั้งนักทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็น
ตรงกันว่า สัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านที่พึ่งพิงของพนักงาน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้คือ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) หัวหน้าสายงาน (3) ผู้บริหาร (4) บุคลากรทั่วไป (ในมุมมองนัก
ทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 68.13, 41.25, 30.00 และ 25.63 ตามล าดับ ส่วนในมุมมองบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ 
ร้อยละ 66.25, 47.18, 27.99 และ 21.31 ตามล าดับ) สอดคล้องกับงานของ Ulrich (1997) ที่เห็นว่า นักทรัพยากรมนุษย์ที่
จะเป็นที่พึ่งพิงของพนักงานได้ต้องสามารถเชื่อมโยงการช่วยเหลือพนักงานเข้ากับความส าเร็จขององค์การ  พร้อมทั้งมีความ
พยายามที่เขา้ใจและเติมเต็มความต้องการของพนักงาน รวมถึงสนับสนุนให้และฝึกฝนให้หัวหน้างานในส่วนงานอ่ืนๆสามารถ
ท าแบบตน โดยนักทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้าสายงาน (line managers) ที่เป็นท่ีพึ่งพิงของพนักงานจะต้องด าเนินกิจกรรม
หลัก คือ การฟัง ตอบสนองและหาแนวทางที่จะน ามาซึ่งทรัพยากรที่พนักงานต้องการ ไปในเชิงสร้างสรรค์ เสมือนเป็น
เจ้าของธุรกิจ ช่วยรักษาข้อผูกพันทางจิตใจหรือสัญญาใจระหว่างพนักงานกับบริษัท  และให้เครื่องมือใหม่ๆแก่พนักงานที่จะ
ท าให้สามารถบรรลุความคาดหวังได้มากขึ้น แต่ไม่สอดคล้องกับงานของ Hunter et al. (2006 อ้างโดย นิสดารก์, 2552) ที่
เห็นว่า หัวหน้าสายงานจะมีบทบาทมากกว่านักทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพนักงานมากกว่า โดยสาเหตุที่
อาจท าให้ไม่สอดคล้องเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากสาเหตุอย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง นักทรัพยากรมนุษย์ สวทช. ท้ัง
จากส านักงานกลางและศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 แห่ง ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นที่พ่ึงพิงของพนักงานเด่นชัด เช่น ดูแล
ความสัมพันธ์กับบุคลากรโดยจัดกิจกรรมส าหรับบุคลากร สวทช. รวบรวมค าติชมเพื่อศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 
ด าเนินงานอ่ืนๆ ตามค าร้องขอ รวมถึงการให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ ของบุคลากร, จัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลอ้ง
กับความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากร, ดูแล-สนับสนุนให้ในศูนย์แห่งชาติมีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี โดยดูแลเอาใจ
ใส่ให้ก าลังใจแก่บุคลากร เพื่อสนับสนุนการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ขององค์กร เป็นต้น จากการด าเนินงานตาม
บทบาทดังกล่าวข้างต้นท าให้นักทรัพยากรมนุษย์มีความใกล้ชิดกับพนักงาน นักทรัพยากรมนุษย์จึงถูกมองว่ามีส่วนในการ
รับผิดชอบในบทบาทด้านท่ีพึ่งพิงของพนักงานมากกว่าหัวหน้าสายงาน ประการที่สอง  สวทช. มีลักษณะโครงสร้างองค์การ
แบบวิชาชีพ (Professional Bureaucracy) ตามแนวคิดของ Mintzberg (2003 อ้างโดย อัมพร, 2553) ซึ่งเน้นอาศัยทักษะ
หรือความช านาญที่เป็นมาตรฐาน อ านาจขององค์การจะขึ้นอยู่กับความรู้ความเช่ียวชาญ (expertise) และมีมาตรฐานของ
ทักษะ (Standardization of skills) ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้ทางทักษะสูง (professional) และใช้เทคโนโลยีฐานความรู้ 
(Knowledge-based) จึงมีการกระจายอ านาจค่อนข้างสูง บุคลากรกลุ่มวิจัยและวิชาการซึ่งเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ของ 
สวทช. จึงเปรียบเสมือนเป็นส่วนปฏิบัติการหลัก (operating core) ซึ่งมีมาตรฐานทักษะ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ที่เรียนมาใช้ในการท างานให้เหมาะสม จึงไม่ต้องการการควบคุมการสั่งการอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา   เมื่อ
ประกอบกับการรับรู้ถึงการแสดงบทบาทที่พึ่งพิงของพนักงานจากนักทรัพยากรมนุษย์ในเหตุผลแรก  จึงท าให้นักทรัพยากร
มนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์มองว่านักทรัพยากรมนุษย์มีส่วนในการรับผิดชอบในบทบาทด้านที่ท่ีพึ่งพิงของ
พนักงานมากกว่าหัวหน้าสายงาน  

และ 2.4) ด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง จากท่ีนักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) ผู้บริหาร (2) หัวหน้า
สายงาน (3) นักทรัพยากรมนุษย์ (4) บุคลากรทั่วไป (ร้อยละ 65.00, 52.50, 47.50 และ 13.13 ตามล าดับ) ส่วนบุคลากรที่
ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ มีความเห็นว่า ผู้มีส่วนในการรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ล าดับที่ (1) นักทรัพยากรมนุษย์ (2) ผู้บริหาร (3) หัวหน้าสายงาน (4) บุคลากรทั่วไป (ร้อยละ 64.23, 60.37, 
43.76 และ 13.36 ตามล าดับ)  กรณีความคิดเห็นของนักทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับงานของ Hunter et al. (2006 อ้าง
โดย นิสดารก์, 2552) ที่เห็นว่า หัวหน้าสายงานมีบทบาทในด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงมากพอๆกันกับนักทรัพยากร
มนุษย์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Ulrich (1997) ที่มองว่า หัวหน้าสายงานมีบทบาทในด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
มากใกล้เคียงกันกับนักทรัพยากรมนุษย์ โดยในงานของ Ulrich ระบุว่านักทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้มีความรอบรู้ในบทบาทด้าน
ผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัว และงานของนักทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนในความคิดเห็นของบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ นักทรัพยากรมนุษย์มีส่วนรับผิดชอบบทบาทด้านผู้
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหัวหน้าสายงานและมากเป็นล าดับที่ 1 จึงไม่สอดคล้องกับงานของ Ulrich (1997) และ 
Hunter et al. (2006 อ้างโดย นิสดารก์, 2552) โดยอาจมีสาเหตุมาจากนักทรัพยากรมนุษย์ สวทช. เป็นผู้มีส่วนส าคัญใน
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่สะท้อนการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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อาทิ เป็นผู้วางแผนและด าเนินงานโปรแกรมการพัฒนาและฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ตามแผนกลยุทธ์  แบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนใหม่ในระบบและเครื่องมือต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร เป็นต้น การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนที่บุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์รับรู้ได้ถึงการเป็นผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ซึ่งปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1) นักทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ มีความคิดเห็นตรงกันว่า นัก
ทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาททั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหาร ด้านที่พึ่งพิงของ
พนักงาน และด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง  ในระดับมาก 2) ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์เอง มองว่านักทรัพยากรมนุษย์
มีสัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ในล าดับที่ 2 ด้านผู้เช่ียวชาญในการบริหาร และด้านที่พึ่งพิง
ของพนักงาน ในล าดับที่ 1 และด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ในล าดับที่ 3 ส าหรับมุมมองบุคลากรที่ไม่ใช่นักทรัพยากร
มนุษย์ มองว่านักทรัพยากรมนุษย์มีสัดส่วนในการรับผิดชอบต่อบทบาทด้านหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์  ด้านผู้เช่ียวชาญในการ
บริหาร ด้านท่ีพึ่งพิงของพนักงาน และด้านผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ในล าดับที่ 1 ทุกด้าน 
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1) แบบสอบถามตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่างนักทรัพยากรมนุษย์มีจ านวนน้อย และส่วน ใหญ่เป็นนักทรัพยากร
มนุษย์สังกัดศูนย์แห่งชาติ จึงอาจท าให้ข้อมูลมีความโน้มเอียงไปท่ีข้อมูลของนักทรัพยากรมนุษย์สังกัดศูนย์แห่งชาติ แทนนัก
ทรัพยากรมนุษย์สังกัดส านักงานกลางซึ่งเป็นสังกัดซึ่งมีจ านวนนักทรัพยากรมนุษย์มากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1) สวทช  .ควรสนับสนุนให้หัวหน้าสายงาน และนักทรัพยากรมนุษยไ์ด้แสดงบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในบทบาทด้านที่พ่ึงพิงของพนักงานร่วมกันมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะองค์การที่มีโครงสร้ าง
องค์การแบบวิชาชีพ  (Professional Bureaucracy) หรือมีภารกิจที่ ใกล้ เคียงกัน เช่น  องค์การมหาชน ในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2) ควรใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้ าโดยบ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัด

พะเยา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมมนากลุ่มจากตัวแทนผู้น ากลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ า เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการวิเคราะห์ SWOT 

ผลการศึกษาพบว่า บ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ างิมและแม่น้ าเงินท่ีไหลโอบ
หมู่บ้านทั้ง 2 ด้าน บ้านดอนเงินประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย น้ าท่วมหลากใน   
ฤดูฝน การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง และการใช้สารเคมีในการปลูกพืช ชุมชนจึงยึดหลักการจัดการแบบมีส่วนร่วมจัดตั้ง
คณะกรรมการของหมู่บ้านร่วมกันก าหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากน้ ารวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า    
มีการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน มีการผสมผสานการใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การจัดการ
ระบบเหมืองฝายมีชีวิต ส าหรับเครื่องมือบริหารจัดการน้ าที่ไม่ใช่โครงสร้าง ได้แก่ แผนและแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล และกฎระเบียบเหมืองฝาย   

ผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น เมื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ พบว่า 
มี 2 ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนประสบผลส าเร็จ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิกคนรุ่นต่างๆ ภายในชุมชน      การมี
ส่วนร่วม การเรียนรู้ ระบบการบริหาร และรูปแบบการท างาน ส่วนปัจจัยภายนอก พบว่า หน่วยงาน องค์กรต่างๆ    เข้ามา
มีส่วนร่วมกับชุมชน การจัดประชุมให้ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและการปรับใช้กฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ 

 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน  บ้านดอนเงิน  

 
Abstract 

This research aimed to study the lessons of water resource management in Ban Don Ngoen, 
Tambon Oi, Amphoe Pong, Phayao. This study is a quality research conducted by collecting data from in-
depth interviews and group discussions with group leaders and staffs from the agencies involved in the 
water resource management. The research tool was a data recorder. The data was analyzed according to 
qualitative analysis methods including classification and clustering, comparison, relationship analysis, 
study of cause and effect, and SWOT analysis. 

The study results indicated that Ban Don Ngoen, Tambon Oi, Amphoe Pong, Phayao is located 
along the riversides of the Ngim River and Ngoen River that are flowing around the two villages. Ban Don 
Ngoen faced water resource problems such as forest destruction, flooding in the rainy season, water 
shortage in the dry season, and the use of chemicals in the crop. Therefore, the community had adopted 
the participatory management by establishing village committees to mutually set up rules and regulations 
for water usage and conserving water resources by learning from both internal and external community. 
There was an integration of using structural water management tools including the management of alive 
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irrigation ditch system as well as non-structural water management tools including integrated water 
resource management plans and approaches, communications, information sharing and regulations of the 
irrigation ditch. 

The results of community water resource management leaded to changes in the community in 
terms of economy, resources, environment, society, culture and local wisdom. When analyzing the 
success factors, there were two factors that resulted in the success of the community: 1) Internal factors 
including community leaders, community members of various generations, participation, learning, 
management systems, and working styles 2) External factors including involvement of agencies and 
organizations in the community, knowledge-based meeting, budget or resource supports, establishing of 
the network for conflict resolution and applying regulations of government agencies. 
 

Keywords: Community water resource management, Ban Don Ngoen 
 
บทน า 

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ        
สาเหตุส าคัญประการหนึ่งมาจากการเร่งรัดพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้ไม่ค านึงถึงผลกระทบในภาพรวมอย่างแท้จรงิ และ
เป็นไปโดยขาดการวางแผนจัดการด้านต่างๆ อย่างพอเหมาะพอดี เป็นผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 
ฟุ่มเฟือย ขาดจิตส านึก และเกินขีดความสามารถของทรัพยากรที่จะฟื้นฟูได้ ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
เพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรน้ าก็เช่นกัน พบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท่ีไร้รูปแบบและทิศทางที่ชัดเจนโอกาศที่จะประสบ
ผลส าเร็จเป็นไปได้ยาก ในประเทศไทยมีหลายชุมชนที่ประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรน้ าทั้งน้ าท่วม น้ าหลาก น้ าแล้งและ
คุณภาพน้ าทั้งนี้ เนื่องจากขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีอีกหลายชุมชนที่มีการจัดการที่ดีสามารถจัดการต่อปัญหา
ดังกล่าวได้ จนมีบทเรียนที่ดีๆ ดังที่ กรมทรัพยากรน้ า (2555ก และ 2555ข) และสัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2560 และ 
2561) ได้เคยศึกษาไว้ในพื้นที่ลุ่มน้ าต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2561 ได้แก่ ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าวัง ลุ่มน้ ายม ลุ่มน้ าน่าน 
และก าลังจะศึกษาในลุ่มน้ าปิง ในปี พ.ศ. 2561 เห็นว่าบทเรียนต่างๆ น่าจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการประยุกต์และ
ต่อยอดการน าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ต่อไป   

บ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีล าน้ าไหลโอบทั้งสองด้าน คือทางทิศตะวันออกเป็น “ล าน้ างิม” 
และอีกสายหนึ่งคือ “ล าน้ าเงิน” อยู่ทางทิศตะวนัตก ไหลลงมาบรรจบกันทั้งล าน้ าเงินและล าน้ างิมเปรียบเสมือนเส้นเลอืดใหญ่
ของชุมชน บ้านดอนเงินจึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถท าการเกษตร ท านา ท าไร่ ท าสวน ตามสองฝากฝั่งของ  
ล าน้ าทั้งสองสายได้ตลอดทั้งปี เป็นชุมชนปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมหลาก เนื่องจากป่าต้นน้ าถูกท าลาย แต่คนในชุมชนได้
รวมตัวกันแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางต่างๆ อย่างเข้มแข็งและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันสร้าง ฝายมีชีวิต      
เพื่อส่งน้ าให้คนในชุมชนได้ใช้สอยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การปลูกป่าชุมชนและป่ากินได้ การตั้งคณะกรรมการในหมู่บ้าน 
มีแผนการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อการใช้สอยของคนในชุมชน นอกจากนี้ สิ่งที่ท าให้การขับเคลื่อน
เรื่องน้ าของชุมชนมีความน่าสนใจ คือ การให้ความร่วมมือหรือการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐภายใต้ความเข้าใจในวิถีชีวิต
ของชุมชนอย่างลึกซึ้ง ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรน าเสนอและยกระดับเป็นประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเวทีต่างๆ ต่อไป 

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีขึ้นเพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้ าโดยบ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  

 
วิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อถอดบทเรียนชุมชนทีม่ีการจัดการทรัพยากรน้ าที่ดี 
เกณฑ์ในการการคัดเลือกชุมชน มีดังนี ้ 

1) เป็นพื้นทีเ่คยประสบปัญหาและมีความรุนแรงของปัญหา 
2) เป็นพื้นที่ท่ีสามารถแก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จ    
3) เป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหา  
4) มีการให้ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน/จิตอาสา 
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5) เป็นพื้นที่ท่ีมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
6) เป็นพื้นที่ท่ีมีกลุ่ม กลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
7) เป็นพื้นที่ท่ีมีการประสานงานกับหน่วยงาน/ภาคีหรือเครือข่ายต่างๆ ได้ 

ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าในบ้านดอนเงิน ได้แก่ ผู้น าชุมชน จ านวน 5 คน 
สมาชิกบ้านดอนเงิน จ านวน 20 คน และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนท่ี จ านวน 5 คน  

เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก และแบบบันทึกข้อมลู โดยมปีระเด็นดังนี ้
1) บริบทของพื้นที ่
2) สถานการณ์ปัญหาเดมิและผลกระทบ 
3) รูปแบบ วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4) นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ 
5) กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุ่ม องค์กร) และบทบาทของหน่วยงานภาคี   
6) การเรียนรู้ของชุมชน  
7) เครื่องมือการจัดการทรัพยากรน้ า  
8) ผลการด าเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน 
9) อุปสรรค ท่ีเกิดและการแก้ไข  
10)  ปัจจัยต่อความส าเร็จ 

วิธีการเก็บข้อมูล ท าการสมัภาษณ์ และจัดสมัมนาแบบมีส่วนร่วม (เวทีชาวบา้น) 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูล 

การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการวิเคราะห์ SWOT 
 

ผลการวิจัย 
1. บริบทของพ้ืนที่ 

1.1 ประวัติบ้านดอนเงิน มีความเป็นมาจากกลุ่มบ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างฝั่งแม่น้ างิมและแม่น้ าเงิน 
ซึ่งเป็นสันดอนอยู่ระหว่างกึ่งกลาง เริ่มแรกมีประชากรเพียง 6 หลังคาเรือน ต่อมามีประชากรอพยพมาจากเมืองเชียงแสน 
เมืองน่าน เมืองพง เช้ือสายมาจากไทยลื้อ ในปี พ.ศ. 2533 มีจ านวนหลังคาเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 311 หลังคาเรือน กลายเป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่ ทางการจึงได้มีค าสั่งแยกหมู่บ้านดอนเงินออกเป็น หมู่บ้านดอนเจริญ หมู่ 13 เพื่อสะดวกต่อการปกครอง 

1.2 ที่ตั้งของบ้านดอนเงิน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ างิมและแม่น้ าเงิน อยู่ในเขตการปกครองของ อบต.ออย มีพื้นที่
ติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆ ดังนี ้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ บ้านดอนเจรญิ หมู่ที่ 13 ต าบลออย 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ต าบลออย  
ทิศตะวันใต้และตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12 ต าบลออย 

2. สถานการณ์ปัญหาเดิมและผลกระทบ 
จาก ถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถางตัดไม้ท าลายป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้ าที่อยู่เหนือชุมชนปัญหา พื้นที่ป่าต้นน้ าหลายแห่ง

และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม เช่น การถางป่าต้นน้ าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
การใช้สารเคมีในการเตรียมพื้นท่ีและปลูกพืช จนสภาพป่าต้นน้ าเสื่อมโทรมเป็นบริเวณกว้าง ปัญหาในเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อ
น้ าท่วมหลากในพื้นที่ การขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาเรื่องคุณภาพน้ า ดังนี ้

12.  น้ าป่าไหลหลากและท่วมพื้นท่ีการเกษตรในหมู่บ้านเกือบทุกปี เป็นผลต่อเนื่องจากพ้ืนท่ีป่าต้นน้ าถูกท าลาย 
ไม่มีพืชยึดหน้าดินท่ีช่วยชะลอการไหลของน้ า การขาดงบประมาณในการสร้างฝายชะลอการไหลของน้ า แม้ป่าต้นน้ าเงินจะ     
ถูกท าลายลงไปมาก แต่เนื่องจากเป็นล าน้ าใหญ่ กระแสน้ าไม่แรงมากเหมือนป่าจากต้นน้ างิม แต่เมื่อน้ าเงินไหลลงมาบรรจบกับ  
น้ างิมตรงท้ายหมู่บ้าน ท าให้เกิดน้ าท่วมขังพื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมฝั่ งน้ าเสียหายประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด  

2.2 ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาภัยที่เกิดขึ้นเป็นผลเช่ือมโยงกับการที่พื้นท่ีป่าต้นน้ าถูกท าลายท าให้ปริมาณ
ฝนท่ีตกในพื้นท่ีน้อยมาก รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอากาศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนกระทั่งปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้น
คือ ฤดูแล้งยาวนาน เนื่องจากฝนมาล่าช้ากว่าปกติ ท าให้ต้นกล้าเสียหายแห้งตาย ส่วนครัวเรือนที่มีแปลงติดล าน้ าสามารถ   
สูบน้ ามาใช้เลี้ยงกล้าได้ในช่วงแรก แต่เมื่อนานเข้าน้ าเหลือน้อยลง ไม่สามารถสูบมาใช้ได้ ความรุนแรงของปัญหาก่อให้เกิด
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ปัญหาขยายใหญ่ เมื่อมีการขโมยสูบน้ าจากล าเหมืองที่ตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกมาใช้ เพื่อรักษาพืชที่ก าลังจะตาย ซึ่งหมายถึง
เงินทุนและรายได้ที่ก าลังจะสูญสลายไป พบความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 

2.3 ปัญหาด้านคุณภาพน้ า การปนเปื้อนของสารเคมีเกษตรในแหล่งน้ า จากการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ าเพื่อปลูกพืช
ไร่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากอย่างกว้างขวาง ท าให้สารเคมีไหลลงมาปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ชนิดของสารเคมีที่พบ
ส่วนใหญ่เป็นสารก าจัดวัชพืชประเภทพาราควอท 

3. รูปแบบ วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กระบวนการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนเป็นแบบมีส่วนร่วม เกิดขึ้นได้โดยการน าของผู้ใหญ่บ้าน คือ นายค ามูล 

อินถา และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คือ นางสาวนารี เวียงค า เป็นแกนน าที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และได้น าองค์ความรู้ 
แนวคิด และรูปแบบการจัดการน้ าที่น่าสนใจมาเผยแพร่บอกต่อ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่าง   
คนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการน้ า และปลุกจิตส านึกของสมาชิกชุมชนให้ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของป่าและผลกระทบของการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ า การใช้สารเคมีในการเกษตร ซึ่งส่งผลต่อปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วมหลาก 
และการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ า มีการพูดคุยในวงต่างๆ เช่น ประชาคมประจ าเดือนของหมู่บ้าน การประชุมสมาชิก
เหมืองฝาย การประชุมกรรมการหมู่บ้าน การใช้เสียงตามสายในการเผยแพร่ ส่งผลให้ชาวบ้าน 1) รู้และเข้าใจถึงสาเหตุที่มา
ของปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุที่เกิด 2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดการน้ าที่เป็น
แบบฉบับของบ้านดอนเงินโดยเฉพาะ ดังนี้ (1) การจัดการน้ าต้องค านึงการเข้าไปใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน      
(2) การจัดการน้ าที่ค านึงถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและต้องด าเนินการภายใต้บทบาทการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในชุมชน
ที่ล้วนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการน้ า (3) การจัดการน้ าภายใต้แนวคิดพอเพียง ใช้น้ าอย่างพอดี (4) การใช้สิ่งก่อสร้าง 
ในการจัดการน้ าจะต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ และ (5) การยึดเอากลุ่มเหมืองฝายเป็นองค์กรที่มีบทบาท
หลักในการจัดการน้ า  

4. นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ 
ชาวบ้านดอนเงินยึดเอากฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ าฝาย หรือมีช่ือเฉพาะว่า “กฎระเบียบเหมืองฝาย”    

ร่องหินและล าเหมืองสายต่างๆ ที่สร้างด้วยน้ าพักน้ าแรง “ฝายร่องหิน” เป็นธรรมนูญส าคัญในการใช้น้ าจากของปู่ย่าตาทวด-
ของชาวบ้านดอนเงิน กลุ่มผู้ใช้น้ าเหมืองฝายประกอบด้วย สมาชิกผู้ใช้น้ าที่เรียกกันว่า “ลูกฝาย” กับหัวหน้าเหมืองที่แบ่งเป็น 
“แก่หมือง” (มีทั้งหมด 10 คน เป็นแก่เหมืองใหญ่ 6 คน และแก่เหมืองเล็กอีก 4 คน) และ “แก่ฝาย” ซึ่งมีเพียงคนเดียวปัจจุบัน
เรียกว่า “ประธานเหมืองฝาย”  

ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบเหมืองฝายให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์มากยิ่งขึ้น     
เช่น ได้มีการแบ่งประเภทพื้นที่รับน้ าจากที่เคยมีเพียงที่นา แต่ปัจจุบันลูกฝายได้มีการผลิตที่หลากหลายมากขึ้น มีพื้นที่การ
ผลิตที่ต้องการรับน้ าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการขยายไปยังการประกอบธุรกิจอื่นๆ จึงได้มีการระบุประเภทของพื้นที่รับน้ าเพิม่ขึน้ 
ได้แก่ ที่นาฤดูแล้ง )นาปรัง (ที่ไร่ ที่สวน บ่อน้ า สระน้ า โรงแรม เป็นต้น ขณะเดียวกันได้มีการปรับจ านวนเงินตามค่าของเงิน

ติในที่ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า ท้ังค่าบ ารุงและค่าปรับ เในปัจจุบันตามม พื่อความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
ในการดูแลเหมืองฝาย หรือในกรณีของการลักลอบใช้น้ าของชาวบ้านที่ไม่ใช่สมาชิกของฝายร่องหินเมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่เกิด
ภัยแล้งอย่างรุนแรง คณะกรรมการเหมืองฝายได้มีมติให้มีการปรับกฎระเบียบอีกครั้ง โดยได้ก าหนดโทษของผู้ลักลอบใช้น้ า
จาก 500 บาท เพิ่มเป็น 10,000 บาท ท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎของผู้ที่เป็นสมาชิกฝายร่องหินขึ้นซ้ าอีก   

5. กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (องค์กร/กลุ่ม) 
กลไกการบริหารจัดการองค์กรในการจัดการน้ าของชุมชนบ้านดอนเงิน มีหลายองค์ประกอบ แต่ที่เป็นส่วนส าคัญ 

หรือมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ าของชุมชนบ้านดอนเงิน คือ “กลุ่มผู้ใช้น้ าฝายร่องหิน” หรือ 
“องค์กรเหมืองฝาย” ซึ่งถือเป็นองค์กรทางสังคมที่มีการสืบทอดและแสดงความต่อเนื่องออกมาได้อย่างชัดเจนและยาวนาน      
มีกระบวนการ จัดตั้งองค์กรที่ให้อ านาจและหน้าที่ในระบบจัดการเหมืองฝาย มีการสร้างกลุ่มผู้ปกครองของชุมชนในนามของ
ชุมชนเอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์จากน้ า 

องค์กรเหมืองฝายบ้านดอนเงินจะมี “แก่ฝาย” เป็นผู้น า หรือเป็นประธานในการควบคุมการท างานขององค์กร
เหมืองฝายทั้งองค์กร มีบทบาทการจัดการเปิด-ปิดฝาย ดูแล ควบคุมและสื่อสารกับ “แก่เหมือง” ซึ่งเป็นผู้น าที่ดูแลจัดการ   
ล าเหมืองแต่ละเส้น ซึ่งท าหน้าที่เหมือนแก่ฝาย แต่จะดูแลเฉพาะล าเหมืองที่รับผิดชอบ “แก่เหมืองใหญ่” จะดูแล ควบคุม
และสื่อสารกับ “แก่เหมืองกลาง” และสมาชิกผู้ใช้น้ า รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีต าแหน่งเป็นกรรมการ    
ลุ่มน้ าด้วยนั้น ได้มีการประสานและระดมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งท้องที่ /ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
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จังหวัด อ าเภอ อบต. อบจ. กรมทรัพยากรน้ า รวมถึงภาคีเครือข่ายชุมชนจัดการน้ าทั่วประเทศ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนหรือ
ทรัพยากรด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการจัดการน้ า  

บทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมในการควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดการน้ าของชาวบ้านดอนเงิน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน 
คือ ด้านการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากน้ าให้แก่ทุกคนในชุมชนอย่างทัดเทียมและทั่วถึง ด้านการดูแลรักษาป่าต้นน้ าและ
ระบบนิเวศของพื้นที่ต้นน้ าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ต้นน้ าของลุ่มน้ ายม    

6. การเรียนรู้ของชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  
6.1 การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน การเรียนรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดกันมา โดยการเรียนรู้จะเกิดขึน้

เมื่อคนในชุมชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาในการขับเคลื่อนการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดการ
องค์กรเหมืองฝาย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนของสังคมล้านนา ซึ่งบ้านดอนเงินถือเป็นชุมชนที่สามารถสืบทอดองค์ความรู้ส่วนนี้ไว้ได้อย่างดีและสามารถปรับใช้ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ต่างๆ 

6.2 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายนอกชุมชน ชุมชนบ้านดอนเงินถือเป็นชุมชนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
อย่างมาก จึงท าให้เกิดการประสานความร่วมมือ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ า เช่น การส่งตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ าของกรมทรัพยากรน้ า จนกระทั่งพี่นารี 
เวียงค า ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ าตัวแทนภาคเกษตรกร น ามาซึ่งโอกาสในการเข้าถึงทุนหรือทรัพยากรต่างๆ 
ขององค์กร การศึกษาดูงานแบบอย่างฝายมีชีวิตที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น 

7. เคร่ืองมือการจัดการทรัพยากรน้ า การจัดการทรัพยากรน้ าของบ้านดอนเงนิ มีเครื่องมือทั้งรูปแบบเชิงโครงสร้าง 
และที่ไม่ใช่โครงสร้าง ดังนี้  

7.1 เคร่ืองมือการจัดการทรัพยากรน้ าเชิงโครงสร้าง ของบ้านดอนเงินมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ทุกประเภท 
ล้วนเป็นกระบวนการจัดการน้ าที่มีความผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ ท าให้สามารถจัดการและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างสมดุล เครื่องมือดังกล่าวได้แก่ 

ฝายน้ าล้น ฝายในบ้านดอนเงินมี 2 รูปแบบ ได้แก ่
1) ฝายน้ าล้นแบบคอนกรีต มีอยู่แห่งเดียวในหมู่บ้าน ช่ือ “ฝายร่องหิน” เป็นฝายที่ส านักพัฒนาแหล่งน้ า 

กรมชลประทาน ได้เข้ามาสร้างให้กับชาวบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นการปรับปรุงฝายเก่าแก่เกือบร้อยปีของบ้านดอนเงิน 
เดิมท าจากไม้และก้อนหิน หลังจากเปลี่ยนเป็นคอนกรีต แม้จะมีข้อดีตรงที่ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย และข้อเสียคือ ความแปลก
แยกระหว่างตัวฝายกับระบบนิเวศบริเวณที่ฝายตั้งอยู่ ท าให้น้ าใต้ดินมีน้อยลง และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติลดลง  

2) ฝายมีชีวิต เริ่มสร้างเมื่อปี 2558 แล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 มีอยู่ 2 แห่งในหมู่บ้าน มีขนาดใหญ่  
แห่งหนึ่งตั้งในอยู่ในล าน้ างิม และขนาดเล็กอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในห้วยบริเวณพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน ฝายมีชีวิตเป็นภูมิปัญญา 
ของชุมชนชาวนครศรีธรรมราช มีความพิเศษกว่าฝายทั่วไป เนื่องจาก เป็นเป็นฝายน้ าล้นช่วยยกระดับน้ าขึ้นและชะลอน้ าที่
ไหลมาจากฝายน้ าล้นแบบคอนกรีต ท าให้มีน้ าผ่านตลอดเวลา แตกต่างจากฝายของชลประทาน (นอกจากโครงสร้างแข็ง    
ท าด้วยปูน เหล็ก ยังท าสูง ปิด-เปิดน้ าเป็นเวลา จึงท าให้น้ านิ่ง น้ าจะตายกลายเป็นน้ าเน่าในที่สุด) ตัวฝายที่กั้นล าน้ าจะใช้   
ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างปักในระหว่างล าน้ าและปลูกต้นไทรอยู่สองฝั่งเพื่อให้รากไทรเป็นตัวยึดโครงสร้างฝาย ส่วนด้านท้ายฝาย
ท าเป็นบันไดปลาโจนเพื่อให้ปลาสามารถกระโจนขึ้นมายังหน้าฝายได้  

7.2 เคร่ืองมือบริหารจัดการน้ าที่ไม่ใช่โครงสร้าง ของบ้านดอนเงิน มีหลากหลายประเภท ดังนี้ 
1) แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน โดยการรวบรวมทางเลือกต่างๆ 

และจัดท าแผน ทั้งแผนในระดับหมู่บ้าน และแผนที่ตัวแทนหมู่บ้านซึ่งเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ า ได้เสนอและบรรจุเข้าเป็น
แผนโครงการของคณะกรรมการลุ่มน้ า ซึ่งจะมีการพิจารณาและด าเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ าต่อไป  

2) การสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารสนเทศ รวมถึงการรณรงค์ในวงประชุมต่างๆ 
รวมถึงการสื่อสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านอย่างเป็นประจ า เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของสมาชิกหมู่บ้านในการใช้ประโยชน์จากน้ าด้านต่างๆ   

3) กฎระเบียบเหมืองฝายของกลุ่มผู้ใช้น้ าฝายร่องหิน ในฐานะเครื่องมือก ากับดูแลทั้งในด้านการใช้และ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ด้านคุณภาพน้ า ด้านการให้บริการน้ า และด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ 
องค์กรเหมืองฝายซึ่งมีกฎระเบียบเหมืองฝายที่เข้มแข็งยังเป็นเครื่องมือในการจัดการน้ าอีกหลายด้าน ได้แก่ การก าหนด
บทลงโทษ การจัดสรรและการก าหนดปริมาณการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าในกลุ่มต่างๆ  

8. ผลการด าเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน 
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จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าเกิดจากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของผู้เกี่ยวข้อง
ในบ้านดอนเงิน ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้  

8.1 มิติทางเศรษฐกิจ การจัดการน้ าอย่างมีประสทิธิภาพของบ้านดอนเงินมีน้ าอุปโภคและบรโิภคใช้ตลอด  ทั้ง
ปี ท าให้ครัวเรือนมีรายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง แม้ว่าในช่วงสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านจะต้องใช้น้ าอย่างประหยัดและ
ละเว้นการปลูกพืชบางประเภทในฤดูแล้งก็ตาม แต่ชาวบ้านสามารถหาพืชที่ท ารายได้อื่นๆ มาทดแทนพืชชนิดเก่าที่ใช้ น้ า
มากได้ และยังมีเทคนิควิธีการเพาะปลูกโดยลดการใช้น้ าได้ เช่น การใช้รถหยอดเมล็ดพันธ์ุ และการเพาะช าต้นกล้าในตะกร้า
แล้วใช้รถปัก ต้นกล้า นอกจากจะใช้น้ าน้อยยังช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานได้อีกมาก 

8.2 มิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผลการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมมีความชัดเจนมากกว่าด้านอ่ืนๆ 
หลังจากได้มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ า โดยลดการตัดไม้ท าลายป่า การปลูกป่าทดแทน การเลี้ยง      
ผีขุนน้ า และการเข้าไปสร้างฝายน้ าล้นในป่า ท าให้ป่าไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านได้
อย่างเพียงพอและเหลือขายเป็นรายได้เล็กน้อย นอกจากน้ีการสร้างฝายมีชีวิตขึ้นในล าน้ างิมและล าห้วยเล็กๆ ในเขตหมู่บ้าน 
ยังส่งผลให้พื้นที่ข้างฝายมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากขึ้น เช่น มีปลา มีนก มีพืชพรรณที่เกิดจากความชุ่มช้ืนของ
พื้นดิน และที่ส าคัญคือการมีปริมาณน้ าในบ่อน้ าตื้นเพิ่มขึ้น ท าให้ครัวเรือนมีน้ าพอใช้ แม้ในยามหน้าแล้ง     

8.3 มิติด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรมเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เมื่อเศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม  
มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ย่อมส่งให้สังคมหรือชุมชนมีความเข้มแข็งตามมา ซึ่งเดิมทีบ้านดอนเงินเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
อยู่แล้ว เห็นได้ชัดจากการบริหารจัดการองค์กรเหมืองฝาย แต่ด้วยการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านน้ า จึงท าให้ชุมชนบ้านดอนเงินมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้โดยการปรับใช้จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

9. อุปสรรคที่เกิดและการแก้ไข ในการจัดการทรัพยากรน้ าของบ้านดอนเงิน มีดังนี้ 
9.1 การเสนอแผนของชุมชนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ า หรือแม้แต่องค์การบริหารส่วน

ต าบล ต้องใช้เวลาในการเข้าแผนนาน อีกทั้งหน่วยงานยังไม่ค่อยมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการตามแผน ชุมชน
จึงหันมาจัดการพึ่งตนเองและแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน  

9.2 การด าเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ มักมีอุปสรรคเกี่ยวกับกรอบ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ 
เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ าในเขตติดต่อกับป่า ไม่สามารถสร้างได้ เพราะผิดกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ต้องรอการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ ซึ่งต้องรอเวลานานมาก ชุมชนใช้การ
ประสานภายใน  

10. ปัจจัยต่อความส าเร็จ 
10.1 ปัจจัยความส าเร็จภายในชมุชน 

1) ความเข้มแข็งขององค์กรเหมืองฝายที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักการทางสังคมวัฒนธรรม  
2) ผู้น าชุมชนทุกคนมีความกระตือรือร้น เห็นความส าคัญและยอมรับภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมของชุมชน 

ในขณะเดียวกันมีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่  แล้วสามารถน ามาเผยแพร่บอกต่อ แลกเปลี่ยนและปรับประยุกต์ให้เข้ากับ
หลักการเดิมของชุมชน ส่งผลให้การจัดการน้ าของบ้านดอนเงินก้าวหน้าไปมากกว่าชุมชนข้างเคียง 

3) ผู้น าชุมชนสามารถประสานระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ท าให้การ
พัฒนาการจัดการน้ าของชุมชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีพลัง จนกระทั่งกลายเป็นที่รู้จัก สามารถเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการน้ าแบบผสมผสานได้เป็นอย่างดี    

4) คนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ และเยาวชนมีความตระหนักในปัญหาที่
เกิดและให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ า  

5) การมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ดี เนื่องจากบ้านดอนเงินอยู่ในพ้ืนท่ีต้นน้ าของลุ่มน้ ายม ซึ่งรายล้อมไป
ด้วยป่าไม้ต้นน้ าล าธาร เมื่อบวกกับการมีแนวทางการจัดการน้ าที่ดี จึงท าให้ชาวบ้านดอนเงินมีน้ าใช้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

10.2 ปัจจัยความส าเร็จภายนอกชุมชน  
1) การตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ ายม ท าให้บ้านดอนเงินมีโอกาสได้ส่งตัวแทนชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ ายม ตลอดจนได้เข้าถึงทุนหรือทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการน้ าใน
พื้นที่ท้องถิ่นได้อีกด้วย 
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2) การจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการน้ าแบบผสมผสาน จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงาน และระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาและการหาทางออกร่วมกัน
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับลุ่มน้ า   

3) การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการน้ าของชาวบ้ านอย่างแท้จริง     
ส่งผลให้ชุมชนมีภาคีเครือข่ายในการจัดการน้ าเพิ่มขึ้นมหาศาล ก่อให้เกิดการพูดคุยวิเคราะห์ปัญหา สามารถหยิบใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูลและระบบเตือนภัยที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา ตลอดจนร่วมกันออกแบบและด าเนินกิจกรรมเพื่ อหาทางออกจาก
ปัญหาร่วมกัน 

4) การสนับสนุนทุนหรือทรัพยากรส าคัญๆ จากหน่วยงานทั้งในระดับท้องที่และท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัด
พะเยา ท่ีว่าการอ าเภอปง องค์การบริหารส่วนต าบลออย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เช่น จังหวัดทหารบกพะเยา โรงเรียน        
ปงพัฒนาวิทยาคม หน่วยจัดการต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายมีชีวิต การพัฒนาแม่น้ าคูคลอง การปลูกป่า การเลี้ยงผีขุนน้ า การสร้างฝายชะลอน้ าใน       
ป่าต้นน้ า การสร้างเครือข่ายรักษ์น้ ายมในหลายโรงเรียน การสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ าในระดับต าบลและอ าเภอ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากบทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษาเห็นได้ว่า แม้บ้านดอนเงินประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรน้ าที่ส าคัญหลายด้าน 
ได้แก่ ป่าไม้ถูกท าลาย น้ าท่วมหลากในฤดูฝน การขาดแคลนน้ า และปัญหาคุณภาพน้ า ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าเหมืองฝาย
ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบเหมืองฝาย ชุมชนมีการเรียนรู้ในปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ไขและลงมือปฏิบัติทั้งจากภายใน
ชุมชนด้วยกันเองและจากภายนอกชุมชน มีการผสมผสานการใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นเชิงโครงสร้างสร้าง ได้แก่ ฝายมีชีวิต 
ส าหรับเครื่องมือบริหารจัดการน้ าที่ไม่ใช่โครงสร้าง ได้แก่ แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรพัยากรน้ า การสื่อสารพดูคยุ 
แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล และการปลูกป่า จนกระทั่งปัญหาต่างๆ ได้ทุเลาเบาบางลงไป ความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของบ้านดอนเงินที่เกิดขึ้นนี้ ชุมชนใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ นับตั้งแต่
การศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชน การหาแนวทางในการพัฒนา การจัดท าแผนงานที่ผ่านการท าประชาคม การร่วม
ด าเนินงาน การก ากับติดตามและการประเมินผล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลออย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนิยามความหมายที่ สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2560) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชน กลุ่มคน หรือองค์กรประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ
ในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชนเองรวมทั้งการประเมินผลโครงการและการแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งกระบวนการที่
ชุมชนกระท าออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วมและการ
ด าเนินการร่วมกัน ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไปสู่จุดหมายปลายทางตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน 
จากนิยามเห็นได้ว่านอกจากชุมชนแล้วยังต้องใช้การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งบุษบงก์ ชาวกัณหา (2549) 
รายงานว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ าของผู้มีส่วนได้เสยีในชุมชนยังไม่เพียงพอในการจัดการทรัพยากรน้ า ควร
ให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และจากผลการศึกษาของ สัจจา บรรจงศิริ และคณะ )6025(  ในลุ่มน้ ายมแสดงให้เห็นว่า
ทรัพยากรน้ าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญจึงมีหลายองค์กรและหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่องค์กรระหว่าง
ประเทศ องค์กรระดับประเทศ องค์กรระดับจังหวัด หรือแม้แต่องค์กระดับท้องถิ่น เห็นได้จากในชาวบ้านบ้านดอนเงินมี
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการทั้งให้การสนับสนุนทุนหรือทรัพยากรด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาการจัดการน้ า เช่น เงินทุน เครื่องมือเครื่องจักร องค์ความรู้ รวมทั้งแนวคิดที่ส าคัญต่อการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการ
จัดการน้ าให้แก่ชาวบ้านดอนเงิน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนทร ปัญญะพงษ์ (2555) กล่าวไว้ว่า กลไกการขับเคลื่อน คือ 
องค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ านั้น ควรมีทุนหรืองบประมาณ และการกระจายผลประโยชน์สามารถท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรชุมชนประสบความส าเร็จ  

เมื่อน าผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าของบ้านดอนเงินมาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของชุมชน พบว่า 
ประกอบด้วย ปัจจัย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิกภายในชุมชน การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ ระบบ  
การบริหาร และรูปแบบการท างาน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน     
การจัดประชุมให้ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการปรับใช้
กฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมหีลายปัจจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน ได้แก่ นเรศ เช้ือสุวรรณ และ
คณะ (2551); กรมทรัพยากรน้ า (2555ก); กรมทรัพยากรน้ า (2555ข); สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ า พบว่า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในชุมชน ประกอบด้วย คุณสมบัติของ
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ผู้น าชุมชน คุณสมบัติของสมาชิกที่มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม การได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ความเข้มแข็ง 
ของกลุ่ม/ชุมชน กิจกรรม /การด าเนินการของกลุ่ม และกฎระเบียบของกลุ่ม 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนับสนุน 
จากหน่วยงานภายนอกชุมชน การปรับปรุง /ปฏิรูปองค์กรและระเบียบขององค์กรต่างๆ ไปสู่การกระจายอ านาจ การบริหาร
ระบบการจัดการสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 
สรุปผลการวิจัย   

จากการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ บ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ างิมและแม่น้ าเงินที่
ไหลโอบหมู่บ้านท้ัง 2 ด้าน จากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและการใช้สารเคมีเพื่อท าการเกษตร ท าให้บ้านดอนเงินประสบกับ
ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าท่วมหลากในฤดูฝน การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง และการปนเปื้อนของสารเคมีเกษตร
ในแหล่งน้ า ผู้น าจึงได้กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการน้ า และปลุกจิตส านึกของสมาชิกชุมชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของป่าและผลกระทบของการบุกรุกพื้นที่      
ป่าต้นน้ า การใช้สารเคมีในการเกษตร ซึ่งส่งผลต่อปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วมหลาก และการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ า มีการ
พูดคุยในวงต่างๆ เช่น ประชาคมประจ าเดือนของหมู่บ้าน การประชุมสมาชิกเหมืองฝาย การประชุมกรรมการหมู่บ้าน การใช้
เสียงตามสายในการเผยแพร่ ส่งผลให้ชาวบ้าน 1) รู้และเข้าใจถึงสาเหตุที่มาของปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกัน
วิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุที่เกิด 2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดการน้ าที่เป็นแบบฉบับของบ้านดอนเงินโดยเฉพาะคือ      
การจัดการน้ าต้องค านึงการเข้าไปใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน ค านึงถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและต้องด าเนินการ
ภายใต้บทบาทการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม การจัดการน้ าภายใต้แนวคิดพอเพียง ใช้น้ าอย่างพอดี การใช้ สิ่งก่อสร้างใน     
การจัดการน้ าจะต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ และองค์กรที่มีบทบาทหลักในการจัดการน้ าคือกลุ่มเหมืองฝาย    
3) การร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 4) ช่วยกันตรวจตราสอดส่องดูแลไม่ให้มีการใช้น้ าที่ไม่เหมาะสม และ  
น าหลักการจัดการมาประยุกต์ใช้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหมู่บ้านร่วมกันก าหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้
ประโยชน์จากน้ ารวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า มีการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน มีการผสมผสานการใช้
เครื่องมือท้ังที่เป็นเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การจัดการระบบเหมืองฝายน้ าล้นท้ังฝายคอนกรีตและฝายมีชีวิต และเครื่องมือบริหาร
จัดการน้ าที่ไม่ใช่โครงสร้าง ได้แก่ แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน การสื่อสารพูดคุย 
แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล และกฎระเบียบเหมืองฝาย   
 ผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีปัจจัยความส าเร็จ 2 ปัจจัย คือ     
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิกคนรุ่นต่างๆ ภายในชุมชน การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ ระบบการบริหาร และรูปแบบการ
ท างาน ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน การจัดประชุมให้ความรู้ การสนับสนุน
งบประมาณหรือทรัพยากร การมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการปรับใช้กฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ 
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บทคัดย่อ 
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์เรื่อง 
การจ าลองดีเอ็นเอ และศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 42 คน เก็บข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 7 
ข้อ และ 2) ใบงาน กิจกรรมการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 5 ขั้น ขั้นที่ 1 นักเรียนจดจ่อกับค าถามที่จะน าไปสู่การสืบเสาะ ขั้นท่ี 
2 นักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับค าถามโดยใช้กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ ข้ันที่ 3 นักเรียนสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยาน ขั้นที่ 4 นักเรียนเช่ือมโยงค าอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 5 
นักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการค้นพบของตนเอง ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 82.78/81.29 และ 0.7556 ตามล าดับ นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.56 (<g> = 0.7556) จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูง และนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากระดับต่ ากว่าเกณฑ์  (23.47%) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (81.29%) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p < .05)  
 
ค าส าคัญ  : การจ าลองดีเอ็นเอ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กิจกรรมการลงมือปฏิบตัิ  การสืบเสาะวิทยาศาสตร์   
 

Abstract 
  This research aims to develop hands-on science inquiry-based learning activity in the topic of 
DNA Replication and study its efficiency and effectiveness. Research methodology composed of 
developing learning activity and achievement test, and introducing the activity to the sample which 
composed of 42 grade 12 students. Data were collected from pre- and post- academic achievement test 
which was 7 items of 4 multiple choices test, and work sheets. This activity was comprised of 5 steps; 
step 1, student engages in scientifically oriented questions; step 2, student gives priority to evidence in 
responding to question using hands-on activity; step 3, student formulates explanations from evidence; 
step 4, student connects explanations to scientific knowledge; step 5, student communicates and justifies 
explanation. The results showed that, the efficiency (E1/ E2)  and effectiveness (E.I.) of this activity were 
82.78/81.29 and 0.7556, respectively. The students’ learning progression was 75.56% (<g> = 0.7556), 
categorized as a high gain level. The students improved their pre-academic achievement from a low level 
(23.47%) to an excellent level for post-academic achievement (81.29%) which was a statistically significant 
increasing (p<0.05).  
 
Keywords: DNA Replication, Academic achievement, Hands-on activity, Science inquiry  
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บทน า 
 การจ าลองดีเอ็นเอ เป็นส่วนหน่ึงของยีนและโครโมโซม ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระ

ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต (Ministry of Education, 2012)  ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นความรู้ที่เป็น
พื้นฐานสู่ความเข้าใจต่อการเรียนชีววิทยาเรื่องอื่นๆ ได้แก่ มิวเทชัน พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการ 
ทั้งยังเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555) การจ าลอง
ดีเอ็นเอได้รับการยอมรับว่าเป็นเนื้อหาที่มีความส าคัญ (Ann C. H. Kindfield, 2010) อธิบายได้ยากและมีความซับซ้อนเรื่อง
หนึ่งของวิชาชีววิทยา (Mustafa Samui TOPCU and Esine SAHIN-PEKMEZ, 2009 : Reuven Lazarowitz and Sofia 
Penso, 2010) เนื้อหาเป็นนามธรรมส่งผลให้นักเรยีนมีปัญหาในการจนิตนาการ (ALTIPARMAK and NAKIBOGLU TEZER, 
2009) นอกจากนี้การมีมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ส่งผลต่อการเรียนในเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยีนและโครโมโซม 
(Stewart, Hafner, and Dale, 1990)  

ผู้สอนจ านวนไม่น้อยจัดการเรียนรู้เรื่องนี้โดยวิธีการบรรยายประกอบสไลด์ การจ าลองสถานการณ์การวิจัยผ่านเวบ็ 
(web-base research simulation) (Hadas Gelbart and Anat Yarden, 2011) การให้สถานการณ์โจทย์ปัญหา (James 
Stewart, 1983)  การใช้เกมส์ค าถาม การสัมภาษณ์ และผังมโนทัศน์ร่วมกัน (Gili Marbach-Ad, 2001) การวาด
ภาพประกอบการอธิบาย (Arzu Saka and Lale Cerrah, 2006) การใช้ชุดกิจกรรม (วีนา โมทะจิตร, 2557) การใช้โมเดล
กระดาษ (ALTIPARMAK and NAKIBOGLU TEZER, 2009) ตัวต่อเลโก้ (Mark and Marcia, 2002) 

อย่างไรก็ตามแม้จะมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแต่ยังพบว่า ยังมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่ยังเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการการจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ จากการวิเคราะห์ข้อสอบพบว่า นักเรียนมีความสับสนในการ
จับคู่กันระหว่างเบสชนิด U แทน เบสชนิด T  ทิศทางการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ จาก 5’ ไป 3’ เป็น  3’ ไป 5’ ส่งผลให้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาย leading strand  และ lagging strand มีความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้ในส่วนขั้นตอนของกระบวนการ
จ าลองดีเอ็นเอนั้นมีความซับซ้อน และมีเอนไซม์หลายชนิดเข้ามาเกี่ยวข้อง  และเพื่อให้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ได้รับการปรับแก้ด้วยเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นครูจึงต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับนักเรียนในบริบทของตนเอง  
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับนักเรียน เช่น การตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล การปฏิบัติการทดลอง และการอภิปราย อันจะก่อให้เกิดทักษะส าคัญในการเรียนรู้และการด ารงชีวิต (สสวท, 2557) 
มีการเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ (hands-on) 
เมื่อพิจารณารูปแบบงานวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์  เช่น ศักดิ์ศรี (2555) สุภาพร (2557) สุชาดา และสุภาพร (2558) ได้มีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนเพิ่มขึ้น  ก่อนที่จะมีการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนต้องเข้าใจกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (science inquiry process) ได้แก่ การเกิดข้อ
สงสัยและน าไปสู่กระบวนการหาค าตอบ การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับค าถาม การสร้างค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยานท่ีค้นพบ การเช่ือมโยงค าอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเช่ือถือ โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลที่น าไปสู่การเกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ รวมทั้งมีการน าเสนอเพื่อแสดงเหตุผล
โต้แย้งในค าอธิบายที่สร้างขึ้น (NRC, 2000)  ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง ค้นพบความรู้
และวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้เนื้อหาอื่นๆและปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

เป้าหมายส าคัญของงานวิจัยนี้จึงเป็นไปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจ าลองดีเอ็นเอ และน าเสนอ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (instruction innovation) ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
วิทยาศาสตร์ (science inquiry) และกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ (hands-on activity) ที่ผู้อ่านสามารถน าไปปรับใช้ได้
โดยสะดวก ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อครูในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในล าดับต่อไป  
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วิธีการวิจัย 
1) ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ใ ช้แบบแผน one-group pretest-posttest design ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 42 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (cluster random sampling) จากประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนค าเขื่อน
แก้วชนูปถัมภ์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 206 คน  
 

2) ขั้นตอนการวิจัย 
    1) พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียว จากนั้น
ประเมินคุณภาพโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จนได้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.0 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน ม. 6 จ านวน 42 คน เวลาที่ใช้ในการท า
แบบทดสอบ 30 นาที วิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) เลือกข้อสอบไว้ จ านวน 7 ข้อ โดย
ข้อสอบที่เลือกไว้มีค่า p และค่า r อยู่ระหว่าง 0.21-0.80 (เฉลี่ย 0.59) และ 0.20-0.70 (เฉลี่ย 0.46) ตามล าดับ ในส่วนของ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.88 ข้อค าถามในแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีดังนี้ 

ค าถามที่ 1 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าท่ีของเอนไซม์เฮอร์รเิคส 
ค าถามที่ 2 สารในข้อใดท าหน้าท่ีจับยึดพอลีนิวคลีโอไทด์ที่เป็นองคป์ระกอบของดีเอ็นเอให้แยกห่างจากกัน  
ค าถามที่ 3 เอนไซม์ชนิดใดท าหนา้ที่สร้างและเช่ือม okazaki fragments ตามล าดับ    
ค าถามที่ 4 ในหลอดทดลองมีพอลีนิวคลโีอไทด์ 1 สาย ดังนี้ 3’ ATCGAAACGCTATCT 5’ ถ้าต้องการให้มีดีเอ็นเอ 

2 โมเลกลุ จะต้องสังเคราะห์พอลนีิวคลีโอไทด์สายใหม่กี่สาย 
ค าถามที่ 5 จากข้อ 4 ผู้ทดลองต้องใช้หน่วยย่อยของดีเอ็นเอชนิดที่มีเบส T อย่างน้อยที่สุดจ านวนกีโ่มเลกุล 
ค าถามที่ 6 พอลินิวคลีโอไทด์สายหนึ่งมีล าดับเบส คือ 3’ AGCGAAACGCTATCT 5’   หน่วยย่อยของดีเอน็เอชนิด

ใดท่ีถูกน ามาใช้เป็นตัวแรกในกระบวนการจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ เพราะเหตุใด  
ค าถามที่ 7 นาย ก ท าการทดลองการจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ โดยเริ่มต้นจากการใช้ดีเอ็นเอ 1 โมเลกุล และเติม

หน่วยย่อยท่ีติดสารกมัมันตภาพรังสีลงไป หากการจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอเป็นแบบก่ึงอนุรักษ์ เขาจะตรวจพบสาร
กัมมันตภาพรังสีที่พอลีนิวคลีโอไทด์สายใด 

   2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การจ าลองดีเอ็นเอ โดยให้มีลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ NRC (2000) เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 2 คาบ ประมาณ 100 นาที จากนั้นประเมินคุณภาพ
โดยอาจารย์ผู้เ ช่ียวชาญด้านชีววิทยา  2 ท่าน และครูผู้ เ ช่ียวชาญด้านการสอนชีววิทยา 1 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน ม. 6 จ านวน 42 คน พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้นี้มีค่า E1/E2 และค่า E.I. เท่ากับ 82.52/80.69 และ 0.7681 ตามล าดับ  
นวัตกรรมกจิกรรมการเรียนรู้ เกิดจากการผสมผสานระหว่างการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการลง
มือปฏิบัติ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี ้
 

ขั้นที่ 1 นักเรียนจดจ่อกับค าถามที่จะน าไปสูก่ารสืบเสาะ (5 นาที) 
(1) ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง โครงสร้างของดีเอ็นเอ 
(2) ครูให้นักเรียนดภูาพโครโมโซมที่มี 2 โครมาทิด และถามนักเรียนว่า 1) sister chromatid ในภาพเกิดขึ้นได้

อย่างไร 2) ภายใน sister chromatid มีดีเอ็นเอที่เหมือนกันหรือไม ่
(3) ครูกล่าวว่า “วันน้ีเราจะมาท ากิจกรรมเพื่อตอบค าถามที่ตั้งไว้” 
ขั้นที่ 2 นักเรียนเก็บข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกบัค าถาม (60 นาที) 
1) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน จ านวน 10 กลุ่ม 

 2) ตัวแทนกลุ่มออกมารับวัสดุอุปกรณส์ าหรับท ากจิกรรมการต่อโมเดลการสังเคราะหด์ีเอ็นเอ  ได้แก่ นิวคลีโอไทด์ 
30 นิวคลีโอไทด์  ไม้แกนลูกโป่ง กรรไกร เทปใส  

3) นักเรียนแต่ละกลุ่มต่อโมเดลการสังเคราะหด์ีเอ็นเอ จากนั้นรบัใบกิจกรรม เพื่อตอบค าถาม 
ขั้นที่ 3 นักเรียนสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (ค าตอบ) จากประจักษ์พยานที่ค้นพบ (10 นาที) 

นักเรียนในแตล่ะกลุ่มช่วยกันตอบค าถามลงในแบบบันทึกกิจกรรมทีป่ระกอบด้วยค าถามต่อไปนี ้



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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1)  ดีเอ็นเอประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์กีส่าย  
2) ต าแหน่งท่ีเกิดการแยกออกจากกันของพอลินิวคลีโอไทด์ คืออะไร 
3) การแยกออกจากกันของพอลินิวคลีโอไทด์เกิดจากการสลายพันธะ 
4) การสังเคราะห์สายดีเอ็นเอสายใหม่มีทิศทางอย่างไร 
5) พอลินิวคลีโอไทดส์ายเดิมสายใดที่ท าหน้าท่ีเป็นแม่แบบในการสรา้งสายใหม่ 
6) นิวคลีโอไทด์อิสระที่เข้ามาจับกบัพอลินิวคลีโอไทด์สายเดมิโดย นิวคลีโอไทด์ที่มีเบส T จับคู่กับ นิวคลีโอไทด์ที่มี

เบสชนิดใด 
7)  นิวคลีโอไทด์อิสระที่เข้ามาจับกับพอลินิวคลีโอไทด์สายเดมิโดย นิวคลีโอไทด์ที่มีเบส C จับคู่กับ นวิคลีโอไทด์ที่

มีเบสชนิดใด 
8)  หมู่ฟอสเฟตของนิวคลีโอไทด์อสิระจะจับกับโครงสร้างใดของนิวคลีโอไทด์ที่อยู่ถัดไป 
9) ดีเอ็นเอที่สังเคราะห์ใหม่เหมือนกับดีเอ็นเอโมเลกลุเดมิหรือไม่ 
ขั้นที่ 4 นักเรียนเชื่อมโยงค าอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (20 นาที) 

   1) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบค าตอบของกลุ่มตัวเองจากหนังสอืเรียนชีววิทยา 4 แล้วตรวจด้วยปากกาสีแดง
ในใบกิจกรรม 

2) นักเรียนตอบค าถามในตอนที่ 2 เรื่อง ข้ันตอนการสังเคราะหด์ีเอ็นเอ นักเรียนช่วยกันตอบค าถามเกีย่วกับ
ขั้นตอนการสังเคราะหด์ีเอ็นเอ 

ขั้นที่ 5 นักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนนุผลการคน้พบของตนเอง (5 นาที) 
ครูใช้โปรแกรม random name สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอสรปุขั้นตอนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอจ านวน 3 คน 
    3) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จากประชากรนักเรียนช้ัน ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและสอบหลัง
เรียน (one group pretest-posttest design) และมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้ 1) ทดสอบก่อนเรียน 2) จัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ และ 3) ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิมแต่สลับข้อ สลับตัวเลือก 
 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) วิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) น าคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาหาค่า E1/E2 โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และน า
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่า E.I. (Promwong, 2013)  
 3) วิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน และแบ่งผลการเรยีนออกเป็น 8 ระดับ ตามเกณฑ์หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ ดีเยี่ยม (80-100 คะแนน) ดีมาก (75-79 คะแนน) ดี (70-74 คะแนน) ค่อนข้างดี 
(65-69 คะแนน) น่าพอใช้ (60-64 คะแนน) พอใช้ (55-59 คะแนน) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (50-54 คะแนน) ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
(0-49 คะแนน)  
 4) น าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยใช้การ
ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (t-test for dependent sample) และวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยการหา
ค่าดัชนีความก้าวหน้า (normalized gain: <g>) และแบ่งความก้าวหน้าทางการเรียนออกเป็น 3 ระดับ (Hake, 1998)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1) ประสิทธิภาพและดชันีประสิทธิผลของนวัตกรรมกจิกรรมการเรียนรู้ 
     จากการวิเคราะห์คะแนนใบงาน ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และคะแนนสอบหลังเรียนซึ่ง

สะท้อนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าค่า E1/E2 ของนักเรียน เท่ากับ 82.78/81.29 แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน (80/80) เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน
ของนักเรียนทั้งช้ันพบว่าจัดอยู่ในระดับสูง (high gain) โดยมีค่า <g> เท่ากับ 0.7556 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้นี้ท าให้
นักเรียนทั้งช้ันมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 75.56 ทั้งนี้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับ
ต่ า ปานกลาง และสูง จ านวน 0, 14 และ 28 คน ตามล าดับ (ภาพที่ 2) จากข้อมูลความก้าวหน้าทางการเรียนนี้สรุปได้ว่า 
นวัตกรรมนี้เมื่อใช้กับนักเรียนห้องนี้มีค่า E.I. เท่ากับ 0.7556 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (0.5) 
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ภาพที่ 2 ดัชนีความก้าวหน้าทางการเรยีนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

2) สัมฤทธิ์ผลด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     จากการวิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรยีนพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 23.47  และอยู่ในระดับไมผ่า่น

เกณฑ์ขั้นต่ า ท้ังนี้ มีนักเรียน 4 คน คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ และอีก 38 คน มีคะแนนอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เมื่อ
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในงานวิจัยนี้และมีการทดสอบหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81.29 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยแบ่งเป็นอยู่ในระดับดีเยี่ยม 31 คน และระดับดี 9 คน และ
ระดับพอใช้ 2 คน (ภาพที่ 3ก)  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่า นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับร้อยละ 23.46 และ 
81.29 ตามล าดับ สรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ไปอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 3ข) 
 

  
(ก)                                                                        (ข) 

ภาพที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีน ก) ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ข) คะแนนเฉลี่ย 
 
  นอกจากน้ีหากพิจารณาการตอบข้อสอบเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนท่ีตอบข้อสอบหลังเรียนในแตล่ะข้อถูกต้องมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึนในทุกข้อ (ตารางที่ 1) โดยค าถามข้อท่ี 1, 2, 3, และ 6 มีนักเรยีนมากกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด
ตอบข้อสอบถูก สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นน้ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ีของสารที่ใช้ในการ
จ าลองตัวเอง สามารถอธิบายเกีย่วกับกระบวนการสังเคราะห์ดเีอ็นเอจากดีเอ็นเอแม่แบบ และเข้าใจลกัษณะการเกิดการ
จ าลองตัวเองของดีเอ็นเอแบบก่ึงอนุรักษ์ได ้
  ส าหรับค าถามที่ 4, 5 และ 7 ซึ่งนักเรียนตอบถูกร้อยละ 73.81, 76.19 และ 78.57 ตามล าดับ ที่แม้วา่นักเรียนจะ
ตอบถูกมากขึ้นแต่ก็ยังตอบถูกต่ ากว่าร้อยละ 80 อาจเนื่องมาจากข้อสอบข้อ 4 และ ข้อ 5 เป็นข้อสอบท่ีวัดการวิเคราะห์ ซึ่ง
วัดสูงกว่าการวัดความจ า และความเข้าใจ ซึ่งนักเรียนต้องเอาข้อมูลจากการจ า และความเข้าใจเพื่อมาตอบค าถามในการ
วิเคราะห์ นอกจากน้ีนักเรียนยังตอ้งใช้ทักษะการค านวณมาช่วยจึงจะสามารถตอบค าถามทั้งสองข้อนี้ได้ จากการวิเคราะห์
ข้อสอบพบว่านักเรียนท่ีตอบผิดจะเลือกตัวลวง ในส่วนของข้อ 4 นักเรียนจะเลือกตัวเลือก ก และ ค  ส าหรับข้อ 5 เลือก
ตัวเลือก ข และ ง ท้ังนี้ เมื่อสุ่มถามนักเรียนที่ตอบผิด พบว่า ข้อค าถามข้อ 4 มีความสัมพันธ์กันข้อ 5 นักเรียนต้องวิเคราะห์
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โจทย์และค านวณจ านวนโมเลกลุของพอลินิวคลีโอไทดส์ายใหม่ในข้อท่ี 4 ให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตอบหน่วยย่อยของดีเอ็น
เอที่จะต้องใช้จ านวนเบสชนิด T  ในข้อ 5 ได้ถูกต้องตามด้วย ในส่วนค าถามข้อ 7 นั้น นักเรียนท่ีตอบผดิส่วนใหญ่จะเลือกตัว
ลวง ก และ ค จากการสุ่มถามเกิดจากนักเรียนอ่านโจทย์ไม่ครบถ้วน เนื่องจากโจทย์เตมิหน่วยย่อยที่ตดิสารกมัมันตภาพรังสี
ลงไป แต่นักเรียนเข้าใจว่ากมัมันตภาพรังสีตดิอยู่ที่ดีเอ็นเอแม่แบบ นอกจากน้ีถ้าพิจารณานักเรียนตามบริบทของโรงเรยีน 
จ านวนนักเรียนแต่ละห้องไม่เท่ากัน หากมีจ านวนนักเรยีนเพิ่มมากข้ึน ก็ควรเพิ่มจ านวนกลุม่ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีบทบาท
และมสี่วนร่วมในการท างานกลุ่มอย่างท่ัวถึง และเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
 
 
ตารางที่ 1 ความถี่ของนักเรียนท่ีตอบค าถามถูกในแต่ละข้อของการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และดัชนีความก้าวหน้า 

ค าถามและความคิดหลัก 
ความถี่นักเรียนที่ตอบถูกต้อง (ร้อยละ) 
ก่อนเรียน หลังเรียน <g> 

ค าถามที่ 1 หน้าทีข่องเอนไซม์เฮอร์ริเคส 45.24 88.10 0.78 
ค าถามที่ 2 สารที่ท าหน้าท่ีจับยดึพอลีนิวคลีโอไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบของ 
ดีเอ็นเอให้แยกห่างจากกัน 19.05 88.10 0.85 
ค าถามที่ 3 เอ็นไซม์ที่ท าหน้าทีส่รา้งและเชื่อม okazaki fragments  33.33 83.33 0.75 
ค าถามที่ 4 การเพิ่มจ านวนพอลีนวิคลีโอไทด์สายใหม่จากดเีอ็นเอแม่แบบ  21.43 73.81 0.67 
ค าถามที่ 5 การใช้หน่วยย่อยของกระบวนการสังเคราะห์ดเีอ็นเอสายใหม่
จากดีเอ็นเอแม่แบบ 11.90 76.19 0.73 

ค าถามที่ 6 ทิศทางการจ าลองดีเอน็เอสายใหม ่ 16.67 80.95 0.77 
ค าถามที่ 7 ลักษณะการเกิดการจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอแบบก่ึงอนุรักษ์ 16.67 78.57 0.74 

 
 จากผลการวิจัยโดยรวมสะท้อนให้เห็นว่า นวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการจ าลองดีเอ็นเอ ที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการลงมือปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องที่เรียน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการสืบเสาะวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา
โดยเริ่มต้นจากนักเรียนตั้งค าถาม ท าให้นักเรียนทราบเป้าหมายของการเรียน (NRC, 2000) การน าเข้าสู่บทเรียนที่เกิดขึ้น
จากความสงสัยหรือความสนใจของนักเรียนหรือเป็นเรื่องที่เช่ือมโยงกับความรู้เดิมที่เพิ่งเรียนรู้มาแล้วเป็นตัวกระตุ้นให้
นักเรียนสงสัยใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็นหรืออยากขัดแย้ง เพื่อน าไปสู่ การแก้ปัญหา ด าเนินการส ารวจตรวจสอบ จากนั้น
นักเรียนจะหาข้อมูลหลักฐานเพื่อน ามาวิเคราะห์สร้างเป็นค าตอบของค าถามที่ตนสงสัย ในขั้นตอนนี้ถือว่ามีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกน าเสนอ ฝึกวิเคราะห์ และสร้างองค์
ความรู้ โดยมีครูเป็นผู้ก ากับควบคุมด าเนินการให้ค าปรึกษาช้ีแนะ ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ เป็นผู้กระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนคิด
และเรียนรู้ด้วยตนเองรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สสวท., 2546) 
 นอกจากน้ีในขั้นของการเช่ือมโยงค าอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ยังท าให้นักเรียนทราบว่าค าถามที่ตน
สงสัยได้รับการตอบแล้วหรือยัง และค าตอบนั้นมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอหรือไม่ มีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด และมี
ความคลาดเคลื่อนจากค าอธิบายที่นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ในเรื่องเดียวกันหรือไม่อย่างไร (Phochaiyarach and 
Porntrai, 2015) ซึ่งหากมีความสอดคล้องกันจะท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ในทางกลับกันหากผล
การศึกษาไม่สอดคล้องกัน จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บนความผิดพลาด แล้วจ าความผิดพลาดและความถูกต้องนั้นได้
นานยิ่งขึ้น นักเรียนมีโอกาสน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโต้แย้งกับผู้อื่นมีการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน แสดงเหตุผลโต้แย้งในค าอธิบายที่ตนเองสร้างขึ้น ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่
ลึกซึ้งในงานของตนเอง (Wu and Hsieh, 2006) และท าให้เกิดการพัฒนาทางความคิด 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  กิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องการจ าลองดีเอ็นเอ มีลักษณะการจัดการเรยีนรู้เป็นแบบสบืเสาะวิทยาศาสตร์ ที่เน้นให้
นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูม้ากที่สดุ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบตัิทีละ
ขั้นตอน ใช้เวลาในการจัดการเรยีนรู้ 100 นาที วิธีด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 นักเรียนจดจ่อกับค าถาม
ที่จะน าไปสู่การสืบเสาะ (5 นาที) ขั้นที่ 2 นักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับค าถาม (60 นาที) ขั้นที่ 3 
นักเรียนสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยานที่ค้นพบ (10 นาที) ขั้นที่ 4 นักเรียนเช่ือมโยงค าอธิบายไปยังองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (20 นาที) และขั้นที่ 5 นักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนบัสนุนผลการค้นพบของตนเอง (5 
นาที) ผลการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้กับนักเรียน พบว่า กิจกรรมการเรยีนรู้นี้มีคา่ E1/E2 และ ค่า E.I. เท่ากับ 82.78/81.29 
และ 0.7556 ตามล าดับ ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.56 (<g> = 0.7556) จัดเป็น
ความก้าวหน้าในระดับสูง ท าให้นักเรียนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากระดับไมผ่่านเกณฑ์ขั้นต่ า (23.47 %) ไปสู่
ระดับดีเยี่ยม (81.29 %) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ (p< .05)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการท าค าถามท่ี 4, 5 และ 7 พบว่าจ านวนนักเรียนที่ตอบถูกยังต่ ากว่าร้อยละ 80 ครูอาจมีให้นักเรียนฝึก
วิเคราะห์และท าโจทย์เพิ่มเติม และเสริมสื่อการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน  

2. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ครูควรเลือกและปรับใช้รูปแบบการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกับบริบทและศักยภาพ
ของนักเรียนตนเอง และในระหว่างจัดกิจกรรมครผูู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้การสนับสนนุอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เตม็ศักยภาพของตนเอง 

3. ควรมีการเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่ือของเอนไซม์และหน้าที่ของเอนไซม์ที่ใช้ในการจ าลองดี
เอ็นเอเพิ่มเติม 

4. หลังจากจัดกิจกรรมไปแล้ว 15 วัน ควรมีการทดสอบความคงทนของความรู้โดยใช้ข้อสอบเดิม แตส่ลับตัวเลือก
และสลับข้อ เพื่อยืนยันว่าการที่นกัเรียนสร้างองค์ความรูไ้ดด้้วยตนเองนั้น ท าให้เกิดความจ าและความเข้าใจในระยะยาว
หรือไม ่
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เรื่อง 

ต่อมใต้สมอง และศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 34 
คน เก็บข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 7 ข้อ และ 1) 
ใบงาน กิจกรรมการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 5 ขั้น ขั้นที่ 1 นักเรียนจดจ่อกับค าถามที่จะน าไปสู่การสืบเสาะ ขั้นที่ 2 นักเรียน
เก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่ เกี่ยวเนื่องกับค าถามโดยใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นที่ 3 นักเรียนสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยาน ขั้นที่ 4 นักเรียนเช่ือมโยงค าอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 5 
นักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการค้นพบของตนเอง ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 80.00/81.93 และ 0.7014 ตามล าดับ นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.14  (<g> = 0.7014) จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูง และนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากระดับต่ ากว่าเกณฑ์  (39.50%) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (81.93%) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05)  

 

ค าส าคัญ  : ต่อมใต้สมอง  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  เกม  การสืบเสาะวิทยาศาสตร์   
 
 

Abstract 
This research aims to develop game inquiry-based learning activity in the topic of pituitary gland and 

study its efficiency and effectiveness. Research methodology composed of developing learning activity 
and achievement test, and introducing the activity to the sample which composed of 34 grade 11 
students. Data were collected from pre- and post- academic achievement test which was 7 items be 
composed of four choices test, and worksheets. This activity was comprised of 5 steps; step 1, student 
engages in scientifically oriented questions; step 2, student gives priority to evidence in responding to 
question using games; step 3, student formulates explanations from evidence; step 4, student connects 
explanations to scientific knowledge; step 5, student communicates and justifies explanation. The results 
showed that, the efficiency (E1/E2) and effectiveness (E.I.) of this activity were 80.00/81.93 and 0.7014, 
respectively. The students’ learning progression was 70.14% (<g> = 0.7014), categorized as a high gain 
level. The students improved their pre-academic achievement from a low level (39.50%) to an excellent 
level for post-academic achievement (81.93%) which was a statistically significant increasing (p<0.05).  

Keywords: Pituitary Gland, Academic achievement, Game, Science inquiry  
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บทน า 
  ต่อมใต้สมอง เป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งสามารถสร้างฮอร์โมนได้หลายชนิด บรรจุไว้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระ
ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต (Ministry of Education, 2012) ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ยังส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีในเรื่องอื่นๆ เนื่องจากต่อมใต้สมองมี
ความส าคัญต่อการท างานโดยรวมของระบบต่อมไร้ท่อ โดยท างานร่วมกับสมองส่วนไฮโพทาลามัสควบคุมการเจริญเติบโต
ของร่างกาย รวมไปถึงควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต และอวัยวะเพศ  
ความรู้เรื่องนี้จึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการเข้าใจกลไกการท างานที่ประสานกันระหว่างอวัยวะในร่างกาย ท าให้มนุษย์เข้าใจ
สมดุลของร่างกาย รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ (Amar and Weiss, 2003) นอกจากน้ีพบว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ใช้เป็นข้อสอบ
คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เช่นการสอบ 9 วิชาสามัญ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)  

  จากการประเมินผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ของโรงเรียนที่ท าวิจัย ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเ รียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 29 คนพบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 94.58 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าคะแนนสูงสุดของประเทศ 
ที่มีคะแนนเท่ากับ 216 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน และจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาเรื่องต่อมใต้
สมอง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถท าการทดลองได้ ครูจึงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถท าข้อสอบได้ เช่นถามว่า “ฮอร์โมนชนิดใดที่ควบคุมกระบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์”นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิด สาเหตุเนื่องจากจ าช่ือฮอร์โมนไม่ได้  จึงส่งผลให้คะแนนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าลง นอกจากนี้ยังพบว่าเรื่องระบบต่อมไร้ท่อเป็น 1 ใน 5 หัวข้อทางชีววิทยาที่มีเนื้อหาค่อนข้างเป็นนามธรรม
ยากในการท าความเข้าใจส าหรับนักเรียน (Crimer, 2012)  ดังนั้นครูควรหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าใจแนวคิดที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจนมากข้ึน เช่น การจัดการเรียนรู้แบบทดลอง (Experiment) การใช้กรณีตัวอย่าง 
(Case study) การใช้แผนภาพไดอะแกรม (Diagram) การใช้เกมเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้  (Game based 
learning) เช่นเกมปริศนาอักษรไขว้ (Crossword) การ์ดเกม (Card game) และบอร์ดเกม (Board game) (Vendititi 
& Surmacz, 2012; Stuart & Milanick, 2017; Kirikkaya, Iseri & Vurkaga, 2010; Stansfield, 2012; Zojonc & 
Lavoie, 2012; Ho & Parmar, 2014; Liu & Chen, 2013; Stansfield, 2014; Grilliot & Harden, 2014; Metzger, 
2013) และจากการวิเคราะห์เนื้อหาในเรื่องนี้พบว่า สาเหตุหลักที่นักเรียนท าข้อสอบไม่ได้เนื่องจาก จ าช่ือ และหน้าที่
ของฮอร์โมนไม่ได้ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะน ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ทักษะการจ า และเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะและการใช้เกมนัน้
เป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการหาค าตอบและมีความสุขในการค้นหาค าตอบจากข้อ
ค าถามที่สงสัยและสามารถจดจ าการเรียนรู้นั้นได้นาน โดยผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

    นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เกมเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางสังคม ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Liu and Chen, 2013) เช่นการใช้บอร์ดเกม ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องฮอร์โมนอินซูลิน พบว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของฮอร์โมนอินซูลินและสนุกกับการ
เล่นเกม รวมถึงเล็งเห็นความส าคัญในการเรยีนฮอร์โมนชนิดอื่นๆ (Conway & Leonard, 2014)  ทั้งนี้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ควรผ่านกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (science inquiry process) เนื่องจากท าให้นักเรียน
สามารถค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (NRC, 2000) โดย
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จะประกอบด้วย 5 คุณลักษณะส าคัญ คือการเกิดข้อสงสัยและน าไปสู่
กระบวนการหาค าตอบ การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับค าถาม การสร้างค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยานที่ค้นพบ การเช่ือมโยงค าอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลที่น าไปสู่การเกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ รวมทั้งมีการน าเสนอเพื่อ
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แสดงเหตุผลโต้แย้งในค าอธิบายที่สร้างขึ้น (NRC, 2000) ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในงานของตนเอง 
(McDonald, 2012; Prasertsan, 2012)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (science inquiry) ร่วมกับการเล่นเกม 
(game) เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเล่นเกมที่มีความสุข และ
สามารถจดจ าเนื้อหานั้นๆได้นาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในล าดับต่อไป  

วิธีการวิจัย 
1) ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยนี้ใช้แบบแผน one-group pretest-posttest design ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 34 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling) จากประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมดของ สายวิทย์-คณิต โรงเรียนสตูลวิทยา ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 134 คน  

 

2) ขั้นตอนการวิจัย 
 1) พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียว จากนั้นประเมิน
คุณภาพโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านชีววิทยา 2 ท่าน และครูผู้เช่ียวชาญด้านการสอนชีววิทยา 1 ท่าน จนได้แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.0 น าไปทดลองใช้
กับนักเรียนช้ัน ม.6 ที่ผ่านการเรียนเรื่องนี้มาแล้ว จ านวน 25 คน เวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 20 นาที วิเคราะห์ค่าความ
ยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) เลือกข้อสอบไว้ จ านวน 7 ข้อ โดยข้อสอบที่เลือกไว้มีค่า p และค่า r  
อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.68 (เฉลี่ย 0.51) และ 0.47 - 0.76 (เฉลี่ย 0.64) ตามล าดับ ในส่วนของค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.90 ข้อค าถามในแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีดังนี้ 

ค าถามที่ 1 ข้อใดเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่มีอวัยวะเป้าหมายเป็นต่อมไร้ท่อท้ังหมด 
ค าถามที่ 2 ข้อใดกล่าวถึงการท างานของต่อม A และต่อม B ได้ถูกต้อง (มีภาพต่อมใต้สมองและระบุต าแหน่ง A 

คือ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า B คือ ต่อมใต้สมองส่วนหลัง) 
ค าถามที่ 3 จากภาพในข้อ 2 ข้อใดเป็นฮอร์โมนท่ีหลั่งจากบริเวณ A ทั้งหมด 
ค าถามที่ 4 จากภาพในข้อ 2 ถ้าบริเวณ A ท างานผิดปกติ จะไม่ส่งผลต่อข้อใด 
ค าถามที่ 5 ข้อใดกล่าวถึงการท างานของฮอร์โมนท่ีหลั่งจากบริเวณ B ได้ถูกต้อง มีตัวเลือก (ควบคุมปริมาณแร่ธาตุ

ในร่างกาย กระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ กระตุ้นกล้ามเนื้อรอบต่อมน้ านมให้หดตัว และควบคุมการดูดน้ ากลับของ
ท่อหน่วยไต) 

ค าถามที่ 6 ฮอร์โมนในข้อใดที่ถูกกระตุ้นให้หลั่งด้วยฮอร์โมนจากไฮโพทาลามัสทั้งหมด 
ค าถามที่ 7 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง มีตัวเลือกดังนี้ (GH กระตุ้นการเพิ่มปริมาณน้ าตาลในเลือด Endorphin ระงับ

ความเจ็บปวด ช่วยเพิ่มความตื่นตัว Gigantism เกิดจากร่างกายหลั่ง GH มากเกินไปในวัยเด็ก Prolactin กระตุ้นต่อมน้ านม 
และช่วยให้มดลูกบีบตัวขณะคลอดบุตร)  

2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องต่อมใต้สมอง โดยให้มีลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางของ NRC (2000) เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 2 คาบ ประมาณ 100 นาที จากนั้นประเมินคุณภาพโดยอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญด้านชีววิทยา 2 ท่าน และครูผู้เช่ียวชาญด้านการสอนชีววิทยา 1 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจนได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน ม. 5 ที่ไม่ใช่ห้องส าหรับท าวิจัย จ านวน 40 คน 
พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีค่า E1/E2 และค่า E.I. เท่ากับ 80.00/81.79 และ 0.7773 ตามล าดับ  

นวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ เกิดจากการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมการเล่นเกม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นที่ 1 นักเรียนจดจ่อกับค าถามที่จะน าไปสู่การสืบเสาะ (10 นาที) 
(1) ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่อง “ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ”  



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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(2) ครูให้นักเรียนสังเกตภาพ แสกน MRI ต่อมชนิดหนึ่งในสมองของผู้ป่วย และให้นักเรียนช่วยกันพิจารณา
รูปภาพพร้อมกับตั้งค าถาม ครูประมวลค าถามทั้งหมดพร้อมสรุปเป็นประเด็นจากข้อสงสัยของนักเรี ยน 1) ต่อมที่นักเรียน
เห็นคือต่อมอะไร 2) ต่อมนี้สร้างฮอร์โมนชนิดใดบ้าง 3) ถ้าต่อมนี้เกิดเนื้องอกจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย  

(3) ครูกล่าวว่า “วันน้ีเราจะมาท ากิจกรรมเพื่อตอบค าถามท่ีนักเรียนสงสัย มาเริ่มกันเลยค่ะ” 
ขั้นที่ 2 นักเรียนเก็บข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับค าถาม (40 นาที) 
(1) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน เพื่อเล่นเกมแข่งขันระหว่างกลุ่ม โดยครูช้ีแจงกติกาและเงื่อนไขการเล่น

ดังนี้ เกมมีทั้งหมด 3 ฐาน กลุ่มใดท่ีตอบค าถามในกิจกรรมได้ถูกต้องและมีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 
(2) ฐานที่ 1 เกมแยกหมวดหมู่ โดยใช้บัตรค าที่รวมกันอยู่ในกล่องที่ยังไม่ได้แยก ประกอบด้วย  4 หมวดหมู่ 

ได้แก่ 1) ช่ือฮอร์โมน 2) ภาพและช่ืออวัยวะเป้าหมาย 3) ตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมน 4) โรคและอาการ  
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดเรียงบัตรค าให้ถูกต้องว่าฮอร์โมนแต่ละชนิด มีอวัยวะเป้าหมายคือ
อะไร มีอะไรเป็นตัวกระตุ้น และอาการหรือโรคที่เกิดขึ้น ตามล าดับ เมื่อหมดเวลา ครูและนักเรียนมา
ช่วยกันตรวจสอบค าตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง กลุ่มไหนผิดน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ 

(3) ฐานที่ 2 เกมบันไดงู ให้สมาชิกภายในกลุ่มแข่งกันเล่น โดยแต่ละรอบมีกรรมการ 1 คน จะเป็นผู้เฉลย
ค าตอบในบัตรค าถาม โดยให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกตัวเดิน และทอยลูกเต๋าคนละ 1 ครั้ง ใครได้คะแนนมาก
ที่สุดจะเป็นคนเดินล าดับที่ 1 จากนั้นให้ผู้เล่นคนถัดไปทอยลูกเต๋าและเล่นไปเรื่อยๆจนครบทุกคน ซึ่ง
ระหว่างเดินบนช่องก็จะมีค าสั่งและค าถามต่างๆ ให้ปฏิบัติตามจนจบเกม 

(4) ฐานท่ี 3  เกมภาพปริศนา ครูเปิดภาพปริศนา ให้นักเรียนดูที่ละภาพ มีทั้งหมด 7 ภาพ  นักเรียนคนใดยกมอื
ก่อน จะมีสิทธ์ิได้ตอบ และอธิบายว่าภาพปริศนานี้ เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนชนิดใด กลุ่มใดท่ีมีนักเรียนตอบถูก
มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 

 

ขั้นที่ 3 นักเรียนสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (ค าตอบ) จากประจักษ์พยานที่ค้นพบ (20 นาที) 
หลังการท ากิจกรรม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบจากค าถามในใบงานต่อไปนี ้ 
(1) ต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนที่ช่ือว่าอะไรบ้าง  
(2) ฮอร์โมนแตล่ะชนิดต่อไปนี้ส่งผลต่ออวัยวะเปา้หมายอย่างไร 
(3) สิ่งใดเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนชนิดนั้นๆ 
(4) โรคหรืออาการผิดปกตติ่อไปนีเ้กิดจากฮอร์โมนชนดิใด 
ขั้นที่ 4 นักเรียนเชื่อมโยงค าอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (15 นาที) 
นักเรียนแต่ละคนรับแจกใบความรูเ้รือ่งต่อมใต้สมอง  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขค าตอบในใบกิจกรรมโดยใช้ปากกา

สแีดง  
ขั้นที่ 5 นักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการค้นพบของตนเอง (15 นาที) 
ครูใช้โปรแกรม random name สุ่มตอบค าถาม โดยให้นักเรียนอธิบายค าตอบ และให้เพื่อนนักเรียนในห้อง

ช่วยกันเฉลยว่าค าตอบนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
- ขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งคลอดบุตร ฮอร์โมนชนิดใดที่ช่วยในการบีบตัวของมดลูก 
- ฮอร์โมนชนิดใดบ้างที่สร้างจากต่อมใต้สมองและมีอวัยวะเป้าหมายเป็นต่อมไร้ท่อ 
- หากต่อมใต้สมองส่วนหน้าท างานผิดปกติ ร่างกายไม่สามารถเจริญเติบโตได้เพราะสาเหตุใด 
- ในช่วงฤดูการถือศิลอดของนักเรียนมุสลิมมีความจ าเป็นต้องอดน้ าอดอาหาร ฮอร์โมนใดที่ควบคุมสมดุลใน

เรื่องนี ้
- ชายคนหนึ่งมีภาวะมีบุตรยาก หมอให้ค าปรึกษาว่า เกิดจากความผิดปกติของเซลล์อสุจิ นักเรียนคิดว่าน่าจะ

เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนใด  
 3) น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 34 คน 
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จากประชากรนักเรียนช้ัน ม.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน (one 
group pretest-posttest design) และมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้ 1) ทดสอบก่อนเรียน 2) จัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ และ 3) ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิม 
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3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) วิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) น าคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาหาค่า E1/E2 โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และน า
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่า E.I. (Promwong, 2013)  
 3) วิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบ่งผลการเรียนออกเป็น 8 ระดับ ตามเกณฑ์หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ ดีเยี่ยม (80-100 คะแนน) ดีมาก (75-79 คะแนน) ดี (70-74 คะแนน) ค่อนข้างดี (65-
69 คะแนน) น่าพอใช้ (60-64 คะแนน) พอใช้ (55-59 คะแนน) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (50-54 คะแนน) ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (0-49 
คะแนน)  
 4) น าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยใช้การ
ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (t-test for dependent sample) และวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยการหา
ค่าดัชนีความก้าวหน้า (normalized gain: <g>) และแบ่งความก้าวหน้าทางการเรียนออกเป็น 3 ระดับ (Hake, 1998)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1) ประสิทธิภาพและดชันีประสิทธิผลของนวัตกรรมกจิกรรมการเรียนรู ้

จากการวิเคราะห์คะแนนใบงาน ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และคะแนนสอบหลังเรียนซึ่ง
สะท้อนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าค่า E1/E2 ของนักเรียน เท่ากับ 80.00/81.93 แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน (80/80) เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน
ของนักเรียนทั้งช้ันพบว่าจัดอยู่ในระดับสูง (high gain) โดยมีค่า <g> เท่ากับ 0.7014 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้นี้ท าให้
นักเรียนทั้งช้ันมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 81.93 ทั้งนี้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับ
ต่ า ปานกลาง และสูง จ านวน 0, 12 และ 22 คน ตามล าดับ (ภาพที่ 1) จากข้อมูลความก้าวหน้าทางการเรียนนี้สรุปได้ว่า 
นวัตกรรมนี้เมื่อใช้กับนักเรียนห้องนีม้ีค่า E.I. เท่ากับ 0.7014 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (0.5) 

 

 

ภาพที่ 1 ดัชนีความก้าวหน้าทางการเรยีนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

2) สัมฤทธิ์ผลด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จากการวิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 39.50 อยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขัน้

ต่ าจ านวน 32 คน และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าจ านวน 2 คน เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทางในงานวิจัยนี้และมกีาร
ทดสอบหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81.93 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยแบ่ง
เป็นอยู่ในระดับดีเยี่ยม 22 คน และระดับดี 10 คน ระดับพอใช้ 2 คน (ภาพที่ 2ก)  

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่า นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับร้อยละ 39.50
และ 81.93 ตามล าดับ สรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าไปอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 2ข) 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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                          (ก)                                                                      (ข) 

ภาพที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีน ก) ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ข) คะแนนเฉลี่ย 
 

               นอกจากน้ีหากพิจารณาการตอบข้อสอบเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนที่ตอบข้อสอบหลังเรียนในแต่ละข้อถูกต้อง 
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในทุกข้อ (ตารางที่ 1) โดยค าถามข้อที่ 1, 2, 3, 4, และ 6 มีนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมดตอบข้อสอบถูก สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับฮอร์โมนจากต่อมใต้
สมองที่มีอวัยวะเป้าหมายเป็นต่อมไร้ท่อ การท างานของต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหลัง ฮอร์โมนท่ีหลั่งจาก
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การหลั่งฮอร์โมนที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยสมอง
ส่วนไฮทาลามัส 

      ส าหรับค าถามที่ 5 และ 7  พบว่านักเรียนตอบถูกร้อยละ 79.41 และ 64.71 จากการวิเคราะห์ข้อสอบพบว่า
นักเรียนที่ตอบผิดจะเลือกตัวลวง โดยค าถามที่ 5 (ข้อใดกล่าวถึงการท างานของฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหลังได้
ถูกต้อง) นักเรียนเลือกข้อ ก (ควบคุมปริมาณแร่ธาตุในร่างกายและกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ) และข้อ ข (กระตุ้น
การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจและกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบต่อมน้ านมให้หดตัว) ส าหรับค าถามที่ 7 (ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ) 
นักเรียนเลือกตัวลวงคือข้อ ก (GH กระตุ้นการเพิ่มปริมาณน้ าตาลในเลือดและ Endorphin ระงับความเจ็บปวด ช่วยเพิ่ม
ความตื่นตัว) และข้อ ค (Gigantism เกิดจากร่างกายหลั่ง GH มากเกินไปในวัยเด็กและ Prolactin กระตุ้นต่อมน้ านมช่วยให้
มดลูกบีบตัวขณะคลอดบุตร)  ทั้งนี้ เมื่อสุ่มถามนักเรียนที่ตอบผิดในข้อที่ 7 พบว่า นักเรียนมีความสับสนระหว่างฮอร์โมน  
Prolactin และ Oxytocin เนื่องจากมีผลต่ออวัยวะเป้าหมายคล้ายคลึงกัน ในส่วนของค าถามที่ 5 พบว่า นักเรียนเลือกตัว
ลวง คือควบคุมปริมาณแร่ธาตุ แต่ค าตอบคือควบคุมปริมาณน้ า 

จากผลการวิจัยโดยรวมสะท้อนให้เห็นว่า นวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องต่อมใต้สมอง ที่เกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นเกม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องที่เรียน เนื่องจากเกมเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ควบคู่
กับความสนุก นักเรียนสามารถเก็บข้อมูลความรู้ไว้ในระยะยาวจึงเกิดเป็นความรู้ที่คงทน ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมระหว่างเรียน ส่งผลเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  (Conway & Leonard, 2014) สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Stansfield, 2014) สอดคล้องกับกระบวนการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดเวลาโดยเริ่มต้นจากนักเรียนตั้งค าถาม ท าให้นักเรียนทราบเป้าหมายของการเรียน (NRC, 2000) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
ออกแบบให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานผ่านเกมการเรียนรู้  เพราะเช่ือมั่นว่าการเล่นเกมจะช่วยให้
นักเรียนมีความสุขกระตือรือร้นขณะเรียน (Metzger, 2013) และสามารถจดจ าเนื้อหาผ่านกิจกรรม จนเกิดสมาธิมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติกิจกรรมท าให้นักเรียนเห็นและเข้าใจสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง (Hussain and Akhtar, 2013; 
Prasertsan, 2012)  

นอกจากนี้ในขั้นของการเช่ือมโยงค าอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ยังท าให้นักเรียนทราบว่าค าถามที่ตน
สงสัยได้รับการตอบแล้วหรือยัง และค าตอบนั้นมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอหรือไม่ มีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด และมี
ความคลาดเคลื่อนจากค าอธิบายที่นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ในเรื่องเดียวกันหรือไม่อย่างไร (Phochaiyarach and 
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Porntrai, 2015) ซึ่งหากมีความสอดคล้องกันจะท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ได้เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีช่ือเสียงในเรื่องที่ตนศึกษา ในทางกลับกันหากผล
การศึกษาไม่สอดคล้องกัน จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บนความผิดพลาด แล้วจ าความผิดพลาดและความถูกต้องนั้นได้
นานยิ่งขึ้น ในขั้นประเมินผลมีการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน แสดงเหตุผล
โต้แย้ง ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในงานของตนเอง  (Wu and Hsieh, 2006) และท าให้เกิดการพัฒนาทาง
ความคิด 

 

ตารางที ่1 ความถี่ของนักเรียนท่ีตอบค าถามถูกในแต่ละข้อของการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และดัชนีความก้าวหน้า 

ค าถามและความคิดหลัก 
ความถี่นักเรียนที่ตอบถูกต้อง  

)ร้อยละ(  
ก่อนเรียน หลังเรียน <g> 

ค าถามที่ 1 ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่มีอวัยวะเป้าหมายเป็นต่อมไร้ท่อ 41.18 82.35 0.70 

ค าถามที่ 2 การท างานของต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองสว่นหลัง 47.06 85.29 0.72 

ค าถามที่ 3 ฮอร์โมนท่ีหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 41.18 85.29 0.75 

ค าถามที่ 4 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นหากต่อมใตส้มองส่วนหน้าไม่ท างาน 29.41 88.24 0.83 

ค าถามที่ 5 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นหากต่อมใตส้มองส่วนหลังไม่ท างาน 35.29 79.41 0.68 

ค าถามที่ 6 การหลั่งฮอร์โมนที่เกดิจากการกระตุ้นด้วยสมองส่วนไฮทาลามสั 52.94 88.24 0.75 

ค าถามที่ 7 ความผิดปกติที่เกิดจากฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง 29.41 64.71 0.50 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องต่อมใต้สมอง มีลักษณะการจัดการเรียนรู้เป็นแบบสืบเสาะวิทยาศาสตร ์ท่ีเน้นให้นักเรียนมีสว่น

ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติทีละขั้นตอน ใช้เวลา
ในการจัดการเรียนรู้ 100 นาที วิธีด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 นักเรียนจดจ่อกับค าถามที่จะน าไปสู่การ
สืบเสาะ (10 นาที) ขั้นที่ 2 นักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับค าถาม (40 นาที) ขั้นที่ 3 นักเรียนสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยานที่ค้นพบ (20 นาที) ขั้นที่ 4 นักเรียนเช่ือมโยงค าอธิบายไปยังองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (15 นาที) และขั้นที่ 5 นักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการค้นพบของตนเอง (15 นาที) ผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีค่า E1/E2 และ ค่า E.I. เท่ากับ 80.00/81.93 และ 
0.7014 ตามล าดับ ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.14 (<g> = 0.7014) จัดเป็นความก้าวหน้าใน
ระดับสูง ท าให้นักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (39.50 %) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (81.93 %) 
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05)  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัย  

1.1 จากผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ต่อมใต้สมอง พบว่ามีผลต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นครูหรือผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ควร
ส่งเสริมให้น าไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 

1.2 ครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจนิยามและล าดับขั้นของการเรียนแบบสืบเสาะ และกิจกรรมการเล่นเกมโดย
การยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนแบบสืบเสาะอย่างเป็นข้ันตอน
ตั้งแต่ การตั้งค าถามที่จะน าไปสู่การสืบเสาะ การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐาน การสร้างค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ การเช่ือมโยงค าอธิบายจากประจักษ์พยานที่ค้นพบ และการโต้แย้งแสดงเหตุผล เนื่องจาก
ผู้วิจัยพบว่า เมื่อนักเรียนเข้าใจนิยามและล าดับขั้นของการเรียนแล้ว สามารถตั้งค าถาม และหาค าตอบจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน โดยสังเกตจากใบงาน และการท าข้อสอบหลังเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
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2.1 ควรศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบเกมบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในเนื้อหาอื่นๆของชีววิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้ครอบคลุมทุก
เนื้อหา และบริบทอ่ืนๆ เช่น ศึกษาในกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนแผนวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

2.2 ควรน าเทคนิคการใช้เกมไปร่วมกับรูปแบบหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อท าให้เกิดความ
หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้มากขึ้น 
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แนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน:  
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 

The study of Guidelines for the Improvement Access to the Quality Education in the 
Bordering Provinces: the Case Study of Ubon Ratchathani and Si Saket Province 

วศิน  โกมุท1*    

1 สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
*E-mail :   wasin.k@ubu.ac.th   

 
บทคัดย่อ 

หน่วยงานรัฐท าหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาพื้นท่ีชายแดน 31  จังหวัด โดยจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515 – 2519)  เป็นแผนฉบับแรกทีเ่น้นการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเน้นพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่นกันดาร แต่ยังไม่ให้ความส าคัญของความแตกต่างหลากหลายเชิงพื้นที่ ในปี 2560  กระทรวงศึกษาธิการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน )พ.ศ .2560-2564 (เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ชายแดนให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า )1 (
การจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดนประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 5 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาวิชาการ ปัญหา
งบประมาณ ปัญหาผู้เรียน  ปัญหาวิธีการเรียนการสอน )2 ( ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ คือ อุปกรณ์
หรือสื่อการสอน การจัดนโยบายหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรเพียงพอ  คุณภาพของครูผู้สอน  และความร่วมมือจากครอบครัว  )3 ( ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คือ การก าหนดหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมือนกัน ภาระงานของครูที่มากเกินไป และการขาดแคลน
ด้านสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนในพ้ืนท่ีชายแดนช้ากว่านักเรียนในพ้ืนท่ีปกติ  )4 ( ความ
สอดคล้องของนโยบายกับการปฏิบัติงานจริง  พบว่าการสั่งการนโยบายไม่ให้ความส าคัญความแตกต่างของบริบทแต่ละพื้นที่ 
ศักยภาพของสถานศึกษาและความพร้อมของผู้เรียน  นโยบายด้านการศึกษาจากส่วนกลางมีมากเกินไปเป็นการเพิ่มภาระ
ให้กับครู และหลายนโยบายมีการสั่งการแต่ไม่จัดสรรงบประมาณมาให้สถานศึกษา  )5( ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน  ประกอบด้วย  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดสรรงบประมาณที่ค านึงถึง
ความแตกต่างของบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา  ความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา  การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ   
การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับผู้เรียนทุกคน และการพัฒนาสื่อการสอนส่วนกลาง ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา )องค์การมหาชน(  ควรทบทวนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนใน
ทุกระดับ โดยให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับที่มีความหลากหลาย  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน     

  
ค าส าคัญ  : การศึกษา  จังหวัดชายแดน  คุณภาพการศึกษา  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ    

 
Abstract 

  The government played the important role for educational provision in 31 bordering provinces. 
The government set up the National Education Development Plan No. 3 (1972 - 1976) as the first plan to 
promote educational equality, with emphasis on regional and outreach areas. The government adopted 
the context of urbanization to identify the ability to access to the quality education, but failed to take 
into account the spatial diversity. In 2017, the Ministry of Education developed the bordering areas’ 
education development program (2016-2021) to serve as a guideline for the development of education 
in bordering areas. Regarding the educational management in the bordering provinces of Ubon Ratchathani 
and Si Saket, it was found that (1) there were similar problems in 5 following aspects: personnel, academic 
matters, budget, learners/students, and teaching methods. (2) factors, affecting the quality of education 
improvement were the equipment or instructional media, the student-centred learning policy, the proper 
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budget allocation, the quality of teachers, and cooperation of the students’ families (3) The factors, 
obstructing the quality of education development were the sole curriculum with similar measurement 
and evaluation, the excessive workload of teachers, a lack of teaching media. As a result, the learning 
development of students in the bordering areas was slower than the students in the general areas. (4) 
The consistency of the policy with the implementation, in other words, the policies had to be brought to 
the implementation without the consideration of the differences of context in each area, the potential of 
the school, and the readiness of students. It was also found that there were too many policies from the 
central offices, adding the burden on teachers. Most policies were brought to implementation without 
budget allocation. (5) Policy recommendations for upgrading the quality of education in bordering 
provinces are that the government should attach the importance to the teacher, and allocate budget by 
taking into account the differences in the context of the school areas. Readiness and potential of the 
educational institutions should be recognized. The development of academic quality. Teaching materials 
should be properly provided to all learners, and the central teaching media should be created to support 
the operation of all schools. The Office of Standards and Quality Assessment (Public Organization) should 
review the achievement of learners at all levels, by placing the importance on the purpose of managing 
diverse levels of education and the desirable characteristics of the learner.  
 
Keywords  :  Education, Bordering Provinces, EducationQuality ,  Ubon Ratchathani , Si Saket   
 
บทน า 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้ เห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเฉลี่ยปีละประมาณ
ร้อยละ 20 ของงบประมาณประจ าปีของประเทศ และได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็น
แผนแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผ่านการจัดการศึกษาสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index - HDI) ของส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Development Programme - UNDP) ปี พ.ศ. 2557 พบว่าสถานการณ์การพัฒนาคนในประเทศไทย
นั้น แม้รายได้ประชาชาติรายหัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 ประชาชนมีความยากจนลดลงแต่ความไม่เท่าเทียมกันด้าน
รายได้และความมั่งคั่งยังอยู่ในระดับสูง ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพและหลักประกันทางสังคมด้านอ่ืนๆ ขยายกว้างขึ้น ด้าน
การศึกษา เด็กไทยจ านวนมากได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นเวลานานขึ้นอัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียนและ
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ความท้าทายส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย  คือคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาท่ียังคงอยู่ (ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2558) 

ความไม่เสมอภาคทางการศึกษาที่ยังคงอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าแม้รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณจ านวนมากในการจัด
การศึกษาทุกระดับช้ัน มีนโยบายในการจัดการศึกษาให้เสมอภาคครอบคลุมทุกพื้นที่ประชาชนทุกกลุ่ม  แต่ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษายังคงอยู่ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจของครอบครัว คุณภาพสถานศึกษา ตลอดจน
ความเป็นเมืองของพื้นที ่ล้วนส่งผลต่อความไม่เสมอภาคทางการศึกษาท้ังสิ้น 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา  โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาระหว่าง พ .ศ.
2555 – 2558 คือ การจัดการศึกษาโดย "ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง "มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้งภาค
เมืองและภาคชนบทพร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับทุกคนการศึกษาจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน
ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน โดยมีกรอบแนวคิดมุ่งพัฒนาการศึกษาภายใต้
กรอบแนวคิดหลักคุณภาพและความเท่าเทียมรวมทั้งน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยขยายโอกาสทางการศึกษา 
4 โอกาส )กระทรวงศึกษาธิการ , 2555) คือ 

1) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
2) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ขึ้นกับฐานะของผู้ปกครอง 
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3) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะนักเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกท่ีเป็นจริงผ่านการเรียนรู้
บนฐานการท ากิจกรรม )Activity-Based Learning) 

4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์หอศิลปะศูนย์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

จากภาพรวมของการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เราจะพบว่า มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี ประเทศไทยนั้น มีความแตกต่างของสภาพภูมิศาสตร์ อันส่งผลต่อ
การเข้าถึงการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะจังหวัดพื้นท่ีชายแดนที่ห่างไกลจากศูนย์กลางการศึกษาของประเทศ 

ดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัดประจ าปี 2557 ซึ่งวัดจากจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย, IQ ของเด็กอายุ 6-15 ปี, อัตรา
การเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนน O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละจังหวัด จะพบว่ามี 
15 จังหวัดที่มีดัชนีการศึกษาผ่านเกณฑ์ UNDP เช่น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี  เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม และ
ภูเก็ต เป็นต้น ที่น่าสนใจคือ กลุ่มจังหวัดซึ่งมีผลคะแนนระดับต่ ากว่ามาตรฐานจ านวน 33 จังหวัดนั้นส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุบลราชธานี ชัยภูมิ หนองบัวล าภู รวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นอกจากนี้ด้านคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพเด็กเยาวชน มีพื้นที่ 38 จังหวัดในประเทศไทยที่มีค่าเฉลี่ย IQ เด็กอายุ 6-15 ปี อยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เทียบกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพบว่ามีถึง 17 จาก 19 จังหวัด (คิดเป็น 89% ของ
พื้นที่) ที่ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กอายุ 6-15 ปี ตกเกณฑ์มาตรฐานสากลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าทางคุณภาพเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยท่ีต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

ประเทศไทยมี 31 จังหวัดเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยระยะทางทางบกประมาณ 5,656 
กิโลเมตร พรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา
และสหพันธรัฐมาเลเซีย (ประสงค์ ชิงชัย, 2551) จังหวัดที่มีพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 31  จังหวัด  จะพบว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีจ านวนจังหวัดติดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านสูงสุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่ นๆ คือ 
จ านวน  จังหวัด  โดยมีพื้นที่ติดเพื่อนบ้านสองประเทศ คือ 10สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชา  ซึ่งพ้ืนท่ีชายแดนมีความพิเศษในฐานะพื้นท่ีที่มีการเลื่อนไหลของคนที่มีความแตกต่างทางสัญชาติ  ชาติพันธ์ุ  ภาษา 
ระหว่างประเทศ  ตลอดจนเศรษฐกิจการค้าขายบริเวณพื้นที่ชายแดนมีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูง สอดรับกับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัดจะพบว่า จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนส่วน
ใหญ่มีดัชนีคุณภาพการศึกษาต่ าเมื่อเทียบกับจังหวัดที่ไม่มีพื้นท่ีติดชายแดน  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ที่มีพ้ืนท่ีติดชายแดนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดหนองคาย มีดัชนีคุณภาพการศึกษาต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกระจาย
ของโอกาสทางการศึกษา  รูปแบบการจัดการศึกษา ความหลากหลายของชาติพันธุ์   โดยเฉพาะในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ีมีดัชนีคุณภาพการศึกษาต่ ากว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
 จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีพรมแดนติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาทิ  ลาว  
เขมร  บรู  กุย  ส่วย  อาศัยในพื้นที่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนมีจุดผ่านแดนบริเวณชายแดนทั้งด่านถาวร
และด่านผ่อนปรน  ซึ่งเป็นพื้นที่เช่ือมต่อทางสังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และเมื่อ
เปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษา จะพบว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีดัชนีคุณภาพการศึกษาล าดับท่ี 63  และจังหวัดศรีสะเกษ

มีดัชนีคุณภาพการศึกษา ล าดับท่ี 43 ของป ระเทศ  ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีดัชนีคุณภาพการศึกษาระดับต่ าของประเทศ 
 ษว่าความแตกต่างระหว่างพื้นที่  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเก
ภูมิศาสตร์  ประชากร  ภาษา  เศรษฐกิจ  ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการกระจายโอกาสทางศึกษาหรื อไม่ และมี
ประเด็นน่าสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐว่า  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐในจังหวัดชายแดนเป็น
อย่างไร  มีความเหมือนหรือแตกต่างจากนโยบายการจัดการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ หรือไม่  สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนมีลักษณะอย่างไร  คุณภาพการจัดการศึกษาระหว่างพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปกติมีความแตกต่างกันหรือไม่  
ตลอดจนผลของนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐที่มีต่อการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนมีความแตกต่างไปจากพื้นท่ีอื่นๆ 
หรือไม่  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอในการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย คือ (1)  เพื่อศึกษานโยบายและสภาพการณ์การจัดการศึกษาของรัฐในจังหวัดชายแดน              
(2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณภาพการจัดการศึกษาระหว่างพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปกติ  (3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่ชายแดนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  และ   
(4) เพื่อจัดท าข้อเสนอการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน  
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มโนทัศน์เกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศกึษานั้นมีหลากหลาย แต่มีลกัษณะหรือองค์ประกอบท่ีส าคัญรว่มกันบาง
ประการ อาทิ แนวคิดเรื่องโอกาส แนวคิดเรื่องความเท่าเทียม ดังจะเห็นได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กอร์ดอน 
(Gordon, 1972: 423 – 434)  เสนอว่าความเสมอภาคทางการศึกษาประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการ คือ การมี
หลักประกันแก่บุคคลทุกคนที่จะได้รับการศึกษาตามความสามารถของสติปัญญาของตนเองตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การที่
บุคคลมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมือนกัน บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะและความสามารถที่ตนเองมีอยู่ และ
สามารถเพิ่มพูนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และบุคคลได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม โคห์น )Cohn, 1982: 696 (  กล่าวว่า ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง การที่นักเรียน
ทุกคนท่ีมาจากแต่ละชนช้ัน  ชาติพันธ์ุ  ลัทธิความเชื่อ  หรือสถานะทางเศรษฐกิจในสังคมที่แตกต่างกัน ได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ความเสมอภาคยังหมายรวมถึงความเสมอภาคของทรัพยากรการศึกษา  ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า และความ
เสมอภาคในผลผลิตทางการศึกษา ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2532 : 95) ได้ให้แนวคิดความเสมอ
ภาคทางการศึกษาครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้  (1) ความเสมอภาคในโอกาสการเข้ารับบริการการศึกษา ซึ่งรวมถึงโอกาสการเข้า
ศึกษาในระดับต่างๆ และการเปิดโอกาสให้บุคคลได้รับการศึกษาตลอดชีวิต   (2) การกระจายโอกาสให้แก่บุคคลกลุ่ม
เป้าหมายคือบุคคลในท้องถิ่นและกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  (3) ความเสมอภาคในคุณภาพ
การศึกษา  (4) ความเสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชน และการรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาสัมพันธ์กับความเสมอภาคทางโอกาสในการศึกษาของ สุมาลี  ปิตยานนท์ )2539 : 105 – 106   (ที่กล่าวว่า 

การศึกษามีส่วนในการสร้างสติปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ  และการประกอบการอาชีพเพื่อหารายได้ในอนาคต  
โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่ม  ทุกเพศ  ทุกวัยอย่างเท่าเทียมกัน  ความเช่ือมโยงของ
การศึกษากับผลต่อความเสมอภาคในเรื่องของโอกาสทางการศึกษา  คือความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษาระหว่างชาย
และหญิง  ความเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาระหว่างชนบทกับเมือง และความเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา
ระหว่างภาคต่างๆ  
 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  UNDP จัดท ารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย  (2546)  โดย
เปรียบเทียบความเสมอภาคทางการศึกษาระหว่างจังหวัดต่างๆ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษา โดยใช้ดัชนี
การศึกษา ได้แก่  (1  (จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย  )รียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายการเข้าเรียนจากอัตราการเข้าเ
คุณภาพการศึกษา จากคะแนนเฉลี่ยนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายในการทดสอบระดับชาติ  และ   (4)  การ
บริการการศึกษาจากสัดส่วนนักเรียนต่อครู และสัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย )ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2546: 22(  ในปี 2552 UNDP ใช้ดัชนีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษา  ได้แก่        (1)  
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (2)   (ยนระดับมัธยมศึกษาตอนอัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรี
ปลายและอาชีวศึกษา (3)  (คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ (4) (จ านวนนักเรียนต่อห้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย )ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย , 2552 : 123  (และใน ปี 
2557 ใช้ดัชนีการศึกษา  ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ )1( จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย  )2( อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรวมอาชีวศึกษา  ) 3( ระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กอายุ 6 - 15 ปี และ )4  (คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-
Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  )ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย , 2557 : 126( 
 ในด้านคุณภาพการศึกษา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ  ยูเนสโก 
)Unesco. 1988 : 6-7  (กล่าวว่า คุณภาพทางการศึกษา หมายรวมถึง  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  และผลลัพธ์  ดังนี้  
 ปัจจัยน าเข้า (Input)  องนักเรียน  ทรัพยากรของสถาบัน  เช่น  คือ ความสามารถ  และความรู้พื้นฐานข
ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ช่วงเวลาในการสอน  และความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของเนื้อหาหลักสูตรกับความ
ต้องการทางสังคม 
 กระบวนการ (Processes) ประกอบด้วย  ว ิธีการในการสอน  ขนาดของห้องเรียน  การแนะแนวให้ค าปรึกษา
นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสอยู่ร่วมกันในสังคม  และโอกาสในการท าวิจัยและพัฒนา 
  ผลผลิต  (Output) อาจพิจารณาจาก ผลิตภาพของนักเรียน  การบริการชุมชน  และผลการวิจัยของนักเรียน 
    จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในช่วง พ .ศ . 2544 – 2559 มีงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นการจัด
การศึกษาของไทย  การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน และการจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้  
            งานวิจัยของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ เรื่อง “สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
)2550       (ดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพบว่าปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อการจั 8 ด้าน คือความปลอดภัย ความไม่
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เข้าใจตรงกัน ความเช่ือและค่านิยม การก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ความเหลื่อมล้ าระหว่างครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียนของรัฐ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแบ่งแยกของนักเรี ยนชาวไทย
พุทธและชาวไทยมุสลิม การขาดหน่วยงานบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยตรงในพื้นที่ และการประเมินโดยใช้
มาตรฐานเดียว ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษา  การมีเป้าหมายร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  คุณภาพของผู้บริหาร ผู้สอนและผู้เรียน การจัดการศึกษาที่สอดคล้องหรือสนองตอบต่อ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การด าเนินนโยบายผ่านองค์กรของผู้น าทางด้านการศึกษาและศาสนาของชุนชน 
ท้องถิ่น เจตจ านงของภาครัฐ และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริม สนับสนุนโดยมีนโยบาย แผนงาน มาตรการ ที่มีความยั่งยืน
และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน   งานวิจัยของ
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ เรื่อง “สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับ
ประเทศกัมพูชา”  ) 2552) ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการจัดการศึกษาที่ส าคัญในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา 
ประกอบด้วย ปัญหาเกี่ยวกับครู ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและชุมชน ปัญหาการบริหารจัดการ 
และปัญหาเกี่ยวกับระบบ  ส่วนปัจจัยที่เอ้ือความส าเร็จในการจัดการศึกษาให้กับนักเรยีนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทย
ที่ติดกับประเทศกัมพูชา มีดังนี้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูในพื้นที่ ความเสียสละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน คุณภาพของผู้บริหารและคร ูความพร้อมของโรงเรียนทั้งด้านบุคลากร สื่อเทคโนโลยีและ
สภาพอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของ
องค์กรเอกชน ชุมชนในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ ขวัญและก าลังใจในการท างานของครูที่ได้รับจากการ
ด าเนินนโยบายของภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่ความมุ่งมั่นผูกพันในการท างานในพื้นที่ เจตจ านงของภาครัฐท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย- กัมพูชา โดยก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน   งานวิจัย
ของจันทร์จิรา จูมพลหล้า และคณะ เรื่อง “กรณีศึกษา : รูปแบบความส าเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”  ) 2557) ผลของการวิจัยพบว่า การพิจารณาการยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก รัฐบาลควรให้
ความส าคัญกับความคิดเห็นของผู้ปกครองหรือคนในชุมชนว่าต้องการยุบหรือควบรวมโรงเรียนหรือไม่  ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะ
เรื่องความคุ้มทุนทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้
ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา )ดี เก่ง มีความสุข (และประกอบอาชีพได้ คือ ความสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน
ปฏิบัติงาน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสือ่
การเรียนการสอน รวมถึงการแสวงหางบประมาณ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การยุบ หรือควบรวมให้คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป งานวิจัยของอภิชัย พันธเสน และคณะ เรื่อง 
“การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการศึกษาไทย: ประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษา 
)2535-2558)” )2558)  ค าถามหลักของโครงการวิจัยนี้เพื่อตอบค าถามว่าเพราะเหตุใดการจัดการศึกษาของไทยยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา โดยคณะวิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ข้อเขียน บทความ ที่ตีพิมพ์
ระหว่าง ปี 2535 -2558 จ านวน 7,410 เรื่องโดยประมาณ ภายใต้กรอบคิดการปฏิรูปการศึกษาของไทยในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542 โดยแบ่งการสังเคราะห์เอกสารเป็น 11 ประเด็นเพื่อพิจารณาว่าความรู้จากเอกสารเหล่านี้จะ
น ามาใช้แก้ปัญหาคุณภาพของการศึกษาไทยได้หรือไม่  ผลของการวิจัย พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพในการจัด
การศึกษาของไทย ได้แก่ ประการแรกปัญหาการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาที่ไม่ได้กระจายลงสู่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  ประการที่สอง ปัญหาความไม่พร้อมของครูที่ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่ก าหนดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ประการที่สาม ปัญหาเรื่องเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่จะใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ประการที่สี่ปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา และประการสุดท้าย ปัญหาจากงานประกันคุณภาพ  ปัญหาทั้งหมดนี้ล้วนเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการจัดการศึกษาของไทยให้ได้คุณภาพ งานวิจัยของ ณรงค์ อุ้ยทอง เรื่อง “โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ศึกษากรณีโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนภาคใต้”  ) 2544 (
และ เรื่อง การศึกษาส านึกสาธารณะของชุมชน: ศึกษากรณีการจัดการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน )2546 (
เสนอการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและชุมชนเพื่อช่วยสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนทีม่ี
คุณภาพ โดยตั้งอยู่บนฐานของบริบทที่แตกต่างกันไป ณรงค์มองว่าการด าเนินงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนั้น
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ แต่อุปสรรคส าคัญ คือ ความ



ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

395 

ทุรกันดารห่างไกลของพื้นที่ การขาดการดูแลจากภาครัฐ และความยากจนของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โอกาสในการพัฒนาที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาชุมชนตามแนวโครงการตามพระราชด าริ  
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังไม่มีงานศึกษาการจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดนที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และไม่มีพื้นที่ศึกษาในจังหวัดชายแดนที่ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนอุบลราชธานีและศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีติด
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา และศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายเเดน  สถานศึกษาอาชีวศึกษา และศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เห็นภาพรวมในการจัดการศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
  
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary Research) การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม  พื้นที่การศึกษา ได้แก่ อ าเภอสิรินธร อ าเภอเขมราฐ และอ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี และ
อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอกันทรารมย์ และอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  5  กลุ่ม ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  8  แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8  แห่ง  โรงเรียน
ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายเเดน  2  แห่ง สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 3  แห่ง  และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5  แห่ง  

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้จัดเวทีระดมความคิดเห็น จ านวน 3 ครั้ง ณ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้แก่ กลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา  และกลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  109 คน และการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้สอน ณ สถานศึกษา จ านวน  16  
ครั้ง  สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 107  คน และการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 186  ชุด   
 
ผลการวิจัย 
 การจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 31  จังหวัด  สามารถแบ่งหน่วยจัดการศึกษาได้เป็นสองหน่วยงานหลัก  
คือ  หน่วยงานภาครัฐ  และหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จัดการศึกษา  ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ าแนกเป็น โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  11,812 แห่ง  
และโรงเรียนขยายโอกาส  3,019 แห่ง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีโรงเรียนในสังกัด  935  แห่ง และ
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 แห่ง  สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 163  
แห่ง  สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน  99  แห่ง สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประจ าจังหวัด จ านวน 31 แห่ง  และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าอ าเภอ จ านวน 363 แห่ง  
และสถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายเเดน  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน  186  แห่ง  และ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย  สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 553  แห่ง   

ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนที่ด าเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน  ประกอบด้วย  สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประกอบด้วย โรงเรียนในระบบได้แก่ โรงเรียนเอกชนสามัญ 1,064 แห่ง 
โรงเรียนสงเคราะห์เอกชน 20 แห่ง  และโรงเรียนนานาชาติ  25 แห่ง  โรงเรียนนอกระบบ ได้แก่  ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  1,402 แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะ 242 แห่ง และโรงเรียนศาสนา 30 แห่ง  สถาบันอาชีวศึกษาของ 
140  แห่ง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 14  แห่ง  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ในปี พ .ศ . 2503 เน้นการจัดการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึงและให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น ขยายและปรับปรุงการศึกษาระดับกลางทั้งสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง  ผลิตครูอาจารย์ให้



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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เพียงพอแก่ความต้องการ  และส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยขยายการศึกษาระดับนี้ไปยังส่วนภูมิภาค และรัฐได้
เริ่มเห็นความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาระหว่างเมืองและชนบท  จึงก าหนดให้แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่ 3 
เป็นแผนฉบับแรกที่มีการพูดถึงการส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา โดยเน้นพื้นที่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นกันดาร นั่น
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญในการสร้างความเสมอภาค โดยรัฐได้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาระหว่าง
เมืองและชนบท และในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับต่อมาให้ความส าคัญของการสร้างความเสมอภาคในการศึกษา  และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  .ศ.พ)2545 – 2559( และฉบับปรับปรุง  .ศ.พ)2552 -2559) รัฐมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส     
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร   ,ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)2546  (จาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านมาจะพบว่ารัฐให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาให้เสมอภาคเพิ่มมากข้ึน โดยใช้บริบท
ความเจริญของพื้นที่เป็นการแบ่งแยกพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ แต่ยังไม่ให้ความส าคัญของความ
แตกต่างหลากหลายเชิงพื้นที่ เช่น พ้ืนท่ีชายแดน ท่ีมีบริบทแตกต่างจากพ้ืนท่ีทั่วไป  

นอกจากน้ีก าหนดนโยบายและการด าเนินงานด้านการศึกษาของรัฐบาลจะพบว่า  แม้รัฐบาลจะมุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษา  แต่รัฐบาลยังไม่ให้ความส าคัญกับความแตกต่างเชิง
พื้นที่ชายแดน  ยกเว้นการให้ความส าคัญกับพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูล และสงขลา )สี่อ าเภอ ประกอบด้วย เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย (ยกเป็นพื้นที่พิเศษในการซึ่งถูกแ
บริหารจัดการด้านการศึกษา  ด้วยเหตุผลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสภาพปัญหาด้านการศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าพื้นที่อื่นในประเทศไทย และคุณภาพการศึกษายังอย ู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน อีกทั้งการบริหารจัดการที่ผ่าน
มายังไม่มีความเป็นเอกภาพและขาดการบูรณาการ  โดยการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ )ศปบ.จชต (.หรือ 

"กร ะทรวงศึกษาธิการ )ส่วนหน้า : ( Forward Section, Ministry of Education" เพื่อท าหน้าที่บูรณาการการแผนงานและ
โครงการให้เกิดการบริหารงานอย่างมีเอกภาพ รวมทั้งเช่ือมโยงการท างานต่าง ๆ ท าให้สามารถแก้ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการได้ และส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดขีึ้นตามล าดับทุกปี ส่วนพ้ืนท่ีชายแดนอื่นๆ น้ัน ในปี  2560  กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน )พ.ศ .2560-2564 (เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในด าเนินงานพัฒนาการศึกษาใน

พื้นที่ชายแดนให้มีคุณภาพ ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัด/อ าเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ าน จ านวน 3 ประเทศ 
หภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีจ านวนได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งส

ทั้งหมด 27 จังหวัด 105 อ าเภอ โดยไม่รวมพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ส าหรับชายแดนมาเลเซีย ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหน่วยงานที่ด าเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว  อย่างไรก็ดีการจัดท าแผนดังกล่าว ในช่วงต้นยังเป็นเพียง
การรวบรวมโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มารวมไว้ในแผน  ขาดการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ของพื้นที่ชายแดนที่มีความแตกต่างกัน  และเป้าหมายของแผนยังขาดความชัดเจน  ท าให้การ
แปลงนโยบายและแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ อาจจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้  อย่างไรก็ดีในขณะนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้กลไกศึกษาธิการจังหวัดในการจัดท าแผนงานการศึกษาชายแดนในแต่ละพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีความ
แตกต่างกันในบริบทด้านต่างๆ  และมองภาพรวมของจังหวัด  เป็นแนวโน้มซึ่งน ามาสู่การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่
สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ  
สภาพการจัดการศึกษา 
จากเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งผู้ตอบแบบสอบถาม 186 คน สามารถแสดงข้อมูลทั่วไปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสถานศึกษาประเภท  
              อาชีวศึกษา และ กลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จ าแนกตามที่ตั้ง ระดับช้ันที่  
    เปิดสอน ระยะทางจากสถานศึกษาถึงเส้นแบ่งเขตแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จ านวนผู้เรียน และจ านวน 
    ผู้เรียนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มโรงเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสถานศกึษา

ประเภทอาชีวศึกษา 

กลุ่มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
จ านวน )คน(  ร้อยละ จ านวน )คน(  ร้อยละ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 78 100.00 42 100.00 66 100.00 
สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ 46 58.97 24 57.14 38 57.58 
สถานศึกษาในอ าเภอขุขันธ ์ 4 5.13 0 0.00 0 0.00 
สถานศึกษาในอ าเภอภสูิงห ์ 18 23.08 0 0.00 22 33.33 
สถานศึกษาในอ าเภอกันทรารมย ์ 0 0.00 8 19.05 0 0.00 
สถานศึกษาในอ าเภอกันทรลักษ์ 24 30.77 16 38.09 16 24.24 
สถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี 32 41.03 18 42.86 28 42.42 
สถานศึกษาในอ าเภอสิรินธร 18 23.08 0 0.00 6 9.09 
สถานศึกษาในอ าเภอเขมราฐ 14 17.95 18 42.86 16 24.24 
สถานศึกษาในอ าเภอตระการพืชผล 0 0.00 0 0.00 6 9.09 
สภาพสถานศึกษา       

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
อนุบาล - 
ประถมศึกษา 

40 51.30     

 อนุบาล – ม .ต้น  38 48.70     
ค่าเฉลี่ยระยะทางจากสถานศึกษาถึงเส้น
แบ่งเขตแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

)กิโลเมตร(  
18.78 45.90 23.76 

ค่าเฉลี่ยจ านวนผู้เรียน )คน(  294.77 2202.81 1789.52 
ค่าเฉลี่ยจ านวนผู้เรียนท่ีไม่ได้มสีัญชาติไทย 

)คน(  
1.79 0.48 2.91 

 
โดยระดับความคิดเห็นของสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามกลุม่ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนระดับการศึกษาขัน้

พื้นฐาน กลุ่มสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และ กลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเปรียบเทียบกัน
ระหว่างกลุ่มใน 15 ข้อรายการ ภาพรวมกลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด 7 
รายการ โดยสามล าดับแรก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง ได้แก่ รายการที่ 13 สถานศึกษาได้รับการ
นิเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ย 3.76 รายการที่ 1 สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพียงพอเพื่อจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.61 และรายการที่ 10 อาคารเรียน สถานที่ พอเพียงและเหมาะสมกับการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 
3.36 รองลงมา คือ กลุ่มสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษามีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงที่สุดใน 6 รายการ โดยสามล าดับ
แรก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก ได้แก่ รายการที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
ค่าเฉลี่ย 4.32 รายการที่ 3 ครูผู้สอน สอนตรงตามวิชาเอก ค่าเฉลี่ย 4.14 และรายการที่ 15 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ
ในพื้นที่ชายแดนไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ค่าเฉลี่ย 3.95 และกลุ่มโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุดใน 2 รายการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก ได้แก่ รายการที่ 8 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
ครอบครัวยากจน ค่าเฉลี่ย 4.21 รายการที่ 7 ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่อาศัยกับบิดามารดา ค่าเฉลี่ย 3.74  
 กลุ่มโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพการจัดการศึกษาในแต่ละรายการส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง โดยสามล าดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก ได้แก่ รายการที่ 8 ผู้เรียนส่วนใหญม่ี



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ฐานะครอบครัวยากจน ค่าเฉลี่ย 4.21 รายการที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 3.95 และรายการ
ที่ 15 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐในพื้นที่ชายแดนไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ค่าเฉลี่ย 3.90 และ 3 ล าดับท้าย มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ รายการที่ 11 อุปกรณ์ สื่อการสอนครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 2.96 รายการที่ 3 ครูผู้สอน สอนตรงตาม
วิชาเอก ค่าเฉลี่ย 2.78 และรายการที่ 9 ผู้เรียนมาจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ กับ รายการที่ 12 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนครบถ้วน เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 2.90 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าร้อยละของระดับความคิดเห็น ในสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ที่ 1 ค่าร้อยละความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด และน้อย กลุ่มที่ 2 ค่าร้อยละความคิดเห็นระดับปานกลาง และกลุ่มที่ 3 ค่าร้อย
ละความคิดเห็นระดับมาก และมากที่สุด ที่มีค่าร้อยละใน สามกลุ่ม ใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของสภาพการจัดการศึกษา ได้แก่ รายการที่ 9 ผู้เรียนมาจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ รายการที่ 10 อาคารเรียน สถานท่ีพอเพียง 
และรายการที่ 12 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครบถ้วน เหมาะสม  
 านศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สภาพการจัดการศึกษาในแต่ละรากลุ่มสถ ยการส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่น
ระดับปานกลาง โดยสามล าดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก ได้แก่ รายการที่  17 ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.38 รายการที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
ค่าเฉลี่ย 4.33 และรายการที่ 3 ครูผู้สอน สอนตรงตามวิชาเอก ค่าเฉลี่ย 4.12 และสามล าดับท้าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ รายการที่ 12 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครบถ้วน เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 2.76 และรายการที ่10 อาคารเรยีน 
สถานท่ี ห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพียงพอและเหมาะสมกับการเรียนรู ้กับ รายการที่ 11 อุปกรณ์ สื่อการ
สอนครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 2.86 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าร้อยละของระดับความคิดเห็น ในสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ค่าร้อย
ละความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด และน้อย กลุ่มที่ 2 ค่าร้อยละความคิดเห็นระดับปานกลาง และกลุ่มที่ 3 ค่าร้อยละความ
คิดเห็นระดับมาก และมากที่สุด ที่มีค่าร้อยละใน 3 กลุ่ม ใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสภาพ
การจัดการศึกษา ได้แก่ รายการที่ 4 ครูผู้สอนมีการโอนย้ายสูง 

กลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สภาพการจัดการศึกษาในแต่ละรายการส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามล าดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รายการที่ 13 สถานศึกษาได้รับการ
นิเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ย 3.76 รายการที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
ค่าเฉลี่ย 3.64 และรายการที่ 1 สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพียงพอเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.61 และสาม
ล าดับท้าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ รายการที่ 3 ครูผู้สอน สอนตรงตามวิชาเอก ค่าเฉลี่ย 2.61 รายการที่ 4 
ครูผู้สอนมีการโอนย้ายสูง ค่าเฉลี่ย 2.91 และรายการที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับจังหวัด กับ รายการที่ 12 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครบถ้วน เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.18  

ความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาสามระดับในสามล าดับแรก แสดงได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงสภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาสามระดับในสามล าดับแรก 
 

กลุ่มสถานศกึษา สภาพการจัดการศึกษา ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

รายการที่ 8 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวยากจน  4.21 
รายการที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  3.95 
รายการที่ 15 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐในพื้นที่ชายแดนไม่
แตกต่างจากพ้ืนท่ีอื่น  

3.90 

กลุ่ มสถานศึกษาประ เภท
อาชีวศึกษา  

รายการที่ 17 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

4.38 

รายการที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  4.33 
รายการที่ 3 ครูผู้สอน สอนตรงตามวิชาเอก  4.12 

กลุ่มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

รายการที่ 13 สถานศึกษาได้รับการนิเทศจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ  

3.76 

รายการที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  3.64 
รายการที่ 1 สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพียงพอเพื่อจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ  

3.61 
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ความสอดคล้องของนโยบายกับการปฏิบัติงานจริง  พบว่าการสั่งการนโยบายจากหน่วยงานในระดับส านักงาน 
ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการทั้งสามแห่งเป็นนโยบายที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องน าไปปฏิบัติเหมือนกัน  เป็นลักษณะนโยบาย
เหมาเข่ง ไม่มองความแตกต่างของบริบทแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของสถานศึกษาและความพร้อมของตัวผู้เรียน  นโยบายด้าน
การศึกษาจากส่วนกลางมีมากเกินไปเป็นการเพิ่มภาระให้กับครู และหลายนโยบายมีการสั่งการแต่ไม่จัดสรรงบประมาณมา
ให้สถานศึกษา  นอกจากนี้ส่วนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่ไม่ต่อเนื่อง
และไม่ยั่งยืน กว่านโยบายจะมาถึงสถานศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดนนั้น  สถานศึกษาในพื้นที่ปกติก็รับนโยบายใหม่แล้ว ท าให้ทาง
โรงเรียนเกิดความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีเจ้าหน้าที่มาอบรมให้กับทางคณะครูและผู้บริหารก่อนจึงจะสามารถรับ
นโยบายมาปฏิบัติได้  ทั้งนี้เสนอให้การก าหนดนโยบายการศึกษา สถานศึกษาควรมีสิทธิในการเลือกรับนโยบายจาก
ส่วนกลางที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และการก าหนดนโยบายต้องมาจากความต้องการของทุกภาคส่วน ไม่ใช่
ก าหนดนโยบายจากข้างบนลงสู่ข้างล่างเท่านั้น 

ความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนกับโรงเรียนในพื้นที่ปกติ 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาส  และโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนในพื้นที่ชายแดน  การจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนกับโรงเรียนในพื้นท่ีปกติ ไม่มีความแตกต่างกัน
ในด้านหลักสูตรเนื่องด้วยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน แต่มีประเด็นความแตกต่างที่ส าคัญห้าด้าน  คือ  
(1) บริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ติดชายแดน เป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวอ าเภอ จังหวัด การเดินทาง
ล าบากและมีข้อจ ากัดด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ าประปาท่ีสะอาด สัญญาณโทรศัพท์ท่ีไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี อาหารที่
มีไม่เพียงพอ และความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิต มากกว่าครูและนักเรียนในโรงเรียนพ้ืนท่ีปกติ  (2) ความพร้อมของ
นักเรียน โรงเรียนติดชายแดนจะมีนักเรียนที่หลากหลายทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ข้ามมาเรียน 
และพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนไทยเกือบท้ังหมดจะมีฐานะยากจน นักเรียนร้อยละ 70 ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาของนักเรียน จะมุ่งเน้นให้นักเรียนไปท างานมากกว่ามาเรียนหนังสือ (3)  ความพร้อมของครู ครูไม่ได้
จบตรงตามวุฒิ ตรงตามเอกมากเท่าครูในเขตพื้นที่ปกติ และครึ ่งหนึ่งเป็นคนนอกพื้นที่ ท าให้มีการโอนย้ายกลับภูมิล าเนา
บ่อยครั้ง นอกจากนี้ กรณีของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ยังมีหน้าที่อื่นนอกเหนือจากสอน คือ ภาระงานด้านงาน
กิจการพลเรือนช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ และภาระงานด้านความมั่นคงของประเทศ   (4) ความพร้อมด้านงบประมาณ 
โรงเรียนขาดความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ครูจึงต้องปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่แทน  ในส่วนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายใต้ทุนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพิ่มด้วย และ )5 (ภาษาถิ่น เนื่องด้วยนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ติดชายแดนส่วนใหญ่
จะพูดภาษาถิ่น )เขมร ส่วย เยอลาว  (ท าให้มีปัญหาในการพูดและเขียนภาษาไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่ต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง  

การจัดการศึกษาระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ชายแดนกับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ปกติ ไม่มีความ
แตกต่างกันในด้านหลักสูตร เนื่องด้วยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ . 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พ .ศ .2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน แต่มีประเด็นความแตกต่าง
ที่ส าคัญห้าด้าน ดังนี้  1)  บริบทสภาพแวดล้อมของ สถาบันอาชีวศึกษา มีลักษณะวัฒนธรรมผสมผสาน เนื่องจากมีกลุ่มชาติ
พันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นที่หลากหลาย การสื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุจะต่างจากพ้ืนท่ีปกติ  พื้นที่ชายแดนเป็นพ้ืนท่ีห่างไกลจาก
ตัวอ าเภอ จังหวัด และสถาบันอาชีวศึกษาให้บริการครอบคลุมพื้นที่หลายอ าเภอ ท าให้การเดินทางมาเรียนของผู้เรียนใช้
เวลานาน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง และประสบปัญหาความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ  ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาชายแดนกับประเทศข้างเคียง   (2)  ความพร้อมของผู้เรียน ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเป็น
กลุ่มที่ขาดโอกาสทางสังคม  ครอบครัวไม่มีความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจ  และผู้เรียนยังมีเป้าหมายและแรงจูงใจในการเรยีน
น้อยกว่าผู้เรียนในสถาบันอาชีวศึกษาพื้นที่ปกติ  และมีกลุ่มผู้เรียนที่มีสองสัญชาติเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาด้วย  (3) ความ
พร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  เนื่องจากการจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์  ตลอดจนอาคารสถาน
ที่จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรและ
จ านวนผู้เรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึ้น  ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่เตม็ที่  ส่งผลต่อการด้อยทักษะการปฏบิัติและการน าไปใช้
ฝึกงาน และประกอบอาชีพในอนาคต  ท้ังที่การเรียนสายอาชีวศึกษา  การลงมือปฏิบัติเป็นหัวใจส าคัญของการเรยีนการสอน  
(4) ความพร้อมด้านงบประมาณโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัว แต่สิ่งส าคัญคือ การมีอัตราก าลังของครูผู้สอนน้อย  
ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  ท าให้สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ชายแดนต้องน าเงินงบประมาณรายหัวมาจ้าง
ครูผู้สอนเพิ่มเติม ในฐานะ ลูกจ้างช่ัวคราว ท าให้ไม่เหลืองบประมาณเพียงพอไปใช้ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
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การเรียนการสอน  และการพัฒนาสถาบันในด้านอื่นๆ  )5  (ความพร้อมด้านครูผู้สอน สถาบันอาชีวศึกษาได้รับการจัดสรร
อัตราครูผู้สอนจ านวนจ ากัด  ท าให้ไม่มีครูผู้สอนเพียงพอ จึงต้องจ้างครูผู้สอนเพิ่มเติม ในฐานะ ลูกจ้างช่ัวคราว  ในอัตรา
เงินเดือนที่ต่ ามาก ซึ่งการหาครูผู้สอนมาสอนเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากเงินเดือนน้อย  ไม่สามารถปรับเพิ่ม
เงินเดือนได้  ตลอดจนไม่มีสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ครูผู้สอน  จึงมีอัตราการลาออกของครูผู้สอนสูง ท าให้การจัดการเรียนการ
สอนไม่ต่อเนื่อง  

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปกติไม่มีความแตกต่างใน
ด้านหลักสูตร เนื่องจากใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ .ศ.  2551 แต่แตกต่างกันในสี่ด้าน  ดังนี้ 
)1  (บริบทแวดล้อมของสถานศึกษา  พื้นที่การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
ในแต่ละต าบลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร สาธารณูปโภคในพื้นที่ยังไม่เพียงพอนอกจากนี้พื้นที่บริเวณชายแดนอยู่ในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงสูง โดยเฉพาะปัญหาการขนส่งยาเสพติดระหว่างพื้นที่  ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม )2  (การ
คมนาคม บางพื้นที่สถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่ของภูเขา หร ือพื้นที่ห่างไกล มีปัญหาด้านการคมนาคม ผู้เรียนจะมีปัญหา
ทางด้านเวลาที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างเต็มที่ )3  (ความพร้อมของผู้เรียน  ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในพื้นที่ชายแดน 
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องท างานไปด้วยระหว่างที่เข้ามาเรียนหนังสือ  ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ เนื่องจากฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดี ยากจน ไม่สามารถเรียนในระบบเพียงอย่างเดียวได้  จึงต้องออกมาท างาน  รวมทั้งกลุ่มคนที่ออกจาก
โรงเรียนในระบบกลางคัน เนื่องจากเกิดปัญหาระหว่างเรียน เช่น การท้องไม่พร้อม )4  (การขาดแคลนอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอน พื้นที่ชายแดนขาดความพร้อมด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในพ้ืนท่ี  

ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 186 ชุด พบว่าความแตกต่างของสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่
ชายแดนและพื้นที่ปกติของกลุ่มโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา  และกลุ่ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ มีประเด็นส าคัญ คือ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางภาษา (อีสาน 
และเขมร) ที่มีต่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน   ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองในด้านการศึกษาของผู้เรียน 
(ผู้ปกครองท างานต่างถิ่น)  ความพร้อมทางด้านรายได้ของผู้ปกครอง (ยากจน และไม่มีงานท า) และการเดินทางไปสอนของ
ครู และการเดินทางมาเรียนของผู้เรียน (ระยะทางห่างไกลและความทุรกันดาร) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงความแตกต่างของสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปกติ 

 
ล าดับที ่ กลุ่มโรงเรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสถานศกึษาประเภท

อาชีวศึกษา 
กลุ่มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

1 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาง
ภาษา (อีสาน และเขมร) ที่มีต่อ
การสื่อสารในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 37.84 

ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองใน
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ผู้ เ รี ย น 
(ผู้ปกครองท างานต่างถิ่น) คิดเป็น
ร้อยละ 75.00  

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาง
ภาษา (อีสาน และเขมร) ที่มีต่อ
การสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 61.90  
 

2 ความพร้อมทางด้านรายได้ของ
ผู้ปกครอง (ยากจน และไม่มีงาน
ท า) คิดเป็นร้อยละ 29.73 

ความพร้อมทางด้านรายได้ของ
ผู้ปกครอง (ยากจน และไม่มีงาน
ท า) คิดเป็นร้อยละ 41.67  

การเดินทางไปสอนของครู และ
การเดินทางมาเรียนของผู้เรียน 
(ระยะทางห่ างไกลและความ
ทุรกันดาร) คิดเป็นร้อยละ 52.38  

3 ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองใน
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ผู้ เ รี ย น 
(ผู้ปกครองขาดความตระหนัก 
ปัญหาการหย่ าร้ า ง  และการ
ท างานต่างถิ่น) กับ การจัดสรร
งบประมาณทีพ่อเพียง คิดเป็นร้อย
ละ 24.32  

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาง
ภาษา (อีสาน และเขมร) ที่มีต่อ
การสื่อสารในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 

ความพร้อมทางด้านรายได้ของ
ผู้เรียน (ยากจน และไม่มีงานท า) 
คิดเป็นร้อยละ 19.05 
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ปัญหาการจัดการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
การจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถาบันอาชีวศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา  และ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันห้าด้าน ได้แก่ )1  (ปัญหาด้านบุคลากร 
โครงสร้างอัตราก าลังของสถานศึกษาทุกระดับ ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ครูอัตราจ้างได้รับเงินเดือนต่ า และไม่
มีสวัสดิการอื่นๆ ท าให้การหาครูผู้สอนมาปฏิบัติงานเป็นไปได้ และครูผู้สอนนั้นไม่ได้เรียนจบวุฒิการศึกษาด้านการสอนมา
โดยตรง  ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วย  )2  (ลัพธ์ทางปัญหาด้านวิชาการ คือ ความต้องการผล
การศึกษาที่เท ่ากัน เนื่องด้วยก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับใช้หลักสูตรแกนกลางเหมือนกันทั่วประเทศ  ใช้เกณฑ์
การวัดและประเมินผลรูปแบบเดียวกัน แต่ไม่ได้พิจารณาว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ปกติกับพื้นที่ชายแดนมีความแตกต่าง
กันทั้งบริบทสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา งบประมาณ บุคลากรและความพร้อมของผู้เรียน )3  (ปัญหาวิธีการเรียนการสอน   
การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดการเรียนการสอนในกลุ่มนักเรียนที่มีพัฒนาการที่แตกต่างกันจะท าได้ยาก เพราะนักเรียนแต่ละ
กลุ่มมีศักยภาพในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  การเรียนของสถาบันอาชีวศึกษาเป็นการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ  แต่ขาด
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  และการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใช้รูปแบบวิทยากรกระบวนการ ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก ครูบางคนยังไม่ช านาญในบางรายวิชาที่
ต้องจัดการเรียนการสอน จึงต้องมีการว่าจ้างวิทยากรภายนอกจากในชุมชนเข้ามาท าการสอนเพิ่มเติมด้วย )4  (ปัญหาด้าน
งบประมาณ เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณในปัจจุบันเป็นการจัดสรรงบประมาณรายหัวให้แก่สถานศึกษา  
สถานศึกษามีหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้งบประมาณที่ได้รับ ซึ่งไม่ เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด )5  (ปัญหาผู้เรียน  ผู้เรียนที่เข้าเรียนไม่มีความพร้อมจึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และจากสภาพแวดล้อม
และพื้นฐานทางเศรษฐกิจของผู้เรียนที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน  ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิ ดา
มารดา และผู้ปกครองของผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนไม่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเท่ากับการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียน
ขาดความสนใจต่อการเรียนด้วย นอกจากนี้ที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ติดกับชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการค้ายาเสพติด 
หรือเป็นทางผ่านการค้ายาเสพติด ท าให้ผู้เรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการล่อซื้อยาหรือเข้าไปเกี่ยวพัน
ในการค้ายาเองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  ทั้งนี้ในส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียนส่วนใหญ่
เป็นคนที่มีอาชีพการงานและไปท างานต่างถิ่น ท าให้เวลาจัดกิจกรรมต่างๆ มักจะไม่ค่อยมีเข้าร่วมกิจกรรมหรือการท างาน
ของกลุ่ม  ผู้เรียนบางคนอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล จึงมักไม่ค่อยมาเข้าเรียน และขาดสอบ  

ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 186 ชุด พบว่าปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบันของสถานศึกษา
แสดงได้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบนัของสถานศึกษา 

 
ล าดับที ่ กลุ่มโรงเรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสถานศกึษาประเภท

อาชีวศึกษา 
กลุ่มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

1 การจัดสรรอัตราก าลังครู (ขาดการ
บรรจุ และการโยกย้ายบ่อย) กับ 
ความเอาใจใส่ต่อนักเรียนจาก
ผู้ปกครอง (ความตระหนักทาง
การศึกษา ปัญหาการหย่าร้าง และ
ท างานต่างถิ่น)  คิดเป็นร้อยละ 
37.84 

งบประมาณไม่ เพียงพอในการ
จัดสรรครุภัณฑ์ส าหรับการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 83.33  

การเข้าร่วมกิจกรรมการพบกลุ่ม
อย่างสม่ าเสมอของผู้เรียน (ต้อง
ประกอบอาชีพ และไม่ได้ท างาน
อยู่ในพ้ืนท่ี) คิดเป็นร้อยละ 47.62  
 

2 การจัดสรร และสนับสนุนสื่ อ
อุ ปก รณ์ ก าร เ รี ยนกา รสอนที่
ตอบสนองต่อการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 35.14 

ความมั่นคงในอาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ส่วนใหญ่
อยู่ในต าแหน่งอัตราจ้าง) คิดเป็น
ร้อยละ 33.33  

การจัดสรร และสนับสนุน สื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนขาด
แคลน ไม่ตอบสนองต่อการเรียน 
แ ล ะ ข า ด ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศที่ทันสมัย คิดเป็นร้อย
ละ 28.57  



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ล าดับที ่ กลุ่มโรงเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสถานศกึษาประเภท
อาชีวศึกษา 

กลุ่มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย การจัดสรรอาคาร สถานท่ี 
ไม่พอเพียงและไม่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ )  คิด เป็นร้อยละ 
24.32 

การจั ดสรรอาคาร เ รี ยนและ
สถานที่ ที่พอเพียงและเหมาะสม
กับการเรียนรู้ กับ การจัดสรร และ
สนับสนุน สื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนขาดแคลน ไม่ตอบสนอง
ต่อการเรียน ขาดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย กับครูสอน
ไม่ตรงตามสาขาที่ศึกษาจบ คิด
เป็นร้อยละ 16.67 

การจัดสรรอัตราก าลังครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กับครูสอน
ไม่ตรงตามสาขาที่ศึกษาจบ คิด
เป็นร้อยละ 23.81 

 
แนวทางการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนนั้น ประชากรในพื้นที่ได้รับโอกาสใน

การเข้าศึกษาสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด แต่ประเด็นส าคัญ คือ การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนยังมีคุณภาพ
แตกต่างกับพื้นที่ปกติ  ดังนั้นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน จ าเป็นต้องส่งเสริมให้
การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยพัฒนาปัจจัยห้าปัจจัยในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  )1  (นโยบายการศึกษาควรค านึงถึงบริบทเฉพาะ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถ
น าไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รวมถึงนโยบายการออกแบบหลักสูตรที่ใช้ใน
สถานศึกษาควรมีความหลากหลาย สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของสถานศึกษาและผู้เรียน )2  (อุปกรณ์และสื่อการสอน   ต้อง
มีคุณภาพ เหมาะสมแก่การสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น   )3  (การจัดสรร

พอต่อสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มงบประมาณที่เพียง
ศักยภาพ  ) 4  (ครูผู้สอน  เนื่องจากเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน และสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นครูผู้ส อนควร

จบการศึกษา ในสาขาที่ตรงกับรายวิชาที่สอน  มีทัศนคติที่ดีในการสอน  มีสัดส่วนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน  และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ )5  (ครอบครัวผู้เรียนมีส่วนส าคัญต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เนื่องจากผู้เรียนท่ีอยู่ใน

ยน  และครอบครัวมีความพร้อมครอบครัวที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา  ครอบครัวจะให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในการเรี
ทางด้านเศรษฐกิจ  จะท าให้ครอบครัวสามารถสนับสนุนผู้เรียนได้มากกว่าครอบครัวท่ีขาดความพร้อมทางเศรษฐกิจ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน  ประกอบด้วย  )1  (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องให้ความส าคัญกับครูผู้สอน  ประกอบด้วย  การทบทวนสถานภาพครูผู้สอน  การจัด
สวัสดิการให้แก่ครูผู้สอนในพื้นที่ชายแดน การจัดสรรกรอบอัตราก าลังให้แก่สถานศึกษา   และการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผู้สอน  )2  (กยภาพของการจัดสรรงบประมาณที่ค านึงถึงความแตกต่างของบริบทพ้ืนท่ีของสถานศึกษา  ความพร้อมและศั
สถานศึกษา  และงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของสถานศึกษา  ทั้งนี ้สถานศึกษาที่ไม่มีความพร้อมจ าเป็นต้อง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณพิเศษ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ภายใต้ความเท่าเทียม และเป็นธรรม  )3  (การ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  ประกอบด้วย  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  ควรมีการทบทวนหลักสูตรให้เหมาะสมกับผูเ้รยีน 
และมาตรฐานการเรียนรู้ของวัย และเน้นการบูรณาการมาตรฐานการเรียนรู้ และเหมาะสมกับสภาพเฉพาะของพื้นที่ เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด  การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน  ให้เพียงพอกับผู้เรียนทุกคน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่ดี  และการพัฒนาสื่อการสอน  ในการพัฒนาการจัดท าสื่อการสอนส่วนกลาง และสถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถน าไปใช้ได้  เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรยีนทุกคน  )4  (มาตรฐานการศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ

การศึกษาคุณภาพ)องค์การมหาชน(  ควรทบทวนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับ โดยให้ความส าคัญ
กับวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับท่ีมีความหลากหลาย  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดนประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 5 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาวิชาการ 
ปัญหางบประมาณ ปัญหาผู้เรียน  ปัญหาวิธีการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ 
เรื่อง สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูช า )2552) ที่พบว่า  



ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

403 

ปัญหาการจัดการศึกษาที่ส าคัญในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา ประกอบด้วย ปัญหาเกี่ยวกับครู ปัญหาเกี่ยวกับ
นักเรียน ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและชุมชน ปัญหาการบริหารจัดการ และปัญหาเกี่ยวกับระบบ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณรงค์ อุ้ยทอง )2544 ( ) 2546 (ที่เห็นว่าอุปสรรคส าคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
คือ ความทุรกันดารห่างไกลของพื้นที่ การขาดการดูแลจากภาครัฐ และความยากจนของประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชัย พันธเสน และคณะ เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยว่ าด้วยปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการศึกษาไทย: ประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษา )2535-2558) )2558)  ที่กล่าวว่า ปัญหา
ความไม่พร้อมของครู  ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จะใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และปัญหาจากงาน
ประกันคุณภาพ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการศึกษาของไทย ทั้งนี้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับงาน
ดังกล่าวในประเด็นปัญหาการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาท่ีไม่ได้กระจายลงสูส่ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและองคก์ร
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  และปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
การศึกษา อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษมีความแตกต่างจาก
งานวิจัยของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ เรื่อง “สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”  ) 2550  (ในประเด็น
ปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ในด้านความปลอดภัย ความไม่เข้าใจตรงกัน ความเช่ือและค่านิยม การจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา การแบ่งแยกของนักเรียนต่างศาสนา และการขาดหน่วยงานบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
โดยตรงในพื้นที่  ทั้งนี้แนวทางส าคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน คือ การ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนให้มีคุณภาพภายใต้การพัฒนาปัจจัยห้าด้าน คือ )1  (นโยบายการศึกษาควรค านึงถึงบริบท
เฉพาะ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้ได้จริง ) 2  (อุปกรณ์และสื่อการสอนต้องมีคุณภาพ 

ยนรู้ของผู้เรเหมาะสมแก่การสร้างการเรี  ียน  )3  (การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อสถานศึกษา ) 4 (การพัฒนาครูผู้สอน  
)5 (การพัฒนาครอบครัวผู้เรียนให้มคีุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน   
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บทคัดย่อ 
การเกิดขึ้นของชุมชนแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงราว 4-5 ปีมานี้  

ไม่เพียงก่อให้เกิดแตกต่างทางเช้ือชาติ/ชาติพันธุ์แก่ผู้คนในพื้นที่ หากแต่การแสดงออกทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมศาสนา
ของพวกเขาอย่างเด่นชัดยังก่อให้เกิดความสนใจแก่ชุมชนโดยรอบ บทความนี้ศึกษาการก่อรูปกิจกรรมทางศาสนา  
การธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติ และการต่อรองทางสังคมผ่านการจัดกิจกรรมทางศาสนาของแรงงานชาวเมียนมาร์ที่เข้ามา
ท างานในอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม การศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมทางศาสนาช่วยให้แรงงานชาวเมียนมาร์ธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติของตนเอง
ผ่านการรักษาวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่บ้านเกิด ศาสนายังเป็นเครื่องมือในการปรับตัวและต่อรองทางสังคมที่ช่วยให้
พวกเขาได้รับความยอมรับจากคนท้องถิ่นมากขึ้น และช่วยยึดโยงชุมชนแรงงานข้ามชาติที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง
ชาติพันธ์ุ 
 
ค าส าคัญ : แรงงานข้ามชาติ  แรงงานอพยพชาวเมียนมาร์   ศาสนา  อัตลักษณ์ความเป็นชาติ  การต่อรองทางสังคม 

 
Abstract 

 The emergence of large community migrant workers from Myanmar in Ubon Ratchathani province 
during the 4-5 years, not only contributes to the racial/ethnic difference for people in the area. But their 
cultural expression through religious activities apparently also caused attention to the surrounding 
community. This article studies the formation of religious activities; the maintaining of national identity; 
and the social negotiation of Myanmar migrant workers in Warin-Chamrap, Ubon Ratchathani. The study 
used qualitative research with in-dept interview and participatory observation. The researchers found that 
the religious activities allow Myanmar migrant workers to preserve their national identity through way of 
life and religious cultural traditions of their homeland. Moreover, religious is also a tool for adaptation 
and social negotiation help them get accepted by the local people. As well as, to help secure migrant 
communities with different ethnic diversity. 
Keywords : Transnational Workers, Myanmar Migrant Workers, Religious, National Identity, Social Negotiation 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติเป็นแรงงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน  
ภาคการผลิตที่ต้องการแรงงานไรฝ้มีือหรือไม่ต้องใช้ความรู้และทักษะในการท างานมาก เช่น ภาคการเกษตร ก่อสร้าง ประมง 
อุตสาหกรรม และคนรับใช้ภายในบ้าน ข้อมูลจากส านักงานบริหารแรงงานต่ างด้าวระบุว่า  ณ สิ้นปี  2560  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่ได้รับอนุญาตท างานตามมาตรา 

                                                 
1 ปรับปรุงและพัฒนาจากรายงานการศึกษาอิสระเรื่อง การธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติและการต่อรองทางสังคมผ่านศาสนาของแรงงาน      
ข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในจังหวัดอุบลราชธานี ของ รุจิรา เทียนหอม หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 
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9 รวมทั้งสิ้น 23,336 คน โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตเข้าท างานอย่างถูกกฎหมาย จ านวน 
2,84 4 คน แบ่งเป็นประเภทพิสูจน์สัญชาตจิ านวน 837 คน และน าเข้าตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ (Memorandum 
of  Understanding) หรือ MOU จ านวน 2,007 คน ประกอบด้วยสัญชาติเมียนมาร์ 1,347 คน สัญชาติกัมพูชา 1,392 คน 
และสัญชาติลาว 105 คน แยกเป็นชาย 1,471 คน และหญิง 1,373 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตร และก่อสร้าง  ) ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว,  25 61( 
 อย่างไรก็ดี งานศึกษาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในภาคอีสานส่วนใหญ่มักศึกษารูปแบบการเคลื่อนย้ายเข้ามาเป็น
แรงงาน วิถีชีวิตการท างาน และการสร้างเครือข่ายทางสังคม เช่น งานศึกษาของ กาญจนา เค้าปัญญา และคณะ  ) 2554 (,  
วรรณพร ปันทะเลิศ และคณะ  ) 2555 (, วัชรี ศรีค า  ) 2557 (, และ มัทวัน สายมณี (2558) มีงานเพียงงานศึกษาของ วิลาสินี 
โสภาพล (2556, 2559) ที่ศึกษาในมิติความเป็นชุมชนทางวัฒนธรรม จากที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามบริเวณชุมชนดอนไม้ 
ต าบลโนนแดง  ) นามสมมติ) อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์อาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก2 แรงงานเหล่านี้มิได้เป็นเพียงแรงงานทางเศรษฐกิจที่เคลื่อนย้ายเข้ามาแต่เพียงกาย หากยังน าเอาประเพณีและ
วัฒนธรรมทางศาสนาจากประเทศบ้านเกิดเข้ามาด้วย ซึ่งศาสนาเป็นสิ่งที่แรงงานชาวเมียนมาร์ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการรวมกลุ่มและการจัดกิจกรรมทางศาสนาของแรงงานชาวเมียนมาร์ เพื่อตอบค าถามว่าศาสนา 
มีบทบาทความส าคัญอย่างไรต่อการธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติและในการต่อรองทางสังคมของพวกเขา โดยใช้แนวคิด
เรื่องอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ  ) Ethnic Identity) และ แนวคิดเรื่องผู้อพยพข้ามแดนกับบทบาทของศาสนาเป็นกรอบในการอธิบาย 

ทบทวนวรรณกรรม และกรอบความคิดในการศึกษา 
บาร์ท (Barth, 1998) อธิบายว่า กลุ่มชาติพันธุ์มีสถานะเป็นกลุ่มอ้างอิงตามความคิดของปัจเจกบุคคลที่ใช้ 

จัดประเภทตัวเอง หรือก าหนดกลุ่มให้ปัจเจกบุคคลอื่นโดยอาศัยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางประการ เพราะในความเป็น
จริงหลายคนอาจถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งอาจระบุตัวเองเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ ง การระบุและแสดงอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์จึงเป็นเรื่องของการสร้างพรมแดนทางชาติพันธุ์ซึ่ง “แยกเขาแยกเรา” โดยอาศัยลักษณะทางวัฒนธรรมเป็น
สัญลักษณ์ก าหนดความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547, น.14) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic 
Identities) จึงเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ได ้ด้วยการรักษาพรมแดนทางชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งกลุ่มหนึ่งออกจากอีกลุ่มหนึ่ง 
เส้นแบ่งดังกล่าวไม่ได้อาศัยอาศัยความแตกต่างโดยทั่วไปทางวัฒนธรรม (Cultural Differences) เป็นเครื่องแบ่งเท่านั้น 
แต่ยังอาศัยพฤติกรรมทางสังคม (Social behaviors) ที่มีความเกี่ยวพ ันกับการยอมรับของสมาชิกและการสร้างความ
แตกต่างของกล ุ่ม และอาจเป ็นองค์ประกอบส่วนย่อยของวัฒนธรรมในส่วนรวม (สุเทพ สุนทรเภสัช ,2548: น.31-32)  

คายส์ (Keyes, 1979 อ้างใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, น.85-87) มองว่า บุคคลอาจมีอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ได้
มากกว่าหนึ่ง เนื่องเพราะการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นกับหลายเง่ือนไข เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ
ขัดแย้งเชิงโครงสร้าง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรในการผลิต อ านาจ ความรู้ และสิทธิทางกฎหมาย ฯลฯ อัต
ลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ จึงมีหน้าท่ีและความหมายในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเมื่อสถานการณ์
สังคมเปลี่ยนไป เช่นกลุ่มชาติพันธุ์ถูกกลมกลืนทางวัฒนธรรมจนยากจะหาสัญลักษณ์ของความแตกต่าง หรือสภาวะความ
ขัดแย้งเชิงโครงสร้างสลายไป ท าให้อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุเดิมอาจจะไม่เอื้ออ านวยต่อการปรับตัวและน าไปสู่การแสดงอัตลกัษณ์
ใหม่ ดังที่งานศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของชาวยิวของแฮนิต้า (Hanita, 1977 อ้างใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547, 
น.26-27) พบว่า ชาวยิวในสังคมอเมริกันรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นด้วยความรู้สึกที่ว่าตกอยู่ภายในชะตากรรมเดียวกัน 
มีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน และแม้ว่าจะปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกบ้าง ก็จะไม่ใช่ในสถาบันปฐมภูมิอย่างเช่นครอบครัว
และเพื่อน ฉะนั้นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์จะถูกเรียนรู้ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในมากกว่าภายนอก และอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์นี้ถูกก าหนดด้วยศาสนาเป็นหลักและจะถูกตอกย้ าด้วยการร่วมพิธีกรรมต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นยิว ซึ่ง
ผูกพัน “คนใน” เข้าไว้ด้วยกันท าให้แตกต่างจาก “คนนอก” ที่ไม่ใช่ยิว 

ในมิติทางศาสนา เคดจ์และเอคลุนด์ (Cadge & Ecklund, 2007 อ้างใน ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์,  255 7 ก, น.
46) พบว่า บทบาทของศาสนาที่ปรากฏในงานผู้อพยพศึกษา (migrant studies) อาจจ าแนกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ ศาสนา
เป็นพื้นที่แห่งความผูกพันและช่วยในการปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ของผู้อพยพ ศาสนามบีทบาทต่อการก่อรูปและธ ารงรักษาอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธ์ุแก่ผู้อพยพ ศาสนามีส่วนต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของผู้อพยพในประเทศท่ีพักพิง และ 
                                                 
2 การใช้ค าเรียกแรงงานอพยพจากประเทศเมียนมาร์ในบทความนี้ จะใช้ค าว่า แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ แรงงานชาวเมียนมาร์ หรือชาว
เมียนมาร์เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเรียกประเทศในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในบริบทที่เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้ค าว่า คน
พม่าหรือชาวพม่า เนื่องจากเป็นค าเรียกที่แรงงานชาวเมียนมาร์ในท้องถิ่นใช้เรียกตนเองและคนไทยในท้องถิ่นก็ใช้เรียกแรงงานชาวเมียนมาร์
เช่นกัน รวมถึงการอ้างอิงงานศึกษาบางเร่ืองก็ใช้ค านี้เช่นกัน เนื่องจากงานศึกษาดังกล่าวใช้ค าว่า แรงงานพม่า 
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บทบาทของศาสนาในการสืบทอด ปรับตัวและการสร้างอัตลักษณห์รอืพรมแดนทางเชื้อชาติ/ชาติพันธ์ุของผู้อพยพพลัดถิ่นรุน่
ที่สองและสาม ส่วนเลอวิทและจาวอร์สกี (Levitt & Jaworsky, 2007 อ้างใน ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์,  255 7 ก, น.46-
47) กล่าวว่า ศาสนาถูกใช้เป็นพื้นที่ทางสังคมในสนามข้ามพรมแดนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ศาสนาข้ามแดนช่วยให้ผู้
อพยพสามารถเข้าถึงทุนทางสังคมในประเทศใหม่ พอๆ กับช่วยให้พวกเขาสามารถขยับขยายทุนทางสังคมในมาตุภูมิของ
ตัวเองได้ (2) เครือข่ายทางศาสนาในระดับโลก (global religious networks) ช่วยสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาเดียวกันที่กระจายอยู่ทั่วโลก (3) ศาสนาท าหน้าที่เป็นผู้จัดหาหรือเปิดพื้นที่กล่อมเกลา (socialize) ผู้อพยพรุ่นแรก
หรือรุ่นท่ีสองเข้าไปสู่โครงสร้างทางการเมืองและท าหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแก่ผู้อพยพ  

งานศึกษาของไทยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอัตลักษณ์และบทบาทของศาสนาในกลุ่มผู้อพยพ พบว่ายังมีอยู่น้อยมาก 
ได้แก่ งานศึกษาของ ขวัญชีวัน บัวแดง และคณะ (2556) พบว่า ผู้ย้ายถิ่นบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่นับถือศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลาม ได้สร้างพื้นท่ีทางศาสนาขึน้มาทั้งในพ้ืนที่ส่วนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ โดยการสร้างศาสนสถานใหม่ ร่วมบูรณะ
หรือสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ในศาสนสถานของผู้ย้ายถิ่นดั้งเดิม หรือร่วมใช้พื้นที่ในศาสนสถานของคนไทย ซึ่งนอกจากจะเป็น
พื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมทางศาสนาแล้ว ยังมีกิจกรรมด้านการพัฒนาและการสงเคราะห์แก่ผู้ย้ายถิ่นบนพื้นฐานหลักการทาง
ศาสนา ท าให้ผู้ย้ายถิ่นเกิดการปรับเปลี่ยนตัวตนและอัตลักษณ์ จากการไร้ซึ่งตัวตนและขาดการดูแลจากสังคม ไปสู่การมี
ความมั่นใจในความปลอดภัย การมีความหวังและการยอมรับทางสังคมทั้งจากชุมชนผู้ย้ายถิ่นและชุมชนไทยที่ร่วมปฏิบัติใน
ชุมชนทางศาสนาเดียวกัน รวมทั้งมีชอ่งทางในการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือของเครือข่ายทางศาสนา การผ่อนปรน
ของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ผู้อพยพสามารถธ ารงชุมชนพุทธศาสนาของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ส่งผลใหอ้ านาจอธิปไตยของ
รัฐไทยมิได้เป็นอ านาจสูงสุดเบ็ดเสร็จ หากทับซ้อนกับอ านาจอธิปไตยทางศาสนาท่ีวางอยู่บนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  
 นอกจากน้ัน งานศึกษาของ ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ ์(2557 ก) พบว่า ศาสนาเข้ามามีบทบาทต่อผู้อพยพชาว
เมียนมาร์ในจังหวัดระนองใน 3 ลักษณะ ได้แก่ หนึ่ง การเป็นพ้ืนท่ีของการก่อรูปสายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมในแบบข้าม
ท้องถิ่น (translocal communities) เช่น การก่อรูปความเป็นชุมชนและเพื่อนบ้านและการเช่ือมต่อบ้านในมโนภาพ โดย
ผ่านการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและประเพณีทางศาสนาและการสรา้งสัญลกัษณ์เชิงพื้นทีท่างศาสนา สอง การเป็นพ้ืนท่ีของการ
ต่อรองจากการไม่ถูกยอมรับจากสังคมท้องถิ่นที่มองว่า แรงงานชาวเมียนมาร์เป็นภัยคุกคามความมั่นคงและก่อให้เกิดการ
ครอบง ากลืนกลายทางวัฒนธรรม น ามาสู่การประนีประนอมผ่านสัญลักษณ์ทางพื้นที่และพิธีกรรมทางศาสนา และสาม การ
เป็นพื้นที่ต่อรองกับสถานะความเป็นพลเมืองช้ันสองของผู้อพยพ โดยการรวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือกันเองที่มีพื้นฐาน
บนศาสนา เช่น การก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมอาสาสมัครของคนหนุ่มสาว และการเปิดศูนย์การเรียนส าหรับ
เด็กเมียนมาร์ หรือในงานศึกษาของ วิลาสินี โสภาพล (2559) ที่พบว่า แรงงานชาวเมียนมาร์ในจังหวัดขอนแก่นได้สร้าง
ปฏิบัติการข้ามท้องถิ่นขึ้นทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยในมิติทางวัฒนธรรมพวกเขาได้สร้างพื้นที่ตัวตนผ่าน
ศาสนาทั้งในและนอกชุมชน โดยเข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาของคนไทยและการจัดกิจกรรมทางศาสนาของตนเอง เป็น
กระบวนการสร้างและน าความเป็นท้องถิ่นมาปฏิบัติเพือ่น าเสนอตัวตนในพ้ืนท่ีใหม่ ช่วยให้ความเป็นท้องถิ่นของพวกเขาขยับ
ขยายเข้าไปในพ้ืนท่ีของคนท้องถิ่นในชุมชนใกล้เคียง 
 ส าหรับงานศึกษานี้มองว่า การใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างและต้องอยู่ห่างบ้านเป็นเวลานาน 
ท าให้แรงงานชาวเมียนมาร์พยายามธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติผ่านประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา ศาสนายังมี
ความหมายความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของพวกเขา ศาสนาจึงถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการยึดโยงพวกเขาเข้าไว้ด้วยกัน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธ์ุ นอกจากน้ัน ศาสนายังถูกน ามาใช้ในการต่อรองเพื่อสร้างความยอมรับจาก
คนท้องถิ่น เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถด ารงชีวิตในประเทศท่ีไม่ใช่บ้านเกิดของตนเองได้อย่างราบรื่นและกลมกลืน 
 
วิธีการวิจัย 
 งานศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนาของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ที่อาศัยในย่านชุมชนดอนไม้ ต าบลโนนแดง  ) นามสมมติ)  อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการสัมภาษณ์คนไทยในชุมชนโดยรอบ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน
ทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ านวนทั้งสิ้น 19 คน ระยะเวลาเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2559  ถึง พฤษภาคม 2560 โดย
ผู้วิจัยปรากฏตัวในฐานะนักศึกษาท่ีมาท าวิจัยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
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ผลการวิจัย 
1. ความเป็นมาของชุมชนแรงงานชาวเมียนมาร์ในพื้นที่ศึกษา 
บ้านดอนไม้) นามสมมติ) ตั้งอยู่ในต าบลโดนแดง (นามสมมติ) เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี3 มีขนาดพื้นท่ี 366 

ไร่ มีประชากรรวม  313 คน 81 ครัวเรือน เดิมชาวบ้านประกอบอาชีพท านา ท าสวน และมีรายได้เสริมจากการร้อย
พวงมาลัย แต่เมื่อมีการเปิดโรงงาน V.T. ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งแรกขึ้นในพื้นที่เมื่อปี 25514 ชาวบ้าน
จ านวนไม่น้อยจึงหันมาก่อสร้างหอพักและบ้านเช่าส าหรับแรงงานที่มาท างานในโรงงาน ระยะแรกแรงงานส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยอีสานทั้งหมด แต่เมื่อแรงงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ในปี 2557 ทางบริษัทจึงเริ่มน าเข้าแรงงานข้ามชาติชาวเมยีน
มาร์ผ่านระบบ MOU โดยเป็นลักษณะทยอยน าแรงงานเข้ามา ปัจจุบันโรงงานมีพนักงานทั้งสิ้นราว 1,600 คน ในจ านวนนี้
เป็นแรงงานชาวเมียนมาร์จ านวน 570 คน (ข้อมูล ณ ปี 2560) ทั้งหมดเป็นแรงงานที่เข้ามาท างานผ่านระบบ MOU ส่วน
ใหญ่มาจากเมืองย่างกุ้งและอิระวดี ระยะเวลาการอยู่อาศัยมีทั้งมาระยะสั้นตามก าหนดของโรงงานและทีอ่ยู่มานานไม่ต่ ากว่า 
3 ปีและมีประสบการณ์ในการท างานมาก่อน แรงงานทั้งหญิงชายส่วนมากท างานแผนกผลิต (ตัดเย็บ) และซ่อมเครื่องจักร 
เกือบครึ่งหน่ึงของแรงงานเหล่านี้พักอยู่บริเวณชุมชนดอนไม้ซึ่งล่ามของโรงงานเป็นผู้จัดหาให้ เนื่องจากเห็นว่าบ้านดอนไม้อยู่
ห่างจากโรงงาน V.T. เพียง  2 กิโลเมตร ท าให้สะดวกแก่การเดินทางของแรงงาน 

บริเวณที่พักของแรงงานชาวเมียนมาร์ในบ้านดอนไม้ในอดีตมีสภาพเป็นทีพ่ื้นที่ว่างเปล่า เมื่อเริ่มมชีาวเมียนมาร์เข้า
มาท างานในปี 2557 ชาวบ้านจึงได้สร้างบ้านเช่าเพื่อหารายได้จากแรงงาน ท าให้ค่อยๆ เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ปัจจุบันมี
แรงงานชาวเมียนมาร์อาศัยอยู่ราว 200 คน อายุระหว่าง 18-30 ปี โดยร้อยละ 80 เป็นชาติพันธุ์พม่า รองลงมาร้อยละ 19 
เป็นชาติพันธ์ุยะไข่ ไทใหญ่ กะเหรี่ยงและมอญ นับถือศาสนาพุทธ และมีเพียงร้อยละ 1 เป็นชาติพันธ์ุชินนับถือศาสนาคริสต์ 
แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัว สภาพที่พักมีลักษณะเป็นห้องเช่าช้ันเดียวเรียงรายติดกัน ก่อสร้างด้วยปูน 
ภายในห้องเช่า 1 ห้องจะมีแรงงานอาศัยอยู่รวมกันประมาณ 2-3 คน บริเวณโดยรอบปะปนด้วยชุมชนคนไทย รวมทั้งมีวัด
ไทย 1 แห่งคือ วัดบ้านดอนไม้ (นามสมมติ) ซึ่งแรงงานชาวเมียนมาร์นิยมไปท าบุญและจัดกิจกรรมทางศาสนา วัดบ้านดอน
ไม้เป็นวัดเก่าแก่ ก่อสร้างเมื่อปี 2372 ก่อนหน้าที่ชาวเมียนมาร์จะเข้ามาท าบุญและจัดกิจกรรม วัดแห่งนี้ค่อนข้างเงียบเหงา
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้วัดไม่ได้ถูกให้ความสนใจศรัทธามากดังแต่ก่อน 

2. การริเร่ิมจัดกิจกรรมทางศาสนาของแรงงานชาวเมียนมาร์ 
แรงงานชาวเมียนมาร์เล่าว่า ในระยะแรกพวกเขายังไม่ได้คิดจัดกิจกรรมอะไร จนเมื่อมีเพื่อนแรงงานเสียชีวิตและมี

การจัดงานศพที่วัดดอนไม้ พวกเขาจึงเริ่มไปท าบุญที่วัดในช่วงวันพระ จากนั้นจึงเกิดความคิดอยากจัดงานบุญขึ้นมา “เพราะ
ต่างคนก็ต่างคิดถึงบ้าน คิดถึงประเทศตนเอง คิดถึงวัฒนธรรมต่างๆ ของตนเองที่เคยท าในประเทศพม่า เลยรวมกลุ่มจัดงาน
ทางศาสนาขึ้นมา”  ) นายโกรวย, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2560) ประกอบกับมีแกนน าชาวเมียนมาร์ที่สามารถพูด อ่านและ
เขียนภาษาไทยได้ดีเพราะเคยเรียนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท าให้ง่ายแก่การขออนุญาตจากทางวัด ผู้น าชุมชนและ
โรงงาน ในปี 2558 ชาวเมียนมาร์จึงเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆ ขึ้นมา เช่น กิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมในวันขึ้นปีใหม่ การรวมกลุ่ม
สวดมนต์ แล้วพัฒนาเป็นการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกๆ ปี เช่น งานบุญสงกรานต์ งานบุญกฐินออกพรรษา โดยใช้บริเวณที่พักของ
หัวหน้าแรงงานและวัดในชุมชนเป็นสถานที่จัดงาน จากการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมทางศาสนาที่แรงงานชาวเมียนมาร ์
มีการจัดขึ้นในชุมชนแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามแบบวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมแบบ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมพม่า และการจัดกิจกรรมตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของพม่า ดังนี้ 

การจัดกิจกรรมตามแบบวัฒนธรรมไทย แรงงานชาวเมียนมาร์มีการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฒนธรรม
ไทย ได้แก่ การจัดงานศพ เนื่องจากเมื่อแรงงานชาวเมียนมาร์ได้เข้ามาท างานและได้มีการเสียชีวิตในพื้นที่ แรงงานไม่
สามารถที่จะน าศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ประเทศพม่าได้ จึงได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดไทยใน
ชุมชน ซึ่งการจัดงานศพนี้ทางบริษัทเป็นผู้สนับสนุนเงินในการจัดงาน และทางเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาให้ อีกทั้งไม่มีพระพม่าประจ า ดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนาจึงได้ถูกจัดขึ้นตามแบบวัฒนธรรมไทยและได้มีคนไทยเข้า
ร่วมงานศพนี้ด้วย 

                                                 
3 ตามประวัติในพื้นที่กล่าวกันว่า ในปี 2394 มีพระธุดงค์รูปหนึ่งนามว่า “หลวงปู่ดี พันธุโร” ได้เดินทางมาเจริญกัมมัฎฐานบริเวณบ้านดอนไม้ เมื่อ
เห็นว่ามีท าเลที่ตั้งมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท านาท าสวนและตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เมื่อเดินทางกลับไปยังวัดของท่าน จึงได้เล่าให้
ชาวบ้านญาติโยมฟังและพามาดูสถานที่ ชาวบ้านต่างพอใจและพากันอพยพมาสร้างถิ่นฐานบริเวณนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนผึ้ง, 2559) 
4 โรงงาน V.T. (นามสมมติ) เป็นโรงงานสาขาของบริษัทแม่ที่กรุงเทพฯ ซ่ึงท าธุรกิจส่งออกเส้ือผ้าส าเร็จรูป ปัจจุบันมีหน่วยการผลิต 4 แห่ง อยู่ใน
กรุงเทพฯ 3 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง โดยโรงงานที่นี่จะท าการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปประเภทเสื้อผ้ากีฬาและเสื้อผ้าเด็กเป็นส่วนใหญ่ 
โดยรับเหมางานต่อจากบริษัทแม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต มีลูกค้าหลักคือบริษัท NIKE, DECAIHLON และ WILLIAM CARTERS 
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การจัดกิจกรรมแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมพม่า เนื่องจากในจังหวัด
อุบลราชธานียังไม่มีพระสงฆ์เมียนมาร์เข้ามาจ าพรรษา กิจกรรมทางศาสนาบางอย่างจึงจ าเป็นต้องให้พระไทยเป็นผู้ประกอบ
พิธีกรรม รวมทั้งต้องมีการประยุกต์สิ่งของเครื่องใช้เท่าที่สามารถหาได้ในพื้นที่ จึงได้มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมเมียนมาร์เข้าด้วยกัน อาทิ การจัดพิธีบวช ที่จะปฏิบัติแบบไทย เนื่องจากพุทธศาสนาของไทยเป็นแบบเถร
วาท ซึ่งแตกต่างจากของพม่าที่เป็นแบบมหายานและมีพระไทยเป็นพระอุปัชฌาย์ที่ประกอบพิธีกรรมให้ ท าให้รายละเอียด
ต่างๆ ต้องมีการปรับให้เป็นแบบไทย เช่น ผ้าจีวรที่ใช้สีเหลืองส้มแบบไทยและการโกนคิ้วแบบไทย แตกต่างจากจีวรของเมียน
มาร์ที่จะเป็นสีแดงเข้มและพระเมียนมาร์จะไม่โกนคิ้ว แต่เมื่อเสร็จพิธีบวชแล้วจะมีการจัดกิจกรรมตักบาตรออกโบสถ์หรือท่ี
แรงงานชาวเมียนมาร์เรียกว่า ตักบาตรแห้งซึ่งเป็นรูปแบบวัฒนธรรมเมียนมาร์ที่ปฏิบัติหลังจากผ่านพิธีบวชพระเสร็จ  

การจัดกิจกรรมตามแบบวัฒนธรรมด้ังเดิมของเมียนมาร์ การศึกษาพบว่า ในบางกิจกรรมแรงงานชาว
เมียนมาร์ยังคงรักษารูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ตามประเพณีพิธีกรรมแบบเมียนมาร์ อาทิ การจัดงานบุญกฐินในช่วง
ออกพรรษา จะเป็นการน ารูปแบบประเพณีของชาวเมียนมาร์มาปฏิบัติและมีการน าสิ่งของเครื่องใช้ที่แสดงออกถึงความเป็น
เมียนมาร์มาใช้ในกิจกรรม เช่น การจัดเตรียมต้นกฐินและการจัดขบวนกฐินแบบเมียนมาร์ หรือการจัดงานเทศน์ในช่วง
สงกรานต์ที่นิมนต์พระสงฆ์เมียนมาร์มาจากย่างกุ้งและมีการตระเตรียมงานพิธีทุกอย่างตามแบบวัฒนธรรมเมียนมาร์ รวมทั้ง
การรวมกลุ่มสวดมนต์หรือกลุ่มดามะชาจาที่เป็นรูปแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์  

 

   
ภาพจากซ้ายไปขวา: งานกฐินออกพรรษา, งานบวชและงานเทศน์ช่วงสงกรานต์ของแรงงานชาวเมียนมาร ์

 
 3 .การธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติของแรงงานชาวเมียนมาร์ผ่านกิจกรรมทางศาสนา  

แม้แรงงานชาวเมียนมาร์จะอพยพมาท างานในประเทศไทยเป็นเวลานาน แต่พวกเขายังคงผูกพันและตระหนักใน
วัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตนเอง โดยเฉพาะศาสนาที่มีความส าคัญกับวิถีชีวิตของชาวเมียนมาร์เป็นอย่างมาก  จึงเป็น
ที่มาของการจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้นในพื้นที่ ดังท่ีชาวเมียนมาร์คนหนึ่งกล่าวว่า  “ เมื่อมาท างานไกลบ้าน เป็นธรรมดาที่ต้อง
คิดถึงสิ่งต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆ ที่เคยท า เคยจัด พอมาท างานอยู่ที่โรงงานนี้ เห็นคนไทยจัด เราก็อยากจัดบ้าง เพราะศาสนา
ส าคัญต่อคนพม่า” (นายโกตู ,สัมภาษณ์ , 14 พฤศจิกายน 2559) การศึกษาพบว่า แรงงานชาวเมียนมาร์มีการธ ารงอัตลักษณ์
ความเป็นชาติของตนเองผ่านการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาในหลากหลายลักษณะ ได้แก่ การจัดประเพณี
พิธีกรรมแบบเมียนมาร์ การแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติเมียนมาร์ การท าอาหารประจ าชาติเมียนมาร์ และการบูชาหิ้งพระ
ตามแบบวัฒนธรรมเมียนมาร์  
 การจัดประเพณีพิธีกรรมแบบเมียนมาร์ ในการงานจัดประเพณีพิธีกรรมหลายๆ อย่าง ชาวเมียนมาร์จะมีการ
น ารูปแบบที่เคยปฏิบัติกันในประเทศของตนเองมาปฏิบัติในประเทศไทย อาทิ ในการจัดกฐินออกพรรษาจะมีการประยุกต์
รูปแบบวัฒนธรรมในบ้านเกิดมาใช้ เช่น การเตรียมต้นกฐินแบบเมียนมาร์ การจัดขบวนแห่แบบเมียนมาร์ หรือในการจัดงาน
บุญสงกรานต์ ชาวเมียนมาร์จะมีการจัดบวชหมู่ตามประเพณีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันในบ้านเกิด และมีการจัดงานเทศน์โดย
นิมนต์พระสงฆ์เมียนมาร์มาเทศนา ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เช่น การจัดตกแต่งสถานที่ การสวดมนต์ของกลุ่มดามะชาจา และ
ขั้นตอนการนิมนต์พระสงฆ์ ล้วนสะท้อนให้เห็นการธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติของชาวเมียนมาร์อย่างชัดเจน โดยแรงงาน
หลายคนกล่าวว่า พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกให้คนไทยในพื้นที่ได้เห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง และเพื่อเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศตนเองไว ้
 ที่น่าสนใจคือ แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมิได้มีแต่กลุ่มชาติพันธุ์พม่า แต่รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธ ได้แก่ ยะไข่ ไทใหญ่ กะเหรี่ยง และมอญ ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ชินซึ่งนับถือคริสต์ศาสนา แม้จะไม่ได้ร่วมกิจกรรม
แต่ก็ฝากเงินมาท าบุญ เพราะมองว่าแม้ตัวเองจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคน
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พม่าที่มาอยู่ประเทศไทย จึงน่าจะช่วยเหลือท าบุญกับแรงงานพม่าด้วยกัน (นายชายและนาย, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2560)5 
ขณะที่แรงงานชาติพันธุ์พม่ามักกล่าวในทางเดียวกันว่า “รู้สึกดีใจที่เห็นเพื่อนร่วมงานมาช่วยกันจัดเตรียมงาน มาช่วยด้วย
ความสมัครใจ สามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน มีอะไรขาดเหลือก็ช่วยๆ กันหาช่วยกันท า” (พียู, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559) 
 การแต่งกายตามแบบเมียนมาร์ การแต่งกายของแรงงานข้ามชาติแสดงถึงการธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติไว้
เด่นชัด ด้วยการน าชุดตามแบบวัฒนธรรมเมียนมาร์มาสวมใส่ในวันส าคัญที่มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งแรงงานที่เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นทั้งกะเหรี่ยง มอญ และยะไข่ต่างก็พากันสวมใส่ชุดในแบบเดียวกัน โดยผู้หญิงจะแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใส 
สวมเสื้อตัวสั้น คอกลม หรือแขนกระบอกยาวจรดข้อมือ บางคนเป็นแขนสั้นเลยไหล่ลงมาเล็กน้อย สวมผ้าถุงหรือกระโปรง
ยาว ผมของผู้หญิงจะมัดรวบและมีดอกไม้แซมผม ส่วนผู้ชายจะนุ่งโสร่งลายตารางสีน้ าเงินหรือสีด าและใส่เสื้อแขนยาวสีขาว 
ซึ่งถือเป็นชุดสุภาพที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวัฒนธรรมของชาวเมียนมาร์  
 ในการแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมพม่าของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เช่น ทีที ลูกครึ่งชาวกะเหรี่ยง-พม่ากล่าวว่า คน
กะเหรี่ยงที่น่ีเป็นคนส่วนน้อย เมื่อต้องอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีคนพม่าเป็นคนส่วนใหญ่ พวกเขาจึงเลือกท่ีจะแสดงออกในแบบ
เดียวกันเพื่อให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่งได้อย่างกลมกลืน  “ ที่ใส่ชุดพม่าไปวัดไปร่วมงาน เพราะส่วน
ใหญ่เป็นคนพม่าไง เลยเลือกใส่ชุดพม่าเหมือนคนอื่น เพราะคนกะเหรี่ยงที่นี่ยังมีน้อย จัดงานของคนกะเหรี่ยงเองไม่ได้ เราก็
ต้องไปร่วมกับเขา เลยแต่งชุดแบบพม่าเพื่อให้มันเหมือนกัน” (นางสาวทีที , สัมภาษณ์ ,9 เมษายน 2560) 
 

   
ภาพจากซ้ายไปขวา: การรวมกลุม่จัดกิจกรรมทางศาสนา ,การแต่งกายและอาหารของแรงงานชาวเมียนมาร ์

ในช่วงที่มีการจัดงานบุญ 
 

 การท าอาหารประจ าชาติเมียนมาร์ แรงงานจะมีการท าอาหารแบบเมียนมาร์ในวันส าคัญที่มีการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา เช่น งานบุญกฐินออกพรรษา งานบุญสงกรานต์ โดยอาหารประจ าชาติที่แรงงานชาวเมียนมาร์นิยมท าเป็นประจ า
ในงานบุญ ได้แก่ โมวดีหรือขนมจีน ละแพะโตะหรือย าใบชา ผัดไทย และย าถั่วแบบเมียนมาร์ ซึ่งเป็นอาหารที่จะท าข้ึนในทุก
ครั้งที่มีการจัดงานบุญ ที่น่าสังเกตคือ ขนมจีนที่พบในการจัดกิจกรรมทุกครั้งล้วนเป็นขนมจีนที่ท าจากหยวกกล้วยซึ่งเป็น
ขนมจีนในแบบพม่า ทั้งที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ท้ังกะเหรี่ยง ยะไข่ ไทใหญ่ และมอญ ต่างก็มีขนมจีนในแบบของตัวเองซึ่งไม่ได้
ใช้หยวกกล้วยเป็นส่วนผสม แต่ในพื้นที่ศึกษากลับพบเพียงขนมจีนหยวกกล้วยซึ่งเป็นอาหารประจ าชาติที่สื่อถึงความเป็นเมียน
มาร์  

การบูชาหิ้งพระ พบว่า ห้องพักของแรงงานชาวเมียนมาร์จะมีหิ้งพระทุกห้อง โดยภายในห้องจะติดรูป
พระพุทธรูปไวบ้นผนังห้องทางทิศตะวันออกและใช้ไฟกระพริบติดข้างกับหิ้งพระ มีการจัดดอกไม้บูชาทุก 3 วันหรือในวันใกล้
วันพระ ดอกไม้ที่ใช้บูชาจะเป็นดอกไม้ที่หาซื้อได้ในชุมชน เช่น ต้นกวนอิม ดอกบัว ดอกเบญจมาศ เป็นต้น และในทุกๆ วัน
พระแรงงานจะมีการสวดมนต์ภายในห้องเช่าของตนเอง ซึ่งแรงงานหลายคนเล่าว่า การบูชาหิ้งพระแบบนี้เป็นรูปแบบที่ชาว
เมียนมาร์ซึ่งนับถือศาสนาพุทธในประเทศทุกคนจะปฏิบัติกันทุกบ้าน  

การแสดงออกและการปฏิบัติตนทางวัฒนธรรมข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้แรงงานชาวเมียนมาร์จะเดินทางมา
ท างานในต่างแดนที่ห่างไกลจากบ้านของตัวเองเป็นเวลานาน แต่พวกเขาก็ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นชาติไว้ ผ่านการรักษาวิถี
ชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาในแบบดั้งเดิมของตนเอง ดังถ้อยค าทีต่อกย้ าว่า พื้นที่และกิจกรรมทางศาสนาช่วยให้
บ้านและประเทศของพวกเขามิได้ห่างหายไป หากแต่ก าลังถูกท าให้ปรากฏขึ้นที่น่ีในประเทศไทย 

                                                 
5 เนื่องจากแรงงานชาติพันธุ์ชินเป็นกลุ่มที่มีจ านวนน้อยมาก ท าให้พวกเขาไม่กล้าที่จะแสดงตนและไปร่วมกิจกรรมในโบสถ์คริสต์ของคนไทย 
แม้ว่าจะรู้จักสถานที่ตั้งโบสถ์ แตกต่างจากเมื่อท างานที่กรุงเทพฯ จะมีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยกันเป็นจ านวนมาก ท าให้มีโอกาสไปร่วม
กิจกรรมที่โบสถ์ “แต่ก่อนท างานอยู่กรุงเทพฯ จะมีกลุ่มพม่าที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วย วันหยุดโรงงานก็ไปโบสถ์กับเพื่อน แต่พอมาอยู่อุบลไม่ได้
รวมกลุ่ม เพราะมีแค่ 2 คนที่นับถือศาสนาคริสต์  ”) นายนาย, สัมภาษณ์ , 9 เมษายน 2560 ) 
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 “ บุญกฐินวันนี้รู้สึกมีความสุข ตื้นตันใจที่ได้เห็นเพื่อนร่วมงานมากันเยอะ ถึงบางคนจะมาไม่ได้ เพราะว่าต้อง
ไปท างานในวันหยุด แต่ก็ดีใจมากที่ทุกคนให้ความส าคัญกับศาสนา งานบุญกฐินในวันนี้นะ ไม่ใช่ประเทศไทย แต่เป็นประเทศ
พม่า” (นายโกตู, สัมภาษณ์,  14 พฤศจิกายน 2559) ,“เมื่อถึงงานบุญทีไร จะคิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่ คิดถึงลูก แต่งานกฐินที่
ไทยวันนี้รู้สึกเหมือนท าอยู่บ้านตัวเอง แตกต่างกันแค่ตรงสถานที่ เพราะวันนี้มีแต่เพื่อนร่วมงานประเทศเดียวกันมาท าบุญ
ด้วย วันนี้จึงสนุก มีความสุข เพื่อนๆ มากันเยอะ รู้สึกหายคิดถึงบ้านเลย ”(นางเนเน่ , สัมภาษณ์ , 14 พฤศจิกายน 2559) 

4 .การต่อรองทางสังคมผ่านกิจกรรมทางศาสนาของแรงงานชาวเมียนมาร์ 
ก่อนหน้าที่ชุมชนดอนไม้จะมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาพักอาศัย ในพื้นที่มีเพียงคนไทยดั้งเดิมและคนไทยต่างถิ่นที่

อพยพโยกย้ายเข้ามาท างานและตั้งถิ่นฐาน การก่อตัวของชุมชนชาวเมียนมาร์ที่นี่จึงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ชาวบ้าน
หลายคนเล่าว่า ในระยะแรกที่รู้ว่าจะมีชาวเมียนมาร์เข้ามาพักอาศัย แม้หลายจะกังวลอยู่บ้างเพราะเคยมีภาพรับรู้ทางลบ
จากสื่อเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงต่างๆ แต่เพราะเห็นว่าการเข้ามาของแรงงานท าให้พวกเขามีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท าบ้านเช่าและหอพัก จึงไม่ได้มีการต่อต้านแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อแรงงานเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ไม่พบว่า
มีการสร้างปัญหาใดๆ ชาวบ้านจึงคลายความกังวลลงไปและมองว่าต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้ข้องเกี่ยวกัน 

“แต่ก่อนเห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์ ว่ามีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานท่ีไทย แล้วฆ่าหัวหน้างานตายหรือฆ่าคนไทย
ตาย ก็รู้สึกกลัวว่าจะเป็นเหมือนในข่าว แต่พอคนพม่ามาอยู่จริงๆ ก็รู้สึกไม่ได้น่ากลัวอะไร เพราะต่างคนต่างอยู่” (นางนาง, 
สัมภาษณ์ , 17 เมษายน 2560)  ,“ เขาก็เข้ามาท างานหาเงิน ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือพูดคุยอะไรกับเรา เพราะคุยกันไม่รู้เรื่อง พี่ก็
ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะ จะมีปัญหาก็แค่พูดกันเสียงดัง นอกนั้นก็ไม่มีอะไรร้ายแรง ” ) นางน้ า, สัมภาษณ์ , 26 กุมภาพันธ์ 
2560 ( 

ส าหรับชาวเมียนมาร์แล้วพวกเขาเห็นว่า การเข้ามาใช้ชีวิตเป็นแรงงานและอยู่อาศัยที่นี่ท าให้พวกเขาจ าเป็นต้อง
ปรับตัวเข้ากับสังคมไทย รวมถึงการท าตัวให้เป็นที่ยอมรับจากคนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า การที่แรงงานชาวเมียนมาร์ให้ความส าคัญกับศาสนาและนับถือพุทธศาสนาเหมือนกับคนไทย ท าให้ศาสนา
กลายเป็นเสมือนเครื่องมือต่อรองที่ช่วยให้พวกเขาไม่เพียงแต่สามารถธ ารงอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติของตนเองได้อย่างเปิดเผย 
แต่ยังช่วยให้ได้รับความยอมรับจากคนไทยมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่นได้อย่างไม่มีปัญหาต่อกัน โดยใช้
ความเป็นพุทธศาสนิกชนและกิจกรรมทางศาสนาเป็นสื่อกลาง ได้แก่ 

การแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี แรงงานชาวเมียนมาร์ในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและให้
ความส าคัญกับศาสนามาก หากวันพระใดตรงกับวันหยุด พวกเขาก็จะพากันไปท าบุญตักบาตร ท าความสะอาดวัด กวาดลาน
วัด ล้างจาน ตัดหญ้า จัดสถานที่ และหากตรงกับช่วงที่มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาของคนไทยก็เข้าร่วม เช่น งานบุญกัณฑ์
หลอน แรงงานชาวเมียนมาร์ก็จะเข้าร่วม โดยแต่งกาย แสดงกิริยาและประพฤติปฏิบัติอย่างเคารพให้เกียรติสถานที่ เสมอ 
การแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีช่วยให้คนไทยเกิดความรู้สึกที่ดีและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ดังที่คนไทยใน
ท้องถิ่นต่างยอมรับช่ืนชมว่า ชาวเมียนมาร์เป็นคนขยันและท างานเก่ง ช่วยงานคนไทยได้ดีและช่วยด้วยความสมัครใจ  

“เวลาแม่ไปวัดวันพระ ก็เห็นพระพม่ามาใส่บาตรน าอยู่ เขาก็ใส่คึเฮา พม่าเห็นเฮาเฮ็ดหยัง เขาก็เฮ็ดน า เขาซอย
กันดี วันพระคึจังใส่บาตรแล้ว เขาก็มาท าความสะอาดวัด กวาดวัด พม่าเคร่งศาสนากว่าคนไทยอีก เขาเข้ามาอยู่ในชุมชน ก็บ่
มีปัญหาหยัง แม่ก็ยอมรับเขาอยู่ ในส่วนที่เขามาท าบุญก็ดีมีความสัมพันธ์กันดีขึ้น คนใดมาใส่บาตรทุกศีลก็จ าหน้าได้ เสีย
อย่างเดียวเว้ากับเขาบ่ฮู้เรื่อง นอกนั้นก็ดีเบิ่ดอยู่” (นางปาน ,สัมภาษณ์ , 26 เมษายน 2560) 

การมีส่วนร่วมในงานบุญทางศาสนากับคนไทยและวัดไทย เมื่อเวลาที่คนไทยจัดกิจกรรมทางศาสนา แรงงาน
ชาวเมียนมาร์ก็มักจะอาสาเข้ามาช่วยจัดสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมของคนไทย ซึ่งการเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ก่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างคนไทยและชาวเมียนมาร์มากข้ึน รวมทั้งช่วยให้คนท้องถิ่นเกิดการยอมรับเข้าใจชาวเมียนมาร์
มากขึ้น โดยมองว่า แรงงานชาวเมียนมาร์เป็นเหมือนเพื่อนบ้านกัน เพียงแต่แตกต่างกันท่ีวัฒนธรรมเท่านั้น  

“พม่าเวลามีงานบุญบ่ว่าจะงานบุญคนไทยเฮา หรืองานบุญของพม่าเอง เขาก็ซ่อยกันดี เวลาที่เขาจัดกิจกรรมใน
วัดเฮา คึจังงานบุญที่ผ่านมาแม่ก็ได้ไปซอยเขา ไปเบิ่งน าว่าวัฒนธรรมเขากับเฮาคือกันบ่ ที่เขาจัดกิจกรรมคืองานบวชนิ ก็เฮ็ด
คือบ้านเฮา แต่ต่างกันแค่พระพม่าปกติบ่โกนคิ้ว พอมาบวชอยู่วัดไทยก็ต้องโกนคิ้วน า ที่เขามาเฮ็ดกิจกรรมอยู่นี่ก็ดีอยู่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเฮากับคนพม่าก็ดีขึ้น ใกล้ชิดกันข้ึน เวลามีงานบุญก็ซอยกันดี” (นางรส , สัมภาษณ์ , 26 เมษายน 2560) 

การเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างวัดไทยในชุมชน พบว่า ในช่วงสงกรานต์ชาวเมียนมาร์ได้ร่วมกันถวาย
ผ้าป่าเพื่อสมทบเป็นค่าก่อสร้างอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งเจ้าอาวาสยังได้ขอแรงจากชาวเมียนมาร์มาช่วยก่อสร้าง
อุโบสถเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการก่อสร้างต้องใช้งบประมาณจ านวนมากและทางวัดยังไม่สามารถรวบรวมเงิน
ได้มากพอ ซึ่งชาวเมียนมาร์ก็เข้ามาช่วยด้วยความเต็มใจเพราะมองว่าการสร้างโบสถ์และศาลาวัดเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่ง 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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“คือที่ผมมาช่วยเพราะว่ามันต่อมาจากที่บวช เพราะตอนบวชมันก็ได้บุญอยู่แล้ว พอมาสร้างโบสถ์ยิ่งสร้างบุญให้เรา เดี๋ยว
พรุ่งนี้วันแรงงานผมก็จะไม่ไปท างาน ก็จะมาช่วยสร้างโบสถ์ให้หลวงพ่อให้เสร็จ” )นายโต, สัมภาษณ์ , 30 เมษายน 2560) 
การเข้ามาช่วยเหลือของชาวเมียนมาร์ยังช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ชุมชนอีกด้วย เห็นได้จากคนไทยส่วนหนึ่งที่น าเครื่องดื่ม
และอาหารมาสนับสนุนแก่ชาวเมียนมาร์ในช่วงที่มีการก่อสร้างอุโบสถ ขณะที่เจ้าอาวาสกล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันท าให้วัดมีผู้อุปถัมภ์ลดน้อยลง การเข้ามาช่วยเหลือของชาวเมียนมาร์จึงช่วยแบ่งเบาภาระแก่ทาง
วัดและชาวบ้านไปได้ไม่น้อย  ) เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนไม้, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2560)  

 

   
ภาพจากซ้ายไปขวา: แรงงานชาวเมียนมาร์ร่วมในงานบุญกฐินของคนไทย, ช่วยท าความสะอาดวัด  

และร่วมก่อสร้างอุโบสถวัดไทย 
กล่าวได้ว่า จากที่ในระยะแรกความหวาดกลัวและความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ท าให้ชาวบ้านและ

แรงงานชาวเมียนมาร์ไม่ได้ข้องเกี่ยวพูดจากันเท่าไรนัก แต่เมื่อชาวเมียนมาร์เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและแสดง
ตนเป็นชาวพุทธที่ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ช่วยให้คนท้องถิ่นเกิดความยอมรับพวกเขามากขึ้น เกิดความเป็นมิตรต่อกัน
มากขึ้น เปลี่ยนจากความรู้สึกแปลกต่างมาสู่การเป็น “เพื่อนบ้าน ”รวมทั้งช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ
และอะลุ่มอล่วยต่อกัน เช่นเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งกันคนไทยกไ็ม่มองว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรและไมเ่หมารวมว่าแรงงานชาว
เมียนมาร์ทุกคนจะเหมือนกันหมด ท าให้เหตุการณ์ไม่บานปลายไปเป็นความขัดแย้งทางเชื้อชาติ 

“พ่อก็รู้สึกกลัวอยู่นะช่วงแรก กลัวจะเข้ามาสร้างความเดือดรอ้นให้ คุยกันคนละภาษา สื่อสารกันก็ไม่เข้าใจ แต่
พออยู่ไปนานๆ แล้วมีเเรงงานพม่าเข้ามาอยู่เยอะขึ้น ก็รู้สึกชิน เวลาคุยก็ใช้ภาษามือกัน ก็เข้าใจนะ แล้วเขาเข้ามาอยู่ก็ไม่ได้
สร้างปัญหาอะไรให้ เขาท าตัวดี วันหยุดเขาก็มาท าบุญใส่บาตร เวลาชาวบ้านมีงานเขาก็มาช่วย แล้วเวลาพม่าท าความ
สะอาดวัด เขาท าสะอาดกว่าเราอีก...บางครั้งพ่อก็คิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน ต่างกันแค่คุยกันคนละภาษา”  ) นายมั่น ,
สัมภาษณ์ , 13 มีนาคม 2560)  

“ช่วงที่บุญแห่กัณฑ์หลอนวัยรุ่นในชุมชนเมา แรงงานพม่าที่มาร่วมงานกับคนไทยก็เมา มีการเหยียบเท้ากัน เลย
ตีกัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือทะเลาะอะไรมาก ต่างคนก็ต่างแยกกัน.. .คือที่พม่ามาตีกับคนไทยก็แค่พม่าคนเดียว ไม่ใช่ว่า
ทั้งหมด ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องนิสัยไม่ดีเหมือนกันหมด พม่านิสัยดีก็มีอยู่” (นางจันทร์ , สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2560) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาท าให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับบทบาทของศาสนาต่อแรงงานข้ามชาติ  3 ประการ ได้แก่ ศาสนาช่วยในการ
ยึดโยงชุมชนแรงงานข้ามชาติที่มีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ช่วยในการสืบทอดรักษาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่บ้านเกิดของแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนช่วยในการปรับตัวและสร้างความยอมรับจากสังคมใหม่แก่แรงงานชาว
ข้ามชาติ กล่าวคือ 

1. ศาสนาช่วยในการสืบทอดรักษาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บ้านเกิดของแรงงานข้ามชาติ 
แรงงานชาวเมียนมาร์ได้เข้ามาท างานในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทย พวกเขาไม่ได้เข้ามาเพียงแต่กาย แต่

ยังน าเอาวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาที่เคยปฏิบัติมาใช้ในประเทศปลายทางด้วย โดยลักษณะและรูปแบบกิจกรรมที่
ปฏิบัติแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบ้านเกิดที่จากมา เช่น การจัดประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาแบบเมียนมาร์ การ
รวมกลุ่มสวดมนต์ของดามะชาจา การแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติเมียนมาร์ การท าอาหารประจ าชาติเมียนมาร์ รวมถึงการ
บูชาหิ้งพระตามวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ล้วนแล้วสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแรงงานชาวเมียนมาร์ ศาสนาจึงเป็น
เสมือนเครื่องมือในการสืบทอดธ ารงรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมในประเทศบ้านเกิดที่แรงงานข้ามชาติน ามาปฏิบัติในชุมชน
ประเทศไทย สอดคล้องกับงานส ารวจของเคดจ์และเอคลุนด์  ) Cadge and Ecklund, 2007 อ้างใน ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิช
วงษ,์  255 7 ก, น.46) ทีพ่บว่า ศาสนามีบทบาทต่อการก่อรูปและธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์แก่ผู้อพยพ เช่น พิธีกรรม
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ทางชาติพันธุ์ที่ถูกรวมเข้าไว้กับพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อช่วยธ ารงรักษาหรือผลิตซ้ าอัตลักษณ์ทางเช้ือชาติ/ชาติพันธุ์แก่ผู้
อพยพท่ีอาจมีความแตกต่างทางศาสนากับคนในประเทศเจ้าบ้าน  

คล้ายกับที่ ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ (2557 ก) พบว่า แรงงานชาวเมียนมาร์ในจังหวัดระนองมีการก่อรูปความ
เป็นชุมชนเพื่อนบ้านและการเช่ือมต่อบ้านในมโนภาพผ่านการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและประเพณีทางศาสนา ไปจนถึงการ
สร้างสัญลักษณ์เชิงพื้นที่ทางศาสนา เช่น การก่อสร้างเจดีย์ ศาสนาสถานและศาสนาวัตถุศิลปะเมียนมาร์ ท าให้บ้านใน
ประเทศเมียนมาร์ถูกยืดขยายและเช่ือมต่อเข้ากับที่พักพิงในประเทศไทย ศาสนาจึงเป็นพื้นที่ของการก่อรูปสายสัมพันธ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมในแบบข้ามท้องถิ่น (translocal communities) แก่แรงงานข้ามชาติ สอดคล้องกับงานศึกษาของวิลาสินี 
โสภาพล )2556, 2559) ซึ่งพบว่า แรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์พม่าและส่วนหนึ่งเป็นเครือ
ญาติหรือเพื่อนบ้านที่อพยพมาจากหมู่บ้านเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ท าให้ชุมชนข้ามถิ่นถูกสร้างขึ้นมาด้ วยความรู้สึกที่ยังอยาก
ปฏิบัติสิ่งเดิมๆ เมื่อครั้งยังอยู่บ้านเกิด ความเป็นท้องถิ่นได้ถูกน ามาปฏิบัติใหม่ในบริบทของจังหวัดขอนแก่น และท าให้
แรงงานเหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ยังคงอัตลักษณ์เดิมจากบ้านเกิด ผ่านทางอาหาร ภาษา การแต่งกาย ความเช่ือ รวมถึงประเพณี
วัฒนธรรมที่ยังเช่ือมหรือยึดด้วยศาสนาเป็นแก่นแกนหลัก อัตลักษณ์ของผู้อพยพเหล่านี้จึงสัมพันธ์กับการสร้างพื้นที่และ
เป็นอัตลักษณ์ที่ผูกโยงกับอัตลักษณ์เดิมซึ่งผูกโยงอยู่กับบ้านเกิด การบริโภคอาหารพม่าที่ผลิตโดยคนพม่าอพยพจึงมิใช่เพียง
แค่สิ่งที่บริโภคในชีวิตประจ าวันเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการก่อรูปและแสดงตัวของอัตลักษณ์คนพม่าในพ้ืนที่ชุมชนข้ามชาติซึ่ง
เชื่อมต่อกับบ้านเกิด 

2 .ศาสนาช่วยในการยึดโยงชุมชนแรงงานข้ามชาติทีม่ีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
การศึกษา พบว่า แรงงานชาวเมียนมาร์ในพื้นที่ประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ ราวร้อยละ 80 เป็นชาติพันธุ์พม่านับ

ถือศาสนาพุทธ ขณะที่ร้อยละ 19 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ กระเหรี่ยงและยะไข่ ซึ่งนับถือศาสนาพุทธเช่นกัน ที่แม้ลึกๆ แล้ว
พวกเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างทางชาติพันธ์ุระหว่างกันอยู่บ้าง แต่เมื่อถึงเวลาต่างก็เข้ามาร่วมจัดงานบุญทางศาสนาด้วยกัน
โดยปราศจากความแปลกแยกขัดแย้ง ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อื่น เช่น เชนหรือชินซึ่งนับถือศาสนาคริสต์มีอยู่เพียงร้อยละ 1 
ถึงแม้จะไม่สามารถแสดงออกทางศาสนาของตัวเองได้ แต่เมื่อมีการจัดงานบุญของชาวเมียนมาร์ที่นับถือพุทธ คนเหล่านี้ก็จะ
ร่วมกันออกค่าใช้จ่าย แม้ตัวเองไม่สามารถเข้าร่วมได้ เพราะมองว่า เป็นการช่วยเหลือและแสดงน้ าใจต่อชาวเมียนมาร์
ด้วยกัน โดยผู้วิจัยไม่พบว่ามีความขัดแย้งแบ่งแยกทางศาสนาชาติพันธ์ุระหว่างกัน 

สอดคล้องกับงานศึกษาของโมล (Mol, 1986; 1979 อ้างใน ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์, 2557 ก, น.47) ที่กล่าวว่า 
ศาสนาเป็นเสมือนเครื่องมือของการท าให้อัตลักษณ์กลายเป็นสิ่งศักดิ์ ที่ช่วยให้ความต่อเนื่องเช่ือมโยงภายในยังธ ารงอยู่ได้
โดยปราศจากการแบ่งแยก เพราะส าหรับคนพลัดถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดตัวเอง คุณค่าความหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสนามีความส าคัญ และส าหรับประเทศที่ให้ที่พักพิง ศาสนาก็มักมีส่วนส าคัญในการช่วยสร้างพรมแดนทางวัฒนธรรม
ท่ามกลางความเป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และเน้นย้ าให้อัตลักษณ์ของพวกเขาชัดเจนขึ้นมาได้ ท าให้พวกเขาเกิด
ความรู้สึกเป็นเอกภาพร่วมกัน ดังที่เมื่อมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้นในชุมชน แรงงานที่มาร่วมงานท้ังหมดมักจะพร้อมใจ
กันแสดงอัตลักษณ์ความเป็นเมียนมาร์ร่วมกันมากกว่าที่จะแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตัวเอง ซึ่งจะเห็นได้จากการ
แสดงออกผ่านการแต่งกายที่สะท้อนความเป็นพม่าและรูปกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติของแรงงาน
ชาวเมียนมาร์ กรณีดังกล่าวคล้ายกับงานศึกษาของ แฮนิต้า (Hanita, 1997 อ้างใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ,  2547 , น.26-
27) ที่พบว่า ชาวยิวในอเมริการวมตัวกันได้เหนียวแน่นด้วยความรู้สึกที่ว่าตกอยู่ภายในชะตากรรมเดียวกัน มีมรดกทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์นี้ถูกก าหนดด้วยศาสนาเป็นหลักและถูกตอกย้ าด้วยการร่วมพิธีกรรมต่างๆ ที่
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นยิว ซึ่งผูกพัน “คนใน” เข้าไว้ด้วยกันท าให้แตกต่างจาก “คนนอก” ที่ไม่ใช่ยิว  

เช่นเดียวกับท่ี คายส์ (1979 อ้างใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, น.85-86) อธิบายว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุคือการ
แสดงว่าเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ใดกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง แต่การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นอยู่กับหลายเง่ือนไข เช่น ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง โดยเมื่อสถานการณ์สังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น เกิดการผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมจนยากจะหาสัญลักษณ์ของความแตกต่าง หรือเมื่อความขัดแย้งเชิงโครงสร้างถูกท าให้สลายไป นิยามอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ก็อาจแปรเปลี่ยนไปด้วย เช่นเดียวกับกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ที่พบว่า แรงงานที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ 
ซึ่งไม่ใช่พม่า เช่น มอญ กระเหรี่ยง ยะไข่ ไทใหญ่ เชนหรือชิน ต่างก็เลือกที่จะไม่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ
ตัวเองอย่างชัดเจน แต่กลับแสดงออกอย่างผสมกลมกลืนกับคนพม่า 

สอดคล้องกับงานศึกษาของณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ (2557 ข) ทีพ่บว่า ความผูกพันเคร่งครัดในพุทธศาสนาของ
แรงงานชาวเมียนมาร์ในจังหวัดระนอง ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนหนุ่มสาวท่ีเรียกว่า ดะมัสสะจาอะพวย ซึ่งประกอบด้วย
ทั้งชาวเมียนมาร์และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น มอญ ยะไข่ กระเหรี่ยง กะลาหรือคนพม่าที่นับถือศาสนาฮินดู ที่มาช่วยกันจัด
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งานบุญทางศาสนา โดยไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทางชาติพันธ์ุ โดยต่างก็แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพม่าหรือ
เมียนมาร์ ศาสนาจึงเป็นเสมือนพื้นที่ของการผสานกลมกลืน (harmonization) ระหว่างผู้คนหลากหลายเช้ือชาติ/ชาติพันธุ์ 
เหมือนกับท่ีพบในกลุ่มดามะชาจาของแรงงานชาวเมียนมาร์ในจังหวัดอุบลราชธานี  

3. ศาสนาช่วยในการปรับตัวและสร้างความยอมรับจากสังคมท้องถิ่นแก่แรงงานข้ามชาติ  
การศึกษาพบว่า การนับถือพุทธศาสนาร่วมกันกับคนไทยเป็นเง่ือนไขส าคัญที่ท าให้ศาสนากลายเป็นเครื่องมือที่

แรงงานชาวเมียนมาร์ใช้ต่อรองเพื่อสร้างความยอมรับจากสังคมท้องถิ่น ทั้งโดยการแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี การมี
ส่วนร่วมในงานบุญทางศาสนากับคนไทยและวัดไทย การเสยีสละและเขา้มามสี่วนรว่มในการก่อสรา้งวัดไทยในชุมชน ศาสนา
จึงมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนท้องถิ่นกับแรงงานข้ามชาติ  

สอดคล้องกับงานศึกษาของ วิลาสินี โสภาพล  ) 2559) พบว่า ในการจัดงานบุญใหญ่ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
แรงงานชาวเมียนมาร์ในจังหวัดขอนแก่นจะเชิญชวนชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานด้วย ซึ่งการชักชวนเพื่อน
บ้านเข้ามาร่วมนั้นเป็นการน าเสนอตัวตนต่อคนไทยท้องถิ่นว่าพวกเขาเป็นศาสนิกชนที่เคร่งครัดและเป็นกลุ่มคนที่มี
วัฒนธรรม ช่วยให้พวกเขาได้รับความยอมรับจากคนไทยในพ้ืนท่ี และคล้ายคลึงกับงานศึกษาของ ขวัญชีวัน บัวแดงและคณะ 
(2556) ที่พบว่า การเข้ามาใช้พืน้ที่ศาสนสถานของคนไทยท าให้ผู้ย้ายถิ่นเกิดการปรับเปลี่ยนตัวตนและอัตลักษณ์ จากการไร้
ซึ่งตัวตนและขาดการดูแลจากสังคม ไปสู่การมีความมั่นใจในความปลอดภัย การมีความหวัง และการยอมรับทางสังคม ทั้ง
จากชุมชนผูย้้ายถิ่นและชุมชนไทยที่ร่วมปฏิบัติในชุมชนทางศาสนาเดียวกัน 

ผู้เขียนเห็นว่าความยอมรับต่อแรงงานชาวเมียนมาร์ในพื้นที่ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการอยู่อาศัยของพวกเขาช่วย
สร้างรายได้แก่คนท้องถิ่นไม่น้อย ประกอบกับการทีว่ัดไทยถูกลดบทบาทความส าคัญในชีวิตประจ าวันของผู้คนลง วัดจึงไม่ได้
เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านให้ความใส่ใจมากเท่าในอดีต การอยู่รอดของวัดทั้งในแง่เศรษฐกิจและการรักษาคุณค่าความหมายทาง
สังคมของตนเองจึงไม่ใช่เรื่องง่าย การเข้ามาของชาวเมียนมาร์จึงมีส่วนส่งเสริมให้วัดสามารถด ารงบทบาทในท้องถิ่นได้อย่าง
มีความหมายและเป็นเสมือนส่วนเติมเต็มช่องว่างระหว่างวัดกับชุมชนได้เป็นอย่างดี คล้ายกับกรณีศึกษาของ ณัฏฐ์ชวัล โภคา
พานิชวงษ์  ) 2557 ก) ท่ีพบว่า การเปิดรับแรงงานชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาจัดกิจกรรมภายในวัดต่างๆ ของเจ้าอาวาส ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะคนไทยในพื้นที่เข้ามาท าบุญและมีจิตศรัทธาน้อยลง ท าให้วัดหลายแห่งขาดผู้อุปถัมภ์ กระแสการแห่สร้างศาสน
สถานและการจัดกิจกรรมทางศาสนาของแรงงานชาวเมียนมาร์ในพื้นที่  จึงส่งผลให้วัดไทยกลับมามีบทบาทและอยู่ในความ
ตระหนักสนใจของคนท้องถิ่น ตลอดจนกลายเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจส าคัญที่สร้างรายได้แก่คนท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม งานศึกษานี้มีข้อค้นพบแตกต่างไปจาก เคดจ์และเอคลุนด์  ) Cadge and Ecklund, 2007 อ้างใน 
ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์,  255 7 ก, น.46) ที่กล่าวว่า ศาสนาที่ยิ่งมีลักษณะใกล้ชิดกับอัตลักษณ์ความเป็นชาติ (national 
identity) ของประเทศที่ผู้อพยพจากมามากเท่าใด ก็ยิ่งมีส่วนสร้างให้อัตลักษณ์ความเป็นพลเมืองในฐานะที่ “เป็นอื่น” 
(other) เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากท่ีพบในแรงงานชาวเมียนมาร์ที่น่ี เนื่องจากแรงงานชาวเมียนมาร์แทบทั้งหมดนับ
ถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทย ถึงแม้จะมีรายละเอียดการจัดพิธีกรรมบางอย่างที่แตกต่างจากคนไทย แต่ความเป็นพุทธ
ศาสนาเช่นเดียวกันท าให้การแสดงออกทางวัฒนธรรมของแรงงานชาวเมียนมาร์ได้รับความยอมรับช่ืนชมจากคนไทย และ
มองแรงงานเป็นเหมือน “เพื่อนบ้าน” (neighborhoods) 

รวมทั้งแตกต่างจากงานศึกษาของ ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ (2557 ก และ ข) ที่พบว่า แม้แรงงานชาวเมียนมาร์
ในจังหวัดระนองส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น อีกทั้งคนดั้งเดิมส่วนหนึ่งยังมีเช้ือสายพม่าและมีคนพม่า
ยุคก่อนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว แต่การจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวเมียนมาร์ที่น่ันกลับถูกมองเป็นภัย
ความมั่นคง ถูกปิดกั้นและปฏิเสธจากรัฐไทยและคนท้องถิ่นบางส่วน ซึ่งอาจเป็นเพราะจังหวัดระนองมักเป็นทางผ่านของ
การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้ามาของแรงงานผิดกฎหมายและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ประกอบกับมีชาวเมียนมาร์อาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก ท าให้การจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวเมียนมาร์ที่น่ันเป็นไปอย่างโดดเด่น เช่น การจัดงานบญุขนาดใหญ่ การ
นิมนต์พระสงฆ์พม่ามาจ าพรรษา รวมถึงการก่อสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุศิลปะเมียนมาร์มากมาย ก่อให้เกิดความ
หวาดระแวงจากทางการและคนท้องถิ่น แตกต่างจากชุมชนชาวเมียนมาร์ในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีมีขนาดเล็กกว่ามากและยัง
ไม่ได้มีการพัฒนากิจกรรมออกไปมากนัก การแสดงออกทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเมียนมาร์ที่นี่จึงเป็นไปอย่าง
กลมกลืนมากกว่าท่ีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแปลกแยกกับสังคมท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : กรณีศึกษาอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” มีจุดประสงค์ในการศึกษา
เพื่อจ าแนกค าลงท้ายในภาษาถ่ินใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตามจุดประสงค์ใน 3 ประเด็น คือ จุดประสงค์เพื่อแจ้งให้
ทราบ ,ถามเพื่อตอบ และบอกเพื่อท าโดยอาศัยปัจจัยทางสังคมด้านเพศ สถานภาพของผู้พูดและความสนิทสนมของผู้พูดเปน็
เกณฑ์รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบและหน้าท่ีของค าลงท้ายในอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการบันทึกเสียงการสนทนาของผู้บอกภาษาหลัก และผู้บอกภาษาเสริม จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูล
เหล่านั้นมาศึกษา โดยมุ่งศึกษาค าลงท้ายเฉพาะภาษาพูดเท่านั้น ไม่น าข้อมูลภาษาเขียนมาศึกษา เมื่อได้ข้อมูลภาคสนาม
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าบทสนทนาที่บันทึกเสียงมาถ่ายถอดเสียง และบันทึกด้วยสัทอักษร และน าค าลงท้ายที่ได้บันทึกมา
ตรวจสอบกับผู้บอกภาษาหลักเพื่อคัดเลือกค าลงท้ายถ่ินใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในประเด็นการจ าแนกการใช้ค าลง
ท้าย กล่าวคือ ค าลงท้ายท่ีมีจุดประสงค์แจ้งเพื่อทราบ, ถามเพื่อตอบและบอกเพื่อท า รวมทั้งสอบถามข้อมูลการใช้ค าลงท้าย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านเพศ, สถานการณ์และความสนิทสนมของผู้ใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลค าลงท้ายที่มีความชัดเจน
และถูกต้องสมบูรณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลามีทั้งหมด 21 ค า จ าแนกตามจุดประสงค์ 
3 ประเด็น คือ ค าลงท้ายจ านวน 6 ค าปรากฏท้ายประโยคแจ้งเพื่อทราบ, ค าลงท้ายจ านวน 11 ค าปรากฏท้ายประโยคถาม
เพื่อตอบและค าลงท้ายจ านวน 6 ค าปรากฏท้ายประโยคบอกเพื่อท า 

การเลือกใช้ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคม
ดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลค าลงท้ายที่มีความชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด คือ เพศของผู้พูด สถานภาพของผู้พูด  และเรื่อง
ความสุภาพ   

 
ค าส าคัญ  :  ค าลงท้าย  ภาษาถ่ินใต้ 

 
Abstact 

 Research "Words in the Southern dialect: A Case Study in Sathing Phra District Songkhla is intended 
for the purpose of informing, answering, and telling. Sexuality is based on gender. The speaker's attitudes 
and intimacy as well as the study of the composition and function of the ending in Sathingphra District, 
Songkhla Province. 
  
 The researcher collected data by recording the conversation of the main language speakers. 
And language speakers Then the researcher took that information to study. The only language spoken 
only. No written language study. Once the field information is complete. The researcher used the voice 
recorder to transcribe the voice. And save with phonetic And the words that are recorded to check with 
the main language speakers to select the end of the southern end of Sathing Phra District, Songkhla. In 
the issue of classification, the use of the ending, ie the ending with the purpose of informing, answering 
and telling to do. Include inquiries about the use of endings that are relevant to the sexual factors, 
situations and intimacy of the user. To get accurate and accurate ending information. 
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 The research found that The ending in Southern dialect, Sathing Phra district, Songkhla 
province. There are 21 words, 3 definitions, 6 last words, 6 ending words, 6 questions and 6 words. I do 
not know what to do. 
 The terminology used in the Southern dialect of Sathingphra District, Songkhla Province, is 
based on the relationship with the social characteristics to obtain the most accurate and complete 
endings. And politeness 
 
Keywords  :  The ending,  southern dialects  
 
บทน า 
 ค าลงท้ายเป็นหมวดค าหนึ่งที่น่าสนใจเพราะค าลงท้ายสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึกสถานภาพและความสุภาพ
ของผู้ใช้ได้ภาษาถิ่นใต้นับเป็นภาษาหนึ่งที่มีความน่าสนใจโดยเฉพาะส าเนียงการพูดที่มักจะปรากฏค าลงท้ายเพื่อแสดง
เอกลักษณ์ของถิ่นใต้ไว้โดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : กรณีศึกษาอ าเภอสทิง
พระจังหวัดสงขลา” เนื่องจากเมืองสงขลาเดิมเป็นหัวเมืองขนาดใหญ่ทางภาคใต้ โดยมีเมืองสทิงพระ เป็นศูนย์กลางของการ
ปกครอง จากการการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์,สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภาษาซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลัก
ที่สะท้อนให้เห็นการใช้ภาษาตลอดจนการใช้ค าลงท้ายที่นับเป็นเอกลักษณ์ในภาษาถิ่นใต้ได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ โดยเลือกอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาเป็นพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูลทั้งนี้หมวดค า
ลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ได้มีผู้ศึกษาไว้ คือ สาริกา รัตนประยูร )2543 (ซึ่งศึกษาเรื่อง “ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : กรณีศึกษา
เฉพาะภาษาถิ่นนครศรีธรรมราช” โดยศึกษาค าลงท้ายในภาษาถิ่นนครศรีธรรมราชจ านวน 10 ค า และมุ่งศึกษาการจ าแนก
ประเภทการปรากฏของค าลงท้ายเพียงประเด็นเดียวแต่ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา “ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : 
กรณีศึกษาอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” และมุ่งศึกษาประเด็นการจ าแนกประเภทการใช้ค าลงท้าย อีกทั้งผู้วิจัยศึกษา
เพิ่มเติมในประเด็นค าลงท้ายที่ปรากฏการแปรได้หลายรูปแบบ เช่น /ta? /4~ /ta: /4เป็นการแปรได้ 2 รูป คือมีความต่างกัน
ที่เสียงสระ เป็นต้น งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจ าแนกค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ตามจุดประสงค์ใน 3 ประเด็น คือ จุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบ, ถามเพื่อตอบและบอกเพื่อท าเพื่อศึกษาการแปรเสยีง
ของค าลงท้ายในอ าเภอ  สทิงพระ จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีค าลงท้ายจ านวนหนึ่งที่มีลักษณะทางเสียงคล้ายคลึงกันและมี
ความหมายเหมือนกันซึ่งอนุมานได้ว่าเป็นหน่วยค าย่อยของหน่วยค าเดียวกันได้  และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์
ภาษาไทยถ่ินใต้ 
 ขนิษฐา วันสวน (2543: 1 (ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาค าลงท้ายในภาษาถิ่นศรีสะเกษ  งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาค าลงท้าย
ภาษาถิ่นศรีสะเกษ  โดยผู้วิจัยจ าแนกค าลงท้ายออกเป็นกลุ่มๆ โดยอาศัยหน้าท่ีของค าลงท้ายเป็นเครื่องแบ่ง ได้  3 กลุ่ม คือ
กลุ่มค าลงท้ายท่ีแสดงสถานภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย  คือ ค าลงท้ายท่ีแสดงความสุภาพและค าลงท้ายท่ีแสดงความไม่สภุาพ  
กลุ่มค าลงท้ายท่ีแสดงค าถาม และกลุ่มลงท้ายท่ีแสดงอารมณ์ของผู้พูด จากงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยน ามาเป็นข้อมูลประกอบเพื่อ
วิเคราะห์ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาในประเด็นความสุภาพ และความไม่สุภาพ 

สาลิกา รัตนประยูร (2543: 1 (ท าวิจัยเรื่อง ค าลงท้ายค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะภาษาถิ่น
นครศรีธรรมราช งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาค าลงท้ายในภาษานครศรีธรรมราชเพราะผู้วิจัยเห็นว่าค าลงท้ายมี
ลักษณะพิเศษที่น่าสนใจแม้จะไม่ใช่ค าที่อยู่ในหมวดค าหลักที่ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของประโยคจะมีหรือไม่มีใน
ประโยคหรือวลีก็ไม่ได้ท าให้ความหมายหลักหรือความหมายโดยรวมหายไปผู้วิจัยศึกษาค าลงท้ายที่ปรากฏใช้ในภาษาถิ่น
นครศรีธรรมราชจ านวนทั้งหมด 10 ค า ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยฉบับนี้เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์ค าลงท้าย และน ามาปรับ
ใช้ในงานวจิัยค าลงท้ายภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ทัศพร ปูมสีดา (2547: 1 (ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบค าลงท้ายในภาษาถิ่นบุรีรัมย์ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาค าลงท้ายในภาษาถิ่นบุรีรัมย์ที่บ้านหนองโก ต าบลนาโพธิ์อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โ ดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และแบ่งประเภทค าลงท้ายตามลักษณะทางเสียงและโครงสร้างพยางค์ของค าลงท้ายใน
ภาษาถิ่นบุรีรัมย์เพื่อศึกษาการใช้ค าลงท้ายในภาษาถิ่นบุรีรัมย์ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเสียงโครงสร้างพยางค์
และการใช้ค าลงท้ายในภาษาถิ่นบุรีรัมย์กับค าลงท้ายในภาษาถิ่นขอนแก่นผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลโดยการบันทึกเสียงสนทนา
ของเจ้าของภาษาและสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ งานวิจัยฉบับนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างมาก
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โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลภาคสนามค าลงท้ายในสถานการณ์ปกติของผู้บอกภาษาท าให้ได้ข้อมูลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของ 
ผู้พูด 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักในความส าคัญของภาษาถิ่นใต้ โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาอ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์โบราณประกอบกับยังไม่มีผู้ใดเคยศึกษาค าลงท้ายของอ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลามาก่อน ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้วิจัยจะศึกษาค าลงท้ายภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโดยละเอียด 
อีกทั้งการศึกษาดังกล่าวยังเป็นการบันทึกข้อมูลทางภาษาศาสตร์ของภาษาถ่ินใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในช่วงเวลา
ที่ท าการศึกษาอีกประการหนึ่งด้วย 
 
วิธีการวิจัย 
 1 .ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2 .คัดเลือกพื้นที่ในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลค าลงท้ายภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
เนื่องจากอ าเภอสทิงพระถือเป็นศูนย์กลางของจังหวัดสงขลา ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
ระหว่างกัน 
 3 .คัดเลือกผู้บอกภาษา โดยมีเกณฑ์การก าหนดผู้บอกภาษาดังน้ี 
    3.1 ผู้บอกภาษาจะต้องเป็นผู้มีถิ่นก าเนิดในอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และไม่เคยอพยพย้ายถิ่น  ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการป้องกันการปะปนของภาษาอื่นท่ีไม่ใช่ภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
    3.2 คัดเลือกผู้บอกภาษาหลัก 3 ท่าน โดยก าหนดช่วงอายุของผู้บอกภาษาหลัก 3 ช่วงอายุ คือ  
  ช่วงอายุท่ี 1 ระหว่าง  15-25ปี 
  ช่วงอายุท่ี 2 ระหว่าง 30-45 ปี 
  ช่วงอายุท่ี 3 ระหว่าง 50-65 ปี 
 ผู้วิจัยก าหนดช่วงอายุของผู้บอกภาษาไว้ 3 ช่วงอายุ โดยผู้วิจัยจะไม่น าปัจจัยด้านเพศและอาชีพมาเป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้บอกภาษา ท้ังนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างของค าลงท้ายถ่ินใต้ที่ปรากฏในอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
 งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้บอกภาษาเสริม (ได้แก่บุคคลทั่วๆไปที่เดินทางหรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใน
ระหว่างที่ผู้วิจัยได้เก็บบันทึกข้อมูลภาคสนาม) คือ ผู้วิจัยจะน าเทปบันทึกเสียงไปบันทึกเสียงโดยไม่ให้ผู้บอกภาษาเสริมทราบ 
และผู้วิจัยจะเรียกผู้บอกภาษากลุ่มนี้ว่าผู้บอกภาษาเสริม 
 4 .การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีดังนี ้
    4.1 ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากวัดจะทิ้งพระ และ ตลาดนัดเทศบาลอ าเภอสทิงพระ เป็นสถานที่หลักในการเก็บ
ข้อมูล เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวถือเป็นศูนย์กลางของอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
    4.2 บันทึกเสียงจากผู้บอกภาษาเสริมที่มีการสนทนาโต้ตอบกัน ทั้งนี้จะต้องไม่ให้ผู้บอกภาษาเสริมทราบ 
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการทราบข้อมูลค าลงท้ายท่ีปรากฏการใช้ในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ  
 5 .การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
    5.1 น าบทสนทนาท่ีปรากฏค าลงท้ายมาถ่ายถอดเสียง และบันทึกด้วยสัทอักษรเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
    5.2 น าค าลงท้ายที่ได้บันทึกมาตรวจสอบกับผู้บอกภาษาหลักทั้ง 3 ท่านเพื่อคัดเลือกค าลงท้ายถิ่นใต้ อ าเภอ    
สทิงพระ จังหวัดสงขลา 
    5.3 สอบถามผู้บอกภาษาหลักในประเด็นการจ าแนกการใช้ค าลงท้าย กล่าวคือ ค าลงท้ายท่ีมีจุดประสงค์แจ้งเพื่อ
ทราบ, ถามเพื่อตอบและบอกเพื่อท า และศึกษาค าลงท้ายในส่วนที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคมดังกล่าวเพื่อให้ได้
ข้อมูลค าลงท้ายท่ีมีความชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ดังนี ้
         5.3.1 เพศของผู้พูด   
          5.3.2 สถานภาพของผู้พูด   
         5.3.3 ความสุภาพ   
    5.4 วิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 
 6 .สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาค าลงท้ายภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมุ่งศึกษาค าลงท้ายเฉพาะภาษาพูดเท่านั้น ไม่
น าข้อมูลภาษาเขียนมาศึกษา การพิจารณาค าลงท้ายในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยศึกษาแนวในการจ าแนกหมวดค าท้ายมี  3 วิธี 
คือการจ าแนกหมวดค าโดยอาศัยความหมายของค าเป็นเกณฑ์ การจ าแนกหมวดค า โดยอาศัยต าแหน่งของค าเป็นเกณฑ์ 
และการจ าแนกหมวดค า โดยอาศัยหน้าท่ีของค าในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของประโยคเป็นเกณฑ์ 
 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การจ าแนกหมวดค าโดยอาศัยต าแหน่งของค าเป็นเกณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถก าหนดและ
จัดกลุ่มได้ชัดเจน มีระบบเป็นรูปธรรม และแน่นอนตายตัว จึงสะดวกในการน ามาเป็นเกณฑ์ และศึกษาค าลงท้ายในส่วนท่ีมี
ความสัมพันธ์ของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคม งานวิจัยฉบับนี้จึงมีประเด็นในการศึกษา 2 ประเด็น คือ 
 1. การจ าแนกค าลงท้ายในภาษาถ่ินใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 2. ความสัมพันธ์ของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคม 
         ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
1. การจ าแนกค าลงท้ายภาษาถิ่นใต้ 

จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์จากผู้บอกภาษาหลักทั้ง 3 ท่าน และผู้บอกภาษาเสริม ผลปรากฏว่าค าลงท้าย
ภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาที่น ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยฉบับนี้มีจ านวน 21 ค า ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 ค าลงท้ายภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
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ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จ านวน 21 ค า สามารถจ าแนกประเภทของค าลงท้ายได้ 3 
ประเภท คือ ค าลงท้ายที่ปรากฏท้ายประโยคแจ้งเพื่อทราบ ค าลงท้ายที่ปรากฏท้ายประโยคถามเพื่อตอบ และค าลงท้ายที่
ปรากฏท้ายประโยคบอกเพื่อท า ดังนี้ 

1 .ค าลงท้ายที่ปรากฏท้ายประโยคแจ้งเพ่ือทราบ ประโยคแจ้งเพื่อทราบเป็นประโยคที่แสดงความหมายใน
ท านองบอกเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้ฟัง อาจเป็นท านองบอกเล่าธรรมดาหรือปฏิเสธก็ได้ ค าลงท้ายในอ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลาที่ปรากฏท้ายประโยคแจ้งเพื่อทราบ มีจ านวน 6 ค า ดังตาราง 
 
ตารางที่ 2 ค าลงท้ายท่ีปรากฏท้ายประโยคแจ้งเพ่ือทราบ 

 
 จากตารางที่ 2 เป็นการศึกษาการจ าแนกค าลงท้ายภาษาถิ่นใต้ประเภทค าลงท้ายที่ปรากฏประโยคแจ้งเพื่อทราบ 
พบว่ามีจ านวน 6 ค า สามารถจ าแนกความสัมพันธ์ของค าลงทา้ยกับลักษณะทางสังคม ดังตาราง 

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคมในประเภทแจ้งเพ่ือทราบ 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคมในประเภทแจ้งเพื่อทราบทั้ง 6 ค า 
พบว่า ค าลงท้ายทั้ง 6 ค าสามารถปรากฏการใช้ได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยสถานภาพของผู้พูดที่มีสถานภาพสูงกว่า 
หรือสถานภาพเท่าเทียมกันสามารถใช้ค าลงท้ายได้ 6 ค า และหากผู้ใช้ค าลงท้ายมีสถานภาพต่ ากว่าสามารถใช้ค าลงท้ายได้
เพียง 4 ค า ประเด็นต่อมาเรื่องความสุภาพ พบว่าจากจ านวนค าลงท้าย 6 ค า สามารถแสดงความสุภาพได้ 5 ค า และแสดง
ความไม่สุภาพได้ 2 ค า 

2 .ค าลงท้ายท่ีปรากฏท้ายประโยคถามเพ่ือตอบ ประโยคถามเพื่อตอบเป็นประโยคที่แสดงความหมายใน 
ท านองการตั้งค าถามเพื่อให้ผู้ฟังตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการทราบ ค าลงท้ายในอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาที่ปรากฏท้าย
ประโยคถามเพื่อตอบ มีจ านวน 11 ค า ดังตาราง 
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ตารางที่ 4 ค าลงท้ายท่ีปรากฏท้ายประโยคถามเพื่อตอบ 

 

 
จากตารางที่ 4 ค าลงท้ายท่ีปรากฏท้ายประโยคถามเพื่อตอบพบว่ามจี านวน 11 ค า สามารถจ าแนกความสัมพันธ์

ของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคม ดังตาราง 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคมในประเภทถามเพื่อตอบ 

 
จากตารางที่ 5 ความสมัพันธ์ของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคมในประเภทถามเพื่อตอบท้ัง 11 ค า พบว่า ค าลง

ท้ายท้ัง 11 ค าสามารถปรากฏการใช้ได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยสถานภาพของผู้พูดท่ีมสีถานภาพสูงกว่า หรือ
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สถานภาพเท่าเทียมกันสามารถใช้ค าลงท้ายได้ 11 ค า และหากผู้ใช้ค าลงท้ายมสีถานภาพต่ ากว่าสามารถใช้ค าลงท้ายไดเ้พียง 
6 ค า ประเด็นต่อมาเรื่องความสุภาพ พบว่า สามารถแสดงความสุภาพได้ 10 ค า และแสดงความไมส่ภุาพได้ 2 ค า 

3 .ค าลงท้ายท่ีปรากฏท้ายประโยคบอกเพ่ือท า ค าลงท้ายท่ีปรากฏท้ายประโยคบอกเพื่อท าเป็นค าลงท้ายประเภท
สื่อความรู้สึก ความต้องการของผู้พูดออกมา เช่น การชักชวน, การอนุญาต เป็นต้นค าลงท้ายในอ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลาที่ปรากฏท้ายประโยคบอกเพื่อท า มีจ านวน 6 ค า ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 ค าลงท้ายท่ีปรากฏท้ายประโยคบอกเพื่อท า 

 
จากตารางที่ 6 ค าลงท้ายท่ีปรากฏท้ายประโยคบอกเพื่อท าพบว่ามจี านวน 6 ค า สามารถจ าแนกความสัมพันธ์ของ

ค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคม ดงัตาราง 
 
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคมในประเภทบอกเพื่อท า 

 
 
จากตารางที่ 7 ความสมัพันธ์ของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคมในประเภทบอกเพื่อท าท้ัง 6 ค า พบว่า ค าลงท้าย

ทั้ง 6 ค าสามารถปรากฏการใช้ไดท้ั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยสถานภาพของผู้พูดท่ีมีสถานภาพสูงกว่า หรือสถานภาพเท่า
เทียมกันสามารถใช้ค าลงท้ายได้ 6 ค า และหากผู้ใช้ค าลงท้ายมสีถานภาพต่ ากว่าสามารถใช้ค าลงท้ายได้เพียง 5 ค า ประเด็น
ต่อมาเรื่องความสุภาพ พบว่าทุกค าแสดงความไมสุ่ภาพ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องค าลงท้ายภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่า มีจ านวน 21 ค า สามารถจ าแนก
ประเภทของค าลงท้ายได้ 3 ประเภท คือ ค าลงท้ายที่ปรากฏท้ายประโยคแจ้งเพื่อทราบมีจ านวน 6 ค าค าลงท้ายที่ปรากฏ
ท้ายประโยคถามเพื่อตอบมีจ านวน 11 ค าและค าลงท้ายท่ีปรากฏท้ายประโยคบอกเพื่อท ามีจ านวน 6 ค า 

การเลือกใช้ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของค าลงท้ายกับ
ลักษณะทางสังคม พบว่า ผู้พูดทั้งเพศหญิง และเพศชายสามารถใช้ค าลงท้ายได้ทุกค า  โดยการใช้ค าลงท้ายขึ้นอยู่กับ
สถานภาพของผู้พูดซึ่งจ าแนกเป็นสถานภาพสูงกว่า สถานภาพเท่าเทียมกัน และสถานภาพต่ ากว่า ในประเด็นนี้  
จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ค าลงท้ายที่มีสถานภาพสูงกว่า หรือเท่าเทียมกับผู้ฟัง สามารถใช้ค าลงท้ายได้ทุกค า แต่หากผู้พูด  



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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มีสถานภาพต่ ากว่าจะสามารถใช้ค าลงท้ายได้เพียงบางค าเท่านั้น เนื่องจากขึ้นอยู่กับกาลเทศะตามระดับสังคมไทย ประเด็น
ต่อมาเรื่องความสุภาพ พบว่า ค าลงท้ายที่ใช้พูดในภาษาถิ่นใต้ปรากฏทั้งค าลงท้ายแบบสุภาพ และไม่สุภาพในประเภทแจ้ง
เพื่อทราบ ถามเพื่อตอบ ส่วนความสัมพันธ์ของค าลงท้ายกับลักษณะทางสังคมในประเภทบอกเพื่อท าจะพบว่าค าลงท้ายทุก
ค าจะเป็นค าไม่สุภาพเนื่องจากผู้พูดมีสถานะสูงกว่าผู้ฟัง อีกทั้งสถานการณ์การบอกเพ่ือท าผู้พูดโดยส่วนใหญ่ตีความในแง่ของ
การออกค าสั่งเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ความไม่สุภาพในค าลงท้ายภาษาถิ่นใต้ไม่ได้หมายความว่าเป็นค าหยาบเพียงแต่เป็นค าที่พูด
มักควบคู่กับน้ าเสียงท่ีกระโชกโฮกฮากตามลักษณะธรรมชาติของคนถิ่นใต้ 

ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาไม่ได้แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าค าใดเป็นค าสุภาพเหมือนค าลง
ท้ายในภาษาไทยมาตรฐาน ท่ีมีค าว่า “ครับ”“ค่ะ”  “ จ๊ะ”  “ จ๋า” ที่เป็นค าลงท้ายที่มีความสุภาพ ท้ังนี้เพราะค าลงท้ายใน
ภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แตกต่างจากค าลงท้ายในภาษาไทยกลาง คือ ค าลงท้ายในภาษาไทยกลาง ค าว่า 
“คะ”“ขา” จัดเป็นค าลงท้าย แต่ในภาษาถิ่นใต้ค าดังกล่าวไม่ถือเป็นค าลงท้ายแต่จะจัดไว้ในค าขานรับ ดังนั้นการใช้ค าลง
ท้ายในภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาที่ต้องการแสดงความสุภาพออกมา มักจะแสดงออกมาในรูปแบบของการ
แปรเสียงสระสั้นยาว หรือในค าลงท้ายที่มีสระเสียงยาวอยู่แล้วก็มักจะใช้ค าลงท้ายค านั้นเป็นค าลงท้ายที่มีความสุภาพในตัว 
แต่ทั้งนี้สิ่งท่ีกล่าวมายังไม่สามารถยึดถือเป็นกฎเกณฑ์แน่นอนได้ ลักษณะดังกล่าวถือเป็นเพียงข้อสังเกตในเรื่องการออกเสียง
ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาด้วยเหตุนี้การใช้ค าลงท้ายแต่ละค าจึงต้องพิจารณาการใช้ค าลงท้าย
ตามบริบทด้วย 
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บทคัดย่อ  

ประชากรจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา มีวัดจ านวนมากถึง 422 แห่ง วัดแต่ละแห่งเป็นที่รวมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เหมาะที่จะใช้เป็นสื่อชุมชน การวิจัยเรื่องนี้จึงศึกษาบทบาทของวัดและหาแนวทางส่งเสริมบทบาทของวัด
ในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี วิธีการเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทของวัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และ
ค่าความถี่ และวิธีการเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในวัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยบทบาทของวัดในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พบว่า บทบาทที่กระท าเป็นอันดับที่ 1 คือ วัดติดป้ายสุภาษิตให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิต (ร้อยละ 71.50) บทบาทท่ี
ไม่ได้กระท าเป็นอันดับที่ 1 คือ วัดจัดพื้นที่ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 41.80) และบทบาทที่ไม่แน่ใจว่ากระท า
หรือไม่กระท าเป็นอันดับที่ 1 คือ การใช้พื้นที่ของวัดจัดประชุมของหน่วยงาน/ของชุมชนท าให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ (ร้อยละ 39.80) ส าหรับแนวทางส่งเสริมบทบาทของวัดในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
การน าพุทธศาสนามาเป็นหลักในการส่งเสริม การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบ การจัดอบรมเยาวชนในชุมชน
ให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นขณะพาผู้มาเยี่ยมเยียนเข้าชมวัด จากผลการวิจัย หน่วยงาน เช่น วัด
ต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าองค์ความรู้ใช้เป็นสารสนเทศส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของวัดตามยุทธศาสตร์ของ
จงัหวัดราชบุรีในการน ากิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ยกระดับสังคม คุณธรรม และ
ชุมชนให้เข้มแข็ง  

 
ค าส าคัญ  : บทบาทของวัด  สื่อชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
 

Abstract 
  The majority of people in Ratchaburi Province were Buddhist. There were 422 temples where 

collected local wisdom. Each temple was that combines of local wisdom and could be as a media 
community. This research aimed to study the temples’ role, and initiate a guideline to promote the 
temples’ role as the performance of media community for local wisdom sharing in Ratchaburi province. 
The research was mixed method. The quantitative method was used questionnaires for collecting the 
opinions on the temples’ role of 400 people, and analyzed by percentage and frequency. In-depth 
interview the involving people and non-participant observation about temples’ activities, were used in 
the qualitative method and analyzed by content analysis. The findings of the temples’ role as the 
performance of media community for local wisdom sharing revealed that the first rank of doing role was 
that there were proverb for teaching the way of life (71.50%). The first rank of non-doing role was that 
there were temples’ area for providing career knowledge (41.80%). The first rank of uncertain role was 
that using temples’ area for setting the organizations meeting and the communities meeting on various 
occasions, which participants could share local wisdom (39.80%). The guidelines to promote the temples’ 
role as media community for local wisdom sharing were using Buddhism to promote temples’ role, storing 
of local wisdom informations systematically, and training community youth to be young guides, whom 
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had told their local wisdom to tourists. From the results, various organizations like temples, local 
organizations, had used knowledge as information for promoting and developing the temples’ role based 
on the strategy of Ratchaburi province. That strategy was raising social, moral and community strengths 
by religious activities, culture, tradition and local wisdom.  

 
Keywords  :  The role of temple, Media community, Local wisdom 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประชากรนับถือพุทธศาสนาถึงร้อยละ 95 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) จึงมีวัด
จ านวนมากตั้งอยู่ตามหมู่บ้าน ตามชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย วัดในประเทศไทยเป็นทั้งที่พ านักและประกอบศาสนกิจ
ของสงฆ์ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันวดัเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเปน็แหล่งศึกษาเลา่เรยีนทั้งทางโลกและทางธรรมของผู้คนใน
สังคม เช่น การบวช การแพทย์แผนโบราณ สมุนไพร ภาษา วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ประชาชนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ
ส่วนมาก เมื่อต้องการผ่อนคลายความทุกข์ แสวงหาท่ียึดเหนี่ยวหรือที่พ่ึงทางใจจึงมักเลือกการเข้าวัด โดยหวังให้จิตใจสงบ 
เกิดขวัญก าลังใจจากการไหว้พระขอพร เกิดความเบิกบานใจจากการท าบุญสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิ์ต่าง ๆ ที่ประดิษฐานอยู่ในวัด 

วัดยังเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมไทยแขนงต่าง ๆ เช่น ด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ เจดีย์ พระปรางค์ วิหาร โบสถ์ ศาลา 
ฯลฯ ด้านประติมากรรม ได้แก่ งานปั้นและหล่อพระพุทธรูป พุทธสาวก พระเกจิอาจารย์ เทพเจา้ต่าง ๆ ฯลฯ ด้านจติรกรรม 
ได้แก่ ภาพวาดฝาผนังและเพดานวัด ด้านการแกะสลักต่าง ๆ ได้แก่ การแกะสลักไม้ ตู้พระไตรปฎิก ธรรมาสน์ หอไตร การ
แกะสลักหนังใหญ่ เช่น หนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรี ศิลปกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นภมูิปัญญาของบรรพบุรุษ ประชาชน
ที่เข้าวัดเพื่อผ่อนคลายและสงบจติใจ จึงมีโอกาสไดส้ัมผัส ไดซ้ึมซับสนุทรียรสของงานศิลปกรรมต่าง ๆ ได้เรียนรู้ประเพณี วิถี
ชีวิตของชุมชนที่วัดนั้น ๆ ตั้งอยู่ รวมทั้งได้รับรู้และภาคภูมิใจในภูมิปญัญาของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานศลิปกรรมด้วย  

แม้ปัจจุบันสังคมจะเปลี่ยนแปลงและทันสมัยมากข้ึนตามความเจรญิของเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารจัดการ แต่วัดยังคงมีบทบาทในการกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยด้วยหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนา เป็นสถานสงเคราะห์และที่พักพิงส าหรับผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส เป็นฌาปนกิจสถานและเป็นที่เก็บศพ เป็น
แหล่งข่าว เป็นศูนย์กลางที่ชาวบ้านมาท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น ท าบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม เวียนเทียน ไหว้พระ 
สวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เปน็สถานท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพต่าง ๆ  และเป็นคลังพัสดเุก็บของใช้ เช่น จาน ชาม โต๊ะ 
เก้าอี้ เสื่อ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานท่ีวัดหรือขอยืมไปใช้เมื่อจัดงานที่บ้าน เช่น งานแต่งงาน งานศพ วัดจึงเป็น
หน่วยงานสวัสดิการใหญ่ที่สุด (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558 และส านักงานสถติิแห่งชาต,ิ 2554) โดยเฉพาะวัด
ไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น  

ราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละ 95 และมีวัดรวมทั้งสิ้น 422 วัด โดยวัดและ
พระสงฆ์ในจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค 15 ผลการส ารวจจดุเด่นและเอกลกัษณ์ของวัดที่ส าคัญใน
จังหวัดราชบุรีจ านวน 187 แห่ง พบว่า วัดส่วนใหญ่มีจดุเด่นในด้านการเป็นวัดประจ าชุมชน (ร้อยละ 42.24) หมายถึง เป็นที่
รวมของสมาชิกในชุมชนเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นวัดที่สมาชิกในชุมชนช่วยกันสร้าง หรือบูรณะ หรือพัฒนาขึ้น (วนิดา, 
2554) วัดในชุมชนเหล่านี้นอกจากจะมีบทบาทดังกล่าวข้างต้นแล้ว วัดในชุมชนยังควรแสดงบทบาทเป็นสื่อชุมชนในการถ่ายทอด
และแบ่งปันวิถีชีวิตชุมชนด้วย ทั้งนี้เพราะวัดเป็นพื้นท่ีสาธารณะที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนในชุมชนแต่ละแห่ง ภายในวัดมี
ศิลปกรรมอันเกิดจากภูมปิัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนเรื่องราว/วิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนผ่านศิลปะ ภาษา ภาพ และลาย
ลักษณ์อักษรออกมาเป็นงานศิลปกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่าง ๆ ดังนั้น วัดจึงเป็นช่องทางหรือสื่อ 
(medium) ของการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดหรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความหมาย เรื่องราวต่าง ๆ 
ระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยกัน  

การน าวัดในชุมชนในจังหวัดราชบรุี มาใช้เป็นสื่อชุมชนเพื่อการถ่ายทอดหรือแบ่งปันภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นการเพิม่
คุณค่าและบทบาทของวัดให้ท าหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน และยังเป็นการตอบรับนโยบายการพัฒนาของจังหวัด
ราชบุรีด้วย เนื่องจากจังหวัดราชบุรีให้ความส าคัญกับการน าวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญามาสง่เสริมและเชื่อมโยงการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการพัฒนา
สังคมคณุธรรมและชุมชนเข้มแข็ง โดยก าหนดแนวทาง การพัฒนาเชิงรุกไว้ว่า จังหวัดราชบุรีจะส่งเสริมการใช้กิจกรรมทาง
ศาสนาเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมประเพณี และการแปลงภูมิปญัญาให้เป็นทุนในการพัฒนาเพื่อการสร้างและยกระดับสังคม
คุณธรรมและชุมชนให้เข้มแข็ง (จังหวัดราชบุรี, 2560) ส าหรับการพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา จังหวัดราชบุรีมตี้นทุนทาง
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สังคมที่ส าคญัและเป็นจดุแข็งในการพัฒนาคือ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญัญาที่หลากหลาย เช่น ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จึงก าหนดแนวทางด าเนินการโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ในระดับเยาวชน ประชาชน และชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ สถานศึกษา ส่วนราชการ
ระดับจังหวดั ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับสังคม 
คุณธรรมและชุมชนให้เข้มแข็ง (จงัหวัดราชบุรี, 2558) การศึกษาบทบาทของวัดในฐานะสื่อชุมชนจึงเป็นการขับเคลื่อนการ
เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่นตามนโยบายของจังหวัดราชบุรีด้วย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของวัดได้ขยายไปสู่ศาสตร์ต่าง ๆ เช่น รฐัประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์

โบราณคดี มนุษยศาสตร ์การท่องเที่ยว แต่ยังคงศึกษาในบทบาทหน้าท่ีเดิมที่มีมาแต่อดตี แม้จะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยบ้าง
ก็ยังคงอยู่ในแวดวงเดิม เช่น การเป็นแหล่งเรียนรู้ ความสัมพันธ์กับชุมชน การใช้ประโยชน์ของวัดด้านต่าง ๆ (สุรศักดิ์, 2550;  
นรีวัลคุ์, 2550; วิชัย, 2552; พระปรีชา ผุดค า, 2554; นพรัตน์ ไชยชนะ, 2556; และ Lawrence, J. B., et al., 2014) ในขณะที่
การศึกษาในมิติของการเป็นสื่อชุมชนยังไม่ไดร้ับความสนใจ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ
วัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อหาแนวทางส่งเสริมบทบาทของวัดในจังหวัด
ราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สื่อในชุมชนแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น สื่อบุคคล วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว โทรทัศน์ชุมชน สื่อประเพณี การ
แสดง และกิจกรรม สื่อประเภทวตัถุและอาคารสถานท่ี เช่น ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ศาสนสถาน ศูนย์วฒันธรรม โบราณวัตถ ุ
(กาญจนา, 2552) วัดซึ่งเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาจึงเป็นสื่อชุมชนประเภทหนึ่ง ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญ เชน่ 
อุโบสถหรือโบสถ์ เจดีย ์ วิหาร กฏุิ หอไตร ศาลาการเปรียญ (พระธรรมกติติวงศ์, 2556) สิ่งปลูกสร้างเหล่านีเ้ป็นที่ปฏิบตัิ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางศาสนา ทางประเพณี และกจิกรรมเกี่ยวกับวถิีชีวิตของทั้งพระภิกษุและฆราวาส กิจกรรมเหล่านั้นเป็น
สิ่งเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับสังคมท าให้ผู้ร่วมกจิกรรมเกิดคุณคา่ทางจิตใจ เกิดความปิติอิม่เอิบใจ เป็นการรักษาเอกลักษณ์
ของชุมชน ของสังคม และของชาติ เพราะกิจกรรมดังกล่าวสามารถบ่งบอกวัฒนธรรมของแต่ละชาตไิด้ด้วย ดังเช่น วัดไทย
ลอสแองเจลีสมีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ท า
หน้าที่เป็นแหล่งเรยีนรู้ชุมชน 4 ประเภทคือ ประเภทบุคคล ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ ์ประเภทกิจกรรม และประเภทสถานท่ี 
โดยมีคณุค่าและบทบาททีส่ าคัญตอ่บุคคล ชุมชน และประเทศไทย 5 ด้านคือ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านประเพณี
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว (วิชัย, 2552) 

ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาแต่อดีต เป็นองค์รวมหรือเช่ือมโยงกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับวิถชีีวิต ได้แก ่
ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์ เกี่ยวกับครอบครัว ความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น นรก สวรรค ์ตายแล้วไปไหน ฯลฯ 
ความรู้ทางวัตถุในสังคม เช่น เครือ่งใช้ต่าง ๆ ในครอบครัว ภูมิปัญญาทางพฤติกรรม เช่น การกระท า ความประพฤติ การ
ปฏิบัติตัวของสมาชิกในครอบครัว และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค วิธีการ ซึ่งอยู่บนฐานวัฒนธรรมไมใ่ช่วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
เป็นเรื่องที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาตแิวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผ่านกระบวนการ
ทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การท ามาหากิน และพิธีกรรมต่าง ๆ (พัชรินทร์และเกศิณี, 2556) ซึ่งส่วนใหญ่มีการถ่ายทอดจาก
ผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้านสู่บุตรหลาน 2 วิธีคือ ใช้วิธีการแบบปู่สอนหลาน เช่น ใช้การบอกเล่า ใช้การร้องเพลง และใช้
วิธีการแบบปู่ย่าพาท า เน้นการลงมือปฏิบัติ เช่น ผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้านพาเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สูงอายทุ าให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วใหเ้ด็กท าตาม เด็กจะซึมซับความงามและคุณค่าของภมูิปัญญาใน
ชุมชนของตนทีละน้อย (กาญจนา, 2553) นอกจากน้ี ยังมีการถ่ายทอดโดยการเรยีนรูด้้วยตนเอง การใช้วิธีครูพักลักจ า การใช้
การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อ การบันทึกองค์ความรู้ไว้ในสื่อตา่ง ๆ เช่น ต ารา วีดิทัศน์ วีซีดี/ดีวีดี ซีดเีสียง เว็บไซด์ และการ
แลกเปลีย่นความรู้ประสบการณร์ะหว่างกลุ่มคนทั้งที่อยู่ในวัยเดยีวกันและต่างวัยกัน 

ส าหรับการเรียนรู้และการแบ่งปันวัฒนธรรมใหมม่ีการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ร่วมด้วย ผู้คนจึงเข้าถึงสารสนเทศ
ทางวัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวาง แต่ละบุคคลสามารถถ่ายทอด/แบ่งปันความรู้ผ่านการกระท าและความรู้สึกนึกคิดของตน ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูว้ัฒนธรรมใหม่ 3 ประการคือ เปลี่ยนจากการสอนมาเป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกฝน เปลี่ยน
จากการเป็นสิ่งสาธารณะ/ความเป็นส่วนตัว (public/private) มาเป็นความเป็นบุคคลกับการสั่งสม (personal/ collective) และ
เน้นความรู้ในตัวบุคคล (tacit knowledge) มากกว่าความรู้จากการสั่งสมประสบการณ์ (explicit knowledge) (Hess, 2014)  

 
กรณีของประเทศอินโดนีเชียมีการใช้สื่อมรดกสื่อความหมายระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยกัน และระหว่างสมาชิก

ในชุมชนกับบุคคลภายนอกชุมชน การสื่อสารระหว่างสมาชิกชาวอินโดนีเซียในชุมชนชนบทส่วนใหญ่กระท าโดยการใช้สัญลักษณ์ 
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ดังเช่นเสียง ท่าทาง ภาพ และการแสดงออกของมนุษย์ผ่านศลิปกรรมแขนงต่าง ๆ สื่อท่ีเป็นมรดก (heritage media) เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารของมนุษยจ์ากภายนอกในการพยายามที่จะสื่อความหมาย (convey) ของสารสนเทศบางอย่างที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น คุณค่า ปทัสถาน กฎระเบียบของชุมชน รวมทั้งสารสนเทศการพัฒนาจากรัฐ สื่อมรดก
จึงมีจุดมุ่งหมายนอกจากการให้ความบันเทิงแล้วยังเพิ่มจุดประสงค์ในการใช้เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน ด้วยวิถีทางที่เป็นของ
ชุมชนเองในบริบทของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเดน็ท่ีเกี่ยวข้องกับความพยายามของชุมชนที่เผชิญกับความ
ต้องการจ าเป็นเกีย่วกับสารสนเทศ สื่อมรดกเป็นมุมมองหนึ่งของระบบการสื่อสาร ระบบวัฒนธรรม และระบบสังคม ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดพลวตัในชุมชน การเปลีย่นแปลงประสบการณ์ของคนในชุมชนเป็นผลมาจากความเจริญ การพัฒนา และ
การเปลีย่นแปลงสังคม-วัฒนธรรมในสังคม (Muslimin, 2013) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ การติดต่อสื่อสารท าความเข้าใจระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยกันนั้น การสื่อสาร
ชุมชนเป็นเครื่องมือส าคญัในการบอกเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผา่นสื่อชุมชนประเภทตา่ง ๆ เช่น สื่อบุคคล นิทาน 
เรื่องเล่า ต านาน คัมภรี์ ใบลาน รวมทั้งวัดในชุมชนด้วย วัดจึงเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมารวมตัวกันท า
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี และกจิกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต เป็นพื้นที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน
ศิลปกรรมและกิจกรรมภายในวัด วัดในชุมชนจึงเป็นสื่อชุมชนที่ควรน ามาใช้ในการแบ่งปันภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methodology) ได้แก่  
1. วิธีการเชิงปริมาณ ศึกษาประชากร 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ วัดในพุทธศาสนาของจังหวัดราชบุรี จ านวน 422 แห่ง 

(ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี, 2559) ใช้การส ารวจบรบิทของวัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 วัดในแต่ละอ าเภอมลีักษณะทางกายภาพและบริบทท่ีหลากหลายแตม่ีความคล้ายคลึงกันระหว่างอ าเภอ 
จึงใช้วิธีการคัดเลือกวัดกลุ่มตัวอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (cluster) ใช้หน่วยหรือกลุ่มเป็นอ าเภอ รวม 10 อ าเภอ ต่อจากนั้นใช้
วิธีการจับฉลาก เพื่อคัดเลือกอ าเภอที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือก
คืออ าเภอจอมบึง วัดในอ าเภอจอมบึงท้ังหมดจึงเป็นกลุม่ตัวอย่าง ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจ านวน 36 แห่ง วัดทั้งหมดเป็นวัด
ราษฎร์ เป็นวัดมหานิกายจ านวน 33 แห่ง และวัดธรรมยุตจ านวน 3 แห่ง (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี, 2559) 
ประชากรกลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนในอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี สถิติใน พ.ศ. 2559 มีจ านวน 63,345 คน (อ าเภอจอมบึง, 
2559) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยก าหนดความเช่ือมั่น 0.95 (ธานินทร์, 
2555) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูคอื แบบสอบถาม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ และแบบให้เติม
ข้อความตามความเป็นจริง ได้แก ่ที่อยู่ ส่วนท่ี 2 การแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เติมข้อความตาม
ความเป็นจริง ได้แก่ วดัที่ไปท ากิจกรรมเป็นประจ า และแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ กจิกรรมของวัดที่เคยไป
ร่วมที่วัด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาของวัด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีของวัด การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัด ข่าวสารที่ได้รับรู้เมื่อมาท ากิจกรรมที่วัด และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับรู้
เมื่อมาท ากิจกรรมที่วัด และส่วนท่ี 3 บทบาทของวัดประจ าชุมชนในการแบ่งปันภูมิปญัญาท้องถิ่น ลักษณะค าถามเป็นแบบ 3 
ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ จ านวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมลูก าหนดค่าตัวเลือกที่เลือกแทนด้วย 1 และตัวเลือกที่ไม่ได้
เลือกแทนด้วย 0 วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติร้อยละ และจ านวนนับ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยด้วยการทดสอบความเที่ยงตรง 
(validity) ใช้การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และน าไปทดลองใช้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 กับประชาชนในอ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอด าเนนิสะดวก รวมจ านวน 40 ชุด เพื่อทดสอบความเช่ือมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาช (Lee Joseph 
Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาเท่ากับ 0.87 

2. วิธีการเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คือ 1) 
เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการวัดที่ใช้จัดกิจกรรม เช่น เจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดนั้น ๆ เจ้าหน้าท่ีของวัด 2) เป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่จัดภายในปี พ.ศ. 2560 เช่น  
ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส พ่อค้าแม่ค้าในวัดหรือที่อยู่รอบวัด และ 3 เปน็ผู้มีความรู้เกี่ยวกับศลิปกรรมภายในวัด เช่น เจ้าอาวาส
พระสงฆ์ ผู้อาวุโสในชุมชน นักวิชาการ นักวัฒนธรรม รวมจ านวนผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัทั้งสิ้น 40 คน โดยจ านวนประชากรกลุ่มนี ้
นับเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในการให้ข้อมูล ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับบทบาทของวัดที่เกี่ยวข้องกับการ
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แบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชนโดยใช้พื้นที่ของวัด การส ารวจเอกสารและข้อมูล
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ของวัด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก ่
การจ าแนกประเภทข้อมลู การเปรียบเทียบข้อมลู เชื่อมโยงข้อมูล และสังเคราะห์เป็นบทสรุปในประเด็นต่าง ๆ ตรวจสอบ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลโดยการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง (data triangulation) (สุภางค์, 2551) คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ และจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ เฟซบุค๊ของวัด น าข้อมูลทั้ง 2 แหล่งมาวิเคราะหร์่วมกัน เป็นการ
ย้ าและยืนยันความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูลและสร้างความน่าเชื่อถือของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยมสีาระส าคัญดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.50) มีอายุระหวา่ง 55-64 
ปี (ร้อยละ 21.50) มีการศึกษาประถมศึกษาหรือเทยีบเท่า (ร้อยละ 37.70) ท าอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 22.30) มีถิ่นท่ีอยู่ใน
อ าเภอจอมบึง โดยอยู่ในต าบลปากช่องมากที่สุด (ร้อยละ 23.30) วัดที่ไปท ากิจกรรมเป็นประจ าเป็นส่วนใหญ่คือ วัดวาปีสุทธาวาส 
ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง (ร้อยละ 16.20) กิจกรรมของวัดที่เคยไปร่วมที่วัดส่วนใหญ่ท ากิจกรรมไหว้พระ ขอพร เป็นอันดับ
ที่ 1 (ร้อยละ 21 ของกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม) ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดด้านกิจกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่เป็นผู้มา
ร่วมงานเพื่อสืบทอดพุทธศาสนา (ร้อยละ 45) ด้านกิจกรรมทางประเพณสี่วนใหญ่เป็นผู้มาร่วมงานเพือ่สืบสานตามประเพณ ี
(ร้อยละ 50.30) และด้านกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัดส่วนใหญเ่คยเป็นผู้มาร่วมงานท่ีจดัขึ้นโดยใช้พื้นที่ของวัด 
(ร้อยละ 30) ข่าวสารที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้เมื่อมาท ากิจกรรมที่วัดส่วนใหญ่ได้รับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมทางประเพณี 
เทศกาลท้องถิ่น เป็นอันดับที่ 1 (ร้อยละ 19.40 ของข่าวสารที่ได้รับรู)้ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่ได้ รับรู้เมื่อมาท า
กิจกรรมที่วัดเป็นอันดับที่ 1 คือ ชาวบ้าน แม่ค้าพอค้า ที่อยู่ในวัดหรอืรอบ ๆ วัด (ร้อยละ 20 ของแหล่งข้อมูล) 

2. บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพ่ือการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ตัวอย่าง เกี่ยวกับบทบาทของวัดในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าใช่ หมายถึง บทบาทที่วัดกระท าในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการ
แบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบทบาทที่กระท าเป็นอันดับที่ 1 คือ วัดติดป้ายสุภาษิตให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิต มีจ านวน 286 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 ส่วนค าตอบว่าไม่ใช่ หมายถึง บทบาทที่วัดไมไ่ด้กระท าในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยบทบาทที่ไมไ่ด้กระท าเป็นอันดับที่ 1 คือ วดัจดัพื้นที่ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ มีจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.80 และค าตอบว่าไม่แน่ใจ หมายถึง บทบาทที่ไม่แน่ใจว่าวัดไดก้ระท าหรือไมไ่ด้กระท าในฐานะสือ่ชุมชนเพื่อการแบ่งปัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบทบาททีไ่ม่แน่ใจเป็นอันดับที่ 1 คือ การใช้พื้นที่ของวัดจัดประชุมของหน่วยงาน/ของชุมชนในโอกาส
ต่าง ๆ ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ มีจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 รายละเอยีดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 บทบาทของวัดประจ าชุมชนในการแบ่งปันภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 (N=400) 

ที ่ บทบาทของวัด ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 วัดติดป้ายสุภาษิตให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิต 286 71.50 26 6.50 88 22.00 
2 การร่วมกิจกรรมทางประเพณีของวัดท าให้ชุมชนเห็น

คุณค่าของวัดในการแบ่งปันภมูิปญัญาท้องถิ่น  
263 65.80 31 7.80 106 26.50 

3 วัดจัดกิจกรรมทางประเพณีท าใหชุ้มชนมีโอกาสแสดง/
เผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่น  

262 65.50 44 11.00 94 23.50 

4 การร่วมกิจกรรมทางประเพณีของวัดท าให้ครอบครัวมีโอกาส
บอกเลา่การท ากจิกรรมทางประเพณอีันเป็นภูมิปญัญาท้องถิ่น 

260 65.00 41 10.30 99 24.80 

5 วัดติดป้ายสุภาษิตให้ข้อคิดคติธรรม หลักค าสอนทางศาสนา 259 64.80 43 10.80 98 24.50 
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ที ่ บทบาทของวัด ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6 การร่วมกิจกรรมทางศาสนาของวัดท าให้ครอบครัวมี
โอกาสบอกเล่าข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการท ากิจกรรมทาง
ศาสนาอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  

258 64.50 50 12.50 92 23.00 

7 การร่วมกิจกรรมทางศาสนาของวัดท าให้ชุมชนเห็นคุณคา่
ของวัดในการแบง่ปันภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

255 63.80 45 11.30 100 25.00 

8 การร่วมกิจกรรมทางประเพณีที่ของวัดเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้บอกเล่าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมทาง
ประเพณีอันเป็นภมูิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้มาร่วมงาน 

254 63.50 40 10.00 106 26.50 

9 การร่วมกิจกรรมทางศาสนาของวัดเปิดโอกาสให้ชุมชนได้
บอกเล่าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมทางศาสนาอัน
เป็นภูมิปญัญาท้องถิ่นแก่ผู้มาร่วมงาน 

248 62.00 36 9.00 116 29.00 

10 วัดเปน็แหล่งเรยีนรู้ภูมิปญัญาท้องถิน่ให้ลูกหลานในชุมชนได ้ 243 60.80 37 9.30 120 30.00 
11 วัดจัดกิจกรรมทางศาสนาท าให้ชุมชนมีโอกาสแสดง/

เผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่น  
240 60.00 62 15.50 98 24.50 

12 วัดจัดกิจกรรมทางประเพณีท าใหชุ้มชนมีโอกาสได้ใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได ้

223 55.80 50 12.50 127 31.80 

13 วัดจัดกิจกรรมทางศาสนาท าให้ชุมชนมีโอกาสได้ใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได ้

215 53.80 58 14.50 127 31.80 

14 วัดมีป้าย/บอร์ดบอกเล่าเกี่ยวกับศาสนสถานศาสนวัตถุของวดั  184 46.00 71 17.80 145 36.30 
15 วัดมีป้าย/บอร์ดบอกเล่าความเป็นมาของวัด 181 45.30 85 21.30 134 33.50 
16 วัดมีภาพจติรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าวิถีชีวิตท้องถิ่น  177 44.30 102 25.50 121 30.30 
17 การใช้พื้นที่ของวัดจัดประชุมของหน่วยงาน/ของชุมชนใน

โอกาสต่าง ๆ ท าใหผู้้เข้าร่วมแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นได ้
173 43.30 68 17.00 159 39.80 

18 การร่วมกิจกรรมของวัด ท าให้ชุมชนได้พัฒนาและมีโอกาส
แบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น 

170 42.50 75 18.80 155 38.80 

19 วัดจัดพื้นที่ให้แสดงสิ่งของเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ
และการด าเนินชีวิต 

135 33.80 142 35.50 123 30.80 

20 วัดจัดพื้นที่ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ  112 28.00 167 41.80 121 30.30 
 
3. แนวทางส่งเสริมบทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพ่ือการแบ่งปันภมูิปัญญาท้องถิ่น  

ผลการวิจัย พบว่า การส่งเสรมิให้วัดเป็นสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปนัภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถกระท าได้โดยใช้
วิธีการต่าง ๆ กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมลูส าคญัส่วนใหญ่ทั้งพระภิกษุ บุคลากร/เจ้าหนา้ที่ของวัด พ่อค้าแม่ค้ารอบวัด และชาวบ้าน
ที่มาร่วมงานที่วัดเห็นว่า ควรใช้พุทธศาสนามาเป็นหลักในการส่งเสรมิวัดให้เป็นสื่อชุมชนเพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะ
วัดซึ่งรวมถึงพระภิกษุมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับคนในชุมชนต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน พวกเขาจะพากันไปท า
กิจกรรมงานบุญงานประเพณีที่วัดในช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดปี ในการไปท ากิจกรรมแต่ละครั้งผู้อาวุโสในครอบครัวและผู้อาวุโส
ในชุมชนมักบอกเล่า ให้ค าแนะน า ให้การอบรมสั่งสอนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่มี
อยู่ในตัวผู้อาวุโสแต่ละคน และผูอ้าวุโสเหล่านั้นต่างพากันสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าวัดอยา่งต่อเนื่อง มีทั้งชักชวนให้ไปวัด
พร้อมกัน ชักชวนให้มาร่วมกันท าอาหารไปถวายพระหรือจัดเตรยีมสิ่งของไปวัดในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันปีใหม ่
วันเกิด เป็นการแบ่งปันความรู้ในตัวเองซึ่งเป็นภูมิปญัญาให้กับคนรุน่ต่อไป 

ส่วนกลุ่มนักวิชาการ นักวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน และผูรู้้ให้ความส าคญักับการจดัเก็บข้อมลู จึงเสนอแนะ
แนวทางในการส่งเสริมให้วัดเป็นสือ่ชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า ควรมีการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง
ต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชนไว้เพื่อน ามาถ่ายทอดหรือแบ่งปันกัน โดยบันทกึข้อมูลหรือความรู้ของภูมิปัญญาเหล่านั้นให้เป็น
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รูปธรรมอย่างชัดเจน น ามาจัดหมวดหมู่ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เช่น การบันทึกเนื้อหาภูมิปญัญาเปน็ลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ป้องกันการสูญหายไปพร้อมตัวผู้ถ่ายทอดความรู้ การจดัท าฐานข้อมลูของปราชญ์ชาวบ้าน เช่น นายสงคราม พวงทอง อายุ 
67 ปี อยู่ท่ีต าบลรางบัว มีความเช่ียวชาญด้านการนวดแผนไทย นายเพิ่ม อุ่นใจ อาย ุ67 ปี อยู่ท่ีต าบลรางบัว มีความเช่ียวชาญ
ทางด้านหมอเป่าวิชาคาถาอาคมรกัษาโรค ต่อจากนั้นก็น าข้อมูลหรอืความรู้เหล่านี้มาบอกเล่า ถา่ยทอด หรือแบ่งปันสู่บตุร
หลานและสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อสมยัใหม่ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นช่องทางในการแบ่งปันกันได้สะดวกรวดเร็ว 
อย่างเช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เพจ บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) เพือ่เผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณะ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบางส่วนให้ข้อเสนอแนะว่า ควรใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ต่าง ๆ อาจใช้เป็นศูนย์ค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง วัด ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ร่วมมือกันจัดอบรมเยาวชนในชุมชน นักเรียน สามเณร ให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย ขณะที่พาผู้มาเยี่ยมเยียนเข้าชมวัดสามารถ
บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน ของวัด ของสิ่งปลูกสร้างส าคัญภายในวัด ของศิลปกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอดแทรกเข้าไปได้ เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่เสนอแนะว่าควรใช้วัดเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม 
และใช้เป็นพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนหรืออตัลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  ดังตัวอย่างที่ท้ัง 2 กลุ่มแสดงความเห็นไว้ในลักษณะ
เดียวกัน เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในวัดเท่าที่โอกาสจะอ านวย สิ่งของหลายอย่างสามารถบอก
เรื่องราวความเป็นมาและแสดงถึงวิถีชีวิตชุมชนได้อย่างดี เช่น เครื่องจักสาน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย พระพุทธรูป ดังเช่น 
สิ่งของจากวัดหนองบัวค่าย นอกจากน้ี ยังใช้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้พื้นที่ของวัด จัดกิจกรรมการสาธิตให้กับผู้ที่สนใจ มี
การจัดอบรมให้ความรู้ จัดฝึกอาชีพโดยคนในชุมชน เช่น การนวดแผนไทย การใช้สมุนไพร การทอผ้า การท าอาหารท้องถิ่น 
อาหารชาติพันธุ์ การท ากระทงใบตอง การสานตะกร้า กระบุง และเครื่องใช้ต่าง ๆ การท าไม้กวาด จัดประกวดประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น จัดการแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ อาจแบ่งพื้นที่ของวัดจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ โบราณคดี และวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมพื้นบ้านเพื่อให้เป็นพื้นที่ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น หรือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์หรือศูนย์วัฒนธรรมชาติพันธุ์เล่าเรื่องราวความเป็นมา  
วิถีชีวิตของชาติพันธ์ุต่าง ๆ ในชุมชน 

สิ่งส าคัญในการส่งเสริมให้วัดเป็นสื่อชุมชนเพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังที่สรุปไว้ข้างต้นคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า การด าเนินการต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะควรกระท าอย่างต่อเนื่องในรูปเครือข่ายโดยการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนในชุมชน การส่งเสริมให้วัดเป็น
สื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวมาข้างต้นเป็นการท างานร่วมกันระหว่างวัด สมาชิกในชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ของชุมชน และเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าหากัน สามารถสร้างการเรียนรู้ที่หมุนเวียนในชุมชนจากเรื่องหนึ่ง
ไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง ท าให้มีการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 

 

      
 

ภาพที่ 1 ค าสอนในการด าเนินชีวิต วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม และการอบรมสามเณรวัดถ้ าสิงโตทองเป็นมัคคุเทศก์ของวัด 
ที่มา: วนิดา ตรสีวัสดิ,์ 2560  



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ภาพที่ 2 เด็กไดร้ับรู้และเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมหล่อเทยีนพรรษาและทอดกฐิน วัดนยิมธรรมาราม และการลงสี วดัวาปสีุทธาวาส 
ที่มา: วนิดา ตรสีวัสดิ์, 2560 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า วัดในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายแขนง โดยบทบาทของ
วัดในการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กระท ามากที่สุดคือวัดติดป้ายสุภาษิตให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิต (ร้อยละ 71.50) ส่วน
บทบาทที่ยังไม่ได้กระท ามากท่ีสุดคือวัดจัดพื้นที่ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 41.80) และบทบาทที่ไม่แน่ใจเป็น
จ านวนมากที่สุดคือ การใช้พืน้ที่ของวัดจัดประชุมของหน่วยงาน/ของชุมชนท าให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ (ร้อยละ 
39.80) ด้านแนวทางการส่งเสริมให้วัดเป็นสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถกระท าได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ คือ 
1) การใช้พุทธศาสนามาเป็นหลักชักชวนให้ผู้คนเข้าวัดท ากิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี และกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตของชุมชน การไปท ากิจกรรมแต่ละครั้งเปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสแบ่งปันความรู้ในตัวเองซึ่งเป็นภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นต่อไป 2) 
การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม น ามาจัดหมวดหมู่ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 3) การใช้สื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เป็น
ช่องทางในการแบ่งปันภูมิปัญญา เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เพจ และ 4) การใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยมีวัด ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันจัดอบรมเยาวชนในชุมชน นักเรียน สามเณร ให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของ
ชุมชน ของวัด ของสิ่งปลูกสร้างส าคัญภายในวัด ของศิลปกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้ที่มาเข้าชมวัด 

อภิปรายผลการวิจัย 
วัดในจังหวัดราชบุรีซึ่งมีลักษณะเด่นในการเป็นวัดประจ าชุมชน เป็นทีร่วมของสมาชิกในชุมชนเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกัน และเป็นวัดที่สมาชิกในชุมชนช่วยกันสร้าง หรือบูรณะ หรือพัฒนาขึ้น (วนิดา, 2554) วัดเหล่านี้แสดงบทบาทในการ
แบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การติดป้ายสุภาษิตให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิตและให้ข้อคิดในเรื่องคติธรรม 
หลักค าสอนทางศาสนา การจัดกิจกรรมทางประเพณี กิจกรรมทางศาสนาที่วัด การจัดป้าย/บอร์ดบอกเล่าเกี่ยวกับศาสน
สถาน ศาสนวัตถุของวัด ฯลฯ เป็นการใช้พื้นท่ีของวัดติดป้ายหัวข้อธรรมะข้อคิดที่เป็นประโยชน์ จัดพื้นที่ของวัดให้ผู้ที่เข้ามา
วัดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องธรรมะ จัดพื้นที่ของวัดเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึ กษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุดประจ าวัด 
(นรีวัลคุ์, 2550) จัดพื้นที่ของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรม ห้องจัดแสดง ฯลฯ ส าหรับเก็บรวบรวมและจัด
แสดงสิ่งของเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของชุมชน เช่น เครื่องจักสาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการท านา 
ท าสวน เกวียน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย พระพุทธรูป ฯลฯ สิ่งของดังกล่าวสามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนใน
ชุมชนได้ การใช้พื้นที่ของวัดในลักษณะนี้แสดงถึงบทบาทของวัดที่ได้กระท าหน้าที่เป็นสื่อชุมชนในการแบ่งปันภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่นเดียวกับวัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple) ของประเทศเกาหลีที่สามารถให้ประสบการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้มาเยี่ยมชม
วัด เช่น ผู้มาวัดได้รับความรู้และซึมซับความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและด้านหัตถกรรมของวัด ได้เข้าร่วมพิธีกรรมที่
วัดจัดเตรียมไว้ และได้ซึมซับความสวยงามของธรรมชาติ ความสวยงามของสวนภายในวัดพุลกุกซา นอกจากวัดพุลกุกซาแลว้ 
วัดในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน ล้วนแสดงบทบาทเป็นสถานที่ทางศาสนาที่จัดเตรียมกิจกรรมไว้ให้บริการแกผู่้มาเยี่ยมชม
วัด เช่น การสักการบูชา การขอพรให้โชคดีหรือขอให้ปลอดภัย (Lawrence et al., 2014) ทั้งนี้ การใช้สัญลักษณ์ ดังเช่นเสียง 
ท่าทาง ภาพ และการแสดงออกของมนุษย์ผ่านศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ สามารถสื่อสารบางอย่าง เช่น คุณค่า ปทัสถาน 
กฎระเบียบของชุมชน สารสนเทศของชุมชนไปสู่ภายนอกได้ (Muslimin, 2013) 

ด้านแนวทางส่งเสรมิบทบาทของวดัในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพือ่การแบ่งปนัภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น วัดและเครือข่ายจัดอบรมเยาวชนในชุมชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อพาผู้มาเยี่ยมเยียนเข้าชม



ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 
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วัด พระให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปญัญาท้องถิ่นแก่บุคคลกลุม่ต่าง ๆ คือ กลุ่มผูม้าเยีย่มชมวัด กลุ่มนักเรียนทีเ่รียนวิชาเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา กลุ่มผู้ที่มาฟังเทศน์หรือปฏิบัติธรรมที่วัด พระและผู้มารว่มงานที่วัดเผยแพร่การท ากิจกรรมที่สอดแทรกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านสื่อออนไลน์ วัดร่วมกับชุมชนจัดท าป้าย/บอร์ด/เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปญัญาท้องถิ่นไว้ในวัด ฯลฯ เป็นไป
ในท านองเดียวกับผลการศึกษาของวิชัย (2552) ที่พบว่าการเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดควรกระท าใน
หลากหลายรูปแบบ เช่นเดยีวกับผลการศึกษาของปวีณา (2557) ที่พบว่าควรประชาสมัพันธ์และกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้าร่วม
กิจกรรม โดยจัดให้ผู้สูงอายุและเยาวชนมาพบปะและถ่ายทอดประเพณีของหมู่บ้านผ่านมุขปาฐะเป็นการสร้างจิตส านึกในประเพณี
ของชุมชน และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการจัดประเพณีและช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปสู่สมาชิกภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งผลการศึกษาของพัชรินทร์และเกศณิี (2556) พบวา่ควรส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักและรู้คณุค่าภูมิปญัญาท้องถิ่น เช่น ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกกลุ่ม 
เช่น ครูอาจารย์ พระสงฆ์ ผู้น าชุมชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ทรงภูมิปัญญา ชาวบ้านในชุมชน และให้หน่วยงาน
หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องน าภูมิปัญญาท้องถิ่นบรรจุในกิจกรรมของหน่วยงาน  

จะเห็นได้ว่า บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนดังกล่าวข้างต้น ได้ท าหน้าที่ถ่ายทอด/แบ่งปันความรู้
และข่าวสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสาร และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ความรู้และข่าวสารของสมาชิกในชุมชน 
อันเป็นการกระท าหน้าที่ของสื่อชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชนซึ่งสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากวัดได้
สะดวก )Berrigan, 1979 และ Windahl, 1992) วัดจึงเป็นสื่อชุมชนที่น ามาใช้แบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ 
ในการส่งเสริมดังข้อค้นพบของการวิจัยข้างต้น อันจะส่งผลให้วัดเปน็สื่อชุมชนที่บอกเล่าเรื่องราวที่เปน็มรดก รากเหง้า และ
คุณค่าวัฒนธรรมของชุมชนไว้ให้บตุรหลานในชุมชนรับรู้ เรียนรู้ และสืบทอดต่อไป   

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยประกอบด้วย 
1. ข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
    ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดความคุ้มค่าได้ดังนี้  

1.1 หน่วยงานต่าง ๆ เช่น วัดถ้ าสิงโตทอง วัดวาปีสุทธาวาสน าไปใช้พัฒนาวัดให้เป็นสื่อชุมชนในการแบ่งปันและ
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนืต่อไป  

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ น าองค์ความรู้จากงานวิจัยใช้เป็นสารสนเทศประกอบ 
การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของวัดในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ตามยุทธศาสตร์
ของจังหวัดราชบุรีในการน ากิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ยกระดับสังคม คุณธรรม 
และชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันพัฒนาวัดในชุมชนของตนให้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และการถ่ายทอด
ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้วยวิถีทางที่เปน็ของชุมชนเอง  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผลการวจิัยดังกล่าวเปิดให้เห็นมุมมองในการวิจัยโดยใช้วัดเป็นช่องทางการสื่อสารของชุมชนในมิติต่าง ๆ ได้อีก 

เช่น การใช้วัดเป็นสื่อทางเลือกเพือ่น ามาใช้เป็นช่องทางการสื่อสารชุมชนร่วมกับสื่อสมัยใหม่ การศึกษาความรู้ทางศิลปกรรม
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในวัดเพื่อใช้เป็นสารสนเทศทางวัฒนธรรมชุมชนและภมูิปัญญาท้องถิ่น น ามาจัดเก็บให้เป็นระบบและเผยแพรสู่่
สาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ ในสังคม ทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่ เช่น สื่อชุมชน เครือข่ายสังคม เว็บไซต์ ฯลฯ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่ม ผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ให้ค าแนะน า และนักศึกษา 
นิเทศศาสตร์ที่ลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ในการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัตเิพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ของแต่ละคน 

 
เอกสารอ้างอิง  
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2553). การบริหารจัดการวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมการวิจยั. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.์ 
กาญจนา แก้วเทพ) .2552). สื่อเล็ก ๆ ที่น่าใช้ในงานพัฒนา. กรุงเทพฯ  :ภาพพิมพ์.  
จังหวัดราชบุรี. (2560). ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี 2560. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม, 2559, จาก http://www.ratchaburi.go.th/ 

datass/ratchaburi.pdf. 

http://www.ratchaburi.go.th/%20datass/ratchaburi.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/%20datass/ratchaburi.pdf


ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

434 

-------. (2558). แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2560. ราชบุรี: ผู้แต่ง.  
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 
นพรัตน์ ไชยชนะ. )2556). บทบาทและความสําคญัของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต่อชุมชนโดยรอบ. วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  ,สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม ,ลานครินทร์มหาวิทยาลยัสงข .  
นรีวัลคุ์ ธรรมนมิิตโชค. (2550). การศึกษารูปแบบของวัดที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วิทยานิพนธพ์ุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลยั, พระนครศรีอยุธยา. 
ปวีณา งามประภาสม. (2557). แนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานตอด. วารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวโิรฒ. 6(11) สืบค้นเมื่อ 1 

ธันวาคม, 2559, จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/4578. 
พระธรรมกิตติวงศ์ )ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9) .(2556 .(วัดไทย สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบบัเสรมิการเรียนรู้  .เลม่ 19 . กรุงเทพฯ: ราชบัณฑติยสถาน . 
พระปรีชา ผุดค า) .2554 .(ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างวัดกับชุมชน: ศึกษากรณีวัดพะโคะ จังหวัดสงขลา . วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  ,สาขาวิชานโยบายและก ารวางแผนสังคม   ,มหาวิทยาลยัทักษิณ .  
พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ. (2554). บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมโลกาภิวัตน์. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. 7(2), 6-16. 
พัชรินทร์ รุจิรานุกูล และเกศณิี ศิริสุนทรไพบูลย์. (2556). กระบวนการสืบทอดและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่น: 

กรณีศึกษาการเล่นทายโจ๊ก อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี. จันทบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี. 
วนิดา ตรีสวสัดิ์. (2554). รายงานการวิจัยเรื่องโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางไหว้พระเสรมิสริิมงคล

จังหวัดราชบุรี. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง. 
--------. (2560). รายงานการวจิัยเรื่องบทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบง่ปันภูมิปัญญาท้องถิ่น. 

ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง. 
วิชัย นนทการ .(2552). การวิเคราะห์คุณคา่และบทบาทของวัดในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชนไทย :กรณีศึกษาวัดไทยลอสแองเจลสิ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา. วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต  ,สาขาพัฒนศึกษา ,ส านักหอสมดุ ,มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี . 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี. (2559) . ข้อมูลทะเบียนวัด. ราชบุรี: ผู้แต่ง.   
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2558). บทบาทของวัดในสังคม. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม, 2558, จาก http://www. 

onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id. 
-------. (2554). บทบาทวัด. สืบค้นเมื่อ 1 ตลุาคม, 2559, จาก  http://www.onab.go.th/index.php?option= com_ 

content&view=article&id=2336:2010-02-16-12-26-50&catid=96:2009-09-19-10-1359&Itemid=326. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2554). ข้อมูลประชากร พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
-------. (2555). เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า. กรุงเทพฯ: กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ ส านักนโยบายและวิชาการสถิติ. 
สุภางค์ จันทวานิช. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  )พิมพ์ครั้งที่ 8 ). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุรศักดิ์ ศิลาวรรณา) .2550). การท่องเที่ยวและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา บทบาทของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา

วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต )ศาสนศึกษา( , วิทยาลัยศาสนศึกษา, 
มหาวิทยาลยัมหิดล.   

อําเภอจอมบึง. (2559). สืบค้นเมือ่ 1 ตุลาคม, 2559, จาก www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am =526&pv=4. 
Berrigan, F. J. (1979). Community communications: The role of community media in development, reports and 

papers on mass communication. No. 90. Paris: UNESCO. 
Hess, M. E. (2014). A new culture of learning: Digital storytelling and faith formation. A Journal of Theology 

Dialog. 53(1), 12-22. 
Lawrence, J. B., et al. (2014). A Buddhist temple and its users: The case of Bulguksa in South Korea. Contemporary 

Buddhism, 15(2), 199–215. สืบค้นเมื่อ 1 ตลุาคม, 2559, จาก http://dx.doi.org/10.1080/14639947.2014.977547.  
Muslimin M. (2013). Heritage media and local wisdom of Indonesian society. Global Journal of Human 

Social Science Arts & Humanities. 13(6), 57-66. 
Windahl, S., Signitzer, B. & Oslon, T. J. (1992). Using communication theory: An introduction to planned 

communication. California: Sage Publications, Inc. 
  

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/
http://www.onab.go.th/index.php?option
http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am
http://dx.doi.org/10.1080/14639947.2014.977547


ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

435 

ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงด า 
ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

Advertising Film to Communicate Thai Song Dam Cultural Tourism Identity in Ban 
Don Sub-district, U Thong  District, Suphan Buri Province 

 
พัชนี แสนไชย1* 

1 สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

*E-mail :   khingpatcha19@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณไ์ทยทรงด าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และผลิตภาพยนตร์

โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณไ์ทยทรงด าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการวิจัย
เชงิคุณภาพ จากเอกสาร(Document Analysis) การสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview)การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group)และใช้แนวคิดการสื่อสารอัตลักษณ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาด กลวธิีการเล่าเรื่องภาพยนตร ์
และแนวคิดการมสี่วนร่วมของชุมชน   

ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ของไทยทรงด ามีวิถีชีวิตในปัจจุบันไทยทรงด าก็ยังคงท าเกษตรกรรมและเริ่มมีฟื้นฟูการทอ
ผ้าแบบโบราณ อัตลักษณ์ด้านการแต่งกายปัจจุบันสวมใส่เสื้อผ้าแบบชาวไทยทั่วไป อดตีนิยมสวมใสด่ว้ยเสื้อผา้สีด า มีเสื้อผา้
ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันและเสือ้ผ้าส าหรับงานพิธีกรรม อัตลักษณ์ด้านพิธีกรรมมคีวามเกี่ยวข้องกบั “ผ”ี คือ การไหว้ผี
บรรพบุรุษ แสดงความสามัคคีและความกตญัญู ด้านภาษาและการสื่อสาร ภาษาไทยทรงด าใช้สื่อสารกันในหมู่ของคนไทย
ทรงด าแต่เมื่อสื่อสารกับคนภายนอกจะสื่อสารด้วยภาษาไทย ดังนั้นเมื่อได้ข้อมลูดา้นอัตลักษณ์แล้วตอ้งใช้เครื่องมือด้านการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาด เพื่อน าเสนอและสื่อสารอัตลักษณไ์ทยทรงด าด้านการเป็นกลุม่ชาติพันธุ์ท่ี
มีอัตลักษณ์ของชุมชนค่อนข้างเข้มแข็ง มีคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หลังจากได้ขอ้มูลด้านอัตลักษณ์แล้ว
จึงน าข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบผลติภาพยนตร์โฆษณา 

การผลิตภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี จะเน้นไป
ในทางการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องดังนี้ โครงเรื่อง(Plot) จะเน้นการสรา้งเรื่องราวท่ีถ่ายทอดอัตลักษณ์ของไทยทรงด าที่ถ่ายทอด
วิถีชีวิตเน้นความสนุกสนาน แกน่เรื่อง (Theme) มมุมองความงามของวิถีชีวิตไทยทรงด าสื่อสารผ่านภาพด้วยวิธีการทาง
ภาพยนตร์ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ภายในสู่ภายนอกชุมชน ความขัดแย้ง (Conflict)ไม่น าเสนอมมุมองความขัดแย้ง ตัวละคร 
(Character) คนแก่ ผู้น าชุมชน และเยาวชนในชุมชน ฉาก (Setting) น าเสนอฉากท่ีแสดงให้เห็นถึงวถิีชุมชน(Symbol) การ
เลือกใช้โทนสีใกล้เคียงสีธรรมชาต ิ มุมกล้องและระยะภาพที่สะท้อนอารมณ์ของตัวละครผ่านภาพยนตร์โฆษณา การใช้ดนตรี
แบบร่วมสมัย และมุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) มุมมองในการเลา่เรื่องจากคนในชุมชนไทยทรงด า สื่อสารไปยังให้
คนท่ัวไปให้ไดร้ับรู้อตัลักษณ์ของคนชาติพันธ์ุไทยทรงด าดา้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี
 
ค าส าคัญ  : ภาพยนตร์โฆษณา  อตัลักษณไ์ทยทรงด า  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 

Abstract 
The objectives of this research were to study Thai Song Dam identity on cultural tourism and to 

produce advertising film to communicate Thai Song Dam identity on cultural tourism in Ban Don Sub-
district, U Thong District, Suphan Buri Province. This study was a qualitative research through document 
analysis, in-depth interview, and focus group. This study explored the concepts of identity communication, 
strategic management and marketing communication, storytelling strategy and community participation. 

The results of this study indicated that in terms of identity, presently Thai Song Dam ethic group still 
does agriculture and begins to recover traditional weaving. For costume identity, Thai Song Dam ethic 
group wears general clothes, though historically wore black clothes. They own clothes for daily use and 
ceremony purpose. In terms of ceremony identity, Thai Song Dam ethic group has the “Ghost” related 
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ceremony that is the ceremony for ancestor worship expressing the unity and gratitude. In terms of 
language and communication, they use Thai Song Dam language for internal communication. However, 
they use Thai language when communicating with outsiders. Thus, from identity data collected strategic 
management and marketing communication tools are required to present and communicate Thai Song 
Dam identity as an ethnic group with a strengthening community identity, locally valuable and unique 
culture. After identity data were collected, advertising film was then produced.   

The production of advertising film to convey Thai Song Dam identity on cultural tourism in Ban Don 
Sub-district, U Thong District, Suphan Buri Province focused on storytelling strategy as follows. Plot focused 
on creating funny story that conveyed the Thai Song Dam identity. Theme was the beautiful way of life 
of Thai Song Dam via film, conveying internal identity to external scope. The advertising film did not 
present the conflict between the characters such as community leaders and youths. For the setting, the 
film presented the setting that showed community way of life as symbol. The film chose natural color 
tones. Camera angle and distance focused on the character’s emotion via the film using contemporary 
music. The point of view was the perspective of local people in Thai Song Dam that communicated the 
dethails to general people to aware of Thai Song Dam identify on    cultural tourism in Ban Don Sub-
district, U Thong  District, Suphan Buri Province. 

 
Keywords :  Advertising film, Thai Song Dam identity, Cultural Tourism 
 
บทน า 
 ไทยทรงด า หรือลาวโซ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ต่อมาได้ยา้ยถิ่นฐานจากเดิมลงมาสู่ดินแดน
ทางตอนใต้ กับตะวันออกเฉียงใต้เรื่อยมา โดยตั้งบ้านเรือนเรียงรายตั้งแต่บริเวณมณฑลกวางสี ยูนนาน ตังเกี๋ย ลุ่มแม่น้ าด า 
ลุ่มแม่น้ าแดง จนถึงแคว้นสิบสองจุไท ได้ตั้งเป็นเมืองของผู้ไทยด า 8 เมอืงด้วยกัน ได้แก่ เมืองแถน เมอืงควาย เมืองดุง เมือง
ม่วน เมืองลา เมืองโมะ เมืองหวัดและเมืองชาง โดยมีเมืองแถนหรือเดียนเบยีนฟูเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองตนเองอย่าง
อิสระ ภายหลังก็ตกอยู่ภายใต้อ านาจของหลวงพระบาง รัฐจีน หรือเวียดนามบ้าง จึงได้เรยีกดินแดนแคว้นสิบสองจุไทน้ีว่า 
เมืองสามส่วยฟ้าหรือสามฝ่ายฟ้า หลักจากน้ันจึงได้อพยพเข้ามา ตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยูต่ามทีต่่าง ๆ ในประเทศไทยด้วย
เหตุผลทางสงครามหลายครั้ง เช่นจังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม สระบรุี สมุทรสาคร เลย กาญจนบรุี ลพบุร ี
พิจิตรที่พบมากจะอยู่ทีจ่ังหวัดเพชรบุรี (กันทิมา วัฒนประเสริฐ. 2531 : 24) 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไทยทรงด า หรือลาวโซ่ง มีการอพยพไปในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ส่วนไทย
ทรงด าใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี เป็นอ าเภอท่ีมีชาวลาวอพยพมาตั้งถ่ินฐาน จากข้อมูลพบว่าลาวในภาคกลางของประเทศไทย 
คือ กลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มใหญ่ที่ปรากฏหลักฐานในการเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยเมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร ์
เนื่องจากสงครามที่น าไปสู่การกวาดต้อนผู้คน ประกอบด้วยผู้คนหลายกลุ่มหลายพื้นท่ี หากแต่กวาดต้อนมาจากบ้านเมืองทาง
ฝ่ายเหนือ ดังนั้นจึงถูกเหมารวมเรยีกว่าลาวท้ังหมด (วลยัลักษณ์ ทรงศิริ,  2559 : 74-88) 
 ความหลากของชาติพันธ์ุในอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรมีีด้วยกันหลากกลุม่ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยพ้ืนถ่ิน ไทยจีน ไทยเวียง
(ลาวเวียง) ไทยทรงด า(ลาวโซ่ง) และลาวครั่ง ชาติพันธ์ุเหล่านี้ได้เข้ามาอาศัยในประเทศไทยเปน็เวลานาน ก็เกดิการ
ปรับเปลีย่น ผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมและการใช้ชีวิตจนแทบไม่เหลือเอกลักษณด์ั้งเดมิของชนชาตินั้นๆ ยกเว้นชาติพันธุ ์
“ไทยทรงด า” ที่ด ารงอัตลักษณ์การด าเนินวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีที่โดดเด่นของกลุม่ชาติพันธุ์ของตนเอาไว้อย่างเหนี่ยว
แน่นทั้งที่ชนชาตินี้ตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมชนพื้นเมืองมีความเจรญิของวัฒนธรรมอื่นที่แพรเ่ข้ามา แต่ยังคงรักษา
ความเป็นอัตลักษณไ์ว้อย่างชัดเจน (อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติและพิทักษ์และศิริวงศ์ อ้างใน กาญจนา สุวรรณศิลป์และคณะ, 
2546) 

นอกจากน้ันไทยทรงด าใน ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นต าบลที่มีจ านวนประชากรไทยทรงด าเยอะที่สดุ
ในจังหวัดสุพรรณบรุี (อธิป ย้อนเพชร, 2560) 

ดังนั้น ภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อูท่อง   
จ. สุพรรณบุรี คือ การสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสื่อสารออกไปให้กับคนภายนอกรับรู้อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งมี
ความส าคัญและจ าเป็นในการสื่อสารเพื่อให้ชุมชน ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีนั้นเป็นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
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ชุมชนแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งตอบสนองโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะใช้การท่องเที่ยวเพื่อยกระดับฐานราก
กระจายรายได้ลงชุมชนและเร่งสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ก าลังเติบโตโดยไม่เริ่มที่สินค้า
แต่เริ่มจากพื้นที่และชุมชน ด้วยการสร้างเรื่องราว(story)ความเป็นมาของชุมชน สร้างสินค้าชุมชนเพื่อเป็นจุดขาย ส่งเสริม
อาหารถิ่นและสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในแต่ละวัย ดังนั้นการสร้างเรื่องราวของชุมชนเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ ตรงกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นการมาท่องเที่ยวได้นั้นต้องใช้กลยุทธ์และการสื่อสารการตลาดมาวิเคราะห์     
อัตลักษณ์การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยทรงด า โดยใช้การเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณา ที่เป็นเครื่องมือ
ส าคัญ โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาดนั้นจะเป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการภายในชุมชนทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก   โดยกระบวนการการผลิตภาพยนตร์และใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณานั้น
เป็นออกแบบเป็นงานที่รวมศาสตร์และศิลป์หลายแขนงไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ
เสื้อผ้า การเขียนบทภาพยนตร์ (ที่ต้องเขียนโดยอาศัยความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ ฯลฯ) การแสดงอารมณ์ด้วยสีหน้าและท่าทางการท าภาพด้วยเทคนิคพิเศษ การแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ การ
สร้างฉาก และอื่นๆอีกมากมาย 
 ภาพยนตรโ์ฆษณาจะเป็นเครื่องมอืส าคัญในการถ่ายทอดเนื้อหา(Story) สื่อสารเรื่องราวสะท้อนถึงอัตลักษณ์ ด้าน
วิถีชีวิต การแต่งกาย วัฒนธรรมประเพณี ภาษาและการสื่อสาร โดยใช้การเล่าเรื่องผ่านภาพยนตรโ์ฆษณาซึ่งจะช่วยในการ
สร้างการรับรู้ของคนภายนอกเพื่อให้อยากมาสัมผสัวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด า จึงต้องถ่ายทอดผ่านภาพเล่าเรื่องในมุมมอง
ภาพถ่ายด้านภาพยนตร์เพื่อช่วยกระตุ้นความอยากมาเยือนของคนภายนอกในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเป็นการ
สร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดการเหลื่อมล้ าในสังคมช่วยพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากให้ไปสู่ความยั่งยืน 

ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง  ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงด า  ต.บ้านดอน   
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จะสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุไทยทรงด าและเป็นช่องทางในการสื่อสาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของไทยทรงด าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี
2. เพื่อผลิตภาพยนตร์โฆษณาสื่อสารอัตลักษณไ์ทยทรงด าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง  

จ.สุพรรณบรุ ี
 
วิธีการวิจัย 
 ภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสื่อสารอตัลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงด า  ต.บ้านดอน   อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี
มีขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี ้

1.การศึกษาอัตลักษณ์ไทยทรงด าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี
 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร(Document Analysis) ได้แก่งานวจิัยหนังสือ บทความ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์ชุมชนของชาติพันธ์ุไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 4 ด้านวิถีชีวิต ด้านการแต่งกาย ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ด้านภาษาและการสื่อสาร ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงด า การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน เยาวชน จ านวน 12 คนจากนั้นน าข้อมูลมาวเิคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา โดยผู้วิจัยลงพื้นที่
ทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งในแตล่ะครั้งใช้เวลาต่างกันอยู่ระหว่าง 4-8 ช่ัวโมงต่อวัน และท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) 
 2.การผลติภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสือ่สารอัตลักษณไ์ทยทรงด าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบรุ ี

น าข้อมูลที่ไดร้ับจากการศึกษาสื่อสารอัตลักษณ์ 4 ด้านวิถีชีวิต ด้านการแต่งกาย ดา้นวัฒนธรรมประเพณี ด้านภาษา
และการสื่อสาร ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด ามาวางแผนการออกแบบและผลติภาพยนตร์โฆษณา เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ของ
ชาติพันธ์ุไทยทรงด าผ่านสื่อออนไลน์(youtube) ความยาว 30 วินาที 

โดยเน้นไปท่ีการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนในการออกแบบเนื้อ
ภาพยนตรส์ารคดี ถ่ายทอดเป็นตวัละครในการน าเสนอเรื่องราว ดว้ยการให้โอกาสบุคคล หรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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กระบวนการ ในการร่วมคดิบทภาพยนตร์และการแสดง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อยา่งสร้างสรรค์ ตดัสินใจ 
ปฏิบัติกิจกรรม รับผลประโยชน ์ เผชิญปัญหาอุปสรรค รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการด้วยความสมัครใจ เพื่อให้บรรลุเปา้หมายร่วมทีไ่ด้ตั้งไว้ โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้
ศึกษาวิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เรื่องเล่า (Narrative Analysis) และน าเสนอผล
การวิเคราะห์ในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ ภาพถ่าย ตาราง และแผนภาพผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) ได้แก่ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก   เอกสารที่มีแหล่งที่มาที่เช่ือถือได้ โดยพิจารณา
จากส านักพิมพ์ ปีท่ีพิมพ์ และการอยู่ในระบบฐานข้อมูล TCI  ผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ชุมชน อาทิ ผู้อาวุโส ผู้น าชุมชน และ
ออกแบบเนื้อหาในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชนชาติพันธุ์ไทยทรงด า โดยเน้นไปที่การมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญในการออกแบบเนื้อหาและการแสดง 

กระบวนการผลติภาพยนตร ์
1. ข้ันตอนเตรียมงานก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-production) 
1.1 การจัดหาบทภาพยนตร์  
1.2 การคัดเลือกผู้แสดง ผู้ก ากับภาพยนตร์ และผู้อ านวยการสร้างภาพยนตร ์
1.3 การจัดตารางการถ่ายท าภาพยนตร ์
  1.4 การจัดหาสถานท่ี เป็นการตระเตรียมบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของสถานท่ีที่จะใช้เป็นฉากใน

ภาพยนตรเ์พื่อให้การถ่ายท าภาพยนตร์เป็นไปด้วยความราบรื่นตามสภาพที่สมควร 
1.5 การออกแบบและการสร้างฉากภาพยนตร์  
1.6 การจัดเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ เป็นการเลือกและตระเตรียมสิ่งต่างๆ ท่ีจะใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
 1.7 การจัดทีมงาน เป็นการคดัเลอืกทีมงานแต่ละฝ่ายที่มีความสามารถและเหมาะสมกับภาพยนตร์ทีจ่ะ

ถ่ายท า 
 1.8 การก าหนดวงเงินงบประมาณ เป็นการประมาณการวงเงินท่ีจะใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์เพื่อให้การ

บริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น 
2. ข้ันตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
2.1 การประชุมทีมงาน เป็นการซกัซ้อมความเข้าใจและตรวจสอบความพร้อมก่อนท่ีจะยกกองถ่ายท า 
 2.2 การยกกองถ่าย เป็นการเคลือ่นกองถ่ายสู่การปฏิบตัิงานในการถ่ายท าภาพยนตร์ตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้  
2.3 การด าเนินการถ่ายท าภาพยนตร์ เป็นการลงมือถ่ายท าภาพยนตร์ภายใต้การอ านวยการของผู้ก ากบัภาพยนตร์ 
3. ข้ันตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-production) 
3.1 การตัดต่อภาพยนตร์ในระบบดิจิทัล จะใช้โปรแกรม Premiere, Avid, Final Cut Pro, Vegas เป็นการตัดต่อ

ในระบบนอนลิเนยี (Non-linear Editing – NLE)  
3.2 การท าเอฟเฟค (Visual Effects) การท าเอฟเฟค (Visual Effects) 
3.3 การแก้ไขสี (Color Timing or Color Correct)  
3.4 การเผยแพรผ่่านช่องทางสื่อออนไลน์ (Youtube)  

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี   โดย
ด าเนินการเริ่มเก็บข้อมูลภาคสนามในวัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุไทยทรงด าด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี
 
1.อัตลักษณ์ของไทยทรงด าด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 ด้านวิถีชีวิต ส่วนใหญ่วิถีชีวิตของคนไทยทรงด ารงชีพและประกอบอาชีพเหมือนคนไทยท่ัวไปแต่ยังคง       อัต
ลักษณ์ดา้นพิธีกรรม ความเชื่อดั้งเดิมที่ไมเ่ปลีย่มแปลง ส่วนในสมยัอดีตคนไทยทรงด าจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้หญิงมี
ความสามารถดา้นการทอผ้า ผู้ชายมีความเชี่ยวชาญด้านการจักสาน และมคีวามเชื่อว่ากว่าจะไดเ้ป็นผวัเป็นเมียกัน “สาวเลา
จับเข็มเย็บฝุงบ่เป็นต าหุบ่ไดบ่ตาเอ็ดเมีย”(สาวใดจับเขม็เย็บผ้าไม่เปน็ทอผ้าไมไ่ด้ ไม่เอาท าเมีย) “บ่าวเลาจับป๊าจักเตาะบ่เป็น



ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

439 

บ่เป็นตาเอ็ดผัว”(หนุ่มใดจับมดีเหลาตอกไม่เป็นไม่เอาท าผัว)ส่วนวิถชีีวิตในปัจจุบันไทยทรงด ากย็ังคงท าเกษตรกรรม เริม่มี
ฟื้นฟูการทอผ้าแบบโบราณ(ใช้ไหมใช้ฝ้ายจากธรรมชาตเิมื่อก่อนซื้อแบบส าเร็จ) การย้อมแบบโบราณด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ
(ด้วยครามทีเ่ลี้ยงเอง)ซึ่งหายากในปัจจุบัน และเริ่มสร้างการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดขึ้น 
 ด้านการแต่งกาย การแต่งกายของคนไทยทรงด าในปัจจุบันสวมใสเ่สื้อผ้าเหมือนคนไทยทั่วไป แตจ่ะแต่งกาย
แบบไทยทรงด าเวลามีงานหรือมีกจิกรรมพเิศษหรือแต่งในพิธีกรรมเท่าน้ัน โดยอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายนิยมสวมใส่ด้วย
เสื้อผ้าสีด า โดยที่ผ้าทอของไทยทรงด ามีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทรงด าตั้งแต่เกดิจนตาย แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ เสื้อผ้าส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันและเสื้อผ้าส าหรับงานพิธีกรรม เสื้อผ้าส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันอาชีพหลัก
ของชาวไทยทรงด าคือ การเกษตร ดังนั้นเสื้อผ้าจึงถูกออกแบบมาใหเ้หมาะกับการท างาน สว้งก้อม ของผู้ชาย เสื้อก้อม และ
ผ้าเปียว เป็นผ้าเอนกประสงค์ของหญิงไทยทรงด า ทอจากฝ้ายหรอืไหมสคีรามเข้ม ผ้าเปียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ าตระกลู 
ปัจจุบันผ้าเปียวนิยมใช้คล้องคอมากกว่าใช้หลากหลายงานเช่นในอดีต เสื้อผ้าส าหรับใช้ในพิธีกรรม ได้แก่ เสื้อฮี ที่ใช้ทั้งในยาม
เจ้าของมีชีวิต และในยามเสียชีวิตแล้ว เสื้อฮีใช้สวมในงานมงคลและงานอวมงคล เช่น งานแต่ง งานเสนเรือน งานศพ เสื้อฮี
เป็นเสื้อท่ีแฝงด้วยปรัชญาในการด ารงชีวิตไว้ทุกส่วน เช่น ข้อก าหนดในการใส่ที่ให้เอาดา้นท่ีมีลวดลายน้อยใส่ในขณะมีชีวิต 
แสดงถึงความถ่อมตน ไมโ่อ้อวด แต่เมื่อเสียชีวิตจะเอาด้านที่มลีวดลายสวยงามออก เพื่อแสดงให้ลูกหลานรับรู้ถึงความดีงาม
ที่สั่งสมไว ้
 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี อัตลักษณ์ของไทยทรงด าในแต่ละพื้นท่ีในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีจะ
ไม่มีความแตกตา่งกัน โดยส่วนใหญ่จะสบืทอดวัฒนธรรมประเพณีมาจากบรรพบุรุษและถูกเชื่อมไปกับวัฒนธรรมความเช่ือ 
โดยอัตลักษณด์้านพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยทรงด าจะมีความเกี่ยวข้องกับ “ผ”ี คือ การไหว้ผีบรรพบุรุษ ผีบ้าน
ผีเรือน โดยมีความสามัคคีและความกตญัญูเป็นสิ่งที่ไทยทรงด ายึดถือปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัดและจะถูกถ่ายทอดผ่าน
พิธีกรรมและประเพณ ี
 ด้านภาษาและการสื่อสาร  ไทยทรงด าเมื่ออพยพมาอยู่ประเทศไทยได้น าอักษรและภาษาของตนเองเขา้มาใช้
ด้วย ภาษายังคงใช้สื่อสารกันในหมู่ของคนไทยทรงด าแตเ่มื่อสื่อสารกับคนภายนอกจะสื่อสารด้วยภาษาไทยส าเนียงภาคกลาง
ไม่มสี าเนียงเหมือนคนสุพรรณบุร ี ลูกหลานเยาวชนปัจจุบันฟังภาษารู้เรื่องและพูดได้บ้าง ส่วนการสื่อสารนั้นส่วนใหญจ่ะใช้
วัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวเชื่อมในการสื่อสารทั้งในกลุ่มเฉพาะของตนเองหรือกลุม่ลาวอ่ืนๆที่อยู่ในเขตพื้นท่ีเดียวกันเช่น ลาว
เวียงและลาวครั่งท่ีอยู่ในเขตอ.อู่ทอง มีการสื่อสารรวมกลุ่มกันโดยมวีัฒนธรรมและประเพณีเป็นตัวเชื่อม 
 
2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพ่ือสร้างกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลกัษณ ์
 การวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
1.มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและประเพณีและมี
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมจ านวนมาก 
2. โดดเด่นทางอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง เช่น ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณ ี
3. ต าแหน่งที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สะดวกในการเดินทาง 
4. มีความสามคัคี กตัญญูต่อพี่น้องและบรรพบุรุษ  
5. มีคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น วิถีชีวิตชนบท 
ภาษาและการแต่งกาย 
6. ผู้น าชุมชนเห็นความส าคญัของการพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

1. เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในกระแสนิยมความเป็นไทย  
2. อยู่ในนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
3. มีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.พยายามเข้ามาวาง
แผนการท่องเที่ยวชุมชน 
4. ปัจจุบันต่างประเทศ รวมถึงไทยต่างให้ความส าคัญกับการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
1.กลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น ไม่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตนเอง อาจท าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมอาจสูญหายไป 
2. ความไม่พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 

1. การแข่งขันสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะทุก
จังหวัดมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่วน
ต่างประเทศก็มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นกัน 
2. คุณภาพการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมของไทยยังด้อยกว่า
ของต่างประเทศท าให้กลุม่คนบางกลุ่มเลือกไปเทีย่ว
ต่างประเทศ 
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 จากตาราง SWOT Analysis ข้างต้นชาติพันธุ์ไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ท่ีมีอัตลักษณ์ของชุมชนค่อนข้างเข้มแข็ง ทั้งคุณค่าด้านวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น วิถีชีวิตแบบชนบท มีภาษาและการแต่งกาย
เป็นอัตลักษณ์ของตนเองหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคญักับการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 
3.การสื่อสารเพ่ือการตลาด (Marketing Communication) 
 การสื่อสารการตลาดถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในโลกของธุรกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้เกิด
การผลิตซ้ า (Reproduction) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม โดยจะเน้นไปท่ีวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
เป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงตราสินค้าและบริการ โดยเครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการสื่อสารการตลาด คือ ช่องทางการ
โฆษณา (Advertising) ที่จะสื่อสารอัตลักษณ์ของคนในชาติพันธ์ุไทยทรงด า ระยะเวลาในการโฆษณาจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ 30 
วินาที เพราะผู้รับสารจะสนใจโฆษณาแค่ในช่วง 3 วินาทีแรก อ้างใน คึกฤทธิ์ ปราโมช (2524) โดยผู้วิจัยจะใช้ภาพสื่อ
ความหมาย มีข้อความเพียงสั้นๆ ใช้ภาษาที่เรียบง่าย สั้นและได้ใจความ 
 2.เพื่อผลิตภาพยนตร์โฆษณาของชาติพันธ์ุไทยทรงด าดา้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบรุี  
 หลังจากท่ีไดต้ั้งประเด็นเนื้อหาด้านอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุไทยทรงด าแล้ว ผู้วิจัยจึงน าเนื้อหาเหลา่นีม้าสรา้ง
เป็นเรื่องราวในภาพยนตรโ์ฆษณา 
4.โครงสร้างการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ (Narration of film) 

กลวิธีในการสร้างการสื่อสารทางอารมณ์    (emotional communication) จะเน้นไปในทางการใช้กลวิธีการสร้าง
อารมณส์นุกสนานเหมือนกับวิถีชีวติของชาติพันธ์ุไทยทรงด าที่ชอบความสนุกสนาน  

โครงเร่ือง(Plot) จะเน้นการสร้างเรื่องราวที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของไทยทรงด า 4 ด้าน ด้านวิถีชีวิต ด้านการแต่ง
กาย ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านภาษาและการสื่อสาร ผ่านภาพยนตร์โฆษณา แก่นเร่ือง (Theme) มุมมองความงามของ
วิถีชีวิตไทยทรงด าสื่อสารผ่านภาพเล่าเรื่อง ถ่ายทอดอัตลักษณ์ภายในสู่ภายนอกชุมชน ความขัดแย้ง (Conflict) ไม่น าเสนอ
มุมมองความขัดแย้งในภาพยนตร์โฆษณา ตัวละคร (Character) เป็นคนในชุมชนที่จะมาถ่ายทอดวิถีชีวิตตามธรรมชาติ คน
แก่ ผู้น าชมชน และเยาวชนในชุมชน ฉาก (Setting) ฉากที่สะท้อนให้เห็นความเป็นสามัญธรรมดาทั่วไปแต่งดงามด้าน
มุมมองภาพถ่าย เช่น พระอาทติย์ขึ้นกลางทุ่งนา บ้านทรงกระดองเต่า ใต้ถุนบ้านฯลฯ น าเสนอฉากท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชุมชน 
(Symbol) การเลือกภาพใช้ภาพสีโทนธรรมชาติ  มุมกล้องและระยะภาพที่สะท้อนอารมณ์ของตัวละครผ่านภาพยนตร์
โฆษณา การใช้ดนตรีแบบร่วมสมัย เสียงบรรยายที่เป็นเอกลักษณ์หนักแน่นและจริงใจ มุมมองในการเล่าเร่ือง (Point of 
view) มุมมองในการเล่าเรื่องจากคนในชุมชนไทยทรงด า สื่อสารไปยังให้คนทั่วไปให้ได้รับรู้อัตลักษณ์ของคนชาติพันธุ์ไทย
ทรงด า ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ประโยคขายของภาพยนตร์ (Logline) สัมผสัประสบการณ์ความงามในวถิีธรรมชาติของไทยทรงด า ด้านวถิีชีวิต ด้านการ
แต่งกาย ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านภาษาและการสื่อสาร  
ประเด็นส าคัญของเร่ือง (Theme) มุมมองความงามของวิถีชีวิตไทยทรงด าสื่อสารผ่านภาพเล่าเรือ่ง ถ่ายทอดอัตลักษณ์
ภายในสูภ่ายนอกชุมชน 
โครงเร่ืองขยาย (Treatment) การสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ตามตดิวิถีชีวิตไทยทรงด า  
“ตื่นมาเจอแสงแรกของวัน ใส่บาตรพระ ชมบ้านทรงกระดองเต่า ร่วมงานเสนเรือน(วันนี้ผีใจดี) ย้อมผ้าคราม แต่งตัวแบบไทย
ทรงด า ฟังภาษาลาว คุยกับยาย ยายกินหมาก(ยิ้มเห็นฟันด า) เย็บมะกอน แล้วก็.......เล่นมะกอนจีบกนั” 

       
              แสงแรกที่ไทยด า                              ใส่บาตรพระ                                  พิธีเสนเรือน                                                                                     



ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 
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             บ้านทรงกระดองเต่า                                 ย้อมผ้าคราม                            แต่งตัวแบบไทยทรงด า                                           

       
               ยายต าหมาก                                   เย็บมะกอน                         แล้วก็....เลน่มะกอนจีบกัน 
 
5.กระบวนการผลิตภาพยนตร์  

1. ขั้นตอนเตรียมงานก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-production) 
การจัดหาบทภาพยนตร์ ผู้วิจัยใช้การลงพื้นที่ท้ังการสัมภาษณเ์ชิงลกึ และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน เยาวชน 

และปราชญ์ชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบเนื้อหา การคัดเลือกนักแสดง จะใช้นักแสดงที่เป็น
คนในชุมชนชาติพันธ์ุไทยทรงด า ผูก้ํากับภาพยนตร์ ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับภาพยนตร์ การจัดตารางการถ่ายทําภาพยนตร ์
ตามสถานท่ีถ่ายท า คือ สถานท่ีจรงิภายในชุมชนชาติพันธ์ุไทยทรงด า  

2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
กระบวนการถ่ายท า เป็นบทบาทหน้าท่ีผู้ก ากับภาพยนตร์ที่ต้องพูดคุยตกลง ท าความเข้าใจเรื่องมมุมองภาพในการ 

ถ่ายท ากับผู้ก ากับภาพเพื่อให้ถ่ายทอดเนื้อหาไดต้รงกับความต้องการของผู้ก ากับภาพยนตร์ 
3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร ์(Post-production) 
การตัดต่อภาพยนตร์ในระบบดิจิทลัโดยใช้โปรแกรม Final Cut Pro ในการตัดต่อภาพยนตรโ์ฆษณา  ใช้ดนตรีที่มี

จังหวะเร็วในการตัดต่อ เมื่อเสร็จแล้วก็น าภาพยนตร์เผยแพรผ่่านช่องทางสื่อออนไลน์ (Youtube) 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยสร้างสรรค์นี้เป็นผลงานด้านภาพยนตร์โฆษณาที่ต้องสะท้อนมุมมองอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของคนภายในชาติพันธุ์ไทยทรงด าตามแบบวิถีชีวิตโดยผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด เพราะสิ่งที่ภาพยนตร์ตั้งใจ
จะสื่อสาร คือ ความจริงใจท่ีมีต่อผู้ที่อยากมาเยือนชุมชนเพราะจะยั่งยืนกว่าหากไปเยือนแล้วได้สัมผัสวิถีชีวิตตามภาพถ่ายใน
ภาพยนตร์ที่น าเสนอออกไป ดังนั้นภาพยนตร์จึงจะใช้แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity) และกระบวนการสร้างอัตลักษณ์
ชุมชนของชาติพันธุ์ไทยทรงด า และน าแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบภาพยนตร์โฆษณา ผ่านกระบวนการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ไ ทยทรงด า  
ซึ่งการศึกษาแนวคิดต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยเรื่อง “ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงด า   
ต.บ้านดอน   อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี” สามารถแบ่งประเด็น ออกเป็น 3 ประเด็นหลักๆดังนี้ 

เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณา เป็นภาพยนตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ไทย
ทรงด า ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยสื่อสารอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุไทยทรงด าน าเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
ภาษา และการแต่งกาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างจากวิถีชีวิตที่ เกิดขึ้นจริงในชุมชน ถ่ายทอดความงามด้าน
วัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นความรู้สึกการอยากมาท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และหากผู้ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวก็จะได้เห็นภาพจริง
ของพื้นที่เช่นเดียวกับท่ีปรากฎในภาพยนตร์โฆษณา 
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คุณค่าของภาพยนตร์ ภาพยนตร์เปรียบเสมือนภาพการบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ การเลือกเล่าเรื่องผ่าน
คนแก่ที่ยังคงด ารงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาติพันธ์ุไทยทรงด า ภาพเหล่านี้อาจหายไปหรือถ้าจะปรากฏให้เห็นอาจเริ่มเป็น
การจัดตั้งข้ึนมาเพื่อการท่องเที่ยวแทนท่ีความจริงของวิถีชีวิต  

ศาสตร์และศิลป์ของภาพยนตร์ การสร้างภาพยนตร์โฆษณาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศลิป์หลากหลายอยา่งเพราะเมื่อ
ท างานร่วมกับชุมชน จะอาศัยเพียงความรู้อย่างเดยีวไมไ่ด้ ผู้ผลิตต้องอาศัยการสร้างความเป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นพวกเดียวกัน
กับแต่ละชาติพันธ์ุเพื่อให้ง่ายในการถ่ายท า สิ่งที่จะท าใหผู้้ผลิตเข้าถึงชุมชนได้ง่ายภายใตเ้วลาอันจ ากดั คือ การทลายก าแพง
ทางด้านภาษา การผลติภาพยนตรส์ารคดีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปญัหาเฉพาะหน้าสงู 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 อัตลักษณ์ของไทยทรงด า มีความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือเรื่อง “ผี”และความกตัญญูต่อบรรพ
บุรุษสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติและพิทักษ์ ศิริวงศ์(2560) ศึกษาเรื่องการด ารงอัตลักษณ์ไทยทรงด า: 
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านเขาจีน การแต่งกายสีด าเพื่อด ารงอัตลักษณ์  
ความสามัคคี ความรักและหวงแหนแผ่นดิน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซี่อสัตย์ การทดแทนคุณแผ่นดิน ผลการวิจัยด้าน       
อัตลักษณ์ของสุกัญญา เบาเนิด (2549)พบว่า มีการสร้างส านึกร่วมโดยใช้ประวัติศาสตร์และการธ ารงรักษาภาษา หนังสือ 
และวัฒนธรรมประเพณีมอญไว้ เพื่อรักษาพรมแดนทางชาติพันธุ์กับกลุ่มอื่นโดยเฉพาะชนชาติพม่า มอญได้สร้างอัตลักษณ์
ใหม่เชิงการเมือง ซึ่งสื่อถึงการแยกตัวและแตกหักกับรัฐบาลพม่า โดยสร้างส านึกเรื่องชาติผ่านการมีประวัติศาสตร์ และ
สัญลักษณ์ร่วมกัน เช่น วันชาติมอญ ธงชาติมอญ เพลงชาติมอญ ชุดประจ าชาติ สัตว์สัญลักษณ์ (หงส์) มีความด ารงไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์เช่นเดียวกับชาติพันธุ์ไทยทรงด าแต่ต่างกันเรื่องของบริบทอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสอดคล้องกับงานวิจัยของอินทิรา พงษ์นาค (2557)ที่ท าการศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทองเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวทางการจัดการกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาด ด้วยการสร้าง
การท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณอู่ทองให้เป็นที่รู้จัก และการใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ผสมผสานสื่อต่างๆมา
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
 ด้านการผลิตภาพยนตร์สอดคล้องกับงานวิจัยของเพิ่มพูน นันทขว้าง (2550)เป็นการศึกษาทดลองโดยการสร้างสื่อ
ภาพยนตร์เพื่อจะสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจและติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เวียงกุมกาม  
โดยถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพของเวียงกุมกาม รวมถึงปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นที่เวียงกุมกาม เช่นเดียวกับงานของวณิช สุขศิริ (2545) ที่ออกแบบภาพยนตร์โฆษณาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
ศาสนาพุทธ โดยการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจได้ง่าย โดยการใช้กลยุทธ์ด้วยการเปรียบเทียบและใส่
ประเด็นแนวคิดให้มีความน่าสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การลงพื้นที่ถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาตอ้งใช้อุปกรณ์ในการถ่ายท าขนาดใหญ่ เช่น กล้อง ไมค์ ฯลฯ  
เป็นอุปสรรคในการถ่ายท ากับชาวบ้านเมื่อเห็นอุปกรณ์ชาวบ้านจะตืน่กลัว ดังนั้นต้องวางแผนเรื่องอุปกรณ์และมมุกล้องใน
การถ่ายท าให้รอบคอบ 

2. นักแสดงท่ีเป็นชาวบ้านจะยากต่อการก ากับเพราะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพ ดังนั้นสิ่งที่ช่วยได้ คือ การพูดคุย 
และแอบถ่ายจะได้ภาพท่ีเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่อาจต้องใช้เวลาในการถ่ายท ามากข้ึน 

3. ในการลงพื้นที่ ผู้วิจัยต้องหาข้อมลูและให้ความใส่ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของพื้นที่ เพราะชุมชน 
หรือบางชุมชนจะมีข้อห้าม ข้อปฏิบัติต่างๆที่ต้องปฏิบัตติาม ดังนัน้ การเคารพผู้ให้ข้อมูล เคารพสถานท่ีจึงเป็นสิ่งท่ีต้อง
ค านึงถึงเป็นประการแรก 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาระดับของน ้ามันมะพร้าวต่อการเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุ์ของลูกปลานิลเพศเมียที่
อายุ2 เดือน (Nile tilapia, Oreochromis niloticus L.) มีน ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 14.57±0.96 กรัม ด้าเนินการ
ทดลอง 4 ชุดการทดลอง ประกอบด้วย ชุดการทดลองที่ผสมน ้ามันมะพร้าว 3 % (3CO) ชุดการทดลองที่
ผสมน ้ามันมะพร้าว 6 % (6CO) ชุดการทดลองที่ผสมน ้ามันมะพร้าว 9 % (9CO) และ ชุดการทดลองที่ผสม
น ้ามันมะพร้าว 12 % (12CO) มีการให้อาหารที่ระดับโปรตีน 40 % ทุกชุดการทดลอง อัตราการให้อาหาร 3 
% ของน ้าหนักตัว เป็นเวลา 90 วัน จากผลการศึกษา พบว่า ชุดการทดลองที่ผสมน ้ามันมะพร้าว 6 % มี
น ้าหนักที่ได้รับ (98.76 ± 9.50 กรัม) และการเติบโตต่อวันเฉลี่ย (ADG) (0.80 ± 0.04 กรัมต่อวัน) ที่สูงกว่า
ชุดการทดลองอ่ืน (P>0.05) การพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลาแต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน 
ดัชนีความสมบูรณ์เพศในชุดการทดลองที่ผสมน ้ามันมะพร้าว 6 % (2.80 ± 1.76a %) และ 12 % (2.55 ± 
1.05ab %) มีแนวโน้มสูงกว่าชุดการทดลองอื่น (P<0.05) เช่นเดียวกันกับเส้นผ่าศูนย์กลางของไข่ปลา (ED) มี
ค่าเท่ากับ 1.83 ± 0.51a และ 1.63 ± 0.26ab มิลลิเมตร ตามล้าดับ  ในขณะที่ ชุดการทดลองที่ผสมน ้ามัน
มะพร้าว 3 % มีค่าความดกของไข่ (AF) และความดกของไข่ที่เทียบกับน ้าหนักแม่ปลา (RF) มีค่าเท่ากับ 
2284.88 ± 272.57a ฟอง และ 27.33 ± 1.61a ฟองต่อน ้าหนักแม่ปลา  ตามล้าดับ  เมื่อวิเคราะห์สารอาหาร
ปลาตัวอย่างแต่ละชุดการทดลอง และทดลองที่   6 มีแนวโน้มระดับโปรตีนสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืน 
(55.18±0.98 %) ในขณะที่ชุดการทดลองที่ผสมน ้ามันมะพร้าว 6 (3.67±0.26 %) และ 12 % (2.81±0.08 
%) มีแนวโน้มระดับไนโตรเจนอิสระที่สูงกว่าชุดการทดลองอ่ืน (P<0.05)  จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้
ว่า มีความเป็นไปได้ในการใช้น ้ามันมะพร้าวผสมในอาหารในระดับที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการพัฒนาของระบบ
สืบพันธุ์ปลานิลเพศเมีย 
 
ค้ำส้ำคัญ  : Nile tilapia (Oreochromis niloticus), น า้มันมะพร้าว, ระบบสบืพันธุ์   

 
 

Abstract 
Effects of coconut oil levels on growth and reproduction performance of female Nile 

tilapia (Oreochromis niloticus L.) (average weight = 14.57±0.96 g) were investigated after preparation 
of four experimental diets containing different levels of coconut oil ( 3% CO, 6% CO, 9% CO and 
12% CO). Fish fry were acclimatized for two months in cement tanks and later were stocked in 80L 
fiber tanks connected to aeration system where were fed with 3% of body weight of the referred 
experiment diet for 90 days. Growth performance (P>0.05) was evident on treatment at 6% CO of 
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coconut oil showing higher weight gain (98.76 ± 9.50 g) and average daily gain (0.80 ± 0.04 g/day). 
There is no significant difference of reproductive parameters (P>0.05).   The higher gonadosomatic 
index and egg diameter of individuals fed on 6 % (2.80 ± 1.76a % and 1.83 ± 0.51a mm) and 12 % 
(2.55 ± 1.05ab % and 1.63 ± 0.26ab mm) coconut oil was found.  The greater absolute and relative 
fecundity (2284.88 ± 272.57a eggs and 27.33 ± 1.61a eggs/g female) were found in individuals fed 
on 3 % coconut oil.  Proximate analysis on dry matter basis of whole body was monitored (P>0.05). 
The greatest crude protein (55.18±0.98 %) was found in treatment 6%.  The higher nitrogen free 
extract was found in treatments fed on 6 and 12 % coconut oil (3.67±0.26 and 2.81±0.08 %) while 
the higher crude lipid exhibited in treatment fed on 9 % coconut oil (29 . 1 4 ±1 . 7 0  %).  It may 
possible that the suitable concentration of coconut oil in fish feed can promote the reproductive 
performances of Nile tilapia female.     
 
Keywords  :  Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Coconut Oil, Reproductive Performances   
 
Introduction 
 Tilapia belongs to a group of fish native to Africa that its potential and importance for 
aquaculture was not well known in past (Nwachi & Esa, 2016). In present days, many tilapia species 
especially from genus Oreochromis such as Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Mozambique tilapia 
(O. mossambicus), blue tilapia (O. aureus), and their hybrid strains have been introduced and 
cultured worldwide (Nwachi & Esa, 2016).  With the high rate of growth, tolerance a wide range of 
environmental conditions and high reproductive development, Nile tilapia has potential for 
aquaculture (Furuya et al. 2004; Hajizadeh & Shinn, 2015) and was ranked into the second most 
commonly farmed fish after carps throughout tropical and sub-tropical regions of the world 
(Hajizadeh & Shinn, 2015; Nwachi & Esa, 2016). This is confirmed by FAO (2015) that estimated 
global aquaculture production of Nile tilapia to be more than 3,500,000 tonnes in 2014.  

The nutritive values of fish diet can affect reproductive parameters e.g. egg and larval 
quality, especially sexual maturation of broodstock (Izquierdo et al., 2001). The nutritional 
composition of diets, lipid and essential fatty acid (EFA) revealed a great effect on egg and larval 
quality (Izquierdo et al., 2001; Hajizadeh & Shinn, 2015).  The unsuitable highly unsaturated fatty 
acid (HUFA) content in broodstock diet can limit sexual maturation of Nile tilapia e.g., absolute 
fecundity, hatching rate and viability of fish eggs and larval growth (Izquierdo et al., 2001; El-Sayed 
et al., 2005). Currently, the vegetable oils, soybean and palm oil rich in linoleic acid were replaced 
in fish diet.  Most of freshwater fish can convert linoleic and linolenic acid into long chain fatty acid 
(Karanth et al., 2009).  The biosynthesis of polyunsaturated fatty acid varies in fish species 
associated with ability of fatty acyl desaturation and elongation pathways (Tocher, 2003; Karanth 
et al., 2009).  

The coconut oil can be used as an alternative crude lipid source for Nile tilapia feed to 
reduce fish feed production cost.  Several studies were conducted to trail crude lipids effects on 
reproduction. The results of dietary crude coconut oil of lipid source at 5% level in Nile tilapia 
broodfish diet express that there was no significant difference in number of fry produced per spawn 
compared with soybean oil due to increased levels of crude fat deposition in liver and gonads 
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(Santiago & Reyes, 1993). However, the ratio of n-6/n-3 HUFA in coconut oil and soybean oil were 
significant different, having soybean oil showing higher ratio that are responsible for enhancing 
reproduction (Santiago & Reyes, 1993). Coconut oil was selected to be used in the present study 
because it contains certain amount of arachidonic acid (n-6 HUFA) responsible for sexual maturation 
in fish (Bell & Sargent, 2002). Since coconut oil contains 1.6% of linoleic acid (18:2n-6) (Rahman, 
2000), once it added to fish feed and consumed by Nile tilapia broodfish it can be further elongated 
and desaturated into PUFA such as 20:4n- 6 (arachidonic acid). Since fish lack delta 9 desaturases, 
therefore 18:2n-6 cannot be synthesized internally (Pettersson, 2010). Despite that fish has other 
desaturases (delta 5 and delta 6 desaturases) that are directly involved in the synthesis of these 
essential fatty acids (PUFA) such as 18:3n-3 and 18:2n-6 that occurs in the microsomal fraction of 
the liver of freshwater fish. This ability for acyl elongation and desaturation is more effective in 
freshwater fish than in marine fish because marine fish already can obtain these essential fatty 
acids from natural diet (Tocher, 2003; Pettersson, 2010). 

The present study was carried out to evaluate the effects of coconut oil on reproduction 
performance of female Nile tilapia (Oreochromis niloticus) at different levels and its growth. 
 
Materials and methods 

1.Experimental diet 
 The experiment was carried out into completely randomized design (CRD) composed of 4 
treatments and 3 replications.  Four diets were formulated (Table 1).  The fish feed was prepared 
in the same components (29 % protein). The different levels of coconut oil were fed on the fish 
samples at rate of 3 % body weight.   

Table 1  Components of experimental diets. 

Ingredients Treatments (Coconut oil levels) 
T1 (35ml/Kg) T2 

(70ml/Kg) 
T3 

(105ml/Kg) 
T4 (140ml/Kg) 

Fish meal 10 10 10 10 
Soybean meal 50 50 50 50 
Cassava meal 21 18 15 12 
Rice bran 15 15 15 15 
Coconut oil 3 6 9 12 
Premix 1 1 1 1 
Total (%) 100 100 100 100 
     
Proximate analysis (%) 
Crude protein 29.45 29.44 29.43 29.42 
Crude lipid 4.98d 8.02c 11.05b 14.09a 
NFE 51.7 a 48.72b 45.72 c 42.73d 
Crude fiber 7.63 7.60 7.58 7.55 
Crude ash 6.22 6.22 6.21 6.20 
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Ingredients Treatments (Coconut oil levels) 
T1 (35ml/Kg) T2 

(70ml/Kg) 
T3 

(105ml/Kg) 
T4 (140ml/Kg) 

Gross energy (KJ/Kg) 15.46 15.47 15.47 15.48 

Remark: *3% CO = 35 ml of coconut oil/Kg; 6% CO = 70 ml of coconut oil/Kg; 9% CO = 105 ml of 
coconut oil/Kg; 12% CO = 140 ml of coconut oil/Kg. 

2.Experimental fish and feeding trial 
The 2 months old fingerlings of Nile tilapia (average weight = 14.57±0.96 g) was transferred 

from Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and Development Center and acclimatized in the 
hatchery of Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University.  After the fingerlings accepted the 
pellet feed for 7 days, all fish samples was visually sexed and raised in cement tank (2x4x1.5 m) 
for 2 months (stocking density = 100 fish/m2) until experiment.  The pellet feed was fed on twice 
per day (9.00 and 16.00) at 3 % body weight. The dechlorinated and aerated water was added 80 
litres per experimental tank.  Prior to the feeding trial, all female individuals (initial body weight 
27.57 ± 0.96g) were randomly stocked in fiber tanks with 20 fish per tank.  

Fish samples were fed on with the experimental diets at 3 % body weight twice per day 
at 9.00 and 16.00 for 90 days.  Growth (body weight and standard length) and reproductive (gonad 
weight, egg diameter and absolute fecundity) performances of samples were measured twice a 
month.  Uneaten diets and faces were removed from the tank after feeding twice a day.  The 
renewable water was added into tank to 80 L.  Water quality was monitored twice a month for 
dissolved oxygen, pH, water temperature, total ammonia, unionized ammonia and total suspended 
solid. 
 

3.Proximate analysis of Nile tilapia female 
The composition of nutrition (crude protein, crude lipid, nitrogen free extract, ash and 

fiber) in fish samples was investigated with method of proximate analysis at initial and final phase 
according to AOAC (1990).The 100 g muscle samples were collected from fresh specimens followed 
by drying overnight in oven at 105oC. After cooling the individuals in desiccator, the samples were 
ground and stored in refrigerator at 4oC. 

4.Data analysis 
The growth parameters (body weight, standard length, weight gain, specific growth rate, 

average daily gain and feed conversion ratio), reproductive parameters (gonadosomatic index, 
hepatosomatic index, absolute fecundity, relative fecundity and egg diameter), survival rate and 
water quality were presented as mean ± standard error of the mean (or standard deviation). 
Differences in growth and reproductive parameters, survival rate and water quality between 
different groups of samples were analyzed by one way analysis of variance (ANOVA) followed by 
Tukey’s multiple comparison test (R-package). Significance results were considered if P < 0.05.  
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Results 
1.Growth performances of Oreochromis niloticus with the different levels of 

coconut oil 
The body weight, specific growth rate, average daily gain and feed conversion ratio of 

Oreochromis niloticus fed different levels of coconut oil was monthly measured (Table 2).  The 
final weight (FW) of the experimental fish fed 6% coconut oil (CO) diets (126.98±9.52 g) was greater 
than those of Nile tilapia fed 3% CO, 9% CO and 12% CO (101.64±9.16, 118.57±10.12, 116.31±7.21 
and 122.95±13.3 g; P> 0.05).  The average daily gain (P> 0.05) of the fish fed 3% CO, 6% CO, 9% 
CO and 12% CO  were 0.80 ± 0.22, 0.80 ±  0 . 0 4 , 0.75 ± 0.13 and 0.87 ± 0.13 g/day, respectively.  
Among treatments, there was no significant in the survival rate of Nile tilapia samples (P> 0.05). 
The best FCR value were 1.80 ± 0.10 % recorded on treatment 12% CO (P> 0.05).  

2.Proximate analysis of Oreochromis niloticus  fed on the different levels of 
coconut oil 

The initial and final proximate analysis of Nile tilapia muscle fed on the different levels of 
coconut oil were measured (Table 3).The moisture, ash and crude lipid of fish samples fed the 
variable concentrations of coconut oil were not significantly different (P> 0.05).  The crude protein 
of individuals were not significant different and the values of Nile tilapia fed on the fish feed 
containing coconut oil, 3% CO, 6% CO, 9% CO and 12% CO (54.88±0.25, 55.18±0.98, 54.38±1.75 
and 54.66±1.97 %, respectively; P> 0.05).  The crude fiber of fish samples fed on 12% CO diets 
(0.06±0.01%) was high but not significantly different than those of individuals fed 3% CO, 6% CO 
and 9% CO (0.03±0.00, 0.02±0.00 and 0.04±0.03 %, respectively; P>0.05).  The significant nitrogen 
free extract was found in treatment fed on 6% CO (3.67±0.26 %) and 12% CO (2.81±0.028 %), and 
other treatments fed on 3% CO (2.29±0.58 %) and 9% CO (2.53±0.36 %) diets showed insignificant 
differences (P> 0.05).    

Table 2  Growth parameters results from dietary coconut oil fed to Nile tilapia 

Parameter Treatments (mean ±SD) 
Treatment 1 
(35ml/Kg) 

Treatment 2 
(70ml/Kg) 

Treatment 3 
(105ml/Kg) 

Treatment 4 
(140ml/Kg) 

Mean IW 27.79 ± 0.46 28.22 ± 0.16 27.48 ± 0.29 27.57 ± 0.96 
Mean FW 118.57 ± 10.12 126.98 ± 9.52 116.31± 7.21 122.95 ± 13.38 
Mean ISL 9.81 ±0.09 9.97 ±0.12 9.87 ±0.10 9.87 ±0.10 
Mean FSL 15.06 ±0.46 15.74 ±0.50 15.38 ±0.46 15.45 ±0.43 
WG 90.78±10.44 98.76 ± 9.50 88.83 ± 6.95 95.38 ± 12.69 
FCR 1.94 ± 0.34 2.03 ± 0.25 2.00 ± 0.23 1.80 ± 0.10 
ADG 0.80 ± 0.22 0.80 ± 0.04 0.75 ± 0.13 0.87 ± 0.13 
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Parameter Treatments (mean ±SD) 
Treatment 1 
(35ml/Kg) 

Treatment 2 
(70ml/Kg) 

Treatment 3 
(105ml/Kg) 

Treatment 4 
(140ml/Kg) 

SGR 1.61± 0.11 1.67 ± 0.09 1.60 ± 0.06 1.66 ± 0.09 
SR 95.00 ± 5.00 96.66 ± 2.88 93.33 ± 5.77 75.00 ± 18.00 

IW= Initial weight; FW= Final weight; ISL= initial standard length (cm); FSL= Final standard length 
(cm);  WG=weight gain (g); ADG=average daily gain (g/day); SGR=specific growth rate (%/day); SR= 
survival rate (%); FCR (%); 3% coconut oil (CO)=35 ml of coconut oil/Kg; 6% CO=70 ml of coconut 
oil/Kg; 9% CO=105 ml of coconut oil/Kg; 12% CO=140 ml of coconut oil/Kg. 

Table 3  Proximate analysis of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) females that fed on the  
   different levels of coconut oil 

Dietary 
coconut 
oil levels 

Proximate analysis (%) 
Crude 

Moisture 
Crude 
Protein 

Crude Lipid Nitrogen 
free 

extract 

Crude Ash Crude Fiber 

Initial 19.46±0.93 59.66±1.30 20.28±0.11 0.56±0.03 19.46±0.93 0.04±0.02 
3% 29.70±0.89 54.88±0.25 26.63±0.50 2.29±0.58 16.17±2.65 0.03±0.00 
6% 29.07±0.78 55.18±0.98 23.54±1.04 3.67±0.26 17.59±1.03 0.02±0.00 
9% 29.50±1.49 54.38±1.75 29.14±1.70 2.53±0.36 13.90±3.05 0.04±0.03 
12% 29.71±1.66 54.66±1.97 26.52±1.24 2.81±0.08 15.83±2.66 0.06±0.01 

All proximate analysis values are on dry matter. Comparisons were made between dietary 
treatments (P>0.05) and excluded initial values. 

Remarks: 3% coconut oil (CO) =35 ml of coconut oil/Kg; 6% CO=70 ml of coconut oil/Kg; 9% 
CO=105 ml of coconut oil/Kg; 12% CO=140 ml of coconut oil/Kg. 

Table 4  Reproductive parameters of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) 

Parameter Dietary coconut oil treatment levels 

Treatment 1 
(3% CO) 

Treatment  2 
(6% CO) 

Treatment  3 
(9% CO) 

Treatment 4 
(12% CO) 

GSI  0.77 ± 0.10b 2.80 ± 1.76a 0.70 ± 0.11b 2.55 ± 1.05ab 

HSI  1.48 ± 0.37 1.41 ± 0.27 1.12 ±  0.23 1.55 ± 0.20 

AF  2284.88 ± 
272.57a 

1506.53 ± 
153.70b 

1725.85 ± 
268.60ab 

1363.44 ± 
265.67b 

RF  27.33 ± 1.61a 15.16 ± 3.49b 16.21 ± 5.71b 15.31 ± 3.99b 

ED 0.63 ± 0.32c 1.83 ± 0.51a 0.73 ± 0.30bc 1.63 ± 0.26ab 
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Abbreviation: GSI=gonadosomatic index (%); HSI=hepatosomatic index (%); AF=Absolute 
fecundity (eggs); RF=Relative fecundity (eggs/ g body weight); ED=Egg diameter (mm).  

Remarks: 3% CO=30 g of coconut oil/Kg; 6% CO=60 g of coconut oil/Kg; 9% CO=90 g of coconut 
oil/Kg; 12% CO=120 g of coconut oil/Kg. 
 
Discussions 

1.Growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fed on the different 
levels of coconut oil 

The coconut oil is one of vegetable oil composed of linoleic fatty acid which has a 
potential to be substrate in mechanism of highly unsaturated fatty acid (HUFA) which can promote 
sexual maturation (Izquierdo et al., 2001; Anido et al. 2015). The growth performances of treatments 
containing coconut oil showed improvement in growth. 
This higher growth performance in coconut oil treatments gain may be because coconut oil 
provides flavour to increase feed intake as it were reported after African catfish (Clarias gariepinus) 
been fed on coconut oil fish feed (Aderolu and Akinremi, 2009).  

The optimal concentration of coconut oil may affect on the growth of Nile tilapia.  The 
6% CO coconut oil containing in feed of Nile tilapia can promote the growth, while highest growth 
of Clarias gariepinus was found after fed on diet containing 50 and 100 g/Kg coconut oil for 6 weeks 
(Aderolu & Akinremi, 2009). This phenomenon can be explained by Apraku et al. (2017) reported 
that digestibility and absorption processes depend on fish species and feed intake capacity (Apraku 
et al., 2017). Moreover, the results from treatment 6% CO confirm that linoleic acid in coconut oil 
is required for maximum growth performance of Nile tilapia which is easily absorbed for metabolic 
activities (Aderolu & Akinremi, 2009; Apraku et al., 2017).  

The change of feeding behaviour in fish can occur in the stage of development including 
the digestive process, enzyme and metabolism (Tawwab & El-Marakby, 2004).  Nile tilapia fingerling, 
herbivores can digest the phyto-materials potentially while the adults becomes feeding behavior 
to be omnivores which digestive mechanism can response to animal materials increasingly.  In this 
studies, the 4 months old fish individuals which physiological system can be changed from fingerling 
to be adult.  Additionally, Nile tilapia female can develop maturing oocyte within 3-4 months 
(Hajizadeh et al. 2008).  It may be possible that the variable adaptation of Nile tilapia can affect on 
the growth and sexual maturation.  

The different coconut oil levels did affect significantly survival rate of female Nile tilapia 
especially evident on treatment 12% CO. Thus, this result does go according previous findings that 
juvenile Nile tilapia is more sensitive to higher levels of crude lipid. It was found by Apraku et al. 
(2017) that Nile tilapia fed with 3% CO of coconut oil concentration had reduced mortality rate by 
(26.67±1.76 %). According to Apraku et al. (2017) coconut oil has antibacterial, antiprotozoal and 
antiviral properties that provide great survival rate in Nile tilapia. Lauric acid it is part of coconut oil 
fatty acid profile (Rahman, 2000) that has the ability to destroy gram-negative bacteria enhancing 
in this way immune system without compromising growth performance of Nile tilapia (Apraku et 
al. 2017). Moreover, higher levels of coconut oil can compromise steady growth in culture system 
even thou it has anti-oxidative properties that avoid deterioration (Aderolu & Akinremi, 2009). The 
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combination of fish density, feeding rate, fish feed composition and water quality management was 
not enough to ensure good water quality in fiber tanks to a level that would allow female Nile 
tilapia to survive and to grow efficiently (El-Sayed et al. 2005; Chowdhury 2011). 

5.2  Proximate analysis of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fed on the different 
levels of coconut oil 

The proximate analysis of Nile tilapia muscles revealed that the experimental diets 
composed of crude protein 54.38 - 55.18 %. The optimal protein should be considered for 
stimulating growth is 32% (El-Sayed et al. 2003). The protein requirement of Nile tilapia ranged 
from 27% to 35% (Bhujel, 2000). The fish samples may use more energy to excrete excess nitrogen 
and remain the less energy for the growth.  El-Sayed & Teshima (1992) reported that the present 
study revealed that growth were significantly low despite the fact that in body composition tests 
(muscle tissue) show evidence high rate of crude protein which indicates that protein in fish feed 
may have been used for energy (by deamination process and breakdown of carbon skeleton) as it 
was demonstrated by El-Sayed & Teshima (1992) when high dietary protein source and energy level 
in fish feed did not improve growth and feed utilization.  

Coconut oil, vegetable oil composed of saturated fatty acids in greater amount compared 
to less amount of unsaturated fatty acids. Moreover, coconut oil contains less amount of 
phospholipids (0.2%) and higher amount of triacylglycerols (95%) (Rahman, 2000).  This less amount 
of phospholipids present in dietary coconut oil affected lipid digestibility, absorption and transport 
than lipids with great amount of triacylglycerols (Babalola et al., 2012). In this way, saturated and 
monosaturated lipids in dietary coconut oil composition were not sufficient to produce enhanced 
energy through β-oxidation in order to improve growth of fish by sparing protein for fish growth. 

Ahmad et al. (2005) obtained similar significant high values for whole-body crude protein 
values when Nile tilapia were fed with 45% protein dietary fish feed which is safe to state that high 
crude protein body composition was directly proportional to dietary crude protein in fish feed.  
Assuming that the experiment fish feed of the present study were high in crude protein (29%), it 
justifies that whole-body crude lipid lower values results of present study that is in accordance 
with results of Ahmad et al. (2005) when fed Nile tilapia with 45% dietary crude protein obtained 
59.6% of protein in body composition which is slightly higher than the range crude protein in body 
composition from results of present study (54.38±1.75% - 55.18±0.98%). Results of present study 
are in accordance with El-Sayed & Teshima (1992) that have stated that optimum requirement 
level of crude protein in body composition is between 20% to 56% in several species of tilapia. 

Results of crude lipid body composition ranged from 23.54±1.04% to 29.14±1.70%. These 
results are in accordance with Ahmad et al. (2005) that found 28.5% of crude lipid body 
composition of Nile tilapia. Nonetheless, crude lipid in fish fed with coconut oil different levels 
were significant higher than initial data possibly because tilapias are able to store lipid from fish 
feed in carcass and viscera than to use it for growth (Chowdhury 2011). Whole-body crude lipid, 
crude moisture and, crude ash were affected by increasing different levels of coconut oil in fish 
feed (P>0.05). Overall, among all coconut oil different levels treatments, fish fed with coconut oil 
level of 6% CO showed better body composition in fish carcass. This suggests that at this coconut 
oil concentration is optimum for obtain whole body nutrients composition as market demands 
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possibly because there was good transfer of nutrients from experiment fish feed diet to the fish 
(Ali et al. 2000). 

3.Reproductive performances of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) females fed 
on the different levels of coconut oil 

Gonadosomatic index is one of parameter that indicate development of gonad and sexual 
maturation in fish (Bhujel, 2000; Ballestrazzi et al. 2003).  GSI values of Nile tilapia female ranged 
1.2-1.6 % (Bhujel, 2000).  The sexual maturation of Nile tilapia occurs within 3-4 months old.  GSI 
values of fish samples fed on 6% CO and 12% CO are related positively in growth performances 
(final weight, weight gain and average daily gain).  It can be explained that 6% CO and 12% CO 
treatments can stimulate growth faster than the other treatments, therefore the maturing females 
can develop the reproductive system (Ballestrazzi et al. 2003). These concentrations of coconut 
oil are attributed to the ability of this experimental diet to provide the necessary energy and 
essential fatty acids for optimal GSI (Izquierdo et al. 2001; Ghaedi et al. 2014). Ghaedi et al. (2014) 
found that the optimum lipid level for significant better GSI (11.9%) and fecundity varied between 
140 g/Kg to 180g/kg while using combination of soybean oil and fish oil in fish feed composition of 
snakehead catfish (Channa striatus) which is attributed to the ability of the experiment diet to 
provide sufficient energy and essential fatty acids. On the other hand, Ballestrazzi et al. (2003) 
reported optimum level of coconut oil to be 130g/Kg to obtain significant better GSI value of 15.6% 
in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) which were higher that results from present study GSI at 
levels of 6% CO (2.80 ± 1.76a %) and 12% CO (2.55 ± 1.05ab %) of coconut oil. This implies that 
there is an optimum crude lipid level for development of reproduction traits depending on its level 
and fish species (Izquierdo et al. 2001). 

The significant low hepatosomatic index  of the present study are in accordance with 
Cordebella et al. (2011) since female Jundia catfish (Rhamdia quelen) similarly to female Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) may had high demand of energy by female Nile tilapia during the 
vitellogenesis stage when the protein, lipid and glycogen from external source (experiment diet) 
and internal source (somatic tissues and cells) were synthesized by the liver and absorption by 
oocytes for future embryonic development. Therefore, there was no opportunity for the liver to 
increase its weight since the energy was transformed for the vitellogenesis process (Coldebella et 
al., 2011).  Freccia et al. (2014) reported reduced hepatosomatic index values in sex reversed Nile 
tilapia after ingestion of fish feed supplemented probiotic addititives and later attributed this effect 
to the nutritional aspect of the fish and their growth rate. Similarly in the case of present study, 
female Nile tilapia used their metabolic reserves like glycogen and lipid to enhance immunity 
system against adverse environment in fiber tanks in between every scheduled cleaning due to 
excess uneaten feed in tank. 

The results showed that absolute fecundity of fish fed with dietary coconut oil feed was 
significantly lower compared to control group except for treatment 3% CO and this could be due 
to the ratio n-6 and n-3. Previous studies showed that Nile tilapia requires maximum amounts of 
n-6 for growth and reproduction enhancement and minimum amounts of n-3. Watanabe (1982) 
when fed Nile tilapia with soybean oil that contains high n-6 HUFA, found that absolute fecundity 
was significantly higher. Moreover, El-Sayed & Garling (1988) reported that n-6 HUFA is required for 
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optimum growth in Tilapia zilli. This may be due to fact that  in coconut oil composition there is 
less or no amount n-6 HUFA based on lack of linoleic acid (C18:2n-6)  (Rahman, 2000; Staples et 
al. 2002). Linoleic acid (C18:2n-6) is saturated fatty acids and need to be converted into 
polyunsaturated fatty acids like arachidonic acid (ARA) (20:4n-6), EPA (20:5n-3), and DHA (20:6n-3) 
to boost reproduction performance in freshwater fish (Pettersson, 2010). The effects of arachidonic 
acid did not manifest significant reproduction performance possibly that Nile tilapia was 
accumulating linoleic acid (C18:2n-6) before ARA was being slowly reduced or converted in the fish 
in small amounts (Bell & Sargent, 2003). Another possible reason for significant low results of 
absolute fecundity might be related to inhibitory effects of linoleic acids by competing with 
arachidonic acid for the same biding enzyme prostaglandins hormone synthethase (PGHS)  resulting 
in reduction and inhibition of prostaglandins synthesis (Staples et al. 2002). 

Among the treatments, the differences in egg diameter may be explained that female Nile 
tilapia shared different nutritional state during the ovarian development, different concentration of 
essential fatty acids during maturation of ovary and also the different size of the female Nile tilapia 
broodstock (Ghaedi et al. 2014). Coconut oil contains very low amount of alpha-tocopherols 
(vitamin E) (Rahman, 2000). The vitellogenesis process that occurs in liver, triggers the production 
of vitellogenin and it accumulates in the oocytes causing gonads to increase weight and maturation 
(Agnette et al. 2014). In this same moment vitamin E (alpha-tocopherol) is also mobilized from 
peripheral tissues to the gonads without altering plasma vitellogenin content suggesting that 
vitamin E may be involved in the transport of lipoproteins during this period (Aryani et al. 2014). 
Nekoubin et al. (2012) reported that food and vitamin shortages can lead to suspension of 
vitellogenesis, resorption of oocytes and decrease fecundity in goldfish (Carassius auratus). Furiuta 
(1998) mentions that eggs production, hatching rate and larval survival are negatively affected by 
deficiency of certain nutrients as well as vitamin E. Arayani & Suharman (2015) mention that green 
catfish (Hemibagrus nemurus) fed with enriched vitamin E ranged from 150 to 450 mg/kg feed 
resulted in fecundity ranged from 23,750 to 30, 000 eggs/kg body weight. The range of vitamin E 
for Nile tilapia can be from 100mg/Kg to 600mg/Kg of fish feed resulted in 1.86% to 3.47% of GSI 
(Tacon, 1987; Grammapila et al. 2007). 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียต้านทานโลหะหนักจากตัวอย่างรากพืชและดินรอบ
รากพืชที่สามารถสร้างฮอร์โมนพืชกรดอินโดลอะซิติกได้ และทดสอบประสิทธิภาพในการส่งเสริมความยาวของราก
ข้าวฟ่างในสภาวะที่มีโลหะหนัก โดยท้าการเก็บตัวอย่างรากพืชและดินรอบรากพืชจ้านวน  14 ตัวอย่างมาคัดแยก
แบคทีเรียต้านทานโลหะหนักทั งแคดเมียม ทองแดง และตะกั่วในอาหารเลี ยงเชื อ Salts Low-Phosphate (SLP) 
และน้ามาตรวจวัดการสร้างกรดอินโดลอะซิติก ผลการศึกษาพบว่าสามารถแยกแบคทีเรียต้านทานโลหะหนักได้
จ้านวน 58 ไอโซเลท และพบว่าไอโซเลท CdRR1 ซึ่งต้านทานโลหะหนักได้ทั งแคดเมียม ทองแดง และตะกั่วสามารถ
สร้างกรดอินโดลอะซิติกได้สูงสุดได้ 261.58 ± 10.22 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเพาะเลี ยงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ส่วน
ผลการจ้าแนกสายพันธุ์โดยวิธีการหาล้าดับเบสของยีน 16S rRNA พบว่าไอโซเลท CdRR1 จัดเป็น Enterobacter 
cloacae และนอกจากนี  ยังพบว่า E. cloacae CdRR1 สามารถช่วยส่งเสริมความสามารถในการสะสมโลหะหนัก
โดยการเคลื่อนย้ายโลหะหนัก อีกทั งยังช่วยส่งเสริมความยาวของรากข้าวฟ่างหวานได้ทั งในสภาวะที่ไม่มีและมี
แคดเมียม ทองแดง หรือตะกั่ว ดังนั น จึงสามารถน้า E. cloacae CdRR1 ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเติบโต
ของข้าวฟ่างหวานในสภาวะที่มีโลหะหนักได้ 
 
ค้ำส้ำคัญ : แคดเมียม  ทองแดง  ตะกั่ว  แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช Enterobacter cloacae 
     กรดอินโดลอะซิติก 
 

Abstract 
This study aimed to isolate bacteria from plant roots and rhizosphere soil and screen them 

for heavy metal-resistance and the ability to produce indole-3-acetic acid (IAA). The efficiency of 
the selected heavy metal-resistant bacterium on promoting root elongation of Sorghum bicolor 
(L.) Moench (sweet sorghum) under heavy metal toxic conditions was evaluated. A total of 14 plant 
roots and rhizosphere soil samples were collected for isolation of cadmium, copper and lead-
resistant rhizobacteria in Salts Low-Phosphate (SLP) agar medium. Fifty eight heavy metal-resistant 
rhizobacteria were isolated and their levels of IAA produced was determined. An isolate designated 
as CdRR1 produced the highest amount of IAA (261.58 ± 10.22 µg/mL in 24 hours). Identification 
using 16S rRNA gene sequencing found that CdRR1 was classified as Enterobacter cloacae. In 
addition, E. cloacae CdRR1 promoted the ability of accumulation by transferring the heavy metal 
and also promoted root and shoot lengths of sweet sorghum in the absence and presence of 
cadmium, copper, and lead. Therefore, E. cloacae CdRR1 could be further applied for promote 
root and shoot elongation of sweet sorghum under heavy metal toxic conditions. 
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Keywords: Cadmium, Copper, Lead, Plant-growth promoting rhizobacteria, Enterobacter cloacae,  
      Indole-3-acetic acid 
 
1 Introduction 

Heavy metals accumulate in the environment for a long time and they cannot be degraded. 
Humans can take heavy metals into the body by the food chain from consuming water, edible plants, 
and aquatic animals In addition, humans are also exposed to heavy metals in many ways such as various 
manufacturing processes, the use of pesticides and fertilizers, etc. The wastewater from these processes 
often have an incorrect management system which is a major contributing factor to environmental 
contamination and effects on the livelihood of organisms (Achary et al., 2017). Phytoremediation is the 
biological process of using the plant to remove, detoxify, and contain both organic and inorganic 
contaminants in the environment (Wang et al., 2017). The efficiency of phytoremediation depends on the 
plant species, the concentration of heavy metals, and the plant growth promoting factors (Furini, 2012). 
Deng and Cao (2017) reported that the plant selection is the most important step to determine success 
or failure. In general, the plants should be resistant to the concentration of the contaminants and they 
have absorption or degradation mechanisms to change contaminants into less or non-toxic form. 

Sorghum bicolor (L.) Moench (sweet sorghum) is a monocotyledon which can produce bioethanol 
and tolerate heavy metals. Sathya et al. (2015) studied the cultivation of sweet sorghum on heavy metal 
contaminated soils for production of bioethanol by comparison of heavy metals uptake in seven 
agricultural crops. Their results showed that sweet sorghum can uptake many kinds of heavy metals such 
as lead, cadmium, zinc, and copper. It corresponded with the research of Ping et al. (2009), who reported 
that sweet sorghum can uptake many kinds of heavy metals with lead accumulating the most in leaves 
and cadmium, zinc, and cooper accumulating the most in stems. 

In addition, high heavy metal concentrations may lead to toxic effects in plants which affects the 
whole cells and plant systems such as slower growth, incomplete development, inhibition of 
photosynthesis, and root length inhibition (Zitka et al., 2013; Santala and Ryser, 2009). These effects may 
decrease the removal of heavy metals by plants. These problems could be solved by using Plant Growth-
Promoting Rhizobacteria (PGPR) The research of Prapagdee et al., (2013) reported that Micrococcus sp. 
and Klebsiella sp., indole-3-acetic acid (IAA)-producing bacteria, can promote root elongation of 
Helianthus annuus, increase dry weight, and increase cadmium accumulation  in roots and leaves. 

Therefore, this study focused on the isolation and screening of cadmium, copper or lead-resistant 
rhizobacteria which were able to produce IAA, referred to as heavy metal-resistant PGPR. Plant roots and 
rhizosphere soil samples were randomly collected from different heavy metal contaminated areas such 
as factories or landfill sites for isolation and screened for cadmium-, copper- and lead-resistant 
rhizobacteria. Isolated heavy metal-resistant rhizobacteria were screened for IAA production. The ability 
of selected heavy metal-resistant PGPR on promoting root and shoot elongation of sweet sorghum under 
heavy metals toxic conditions were evaluated.  
 
2 MATERIALS AND METHODS 

2.1 Sample collection and isolation of heavy metals-resistant bacteria 
Plant roots and rhizosphere soils were randomly collected from different heavy metal 

contaminated areas, including from Nakhon Pathom, Rayong, Suphan Buri, and Samut Songkhram 
Provinces. Plant roots were rinsed with sterile 0.85% NaCl to remove soils. Then, samples of plant root 
and rhizosphere soil were weighed and suspended in sterile 0.85% NaCl. The suspensions were spread 
on Salts Low-Phosphate (SLP) agar plates (He et al., 2010) for bacterial enumeration and spread on SLP 
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amended with either 1 mM of Cd(NO3)2, 2 mM of CuSO4 or 3 mM of Pb(NO3)2 for screening heavy metals 
resistant rhizobacteria. All plates were incubated at 30oC for 24 - 48 h. The different morphological 
colonies on SLP amended with each heavy metal were selected and streaked on SLP amended with each 
heavy metal in order to confirm the resistant ability of selected isolates.  
 

2.2 Screening of indole-3-acetic acid producing heavy metal-resistant rhizobacteria 
 The selected bacterial isolates were cultured in LB broth supplemented with 0.5 mg/mL of 
tryptophan (He et al., 2010) and incubated on an incubator shaker at 150 rpm at 30oC for 24 h. Then, the 
cultures were centrifuged at 8,000 rpm at 4oC for 10 min. One mL of cell supernatant was mixed with 2 
mL of Salkowski’s reagent (Gordon and Weber, 1951). The mixture stood at room temperature for 20 min 
and a pink color developed. The absorbance was measured at a wavelength of 530 nm using a 
spectrophotometer and the IAA concentration in the sample was determined using a calibration curve of 
IAA standards. 
 

2.3 Morphological study and identification of a selected heavy metal-resistant PGPR 
A selected heavy metal-resistant PGPR was streaked on LB agar and incubated at 30oC for 24-48 

h. Colony morphology and Gram stain was studied. The heavy metals-resistant PGPR was identified using 
16S rDNA sequencing analysis performed by the Thailand Bioresource Research Center (TBRC), National 
Center for Genetic Engineering and Biotechnology. Sequences of 16S rRNA gene were analyzed by BLASTn 
program from GenBank database (http://www.ncbi.nlm.gov).  
 

2.4 Investigation of the ability of heavy metal-resistant PGPR on root elongation under 
heavy metal toxic conditions 

Sweet sorghum seeds were surface-sterilized by soaking in 70% ethanol for 10 minutes and then 
rinsed twice with sterile distilled water (Madhaiyan et al., 2007). Heavy metal-resistant PGPR were 
inoculated in LB broth with continuous shaking at 150 rpm at 30oC for 24 h. The cultures were centrifuged 
at 8,000 rpm, 4oC for 20 min. The cell pellet was washed with sterile phosphate buffer (pH 7.0) and 
suspended with sterile phosphate buffer (pH 7.0) to give a cell density at OD600~1.0. The plant seeds were 
soaked in the bacterial cell suspension and grown in heavy metal solution at different concentrations 
(Table 1). The root elongation were observed and measured using ImageJ software (Duarte et al., 2016) 
after incubation at room temperature in dark condition for 4 days. The localization and accumulation of 
heavy metal on plant roots was observed by staining seedlings with dithizone according to the method 
previously mentioned by Shima et al., 1996. 
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Table 1 Experiment design for root and shoot elongation under heavy metal toxic conditions 

 
 
3. Results 

3.1 The number of viable bacterial cells and isolated heavy metal-resistant rhizobacteria 
from plant roots and rhizosphere soils 
 The samples of plant roots and rhizosphere soils were suspended and spread on SLP agar and 
SLP agar amended with each heavy metal. Bacterial colonies on SLP agar were counted to enumerate 
viable bacterial cells and distinct colonies on SLP agar amend with each heavy metal were selected (Table 
2).  
 
Table 2 The number of viable bacteria and isolated cadmium-, copper- and lead-resistant rhizobacteria 

Source 
Type 

Viable bacteria Selected 
Province Plant  (CFU/g) Isolates 
Nakhon Mango Soil 3.4 x 106 7 
 Pathom Tree  Root 2.7 x 107 2 
Nakhon Euphorbia Soil 2.5 x 107 3 
 Pathom decaryi Root 4.5 x 106 2 
Nakhon 

Grass 
Soil 1.0 x 107 2 

 Pathom Root 9.5 x 105 1 
Nakhon 

Grass 
Soil 1.1 x 106 3 

 Pathom Root 8.0 x 106 2 

Rayong Grass 
Soil 2.5 x 105 11 
Root 8.0 x 105 0 

Suphan Buri Rice 
Soil 1.6 x 107 8 
Root 1.1 x 107 6 

Samut 
Coconut 

Soil 7.0 x 105 5 
 Songkhram Root 3.9 x 106 6 

Total 58 
 

The results in Table 2 found that the highest viable bacteria was found in the root of a mango 
tree collected from Nakhon Pathom. The number of viable bacteria in plant roots and rhizosphere soils 
of each plant were rather similar. A total of 58 isolates were selected from SLP agar amended with each 
heavy metal and re-streaked on SLP agar amended with each heavy metal in order to confirm the heavy 
metal resistant ability of selected isolates.  
 

HM Conc. Trt. S. bicolor HM Conc. Trt. S. bicolor HM Conc. Trt. S. bicolor 
Cd2+ 0 mg/L TS 1 seed + PO4 Cu2+ 0 mg/L TS 13 seed + PO4 Pb2+ 0 mg/L TS 25 seed + PO4 

TS 2 seed + CdRR1 TS 14 seed + CdRR1 TS 26 seed + CdRR1
0.5 mg/L TS 3 seed + PO4 0.5 mg/L TS 15 seed + PO4 10 mg/L TS 27 seed + PO4 

TS 4 seed + CdRR1 TS 16 seed + CdRR1 TS 28 seed + CdRR1
1 mg/L TS 5 seed + PO4 1 mg/L TS 17 seed + PO4 25 mg/L TS 29 seed + PO4 

TS 6 seed + CdRR1 TS 18 seed + CdRR1 TS 30 seed + CdRR1
5 mg/L TS 7 seed + PO4 5 mg/L TS 19 seed + PO4 50 mg/L TS 31 seed + PO4 

TS 8 seed + CdRR1 TS 20 seed + CdRR1 TS 32 seed + CdRR1
10 mg/L TS 9 seed + PO4 10 mg/L TS 21 seed + PO4 75 mg/L TS 33 seed + PO4 

TS 10 seed + CdRR1 TS 22 seed + CdRR1 TS 34 seed + CdRR1
50 mg/L TS 11 seed + PO4 50 mg/L TS 23 seed + PO4 100 mg/L TS 35 seed + PO4 

TS 12 seed + CdRR1 TS 24 seed + CdRR1 TS 36 seed + CdRR1
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3.2 Production of IAA from isolated heavy metal-resistant rhizobacteria 
A total of 58 isolates of heavy metal-resistant rhizobacteria were cultured to determine IAA 

production. The results found that most isolates of heavy metal-resistant rhizobacteria produced low IAA 
levels at 1 – 50 µg/mL [62.1%]. Only one isolate produced a relatively high IAA level of 261 . 5 8  ±  1 0 . 2 2 
µg/mL and this isolate was designated as CdRR1 (Table 3). Isolate CdRR1 was isolated from a rice field in 
Suphan Buri province. It was resistant to cadmium, copper and lead and produced IAA; therefore, it was 
referred to as a heavy metal-resistant PGPR and selected for further experiments.  
 
Table 3 The number of heavy metal-resistant rhizobacteria produced IAA 

Level of IAA production (µg/mL) No. of isolates [%] 
0 20 [34.5] 

1 - 50 36 [62.1] 
51 - 100 1 [1.7] 
> 100 1 [1.7] 
Total 58 [100] 

  
3.3 Characteristics of a selected heavy metals-resistant PGPR 

 Isolate CdRR1 was streaked on LB agar and incubated at 30oC for 24 – 48 h. Colonies were small, 
white-gray color, circular shaped, and had a smooth surface. The results of Gram stain found that CdRR1 
was a Gram-negative, rod-shaped bacterium (Figure 1). 
 

    
Figure 1 Cell morphology and Gram stain of isolate CdRR1 observed under the light microscope at 

1000X magnification 
 

The identification of CdRR1 was performed using 16S rDNA sequencing analysis. The results found 
that CdRR1 are closely related to Enterobacter cloacae subsp. dissolvens [99.73% identity] (accession 
number Z96079).  

 
3.4 The ability of a selected heavy metal-resistant PGPR on promoting root and shoot 

elongation under heavy metal toxic conditions 
After cultivation sweet sorghum seeds with and without bacterial inoculated in heavy metal 

solutions, the results in Figure 2 found that the roots and shoots of sweet sorghum can grow well under 
low concentrations of cadmium, copper and lead; however, their growth was inhibited at high 
concentrations of heavy metals. The root and shoot lengths of sweet sorghum seeds with bacterial 
inoculation were higher than those without bacterial inoculation in all heavy metals, in particular at low 
heavy metal concentrations. Our results indicated that E. cloacae CdRR1 can promote the root and shoot 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

462 

lengths of sweet sorghum under heavy metal toxic conditions because it produced IAA which is essential 
for plant growth. The digital photographs of the roots and shoots of sweet sorghum with and without 
bacterial inoculation under absence and presence of heavy metals are presented in Figure 3. The results 
found that the lengths of roots and shoots with E. cloacae CdRR1 inoculation and without bacterial 
inoculation from observation were different. In addition, E. cloacae CdRR1 increased the number of lateral 
roots, even when the primary root was still short under high heavy metal concentrations. 
           (A)                (B) 

       
           (C)                (D) 

       
           (E)                (F) 

       
Figure 2 Root and shoot lengths of sweet sorghum with and without bacterial inoculation after 4 days of 
cultivation in each concentration of heavy metals. (A) = Shoot lengths of S. bicolor in cadmium solution, 
(B) = Root lengths of S. bicolor in cadmium solution, (C) = Shoot lengths of S. bicolor in copper solution, 
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(D) = Root lengths of S. bicolor in copper solution, (E) = Shoot length of S. bicolor in lead solution and (F) 
= Root length of S. bicolor in lead solution. 
 
            (A)               (B) 

       
 

    (C) 

 
Figure 3 Seedlings of sweet sorghum with and without bacterial inoculation after 4 days of cultivation in 
different concentrations of heavy metal solution. (A) = S. bicolor with and without CdRR1 in 0, 0.5, 1, 5, 
10, and 50 mg/L of cadmium solution, (B) = S. bicolor with and without CdRR1 in 0, 0.5, 1, 5, 10, and 50 
mg/L of copper solution, and (C) = S. bicolor with and without CdRR1 in 0, 10, 25, 50, 75, and 100 mg/L 
of lead solution. 
 

When exposed to dithizone, the cadmium, copper, and lead that accumulated in plant tissues 
formed orange, black and red colored chelates, respectively. The results of heavy metal localization and 
accumulation in seedlings after staining found that, in the absence of CdRR1, cadmium was localized and 
accumulated in root and shoot tissues but was found only in root tissues after CdRR1 inoculation. In the 
absence of CdRR1, copper was localized and accumulated in root and crown root tissues but was found 
in shoot tissues after CdRR1 inoculation. Lead was localized and accumulated in root hair tissues in the 
absence of CdRR1, but can uptake into root tissues after CdRR1 inoculation. Interestingly, seedlings with 
E. cloacae CdRR1 inoculation in cadmium solution were promoted the ability to accumulate cadmium in 
root tissues. In addition, in copper and lead solution, seedlings with E. cloacae CdRR1 inoculation were 

With bacteria 

No bacteria No bacteria 

With bacteria 

With bacteria 

0       0.5     1      5   10    50 0      0.5      1       5   10   50 

0    10   25  50   75  100 

No bacteria 
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promoted the ability to accumulate heavy metals by transference to shoot tissues. However, E. cloacae 
CdRR1 inoculation also supported longer root lengths of seedlings with bacterial inoculation than root 
lengths without bacterial inoculation. 

 

   
 

   
 

   
Figure 4 Seedlings of sweet sorghum with and without bacterial inoculation after 4 days of cultivation in 
each concentration of heavy metals and stained with dithizone observing under the stereomicroscope at 
9X and 40X magnifications. A = cadmium solution, B = copper solution, and C = lead solution. 
 
4. Conclusion and discussion  
 A total of 58 isolates of heavy metal-resistant rhizobacteria were isolated from the plant roots 
and rhizosphere soils. One isolate, namely CdRR1, produced the highest relative IAA concentration and 
was resistant to cadmium, copper and lead. It is a rod-shaped and Gram-negative bacterium and was 
classified as Enterobacter cloacae. Levinson and Jawetz (2000) reported that E. cloacae belongs to 
Enterobacteriaceae family which is a large family of Gram-negative bacteria. Its colony characteristics are 
smooth, convex with entire margins, moist, and shiny (Freeman, 1985). Moreover, Enterobacteriaceae 
family has been reported to produce IAA (Ghosh et al., 2015; Pramanik et al., 2018; Mitra et al., 2018; 
Carlos et al., 2016; Bose et al., 2016) and also has enhanced tolerance to salt stress (Li et al., 2017). This 
organism is generally found in the environment and also found in human intestine. In addition, E. cloacae 
CdRR1 can promote the ability of accumulation of heavy metals by transferance and also promoted the 
root and shoot lengths of sweet sorghum under both the absence and presence of cadmium, copper and 
lead toxic conditions. 
 
  

0 mg/L 10 mg/L 10 mg/L with bacteria 

0 mg/L 10 mg/L 10 mg/L with bacteria 

0 mg/L 75 mg/L 75 mg/L with bacteria 

A 

B 

C 
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ประเทศไทยมีการน้าเข้ากะหล่้าปลีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มากที่สุดเป็นสินค้า 
ติดอันดับ 10 อันดับสูงสุดของสินค้าน้าเข้า และเป็นพืชที่มีการใช้สารเคมีในการผลิตมาก ดังนั นการท้าการวิจัยใน
ครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการผลิตกะหล่้าปลีในเขตเมืองปากซอง แขวงจ้าปาสัก  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ก้าหนดระเบียบวิธีวิจัย เป็น 2 วิธี ดังนี  1) ข้อมูลทุติยภูมิ และ 2) การเก็บข้อมูลปฐม
ภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตัวอย่างผู้ปลูกกะหล่้าปลี การเก็บตัวอย่างดินและพืช เพื่อวิเคราะห์ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน และสารเคมีตกค้างในกะหล่้าปลี เก็บตัวอย่างเลือดของเกษตรกรในพื นที่ที่ปลูกกะหล่้าปลี  
พบว่า การปลูกกะหล่้าปลีในแขวงจ้าปาสัก ได้ถูกก้าหนดให้ปลูกได้ในพื นที่เมืองปากซอง ซึ่งมีการแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 10 กลุ่มเมือง โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกร จ้านวน 12 หมู่บ้าน มาจาก 5 กลุ่มเมือง คือ บ้านหลัก 48  บ้าน
หนองยาเทิง บ้านห้วยซัน  บ้านภูมอน บ้านเสดคด บ้านหนองหินขาว บ้านกาตวด บ้านทุ่งเสด บ้านลิเจือง  
บ้านหนองสูง บ้านหลัก 11 และบ้านหลัก 15  และพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปลูกมากกว่า  
5 ปี โดยได้ความรู้ในการปลูกจากพ่อแม่ เมล็ดพันธุ์ซื อจากบริษัทเอกชน เป็นพันธุ์อายุ 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน 
สามารถปลูกปีละ 2-3 ครั ง มีระบบการปลูก มี 2 ระบบ คือ ระบบพืชแซม (แปลงกาแฟ)  และระบบปลูกการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ความอุมสมบูรณ์ของดิน พบว่า ความเป็นกรด-ด่างของดิน 6.5  อินทรียวัตถุ   6.9 %  ฟอสฟอรัส 13.4 
ppm  แต่พบปริมาณโพแทสเซียมในปริมาณต่้า (16.4 ppm K2O) ปัจจัยที่เป็นต้นทุนการผลิตกะหล่้าปลี ที่ส้าคัญ 
ปุ๋ยเคมี  สารก้าจัดแมลง สารก้าจัดวัชพืช  เป็นสารเคมีส้าหรับก้าจัดโรคและแมลง ร้อยละ 92  มีกลุ่ม  
Avermectin B1 (อะบาเม็กติน) กลุ่ม Pyrethroid (lambda-cyhalothrin; คาราเต้) และ กลุ่ม Organophosphate 
(คลอร์ไพริฟอส ; โพเดียม 400) และสารก้าจัดวัชพืช ร้อยละ 8 ใช้มากที่สุดคือ ไกลโฟเสต และพาราควอท  
การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในกะหล่้าปลี ด้วยชุดทดสอบ (GT) พบปริมาณสารตกค้างในกะหล่้าปลีของทุกหมู่บ้าน 
อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แต่ต้องเฝ้าระวัง ส่วนผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด พบว่า อยู่ในเกณฑ์มีความเสี่ยง และ
ยังตรวจพบเด็กอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ดังนั น ขอเสนอแนะให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และเพิ่มปริมาณปุ๋ย
โพแทสเซียม รวมทั งควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและระมัดระวังทั งต่อตนเอง 
และสิ่งแวดล้อม 
 
ค้ำส้ำคัญ :  กะหล่้าปลี สารเคมตีกค้างในเลือดเกษตรกร  สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 
 

Abstract 
Thailand imports cabbage from the Laos People's Democratic Republic in the most top 10 

items of imported goods. Cabbage used many chemicals in the line of production. Therefore, in 
this research aims to study the production of cabbage in the area of southern Laos. Data collected 
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from 2 sources; 1) secondary data, and 2) the primary data, depth interviews with a sample of 
cabbage growers. The soil samples and plants were analyzed for the fertility of the soil and 
pesticide residues in the cabbage. Blood samples of local farmers were also determined pesticide 
residues. Cabbage was planted in Paksong district, Champassak Province. Pakson district is 
administratively divided into 10 groups. This study was sampled farmers from 12 villages of five 
groups. Cabbage seed purchased from private companies. Cabbage was harvested 2.5 to 3 months 
and grown 2-3 times per year with two types of cropping system as monocropping and 
intercropping with coffee systems.  Soil fertility showed highly fertile soil, pH = 6.5, 6.9% organic 
matter, 13.4 ppm P2O5, but low potassium (16.4 ppm K2O).  Important cost factors were chemical 
fertilizers, insecticides and herbicides.  Chemical fertilizers were popular in 6 formulas (15-15-15, 
16-20-0, 46-0-0, 16-8-8, 16-16-8, 16-16-16). Chemicals for pest control, disease and insect controls 
were higher (92%; Avermectin B1 group (Abamectin), Pyrethoid group (lambda-cyhalothrin; Karate) 
and Organophosphate group (chlopyrifos; Podium 400), than weed control (8%; glyphosate and 
paraquat). Monitoring of pesticide residues in the cabbage (a series of tests GT) found safe but 
surveillance in all sampling areas.  The chemical residues in the blood of farmers found considered 
risky. Unfortunately, chemical residues in children blood also found at risk. From this study, 
suggestion that should be reduce in nitrogen and increase in potassium fertilizers and should be 
train the farmer to use safety chemical for both environment and themself. 
 
Keywords : Cabbage, chemical residues in farmer’s blood, Loas PDR. 
  
บทน้ำ 

 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการซื อขายระหว่างประเทศกันมาช้านาน โดยไทยได้

น้าเข้าสินค้าประเภทผักมาจากลาว ในมูลค่า 10 อันดับสูงสุดของสินค้าน้าเข้า ซึ่งกะหล่้าปลีเป็นพืชที่มีการน้า เข้าจากลาว
มากที่สุด จากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ รายงานการน้าเข้าพืชวงศ์กะหล่้ามีปริมาณเพิ่มขึ นทุกปี จาก 254 ล้านบาท ในปี 
2550 เป็น 419 ล้านบาท  ในปี 2552  

ที่มา (http://www.chongmekcustoms.com/default.asp?content=contentdetail&id=16131) 
ทิพกร และนิวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาสภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกกะหล่้าปลี ในแขวง

หลวงพระบาง พบว่าเกษตรกรร้อยละ 44.2 ท้าสวนกะหล่้าปลีเป็นอาชีพหลัก พื นที่ปลูกเฉลี่ย 0.29 เฮกตาร์ต่อครัวเรือน แต่
เกษตรกรยังขาดความรู้ในการปลูก การใช้สารเคมีควบคุมแมลงและศัตรูพืชอื่นๆ อย่างถูกต้อง และพบว่า เกษตรกรมี
พฤติกรรมการใช้สารเคมีแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ คือในกลุ่มเกษตรกรที่มีพื นท่ีขนาดใหญ่มีแนวโน้มมีการปฏิบัติ
ถูกหลักวิชาการ มากกว่ากลุ่มที่มีพื นที่ขนาดเล็ก ส่วนการปลูกกะหล่้าปลีในลาวใต้ ซึ่งมีพื นที่ปลูกที่ส้าคัญอยู่ 3 แขวง คือ 
จ้าปาสัก สาละวัน และเซกอง ผลผลิตจาก 3 แขวงนี ส่งออกมายังประเทศไทยผ่านด่านสากลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  
แล้วจึงส่งต่อไปยังตลาดสี่มุมเมืองรอบกรุงเทพมหานคร เฉลี่ย 300 ตันต่อวัน 

ประเทศไทยได้มีการส้ารวจผลตกค้างของสารเคมีในผักยอดนิยมในหมู่ผู้บริโภค 8 ชนิด คือ กะหล่้าปลี คะน้า 
ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ผักชี และพริก ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ตลาดสด และรถเร่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 
2554 พบปริมาณสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรปถึง 40 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะสารเคมีจ้าพวก
คาร์โบฟูแรน เมทโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ซึ่งสอดคล้องกับผลส้ารวจของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่
พบว่าผักสดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 359 ตัวอย่าง ทั งที่ได้รับเครื่องหมายปลอดสารพิษ และไม่มีเครื่องหมาย ถึง
ร้อยละ 51.8 และ 63.7 ตามล้าดับ(www.thaipan.org/)  ดังนั นในการลดปัญหาเกี่ยวกับการตกค้างของสารเคมีที่เกิน
มาตรฐานจึงควรมีการศึกษาหาสาเหตุทั งด้านผู้ผลิตและทางด้านการตรวจสอบของฝ่ายผู้ซื อเพื่อจะได้ลดปริมาณ หรือช่วย
ป้องกันไม่ให้มีการใช้สารเคมีจนมีผลตกค้างในพืชผักต่อไป การท้าการวิจัยในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการผลิต

http://www.chongmekcustoms.com/default.asp?content=contentdetail&id=16131
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กะหล่้าปลีในแขวงจ้าปาสัก และศึกษาผลตกค้างของสารเคมีในผลผลิตและในเลือดของเกษตรกร โดยการท้าวิจัยเชิงส้ารวจ
ข้อมูลพื นฐานการผลิตกะหล่้าปลี ผลตกค้างของสารเคมีในกะหล่้าปลี รวมทั งสุขภาพของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่้าปลี 
ส่วนข้อมูลที่ได้นั นได้น้าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS)เข้ามาช่วยในการสรุปผล
การด้าเนินงาน ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลใน GIS อ้างอิงกับพื นผิวโลกโดยตรง มีค่าพิกัดหรือมีต้าแหน่งจริงบนพื นโลกหรือในแผนที่ 
เช่น ต้าแหนง่จุดส้ารวจ ถนน  
 
วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาครั งนี เป็นการศึกษาเชิงส้ารวจพรรณนา (Descriptive study) มีวิธีการด้าเนินการศึกษาแยกตามล้าดับ
วัตถุประสงค์ดังนี  การศึกษาสภาพการผลิตและศึกษาการใช้สารเคมีเพื่อการผลิตกะหล่้าปลีในแขวงจ้าปาสัก และผลการใช้
สารเคมีในการผลิตกะหล่้าปลีในแขวงจ้าปาสัก 
ก. กำรรวบรวมสภำพกำรผลิตกะหล่้ำปลี ได้ก้ำหนดระเบียบวิธีวิจัย แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี   

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการตรวจสอบจากเอกสารที่มีอยู่ทั งทางบทความทางวิชาการ รายงานการ
วิจัย บทความจากสื่อออนไลน์ ฯลฯ 

2. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตัวอย่างผู้ปลูกกะหล่้าปลี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
การเก็บตัวอย่างดินและพืช ตัวอย่างเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่้าปลี และถ้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมีความ
คลาดเคลื่อนมาก ได้วางแผนการเก็บซ่อมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในประเด็นที่มีปัญหา   

 
2.1 การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่้าปลี การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ( semi-structure 

interview) เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ้านวนประชากรใช้วิธีคัดเลือกโดยใช้สูตร  Taro Yamane  
(บุญธรรม, 2543) ดังนี   

 𝑛   =      
N

1+N(𝑒)2 )
     

เมื่อ n = จ้านวนตัวอย่าง  
N = จ้านวนประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของตัวอย่าง 

 
การศึกษาครั งนี ยอมใหม้ีความคลาดเคลื่อนของตัวอย่าง ในการสุ่ม รอ้ยละ 10  

 
เมืองปากซอง มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 10 กลุ่มเมือง ได้ท้าการสุ่มมา 5 กลุ่มเมืองที่มีพื นที่การปลูก

กะหล่้าปลีมาก เพื่อท้าการเก็บเข้าเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณด์้วยแบบสอบถาม เกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษา ปุ๋ย การใช้
สารเคมี จ้านวน 12 หมู่บ้าน 165 ครัวเรือน  

2.2 การสุ่มเก็บตัวอย่างดินและกะหล่้าปลี ท้าการเก็บตัวอย่างใน 2 ฤดูปลูก ในแปลงของเกษตรกรเพื่อ
ท้าการตรวจวัดสารตกค้างในกะหล่้าปลดี้วยชุดทดสอบ (GT) และตรวจหาความอุดมสมบูรณข์องดิน (ความเป็นกรด-ด่าง 1:1 
ดินต่อน ้ากลั่น w/v, อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน วิธี Bray II และ โพแทสเซียมที่ละลายน ้าได้ ด้วยน ้ายา
สกัด NH4OAc 1N pH 7; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553)  โดยการสุ่มตัวอย่างดิน และกะหล่้าปลี มาแปลงละ 2 จุด จาก 8 หมู่บ้าน  

 
ข. กำรศึกษำกำรใช้สำรเคมี และผลตกค้ำงของสำรเคมีในผลผลิต และในเลือดของเกษตรกร 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นนี  แบ่งที่มาของข้อมูลเป็น 3 ฝ่าย คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้
สารเคมีของเกษตรกร และการตรวจวัดปริมาณสารตกค้างในกะหล่้าปลี และในเลือด ดังรายละเอียดต่อไปนี  

กำรด้ำเนินกำรตรวจสำรเคมีตกค้ำงในกะหล่้ำปลี   
การสุ่มกะหล่้าปลีในแปลงปลูกของเกษตรกรท้าการสุ่มใน 3 กลุ่มเมือง จ้านวน 8 หมู่บ้าน คือ กลุ่มเมืองที่ 6 มี 

บ้านกาตวด บ้านทุ่งเสด ลิเจือง และบ้านหนองสูง กลุ่มเมืองที่ 10 คือบ้านหลัก 11 และบ้านหลัก 15 และกลุ่มเมืองที่ 2 คือ
บ้านหนองหินขาว และบ้านห้วยซัน  หมู่บ้านละ 2 ตัวอย่าง รวมตัวอย่าง จ้านวน 16 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่สุ่มจากแปลงจะเก็บ
รักษาไว้ในถังน ้าแข็ง เมื่อกับถึงที่พักจะท้าการตรวจวิเคราะห์ ตามวิธีการตรวจโดยอาศัยหลักการของ โคลีนเอสเตอเรส  
อินฮิบิช่ัน เทคนิค (ส้านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข, 2553) ตรวจระดับความเป็นพิษ



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ของสารพิษตกค้างกลุ่มสารประกอบฟอสเฟต และ/หรือสารคาร์บาเมท และหรือ/สารพิษอื่นๆ ที่มีผลต่อหลักการนี   
โดยปริมาณสารพิษเดี่ยวหรือสารพิษหลายชนิดรวมกัน จะยอมให้มีปริมาณตกค้างในผักไม่เกินค่าที่มีผลท้าให้เอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสมีประสิทธิภาพการท้างานลดลงตั งแต่ร้อยละ 50 ขึ นไป (I50%) 
 กำรด้ำเนินกำรตรวจสำรเคมีตกค้ำงในเลือดเกษตรกร 

การคัดเลือกผู้ที่จะตรวจ เริ่มต้นด้วยความสมัครใจ ในครั งนี ได้เข้าท้าการตรวจใน 11 หมู่บ้านที่สะดวกและให้ความ
ร่วมมือ โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลแขวงจ้าปาสัก และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมาช่วยในการตรวจ และมี
เจ้าหน้าท่ีแผนกกสิกรรมมาเป็นผู้ประสานงานและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  

กำรตรวจหำเอ็นไซม์คลอรีนเอสเตอเรสโดยใช้กระดำษทดสอบพิเศษ 
หลักการตรวจหาเอ็นไซม์คลอรีนเอสเตอเรสในภาคสนาม สามารถตรวจการท้างานของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน

น ้าเลือด (Psuedocholinesterase) ซึ่งจ้าลองวิธีการตรวจให้เกิดบนกระดาษทดสอบ Reactive paper ใช้เวลาในการตรวจ 
7 นาที ปัจจุบันกระดาษทดสอบนี ใช้ในการจัดบริการเชิงรุกเพื่อตรวจคัดกรองการแพ้พิษสารก้าจัดศัตรูพืช โดยมีองค์การ
เภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตและจ้าหน่าย 

ขั นตอนกำรตรวจคัดกรอง 
การตรวจคัดกรองท้าโดยการเจาะเลือดจากปลายนิ วของเกษตรกร หรือผู้มีความเสี่ยง  แล้วใช้หลอดคาปิลารี 

(capillary tube) ที่เคลือบ heparin ดูดเลือดไว้เกือบเต็มหลอด ท้าการอุดปลายหลอดด้านที่ไม่มีขีดแดงด้วยดินน ้ามันแล้ว
น้าไปตั งทิ งไว้หรือใช้เครื่องปั่นให้มีการแยกส่วนระหว่างเซลล์เม็ดเลือดแดง  และซีรั่ม หลังจากตั งทิ งไว้จนได้ซีรั่ม แยกชั น
ชัดเจนจึงหักหลอดคาปิลารีตรงส่วนแยกระหว่างเม็ดเลือดและซีรั่ม  แล้วน้าซีรั่มมาหยดในกระดาษทดสอบรอให้ซีรั่มท้า
ปฏิกิริยา 7 นาทีก่อนอ่านผลโดยดูการเปลี่ยนสีของกระดาษทดสอบ การแปลผลเทียบกับแผน่สี มาตรฐานแบ่งได้ 4 ระดับคือ  

 
สีเหลือง แสดงระดับปกต ิหรือระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 หน่วยต่อ 

มิลลิลิตร 
สีเหลืองอมเขียว แสดงระดับปลอดภัย หรือระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 

87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร 
สีเขียว แสดงระดับมีควำมเสี่ยง หรือระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 75 แต ่

ไม่ถึง 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร 
สีเขียวเข้ม แสดงระดับไม่ปลอดภัยหรือระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสมีค่าต่้ากว่า 75 หน่วยต่อ 

มิลลิลิตร 
 
ผลกำรศึกษำ 

เกษตรกรในพื นท่ีศึกษาส่วนใหญ่มอีายุเฉลี่ยประมาณ 43 ปี อาชีพหลักเป็นชาวสวน ปลูกผัก โดยใช้แรงงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานในครอบครัว มีประสบการณ์ในการปลูกมาแล้วมากกว่า 5 ปี แหล่งความรู้ในการปลูกไดม้าจากพ่อแม่ และ
ญาติพี่น้อง เมล็ดพันธ์ุซื อจากบริษทัเจี๋ยไต๋ และ/หรือบริษัทปลาทอง การปลูกกะหล่้าปลี เริ่มจากการเตรียมกล้า ไถเตรียมดิน 
ปลูกและการดูแลรักษา ระยะปลกู ประมาณ 30 x 30 เซนติเมตร การใส่ปุ๋ยนิยมใส่ปุ๋ยเคมรี่วมกัน มากกว่า 1 สูตร เน้นสูตร
ปุ๋ยเคมีที่ไนโตรเจน สูงเป็นหลัก ทา้การใส่ปุ๋ย 3 ครั ง คือพร้อมปลูก ใส่อีกครั ง 2 ครั งห่างกัน 2 สัปดาห์  เก็บเกี่ยว เมื่ออาย ุ 
2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน โดยเลือกเก็บต้นที่เจรญิได้ขนาด อายุประมาณ 2-3 เดือน ปลูกปลีะ 2-3 ครั ง พื นที่ปลูกประมาณ  
0.5-2.0 เฮกตาร์ต่อครัวเรือน ระบบการการปลูกกะหล่้าปลี มรีะบบปลูก เป็นพืชแซมกาแฟ  และปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว 
เกษตรกรทุกรายมีพื นท่ีถือครองมากกว่า 1 แห่ง และมีแปลงกาแฟเป็นพืชหลัก  

1. ปริมำณธำตุอำหำรในดิน  
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อน้ามาวิเคราะห์หาความอดุมสมบูรณ์ของดิน ได้ท้าการสุ่มตัวอย่างดินจาก 8  หมู่บ้านคือ 

ทุ่งเสด หลัก 11 กาตวด หลัก 15 หนองสูง ลิเจือง หนองหินขาว และห้วยซัน เพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
อินทรียวัตถุ (Organic matter: %OM) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ (Available phosphate, ppmP2O5) และ 
โพแทสเซียมที่ละลายน ้าได้ (Extractable Potassuim, ppmK2O) (ตารางที่ 1) แล้วน้าค่าที่ได้ไปแสดงการกระจายตัวของแต่
ละค่า (ภาพท่ี 1) 
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ตำรำงที่  1   ผลการวิเคราะหค์ุณสมบัติทางเคมีบางประการของดินจากแหล่งผลิตกะหล่้าปลีในเมืองปากซอง แขวงจ้าปาสัก 
ล้ำดับ ชื่อบ้ำน pH Organic Matter 

(%) 
Available P 

(ppm) 
Extractable K 

(ppm) 
1 ทุ่งเสด 7.0 11.9 11.3 11.9 
2 หลัก 11 6.9 8.5 12.3 14.9 
3 กาตวด 7.0 14.2 3.8 18.6 
4 หลัก 15 6.9 11.4 5.8 15.2 
5 หนองสูง 6.7 16.2 13.8 20.7 
6 ลิเจือง 6.8 15.5 16.4 15.1 
7 หนองหินขาว 7.3 10.6 18.1 22.3 
8 ห้วยซัน 6.7 15.1 17.8 13.7 

   เฉลี่ย 6.9 12.4 12.9      16.6 
 
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ท่ี 6.7 ถึง 7.3 (ตารางที่ 1) ค่า pH ของดินมีผลทั งทางตรงและทางอ้อมต่อการเจรญิเติบโต

ของพืชความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารตา่งๆ ในดินที่พืชจะดึงดูดเอาไปใช้ได้ง่ายและมากน้อยแค่ไหน ขึ นอยู่กับสภาพหรือ
ระดับ pH ของดิน เป็นอย่างมาก ธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดินจะคงสภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ง่าย และมีปริมาณมากที่ pH 
ช่วงหนึ่ง ถ้าดินมี pH สูงหรือต่้ากว่าช่วงนั นๆ ก็เปลี่ยนสภาพเป็นรูปที่พืชจะดึงดูดเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ยาก เช่น ธาตุ
ฟอสฟอรัส จะอยู่ในรปูของสารละลายที่พืชดึงดูดไปใช้ได้ง่าย เมื่อดนิมี pH อยู่ระหว่าง 6.0-7.0 ถ้าดินมี pH สูง หรือต่า้กว่า
ช่วงนี  ความเป็นประโยชน์ของธาตุ ฟอสฟอรัสในดินก็ลดน้อยลง(ไทยเกษตรศาสตร์, 2556)  ดังนั น ดินในบริเวณพื นท่ี
ศึกษามีปริมาณความถี่ของ pH ที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับเป็นกลาง (6.7-7.0) 

อินทรียวัตถุ (Organic matter; OM) 
 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน อยู่ท่ี 8.5-16.2 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) อินทรีย์วัตถุในดินนั น ม ี3 หน้าท่ีหลักคือ 1.หน้าท่ี
ทางด้านอาหารพืช เป็นแหล่ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ส้าหรับการเจรญิเติบโตของพืช 2.หน้าท่ีทางด้านชีววิทยามีผลอย่างมาก
ต่อการท้างานของจุลินทรีย์ในดิน และ3.หน้าท่ีทางด้านฟิสิกส์ และเคมี-ฟิสิกส์ คือการช่วยเสริมโครงสร้างดินใหด้ีขึ น เพิ่ม
อากาศและกักเก็บความชื นและเพิม่ประจคุวามสามารถของดินในการแลกเปลี่ยนเกลือ แร่ธาตุ และการปรับสมดลุกรด-ด่าง 
ดังนั นดินในเขตพื นท่ีศึกษานั น จึงมีอินทรียวัตถุในปริมาณทีสู่งมาก (มากกว่า 4.5 เปอร์เซ็นต์; กรมพฒันาที่ดิน, 2553) แต่
เกษตรกรกย็ังคงเลือกที่จะมีการใสปุ่๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารทั งที่ในพื นท่ีปลูกมีอยู่แล้วซึ่งอาจเกิดจากเกษตรกรขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการปุ๋ยอย่างถูกต้อง 

ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available phosphate, ppmP2O5) 
จากตารางที่ 1 ปริมาณ P2O5 ในพื นที่ศึกษาตรวจวัดได้ 3.8 – 18.1 ppm จัดอยู่ในระดับปานกลาง (10-25 ppm; 

กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553) แม้ว่าธาตุ ฟอสฟอรัส อาจจะไม่มีความจา้เป็นส้าหรับการเจรญิเตบิโตของกะหล่้าปลี แต่ก็เป็นธาตุ
อาหารที่ไมส่ามารถขาดไดเ้นื่องจาก มีความสา้คัญในการช่วยให้พืชตั งตัวได้เร็วขึ นในช่วงแรก ๆ ของการ เจรญิเติบโต ช่วยให้
ผักแก่และเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ นและมรีสดีขึ น (ไทยเกษตรศาสตร์, 2556) 

โพแทสเซียมที่ละลำยน ้ำได้ (Extractable Potassium, ppmK2O) 
จากตารางที่ 1ปริมาณของ K2O ที่สกัดได้จากดินในพื นที่ศึกษามีมากที่สุดที่บ้านหนองหินขาว และบ้านหนองสูง 

ปริมาณ โพแทสเซียมในพื นที่ศึกษาตรวจวัดได้ประมาณ 11.9-22.3 ppm จัดอยู่ในระดับต่้า (ค่าน้อยกว่า 60 ppm; กรม
พัฒนาที่ดิน, 2553) ซึ่งธาตุ K เป็นธาตุที่มีความส้าคัญอย่างมากต่อขบวนการสังเคราะห์และการเคลื่อนย้ายแป้งในพืช
โดยเฉพาะพืชผักประเภทหัวต้องการโพแทสเซียมสูงมากกว่าพืชผัก ประเภทอื่น พืชผักที่กินใบและต้นต้องการโพแทสเซียม
ไม่น้อยไปกว่าไนโตรเจน เพราะ โพแทสเซียมท้าให้คุณภาพของผักดีขึ น เช่น ช่วยให้ต้นกะหล่้าปลีห่อปลีได้ดี ปลีมีน ้าหนัก
มาก เนื อแน่น เป็นเงาน่ารับประทาน ปรุงอาหารได้อร่อยกว่าผักที่ขาดโพแทสเซียม พืชผักประเภทกินใบที่ได้รับปุ๋ย
โพแทสเซียมเต็มที่ เมื่อตัดส่งตลาดจะไม่เหี่ยวเฉาง่าย มีการสูญเสียน ้าหนักระหว่างการขนส่ง (ไทยเกษตรศาสตร์, 2556)  
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ปริมำณธำตุอำหำรในกะหล่้ำปล ี
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในกะหล่้าปลีที่สุ่มเก็บจากพื นท่ีส้ารวจการปลูกกะหล่้าปลี เมือง

ปากซอง แขวงจ้าปาสัก พบว่า กะหล่้าปลีมีปริมาณไนโตรเจนและปรมิาณฟอสฟอรัสในส่วนต้น พบปริมาณอยู่ในเกณฑ์ระดบั
มาตรฐาน(4.23 และ 0.34 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ; University of Alaska Fairbanks,  2015) ส่วนโพแทสเซียมที่พบใน
กะหล่้าปลีพบว่ามีปริมาณธาตุนี ในส่วนต้น (โพแทสเซียมในต้น 2.86 เปอร์เซ็นต์)  ต่้ากว่าเกณฑ์ต่้าสุด ของค่ามาตรฐานส่วน
ต้น 20เปอร์เซ็นต์ (เกณฑ์ค่ามาตรฐานโพแทสเซียมส่วนต้น3.0-6.0 เปอร์เซ็นต์; University of Alaska Fairbanks, 2015) 
ความต้องการโพแทสเซียมควรมีปริมาณสมดุลกับไนโตรเจน (1: 1; University of Alaska Fairbanks, 2015)แต่ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ได้ในแปลงเกษตรกรมีค่าสัดส่วนความแตกต่างกันมาก ประมาณ 1 : 5 ของโพแทสเซียม : ไนโตรเจน ดังนั น 
จึงน่าจะมีส่วนท้าให้การเกิดการระบาดของโรคและแมลงมากขึ น (ไทยเกษตรศาสตร์, 2556) สอดคล้องกับผลส้ารวจท่ีพบว่า
มีปัญหาการใช้สารก้าจัดแมลงมาก  

 
ตำรำงที ่ 2  น ้าหนักต้นแห้ง น ้าหนักดิน และปริมาณธาตุอาหารพืชในส่วนต้น และส่วนรากของกะหล่้าปลี อายุ 2 เดือน  
      สุ่มเก็บจากพื นท่ีส้ารวจการปลกูกะหล่้าปลี เมืองปากซอง แขวงจ้าปาสัก   

ส่วนของพืช 
 
 

Nitrogen 
 

(%) 

Phosphorus 
 

(%) 

Available-P 
 (% P2O5) 

 

Potassium 
 

(%) 

Extractable-K 
(% K2O) 

() 

ต้น 4.23 0.34 0.77 2.86 3.43 

ราก 2.06 0.21 0.47 1.74 2.08 
ค่ามาตรฐาน 
กะหล่้าปลี       
อายุ 2-6 สัปดาห์ 3.00-5.00 0.35-0.75  3.50-6.00  
อายุ 2-3 เดือน 3.00-5.00 0.35-.075  3.00-5.00  
น ้าหนักต้นแห้ง (kg/ha)       24,434    
น ้าหนักดิน (kg/ha)          1,259,100    

ที่มาของค่ามาตรฐานธาตุอาหารในพืช:  University of Alaska Fairbanks (2015) 
 

จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน และในกะหล่้าปลี ซึ่งปลูกที่เมืองปากซอง แขวงจ้าปาสัก พบว่า 
ดินมีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ประมาณ 8134, 16 และ 21 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ 
ตามล้าดับ ส่วนในกะหล่้าปลีมีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ประมาณ 529, 73 และ 328 
กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ตามล้าดับ ดังนั น ในการใส่ปุ๋ยควรเพิ่มโพแทสเซียมให้เพียงพอ คือประมาณ 307 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ 
ฟอสฟอรัสควรเพิ่ม 57 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และไม่ควรใส่ไนโตรเจนหรอืใส่ไนโตรเจนในปริมาณที่ลดลง อน่ึง ฟอสฟอรัส และ
ไนโตรเจนในดินจะมีอินทรียวัตถุเป็นแหล่งเก็บส้ารองชดเชยไว้ให้แก่พืชอยู่แล้ว ซึ่งพืชอาจได้รับในปริมาณที่เพียงพอจาก
อินทรียวัตถุ จากการตรวจวิเคราะห์พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุในดินมากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อแปลงเป็นปริมาณไนโตรเจน
ในดินจึงพบว่ามีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก (ระดับสูงมาก มากกว่า 4.5; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553)     (ตารางที่ 3)  
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ตำรำงที ่ 3  ปริมาณ และสูตรของปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ในการปลูกกะหล่้าปลี และสูตรปุย๋เคมีทีม่ีการแนะน้าอัตราใช้ใ 
      นประเทศไทย 

 
ผลการส้ารวจการปลูกกะหล่้าปลี พบว่าเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต 6 สูตร คือ15-

15-15, 16-20-0, 46-0-0, 16-8-8, 16-16-8 และ 16-16-16 ในสัดส่วนความนยิมจากมากไปหาน้อยตามล้าดับ  จะเห็นได้ว่า
เกษตรกรจะเลือกใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นหลัก แม้ว่าดินในพื นท่ีศึกษาจะเป็นดินท่ีมีอินทรียวัตถสุูงก็ตาม (ภาพท่ี 1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 1  สัดส่วนการใช้ปุ๋ยแตล่ะชนิดในรอบปี 
 

กำรใช้สำรเคมีของเกษตรกร 
ปริมาณการใช้สารเคมีในการก้าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่้าปลี   แยกตามประเภทการก้าจัดศัตรูพืช 

พบว่า เกษตรกรมีการใช้สารเคมีส้าหรับก้าจัดโรคและแมลง ร้อยละ 92 และสารก้าจัดวัชพืช ร้อยละ 8 โดยสารเคมีที่ใช้ใน
การก้าจัดศัตรูพืช เป็นสารเคมีในกลุ่มก้าจัดแมลงที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุด คือ สารอะบาเม็กติน (กลุ่ม Avermectin B1) 
ร้อยละ 64 รองลงมาคือ สารlambda-cyhalothrin (คาราเต้, กลุ่ม Pyrethroid) ร้อยละ 17 และสารคลอร์ไพริฟอส (โพ
เดียม 400, กลุ่ม Organophosphate) ร้อยละ 15 ตามล้าดับ ส่วนสารก้าจัดวัชพืช พบว่ามีการใช้ไกลโฟเซตมากที่สุด ร้อย
ละ 86 และพาราควอต (กรัมม็อกโซน) ร้อยละ 14  ตามล้าดับ (ภาพท่ี 2)  

 
 

 

  Formula Applied Rate Nitrogen Available-P  Extractable-K  

    kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

ธาตุอาหารในพืช   529 73 328 

ธาตุอาหารในดิน     8134 16 21 

ยังขาด   -7605 57 307 

ต้องเติม     0 57 307 
อัตราที่ใช้ในเมืองปากซอง  
(สัดส่วนปุ๋ยที่ได้จากการใช้
ปุ๋ยหลายสูตร) 10-4-1 667 173 80 18 

อัตราแนะน้าในไทย 13-13-21 625 81 81 131 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

 
 

474 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3    สัดส่วนชนิดของสารเคมีที่ใช้ในแปลงกะหล่้าปลีแยกตามประเภท(ก) สารก้าจัดวัชพืช และ(ข)  สารก้าจัดแมลง ของเกษตรกรที่ปลูก
กะหล่้าปล ีเมืองปากซอง แขวงเมืองจ้าปาสัก ป ี2557 
 
กำรตรวจสำรเคมีตกค้ำงในกะหล่้ำปลี 
ปริมาณการ 
 

ภำพที่ 2  ปริมาณการใช้สารเคมีในการก้าจัดศตัรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกกะหล่า้ปลี 
 

ผลการตรวจสอบสารเคมีตกคา้งในผักกะหล่้าปลีชุดทดสอบ (GT) ท้าการตรวจวดัปรมิาณสารเคมตีกค้าง 3 กลุ่ม
เมือง จ้านวน 7 หมู่บ้าน พบว่ามหีมู่บ้านที่มีปรมิาณสารตกค้างอยู่ในเกณฑ์ปลอดภยั จ้านวน 3 หมูบ่้าน ของกลุ่มเมืองที่ 6 
และหมู่บา้นท่ีตรวจพบว่ามีสารตกค้างในระดับปลอดภัย แต่ต้องเฝ้าระวัง จ้านวน 4 หมู่บา้น โดยพบในกลุ่มเมืองที่ 2 จ้านวน 
2 หมู่บ้าน และกลุม่เมืองที่ 10 จ้านวน 2 หมู่บ้าน (ภาพท่ี 3) 

  

 
 

ภำพที่  3  การตรวจสอบสารเคมตีกค้างในกะหล่้าปลีชุดทดสอบ (GT) 
 

ผลการตรวจประเมินปริมาณสารตกค้างในเลือดของเกษตรกรในพื นที่ปลูกกะหล่้าปลี ท้าการตรวจทั งหมด 11 
หมู่บ้านจ้านวน 787 คน  เป็นการตรวจแบบแจงนับ เป็นจ้านวน แล้วน้ามาเทียบเป็นร้อยละของผู้เข้าตรวจทั งหมด สามารถ
แบ่งการประเมินออกเป็น 3 กลุ่มดังนี  กลุ่มที่ 1 พบสารเคมีในระดับที่ไม่ปลอดภัย คือ กลุ่มที่มีสารเคมีในระดบัท่ีมีแนวโน้มใน
การเกิดพิษจากสารก้าจัดศัตรูพืชสูง จ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีความเสี่ยง คือพบสารเคมีใน
ร่างกายอยู่ในระดับที่มีแนวโน้มในการเกิดพิษจากสารก้าจัดศัตรูพืชจ้านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 32.91 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่
พบสารเคมี หรือพบในระดับที่ปลอดภัย จ้านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 42.69 (ตารางที่ 4 ) 
 
  

(ก) (ข) 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

475 

ตำรำงที ่ 4  ผลระดับของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในเลือดเกษตรกร ในแขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว (n=787)  
 

ล้ำดับที ่ สถำนที ่ จ้ำนวน ผลกำรตรวจ จ้ำนวน(ร้อยละ) 
ไม่ปลอดภัย มีควำมเสี่ยง ปลอดภัย ปกต ิ

1.  บ้านหลัก 11  49 2(4.08) 16(32.65) 29(59.19) 2(4.08) 
2.  บ้านหลัก 15  45 1(2.22) 24(53.33) 17(37.78) 3(6.67) 
3.  บ้านหลัก 48  30 1(3.33) 10(33.33) 15(50.00) 4(13.34) 
4.  บ้านลิเจือง  27 1(3.70) 12(44.45) 9(33.33) 5(18.52) 
5.  บ้านหนองสูง  38 0 7(18.42) 15(39.47) 16(42.11) 
6.  บ้านทุ่งเส็ด  39 3(7.69) 18(46.15) 7(17.95) 11(28.21) 
7.  บ้านกาตวด  96 11(11.46) 30(31.25) 29(30.21) 26(27.28) 
8.  บ้านห้วยซัน  84 8(9.52) 23(27.38) 37(44.05) 16(19.05) 
9.  บ้านหนองหินขาว  161 18(11.18) 57(35.40) 65(40.37) 21(13.04) 
10.  บ้านพูมอน  135 8(13.33) 38(28.15) 64(47.41) 15(11.11) 
11.  บ้านเส็ดคต  83 3(3.61) 24(29.92) 49(59.04) 7(8.43) 
รวม 787 66(8.39) 259(32.91) 336(42.69) 126(16.01) 

 
 

ปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือด ระดับที่มีความเสี่ยง มีจ้านวน 259 คน แยกตามกลุ่มอายุ พบในกลุ่มวัยแรงงาน
มากที่สุด 196 คน ร้อยละ 75.68 รองลงมาคือกลุ่มเด็ก 1-12 ขวบ 34 คน ร้อยละ 13.12 และพบในผู้สูงอายุ 29 คน ร้อยละ 
11.20`ซึ่งในกลุ่มนี มีหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ บ้านหลัก 15 ทุ่งเสด ลิเจือง และหนองหินขาว (ภาพที่ 4)   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ -4   สัดส่วนเกษตรกรที่ตรวจพบปริมาณสารเคมีตกค้างในเลอืด ระดับท่ีมคีวามเสี่ยง  
  จ้าแนกตามอายุ เมืองปากซอง แขวงเมืองจ้าปาสัก ปี 2557 

 
สรุปและอภิปรำยผล 

เกษตรกรในพื นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 43 ปี ทั งนี ในกลุ่มที่ไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงพบมากใน
กลุ่มวัยแรงงานคืออายุระหว่าง 15-59 ปี เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีการใช้และสัมผัสสารเคมีโดยตรง ซึ่งควรจะเป็นกลุ่มหลักท่ี
ควรเข้าไปให้ความรู้และการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมี นอกจากนี ยังพบการตกค้างในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่
ต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวัยที่มีภูมิต้านทานโรคอ่อนแออาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท่ีรุนแรง (สมเจตน์ 
และคณะ, 2559)  ส่วนใหญ่มีระดับการการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลักเป็น
ชาวสวน ปลูกผัก โดยใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครอบครัว มีประสบการณ์ในการปลูกมาแล้วมากกว่า 5 ปี แหล่ง
ความรู้ในการปลูกได้มาจากพ่อแม่ และญาติพี่น้อง เมล็ดพันธุ์ซื อจากบริษัทเจี๋ยไต๋ และ/หรือบริษัทปลาทอง และปลูก
กะหล่้าปลี การเตรียมกล้า ไถเตรียมดิน ปลูกและดูแลรักษา ระยะปลูก ประมาณ 30 x 30 เซนติเมตร การใส่ปุ๋ยนิยมใส่
รวมกันปุ๋ยมากกว่า 1 สูตร โดยเน้นปุ๋ยไนโตรเจน ส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ย 3 ครั ง คือพร้อมปลูก ใส่อีก 2 ครั งห่างกัน 2 สัปดาห์  
เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน โดยเลือกเก็บต้นที่เจริญได้ขนาดก่อน ปีละ 2-3 ครั ง พื นที่ปลูกประมาณ 0.5-2.0 
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เฮกตาร์ การปลูกกะหล่้าปลีเป็นการปลูกที่เป็นลักษณะเป็นพืชแซมกาแฟ  และปลูกเป็นพืชเดี่ยว สภาพความอุดมสมบูรณ์
ของดินในเขตพื นที่ศึกษา มีสภาพดินเป็นกลาง(6.5) มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง (6.9%) เนื่องจากบริเวณพื นที่ศึกษานั นเป็นดิน
ภูเขาไฟ จึงมีปริมาณไนโตรเจนสูง ฟอสฟอรัสในดินปานกลาง (13.4 ppmP2O5) แต่มีปริมาณโพแทสเซียมอยู่ในเกณฑ์ต่้า
(16.6 ppm K2O) เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นหลัก คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 รองลงมาคือ 16-20-0 และ  
46-0-0 นิยมใช้ปุ๋ยเคมีรวมกันหลายสูตร  ปัจจัยในการผลิตกะหล่้าปลี ที่ส้าคัญที่สุดคือ ปุ๋ยเคมี สารก้าจัดแมลง สารก้าจัด
วัชพืช สารเคมีที่ใช้เป็นสารเคมีก้าจัดโรคและแมลง ร้อยละ 92 และสารก้าจัดวัชพืช ร้อยละ 8 สารเคมีที่นิยมใช้มากที่สุด คือ 
กลุ่ม Avermectin B1 (อะบาเม็กติน) รองลงมา คือ กลุ่ม Pyrethroid (คาราเต้) และ กลุ่ม Organophosphate (โพเดียม 
400) ส่วนสารก้าจัดวัชพืช ใช้มากที่สุดคือ ไกลโฟเสต รองลงมาคือ พาราควอท (กรัมม๊อกโซน)  

การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในกะหล่้าปลีด้วยชุดทดสอบ (GT) ท้าการเก็บตัวอย่างมาจาก 3 กลุ่มเมอืง จ้านวน 7 
หมู่บ้าน พบปริมาณสารตกคา้งในกะหล่้าปลีจากทุกหมู่บา้น อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แต่อยู่ในระดับทีต่อ้งเฝ้าระวัง 5 หมู่บ้าน  
การตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกรอยู่ในระดับความไม่ปลอดภยั และระดับมีความเสีย่ง  พบมากในกลุ่มวัยแรงงานคือ
อายุระหว่าง 15-59 ปี เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีการใช้และสัมผสัสารเคมีโดยตรง ดังนั น จึงควรจะเป็นกลุ่มหลักท่ีควรเข้าไปให้
ความรู้และการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมี  นอกจากนี ยังพบการตกค้างในกลุ่มผูสู้งอายุและเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องระวังเป็น
พิเศษ เนื่องจากเป็นวัยท่ีมีภมูิต้านทานโรคอ่อนแออาจจะได้รบัผลกระทบต่อสุขภาพในระดับทีรุ่นแรง 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการปลูกกะหล่้าปลีในเมืองปากซอง  แขวงจ้าปาสัก สามารถให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  การปลูกและ
การดูรักษากะหล่้าปลี 1. ควรลดหรืองดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลง เนื่องจากดินมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก ถ้าลดแล้วท้าให้ผล
ผลิตลดลงนั น น่าจะเกิดจากการย่อยสลายมาอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ได้น้อย อาจต้องใช้น ้าหมักช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ และ2. 
ควรเพิ่มปุ๋ยโพแทสเซียม และ 3 ควรมีการให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกร จากการส้ารวจท่ีมีการใส่ปุ๋ยพร้อมกันหลายสตูร 
4. ควรมีการอบรมหรือให้ความรู้ในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี ส่วนเกษตรที่มีผลตกค้างของสารเคมีในระดับเสี่ยง ถึงไม่
ปลอดภัย สูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ควรได้รับความรู้ในการใช้วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันตนเอง 
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กำรคัดเลือกสำรสกัดหยำบจำกดองดึง (Gloriosa superba L.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)  
และกันเกรำ (Fagraea fragrans Roxb.) เพื่อยับยั งกำรเจริญของ 

แบคเรียแกรมลบและแกรมบวก 

Screening of Crude Plant Extracts from Gloriosa superba L., Garcinia cowa Roxb. and 
Fagraea fragrans Roxb. to Inhibit Growth of Gram Negative and Positive Bacteria 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั งนี  เพื่อคัดเลือกสารสกัดหยาบจากใบชะมวง เปลือกต้นกันเกรา และใบ ดอก ต้น เหง้าของต้น

ดองดึง ด้วยเมทานอล และเอทานอล โดยการท้าวัสดุให้แห้งและบดละเอียดก่อนท้าการแช่ด้วยตัวท้าละลายเป็น
เวลา 3 วัน และผ่านการฆ่าเชื อด้วยการใช้ syringe filter ขนาด 0.2 ไมโครเมตร จากนั นน้าไปทดสอบการยับยั งการ
เจริญของแบคที เรียแกรมลบ (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhi และ Serratia marcescens) และแบคทีเรียแกรมบวก (Bacillus cereus, Bacillus subtilis 
และ Staphylococcus  aureus) ด้วยวิธี disc diffusion agar ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดจากเมทานอลให้ผล
การยับยั งแบคทีเรียทั งสองกลุ่มดีกว่าสารสกัดจากเอทานอล โดยที่สารสกัดจากเมทานอลของใบ ดอก ต้น และเหง้า
ของดองดึง มีฤทธิ์การยับยั งการเจริญของ S. typhi และ K. pneumoniae ดีที่สุด ตามล้าดับ ส่วนสารสกัดเอทา
นอลจากใบชะมวง และเปลือกต้นกันเกรา สามารถยับยั งการเจริญ S. aureus ดีที่สุด จากผลการศึกษาดังกล่าวจะ
ได้น้ามาศึกษาองค์ประกอบของสารที่มีความจ้าเพาะต่อการยับยั งของแบคทีเรียดังกล่าว ต่อไป 
 
ค้ำส้ำคัญ  : สารสกัดจากพืช  การยับยั งแบคทีเรีย  เมทานอล  เอทานอล 

 
 

Abstract 
In this investigation, to screen a crude extracts from leaves of Garcinia cowa Roxb., stem bark 

of Fagraea fragrans Roxb., and leaves, flowers, stem and rhizomes of Gloriosa superba L. that 
extracted by methanol and ethanol. Plant materials were firstly dried and ground using bender 
before soak in solvent about 3 days then filtrated by 0.2 micrometer syringe filter. Consequently, 
disc diffusion agar assay was applied for anti-bacteria activity among Gram negative ( Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi and Serratia 
marcescens)  and positive bacteria ( Bacillus cereus, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus) . 
From the results, methanol extracts revealed a potent of anti-bacterial growth over the ethanol 
extracts. All part of Gloriosa superba L. in methanol demonstrated S.typhi and K. pneumoniae 
were highly susceptibility, respectively. However, leaves of Garcinia cowa Roxb. and stem bark of 
Fagraea fragrans Roxb. in ethanol had a strong inhibit growth of S. aureus exceptionally. 
Additionally, specific chemical compounds against bacterial growth will be further discover.  
 
Keywords  :  Plant Extracts, Anti-bacteria, Methanol, Ethanol  
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บทน้ำ 
 แบคทีเรียก่อโรคพบได้ทั งชนิดแกรมลบและแกรมบวก ซึ่งสามารถก่อโรคได้แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรีย
แกรมลบที่มักจะเป็นแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับการก่อโรคทางเดินทางอาหาร และมีรายงานการดื อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด 
(multidrug resistant bacteria; MDR) รายงานปี ค.ศ. 2017 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า Pseudomonas 
auruginosa ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบถูกจัดให้อยู่ ในสถานะวิกฤติเนื่องจากสามารถดื อยาปฏิชีวนะกลุ่มสุดท้าย 
(carbapenem-resistant) นอกจากนี  Salmonella spp. (fluoroquinolone-resistant) ก็ถูกจัดให้เป็นแบคทีเรียกลุ่ม
เสียงต่อการดื อยากลุ่มสุดท้าย ดังนั นจะพบว่าแบคทีเรียที่อยู่รอบตัวเราอาจจะมีการแปรผันและมีความสามารถในการ
ต่อต้านยาปฏิชีวนะได้ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในครั งนี  เพื่อศึกษาสารสกัดจากพืชที่มีรายงานด้านสมุนไพร และน้ามาสกัด
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเป็นสารที่สามารถยับยั งการเจริญของแบคทีเรียทั งแกรมลบ และแกรมบวก ท่ีสามารถก่อโรคได้  

แบคทีเรียแกรมลบ ที่ศึกษาในครั งนี  ได้แก่ Escherichia coli เป็นแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (coliform) ประเภท fecal 
coliform ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี สุขลักษณะของอาหารและน ้าจากแหล่งธรรมชาติรวมถึงน ้าดื่ม และเป็นเชื อที่ก่อโรคในทางเดิน
อาหาร ท้าให้อาหารเป็นพิษ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอุจจาระร่วง  Klebsiella pneumoniae จัดอยู่ในกลุ่มโคลิฟอร์มเช่นกัน
เป็นพวก facultative anaerobe เคลื่อนที่ด้วย peritrichous flagella เป็นสาเหตุของโรคปอดบวม โรคติดเชื อในระบบ
ทางเดินอาหาร และโรคติดเ ชื อ ในระบบต่ างๆ Pseudomonas aeruginosa สามารถเจริญได้ดีที่ อุณหภูมิต่้ า  
(psychrophilic bacteria) ท้าให้อาหารที่เก็บรักษาด้วยการแช่เย็น (cold storage) เสื่อมเสียได้ เป็นสาเหตุส้าคัญของการ
เสียของอาหารหลายชนิด ได้แก่ อาหารทะเล เนื อสัตว์ และ ผักผลไม้ (proteolytic bacteria) เป็นต้น Salmonella typhi 
กลุ่ม facultative anaerobe เป็นเชื อกลุ่มติดซึ่งมีอาหารเป็นสื่อกลาง (food-borne disease) ท้าให้เกิดอาการล้าไส้อักเสบ 
(gastroenteritis) และโรคไทฟอยด์  และ Serratia marcescens เป็นพวก facultative anaerobe เคลื่ อนที่ ด้ วย 
peritrichous flagella เป็นสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร (microbial spoilage) หลายชนิด เช่น การเสียของน ้านม ท้าให้
น ้านมเปลี่ยนเป็นสีแดง (red rod) และการเสียของเนื อสัตว์ 

แบคทีเรียแกรมบวกที่ท้าการศึกษา ได้แก่ Bacillus cereus ชนิดที่ท้าให้เกิดโรค เจริญได้ในที่มีอากาศ (aerobic 
bacteria) สามารถสร้างสารพิษ ( toxin) ที่ทนต่อความร้อนได้  ช่วงการเจริญ vegetative cell จะสร้างสารพิษ 
(enterotoxin) และท้าให้เกิดโรคเมื่อบริโภคอาหารนั นเข้าไป ท้าให้เกิดอาการท้องร่วง Bacillus subtilis สามารถสร้าง
แคปซูล (capsule) สร้างสปอร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญได้ดีแหล่งที่
อยู่อาศัยพบได้ทั่วไปในดิน และ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นเชื อก่อโรค สามารถเจริญได้ในท่ีมีอากาศและไม่มีอากาศ 
แต่เจริญได้ดีกว่าในสภาวะที่มีอากาศและสามารถสร้างสารพิษได้อีกด้วย 

ในการศึกษาครั งนี  พืชที่ได้น้ามาศึกษาพบว่ามีรายงานด้านการใช้เป็นยารักษาโรคและเป็นพืชที่อยู่ในท้องถิ่นของ
ภูมิภาคอีสานของประเทศไทย ได้แก่ ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) เป็นพืชในวงค์เดียวกันกับมังคุด (Clusianeae) เป็น
ไม้ยืนต้นทรงพุ่ม ไม่ผลัดใบ และเป็นพืชทนแล้งได้ดี ผลสามารถรับประทานได้ ฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงศ์ชะมวงจะมี
สารส้าคัญ เช่น vitexin ซึ่งช่วยต้านอนุมุลอิสระ ลดความดันเลือด และต้านการอักเสบจากจุลชีพ ได้อีกด้วย (ดวงเพ็ญ ปัทม
ดิลก และคณะ 2553)  กันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) เป็นพืชในวงค์ Gentianaceae เกิดในเขตเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และพบมากในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมีเพียง 8 ชนิดในประเทศไทย และพบว่ามี
สารส้าคัญที่ต้านเชื อมาลาเลียได้ Plasmodium falciparum (K1 strain)  (ส้าเนียง อภิสันติยาคม, 2556) และ ดองดึง 
(Gloriosa superba L.) เป็นพืชในวงศ์ colchicaceae เป็นไม้เถาล้มลุกขนาดเล็ก อายุหลายปี ล้าต้นเป็นหัวหรือเหง้าขนาด
เล็กอยู่ใต้ดิน ดอกมีสีแดงทั งดอก จ้านวน 6 กลีบ ดองดึงมีสาร colchicines ที่พัฒนาเป็นยารักษาโรคเก๊าต์ (ฐานข้อมูล
สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ดังนั น จึงน้าส่วนของพืชมาท้าการสกัดด้วยตัวท้าละลายเมทานอล 
และเอทานอล และทดสอบการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียทั งกลุ่มแกรมลบและแกรมบวก เพื่อน้าไปสู่การศึกษาเพิ่มเติม
ในการค้นหาสารจ้าเพาะต่อการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียซึ่งได้อภิปรายไว้ในการศึกษาครั งนี   
 
วิธีกำรวิจัย 

1) กำรเตรียมพืชตัวอย่ำงและกำรสกัด  
ส่วนของพืชที่ใช้ส้าหรับการศึกษา ได้แก่ ใบชะมวง (G. cowa Roxb.) เปลือกต้นกันเกรา (F. fragrans Roxb.) 

จากป่าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และใบ ดอก ต้น เหง้าของต้นดองดึง (G. superba L.) ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
น้าส่วนต่างๆ ของตัวอย่างพืชมาตัดเป็นชิ นประมาณ 1 เซนติเมตร และอบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 -3 วัน 
จากนั นน้ามาปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น การสกัดใบชะมวงและเปลือกต้นกันเกรา ใช้สัดส่วนตัวอย่างพืช 1 กรัม ต่อตัวท้า
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ละลาย 3 มิลลิลิตร ส้าหรับ ใบ ดอก ต้น ของดองดึงใช้ตัวอย่างละ 1 กรัม ต่อตัวท้าละลาย 50 มิลลิลิตร และเหง้าของดองดึง 
ใช้ 1 กรัม ต่อตัวท้าละลาย 5 มิลลิลิตร น้าไปบ่มแบบปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 วัน ที่
อุณหภูมิห้อง จากนั นน้ามากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 (Sigma-aldrich) และกรองผ่าน Minisart Syringe 
filter 0.2 ไมโครเมตร (Sartorius stedim, biotech) และเก็บส่วนใสไว้ในขวดสีชาส้าหรับการทดสอบการยับยั งแบคทีเรีย
ในล้าดับต่อไป 

 
2) แบคทีเรียและอำหำรเลี ยงเชื อ 
แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบในครั งนี  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ จ้านวน 5 จีนัส (Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi แ ล ะ  Serratia marcescens)  แ ล ะ
แบคทีเรียแกรมบวก จ้านวน 3 เชื อ (Bacillus cereus, Bacillus subtilis และ Staphylococcus  aureus) เพิ่มปริมาณ
แบคทีเรียบนอาหารเลี ยงเชื อ nutrient agar (NA) (ส่วนผสมอาหารในการเตรียมต่อลิตร ประกอบด้วย Peptone 5 กรัม 
Beef extract 3 กรัม และ Agar 15 กรัม) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  

 
3) กำรทดสอบกำรยับยั งแบคทีเรีย 
การทดสอบการยับยั งแบคทีเรีย ใช้วิธี disc diffusion agar โดยถ่ายเชื อแบคทีเรียเจริญที่เจริญบนอาหาร NA เป็น

เวลา 24 ช่ัวโมง น้ามาถ่ายลงอาหารเหลว nutrient broth (NB) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มเขย่าที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั นน้ามา swab เชื อบนหน้าอาหาร NA แล้ววางแผ่น paper disc 
ขนาด 0.6 เซนติเมตร บนหน้าอาหาร จากนั นดูดสารสกัดต่างๆ ลงบน paper disc โดยใช้ปริมาตรต่างกันดังนี  สารสกัดจาก
ใบชะมวง และเปลือกของต้นกันเกรา ทั งเมทานอลและเอทานอล ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ต่อ paper disc ส่วนสารสกัดจาก
ใบ ดอก ต้น และเหง้าของดองดึง ทั งเมทานอลและเอทานอล ปริมาตร 30 ไมโครลิตร ต่อ paper disc โดยใช้สารเมทานอล 
และเอทานอลเป็นสารละลายควบคุม จากนั น น้าไปน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเริ่มบันทึกผลขนาดวงใส 
(clear zone) ตั งแต่ 24 ช่ัวโมง เป็นต้นไป โดยท้าการทดสอบ 3 ซ ้าบนจานอาหารต่างกัน และน้ามาค้านวณร้อยละ
ประสิทธิภาพการยับยั งแบคทีเรีย ตามวิธีของ Himratul-Aznita et al. (2011)  

 
 
ผลกำรวิจัย 

 

 จากการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดส่วนต่างๆ ของพืชตัวอย่าง 3 ชนิด ได้แก่ ใบชะมวง เปลือกต้นกันเกรา และใบ 
ดอก ต้น เหง้าของดองดึง ด้วยตัวท้าละลาย 2 ชนิด ทั งเมทานอลและเอทานอล ต่อการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียทั งแก
รมลบและแกรมบวก พบว่า ผลการยังยั งการเจริญของแบคทีเรียด้วยสารสกัดด้วยเมทานอลของใบชะมวง ไม่มีผลต่อการ
ยับยั งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ ยกเว้น Ps. aeruginosa แต่กลับพบว่ามีผลต่อการเจริญต่อแบคทีเรียกลุ่มแกรมบวก
ทุกเชื อที่ท้าการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง B. cereus ที่สามารถยั งยั งได้สูงถึง 55.77% และพบว่าสูงที่สุดในการยับยั งเชื อนี  
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ ที่สกัดจากเมทานอล (ตารางที่ 1) ในขณะที่ B. cereus ไม่สามารถถูกยับยั งได้มากนักด้วย
สารสกัดเมทานอลของเปลือกต้นกันเกรา แต่สามารถยับยั งแบคทีเรียแกรมบวกได้ดี มากกว่า แบคทีเรียกลุ่มแกรมลบเมื่ อ
ทดสอบด้วยสารสกัดเมทานอลของเปลอืกกันเกรา  สิ่งที่น่าสนใจคือ  สารสกัดทั งสองนี   ไม่สามารถยับยั งการเจรญิของ     S. 
typhi ได้เลย เมื่อเปรียบเทียบกับ สารสกัดจากส่วนต่างๆ ทั ง ใบ ดอก ต้น และเหง้าของดองดึง ที่สามารถยับยั งการเจริญ
ของ S. typhi บนอาหาร NA ได้มากกว่าร้อยละ 50 ทั งนี  ยังมีประสิทธิภาพการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบ
อยู่บ้างจากทุกส่วนสกัดของต้นดองดึง ในขณะที่สารสกัดด้วยเมทานอลของ ใบ กับ เหง้า มีผลต่อการยับยั ง                    K. 
pneumoniae สูงถึง 58.53% และ 65.64% ตามล้าดับ นอกเหนือจากนั น สารสกัดส่วนต่างของดองดึงออกฤทธิ์ยับยั ง
แบคทีเรียแกรมบวกได้น้อยกว่าสารสกัดจากใบชะมวง และเปลือกของต้นกันเกรา 
 
  

ร้อยละประสิทธิภาพการยับยั ง = (เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของตัวอย่าง) - (เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของควบคุม)      

เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของควบคุม      
X 100% 
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ตำรำงที่ 1 ร้อยละการยับยั งแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก ของสารสกัดหยาบจากเมทานอล (methanol extracts) 
พืช ชะมวง กันเกรำ ดองดึง 

ส่วนของพืชที่น้ำมำสกัด ใบ เปลือก ใบ ดอก ต้น เหง้ำ 
               Gram negative 
E. coli 0 13.51 26.25 8.78 23.78 27.53 
S. typhi 0 0 56.97 69.59 53.92 60.01 
Ps. aeruginosa 25.53 30.00 5.12 16.69 11.44 11.44 
S. marcescens 0 7.98 29.76 10.87 24.33 29.76 
K. pneumoniae 0 8.80 58.53 0 34.28 65.64 
                Gram positive 
B. cereus 55.77 27.05 22.33 5.82 11.67 16.05 
B. subtilis 23.21 40.00 10.67 3.3 2.46 4.13 
S. aureus 41.67 48.00 0 2.22 2.22 5.46 

 
 จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียทั งแกรมลบและแกรมบวก ที่ได้จากสาร
สกัดด้วยเมทานอลจากใบชะมวง เปลือกต้นกันเกรา และใบ ดอก ต้น เหง้าของดองดึง ในภาพที่ 1 จะเห็นได้ชัดว่า สารสกัด
จากทุกส่วนของต้นดองดึง ออกฤทธ์ิยับยั งการเจริญของ S. typhi ได้เกินร้อยละ 50 ของทุกส่วนสกัดจากดองดึง และใบ กับ 
เหง้า ยังออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรีย K. pneumoniae ซึ่งเป็นเชื อสาเหตุของโรคที่รุนแรง แต่พบว่า สารสกัดจากต้นดองดึงนี  ไม่
สามารถยับยั งการเจริญของเชื อแบคทีเรียกลุ่มแกรมบวกได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดจากใบชะมวง และเปลือกของต้น
กันเกราที่ยับยั ง B. cereus, B subtilis และ S. aureus ได้ดีกว่า 
 

 
ภำพที่ 1 ร้อยละการยับยั งแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก ของสารสกัดหยาบจากเมทานอล (methanol extracts) 
 
 การสกัดสารเอทานอลจากใบชะมวง เปลือกของต้นกันเกรา และใบ ดอก ต้น และเหง้าของดองดึง น้ามาทดสอบ
การยับยั งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบและแกรมบวก ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 2 แสดงร้อยละการยับยั งการ
เจริญของแบคทีเรียได้ค่อนข้างน้อยกว่า สารสกัดจากเมทานอลดังที่กล่าวไปข้างต้น ผลของสารสกัดจากใบชะมวงต่อ
แบคทีเรียแกรมลบพบว่ามีเพียง Ps. Aeruginosa และ K. pneumoniae เท่านั นที่ถูกยับยั งการเจริญได้ ส่วน E. coli, S. 
typhi และ S. marcescens สารสกัดจากใบชะมวงไม่สามารถยับยั งได้ และผลการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก 
สามารถยับยั ง S. aureus ได้ดีที่สุด 50.91% แต่น้อยกว่าฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกกันเกราที่สามารถยับยั งแบคทีเรีย
ดังกล่าวได้สูงถึง 74.25% ซึ่งเป็นแบคทีเรียเพียงชนิดเดียวที่สารสกัดเอทานอลของเปลือกกันเกราที่สามารถยับยั งได้ดีที่สุด 
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แต่ไม่มีผลต่อการยับยั ง S. typhi เหมือนการสกัดด้วยตัวท้าละลายที่เป็นเมทานอลที่ปรากฏในตารางที่ 1 ส้าหรับผลการ
ยับยั งแบคทีเรียแกรมลบของสารสกัดเอทานอลจากส่วนต่างๆ ของดองดึง พบว่าไม่มีผลต่อการเจริญของ Ps. aeruginosa 
และแม้แต่ S. typhi ก็พบว่ายับยั งได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการยับยั งของสารสกัดจากเมทานอล ในขณะเดียวกัน สาร
สกัดเอทานอลของดองดึง มีผลการยับยั งได้ดีที่สุดกับแบคทีเรียแกรมบวก โดยเฉพาะ S. aureus ซึ่งแตกต่างจากสารสกัด
จากเมทานอล 
 
ตำรำงที่ 2 ร้อยละการยับยั งแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก ของสารสกัดหยาบจากเอทานอล (ethanol extracts) 

พืช ชะมวง กันเกรำ ดองดึง 
ส่วนของพืชที่น้ำมำสกัด ใบ เปลือก ใบ ดอก ต้น เหง้ำ 

               Gram negative 
E. coli 0 5.78 0 9.55 18.26 18.26 
S. typhi 0 0 10.03 2.87 2.87 4.29 
Ps. aeruginosa 33.87 23.80 0 0 1.33 2.03 
S. marcescens 0 15.00 4.7 16.98 15.05 10.36 
K. pneumoniae 36.71 5.82 11.02 10.22 14.19 18.11 
               Gram positive 
B. cereus 29.85 0 2.19 0 8.77 5.86 
B. subtilis 22.22 22.85 5.35 9.23 13.84 12.28 
S. aureus 50.91 74.25 34.62 25.04 23.08 33.68 

 
 จากกราฟการเปรียบเทียบร้อยละการยับยั งแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก (ภาพที่ 2) จากสารสกัดเอทานอล
ของใบชะมวง เปลือกต้นกันเกรา และใบ ดอก ต้น เหง้าของดองดึง พบว่าสารสกัดทุกชนิดมีผลต่อการยับแบคทีเรียแกรมลบ
ได้ต่้ากว่าร้อยละ 50 และน้อยกว่าสารสกัดด้วยเมทานอล แต่การยับยั งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกพบได้จากสารสกัด
เอทานอลจากเปลือกกันเกรา ที่มีการยับยั ง S. aureus ได้สูงถึง 74.25% แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเอทานอลให้ผลการ
ยับยั งการเจริญของแบคทีเรียทั งแกรมลบและแกรมบวกได้น้อยกว่าสารสกัดจากเมทานอล 
 

 
ภำพที่ 2 ร้อยละการยับยั งแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก ของสารสกัดหยาบจากเอทานอล (ethanol extracts) 
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อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 
 การคัดเลือกสารสกัดหยาบจากพืช 3 ชนิด ได้แก่ ใบชะมวง เปลือกต้นกันเกรา และใบ ดอก ต้น เหง้าของดองดึง 
ด้วยตัวท้าละลาย 2 ชนิดทั งเมทานอลและเอทานอล   เพื่อยับยั งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก พบว่าสาร
สกัดแต่ละชนิด จากส่วนต่างๆ ของพืชให้ผลการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียแตกต่างกัน โดยสารสกัดเมทานอลของใบ ดอก 
ต้น และเหง้าของดองดึง มีผลต่อการยับยั งการเจริญของ S. typhi และ K. peumoniae ดีที่สุด ตามล้าดับ ส่วนสารสกัดเอ
ทานอลของใบชะมวง และเปลือกต้นกันเกราสามารถยับยั งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีโดยเฉพาะ S. aureus  

นอกเหนือจากนั น ผลการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียทั งแกรมลบและแกรมบวกเป็นสารสกัดจากตัวท้าละลายเม
ทานอล มีผลลัพธ์ดีกว่าสารสกัดด้วยเอทานอลในบางส่วนของชนิดพืชที่น้ามาศึกษา เอทานอลเป็นตัวท้าละลายที่สามารถ
สกัดสารโพลีฟีนอล (polyphenol) ได้และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ส่วนเมทานอลเป็นสามารถสกัดสารโพลีฟีนอยด์ที่มี
โมเลกุลขนาดเล็กกว่าอะซิโตน ซึ่งเป็นตัวท้าละลายที่นิยมใช้ในการสกัดสารกลุ่มนี  (Dai and Mumper, 2010) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการสกัด Bryophyllum pinnatum (คว้่าตายหงายเป็น) ด้วยเมทานอลและให้ผลการยบัยั งการเจริญของแบคทีเรยีได้
ดี โดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวก (Akinsulire et al., 2007) แสดงให้เห็นว่า ใบชะมวงและเปลือกของกันเกราอาจจะมีสาร
โพลีฟีนอลที่มีมวลโมเลกุลขนาดเล็กที่มีความจ้าเพาะต่อการยับยั งการเจริญของ B. cereus และ S. aureus ดังปรากฏใน
ภาพที่ 1 ในขณะเดียวกันการออกฤทธ์ิของสารสกัดจากเมทานอลของใบ ดอก ต้น และเหง้าของดองดึง พบว่ามีผลการยับยั ง 
S. typhi ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคไทฟอยด์ และเป็นแบคทีเรียกลุ่มดื อยาหลายชนิด (Rowe et al., 1997) รวมทั งการยับยั ง
การเจริญของ K. pneumoniae ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถติดเชื อในปอดได้ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเมทานอลจากส่วนของ
ดองดึงที่ท้าการศึกษาอาจจะมีสารที่จ้าเพาะต่อการยับยั งเชื อ 2 ชนิดดังกล่าวนี  แต่อย่างไรก็ตาม ก็พบว่า สารสกัดจากเมล็ด
ของดองดึง มีผลต่อการยับยั งการเจริญของ S. typhi ได้ไม่ดีนัก (Senthilkumar, 2013) และเป็นที่น่าสนใจว่า สารสกัดเอ
ทานอลของใบชะมวงกับเปลือกกันเกรา สามารถยับยั งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus ได้ผลดีกว่าแบคทีเรีย
และสารสกัดจากพืชชนิดอื่น ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี  สามารถสร้างสารพิษในอาหารได้ จากการศึกษาองค์ประกอบของสารใน
ดอกของกันเกราโดยสกัด Dichloromethane, hexane และเมทานอล พบว่ามีสารที่ออกฤทธิ์ยับยั งการเจริญของแบคทีเรีย
ได้ทั งแกรมลบและแกรมบวก (Pripdeevech and Saansoomchai, 2013) ดังนั นส่วนของพืชที่น้ามาสกัดจึงเป็นอีกปัจจัย
ในการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกสารสกัดที่เหมาะสมต่อการยับยั งแบคทีเรียในแต่ละชนิด หรือแม้แต่สปีชีส์ของพืชเองก็มีผลต่อ
สารสกัดและการออกฤทธิ์ โดยเฉพาะการศึกษาผลการออกฤทธิ์ต่อเซลล์ของส่วนต่างๆ ของชะมวง (Garcinia species) ใน
แต่ละสปีชีส์ก็ให้ผลต่อการเป็นพิษต่อเซลลแ์ตกตา่งกัน (Jabit et al., 2009) จากผลการศึกษาคัดเลือกสารสกัดเพื่อการยับยั ง
การเจริญของแบคทีเรีย โดยเฉพาะแบคทีเรียก่อโรคทั งหมดนี  จะน้าไปสู่การศึกษาองค์ประกอบของสารที่เกิดจากตัวท้า
ละลายทั งเมทานอลและเอทานอล เพื่อให้ทราบชนิดของสารและการศึกษาการยับยั งแบบจ้าเพาะต่อแบคทีเรียก่อโรคต่อไป 
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บทคัดย่อ 

กระบวนการกรองแบบนาโนเป็นกระบวนการที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ นในช่วงหลายปทีี่ผ่านมา  เนื่องจากมี
การพัฒนาในการน้าไปใช้ประโยชน์ในการบ้าบัดมลพิษทางน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน และอุตสาหกรรมการผลิตน ้าดื่ม  
งานวิจัยนี เป็นการศึกษาการก้าจัดความกระด้างในน ้า 3 ชนิดได้แก่  แคลเซียม  แมกนีเซียม และเหล็ก  โดยใช้เยื่อ
กรองนาโนชนิดโพลีเอไมด์  (HL4040FN, GE water and process technology)  ด้าเนินการทดลองแบบระบบ
ไหลตามขวาง   สารละลายปรับความแรงของประจุเป็น   0.01  โมลต่อลิตร  และปรับค่าพีเอชของสารละลายเป็น  
7  ผลการทดลองพบว่าเยื่อกรองแบบนาโนมีความสามารถ ในการก้าจัดแมกนีเซียม  แคลเซียม  และเหล็กอยู่ในช่วง
ร้อยละ 81.29 , 83.92 และ 89.98  ตามล้าดับ ส้าหรับผลของความกระด้างผสม (Mg2+ + Ca2+ + Fe2+)  เยื่อกรอง
แบบนาโนมีความสามารถในการก้าจัดแมกนีเซียม  แคลเซียม  และเหล็ก ได้ร้อยละ 90.32, 86.99 และ 96.84 
ตามล้าดับ  การทดลองแสดงให้เห็นว่า ชนิดความกระด้างในน ้า (เหล็ก แคลเซียม และแมกนีเซียม) ส่งผลต่อการ
ลดลงของฟลักซ์สารละลายมีความแตกต่างกันการลดลงของ ฟลักซ์สารละลายเรียงตามล้าดับดังนี   เหล็ก > 
แคลเซียม> แมกนีเซียม  ซึ่งสอดคล้องกับค่าการก้าจัดโดยเยื่อกรองแบบนาโนเรียงตามล้าดับดังนี  เหล็ก > แคลเซียม 
> แมกนีเซียม และความกระด้างผสมให้ฟลักซ์สารละลายให้ผลอยู่ระหว่างฟลักซ์ของความกระด้างเดี่ยว 
 
ค้ำส้ำคัญ : ความกระด้างในน ้า  เยื่อกรองแบบนาโน  การลดลงของฟลักซ์ 
 

Abstract 
Nanofiltration (NF) has been increasingly interested over the past several years due to the 

development applications for treatment pollutants in surface and ground waters and industrial 
drinking water production. This research was to study the removal of  three  type of  hardness 
(Mg2+, Ca2+, Fe2+) in water using nanofiltration membrane tested under cross-flow filtration system 
with polyamide nanofiltration (HL4040FM, GE water and process technology). Solution condition 
was controlled with ionic strength of 0.01 M and solution pH of 7. Experimental results showed 
that nanofiltration membrane could remove magnesium, calcium, and iron of 81.29%, 83.92% and 
89.98%, respectively.   For the effect of mixed-ions hardness (Mg2+ + Ca2+ + Fe2+), nanofiltration 
membrane had the ability to remove  magnesium, calcium and  iron of 90.32%, 86.99% and 
96.84%, respectively. Experimental results revealed that the different types of water hardness (iron, 
calcium, and magnesium) caused significantly different in solution flux decline. Solution flux 
decline ranged as follows: iron > manganese > calcium > magnesium.  This corresponded to the 
removal efficiency of nanofiltration ranged as follows: iron > calcium > magnesium and mixed-
hardness solutions provided solution flux in the range of each single water hardness. 

Keywords :  Water hardness, Nanofiltration, Flux decline 
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บทน้ำ 
 ความกระด้างเป็นลักษณะอย่างหนึ่งในการบอกคุณภาพของน ้า   ซึ่งท้าให้เกิดปัญหาส้าหรับผู้บริโภคน ้า     

เนื่องจากจะเกิดรสชาติและสีที่ไม่พึงประสงค์  อีกทั งยังส่งผลให้เกิดคราบสกปรกบนเครื่องสุขภัณฑ์ เกิดการอุดตันในระบบ
กรองน ้าได้ (Gabrielli, et al., 2006) ซึ่งท้าให้สิ นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา   ความกระด้างของน ้าเกิด
จากธาตุโลหะที่มีประจุบวกสอง เช่น แคลเซียม (Ca2+) แมกนีเซียม (Mg2+ ) เหล็กเฟอร์รัส (Fe2+ ) แมงกานีส (Mn2+ ) และ 
สทรอนเซียม (Sr2+ ) ความกระด้างของน ้าเกิดขึ นตามธรรมชาติในแหล่งน ้าใต้ดิน จาการแปรสภาพของชั นหินที่เป็นด่าง 
โดยเฉพาะชั นหินปูนซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3) เป็นองค์ประกอบหลัก จะ
ละลายหินปูนมากับน ้าท้าให้มีปริมาณ Ca2+ และ Mg2+ มากขึ นนอกจากนี ยังเกิดจากการปนเปื้อนของน ้าทิ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  เช่น  อุตสาหกรรมเคมี  อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และด้านเกษตรกรรม (Schaep, et al., 1998)  เป็นต้น 
กระบวนการก้าจัดความกระด้างโดยทั่วไปสามารถก้าจัดได้โดยวิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมี  และกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประจุ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการก้าจัดความกระด้างในน ้า  แต่มีข้อจ้ากัดที่ส้าคัญคือ เกิดกากตะกอนจ้านวนมาก ท้า
ให้สิ นเปลืองและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า (Listiarini, et al., 2009) 

เทคโนโลยีการกรองแบบนาโน (Nanofiltraion, NF)  เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจก้าลังได้รับความนิยมและใช้กัน
อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตน ้าดื่ม เพราะใช้พลังงานน้อย ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาต่้า (Yildiz, et al., 2003) 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับระบบเยื่อกรองแบบออสโมซีสผนักลับ โดยมขี้อได้เปรียบคอื การใช้ความดันที่น้อยกว่า
ในการด้าเนินระบบ ปริมาณน ้าที่ผลิตได้มีปริมาณที่มากกว่า (Listiarini, et al., 2009) และกระบวนการนาโนยังสามารถใช้
ก้าจัดคอลลอยด์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ รวมทั งประจุของสารอนินทรีย์จากน ้าผิวดินและใต้ดินได้เป็นอย่างดี (Siddiqui, et al., 
2000) โดยใช้หลักการแรงผลักระหว่างประจุไฟฟ้าบนพื นผิวเยื่อกรอง (electrostatic repulsion )  ซึ่งปัญหาที่พบมากของ
กระบวนการเยื่อกรอง คือ การลดลงของอัตราการไหล และระบบต้องท้างานหนักขึ น ส่งผลให้อายุการใช้งานน้อยลงและ
ค่าใช้จ่ายในการท้าความสะอาดเพิ่มมากขึ น (Vrouwenvelder et al., 2003)  
 ดังนั นงานวิจัยนี  มีแนวความคิดที่จะก้าจัดความกระด้างของน ้าด้วยเทคโนโลยีเยื่อกรองแบบนาโนในน ้าเสีย
สังเคราะห์  
 
อุปกรณ์และวิธีกำร 

 สำรเคมีที่ใช ้
สารเคมีที่ ใ ช้มีดั งนี  คือ  calcium chloride (CaCl2) , magnesium chloride hexahydrate  (MgCl2•6H2O), 

Iron(II) chloride tetrahydrate (FeCl2∙4 H2O)  วิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของเหล็ก  แคลเซียม และแมกนีเซียม  ด้วย
เครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAnalyst 200)  

เย่ือกรองแบบนำโน 
การวิจัยครั งนี ใช้เยื่อกรองแบบนาโนของ GE Water & Process Technologies รุ่น HL4040FM ผลิตจาก          

โพลีเอไมด์  มีความสามารถในการก้าจัดสารที่มีขนาดโมเลกุล 150 – 300 ดาลตัน  ค่าพีเอชที่ใช้ในการด้าเนินระบบอยู่
ระหว่าง 3 – 9 และพีเอชของสารที่ใช้ในการท้าความสะอาดมีค่าอยู่ระหว่าง  2 – 10.5  ความดันท่ีใช้ในการด้าเนินงานอยู่ที่ 
70 – 300 ปอนด์ต่อตารางนิ ว น้ามาตัดให้เป็นแผ่นสี่เหลีย่มขนาด 4 x 6 นิ ว เพื่อให้สามารถน้ามาใส่ลงในชุดทดลอง  ส้าหรับ
แผ่นเยื่อกรองที่ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้าเก็บรักษาโดยแช่ไว้ในสารละลาย sodium metabisulphite (NaS2O5) ความ
เข้มข้น 1% เพื่อป้องกันการท้าปฏิกิริยากับออกซิเจน แล้วน้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีผลต่อ
ผิวหน้า  
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 ชุดทดลองแบบไหลตำมขวำง 
 

 
รูปที่ 1  แผนภำพกำรท้ำงำนของระบบเย่ือกรองแบบนำโน 

 
 รูปที่ 1 แสดงแผนภาพการท้างานของระบบเยื่อกรองแบบนาโน ระบบนี ใช้เป็นชุดทดสอบแบบไหลตามขวาง รุ่น 
SEPA ของ Osmonics มีพื นที่ใส่แผ่นเยื่อกรองขนาด 0.014 ตารางเมตร  โดยค้านวณตามพื นที่ของชุดทดสอบ โดยควบคุม
การทดลองด้วยระบบเยื่อกรองแบบนาโนดังนี  การปรับความดันให้มีอัตราการไหลเริ่มต้น 45 ลิตรต่อตารางเมตรต่อช่ัวโมง  
และควบคุมความดันคงที่ตลอดการทดลอง มีร้อยละการผลิตน ้า (% Recovery) เท่ากับ 85   อัตราเร็วที่ไหลตามขวางอยู่ท่ี  
0.1  เมตรต่อวินาที และใช้เวลาในการทดลอง 500 นาที (Allgeier and Summers, 1995) 
 สมกำรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 จากการศึกษาของ (Allgeier and Summers, 1995) เกี่ยวข้องกับการอุดตันของเยื่อกรองอันเป็นผลมาจาก
สารอินทรีย์ธรรมชาติในการกรองแบบนาโนซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการวิจัยในครั งนี   ค่าอัตราการกรองแสดงได้ใน
สมการที ่(1) 

 
perm

v

m

Q
J

A
      (1) 

 
 โดย  Jv  คือ  อัตราการกรองผ่านเยื่อกรองหรือฟลกัซ์สารละลาย (L.m-2.h-1,LMH),  Qperm  คือ  อัตราการไหลของ
น ้าที่กรองได้ (L.h-1 ), Am  คือ พื นที่ที่ใช้ในการกรอง (m2 ), ส่วนค่าการก้าจัดสารละลายออกจากน ้า (Rejection) โดยการ
กรองผ่านเยื่อกรองจะแยกสารละลายต่างๆ ออกจากน ้า  ซึ่งประสิทธิภาพในการก้าจัดสามารถค้านวณได้จากสมการที่ (2) 
 

1
perm

reten

C
R

C
       (2) 

 
 โดย R  คือ อัตราการก้าจัดสารละลายออกจากน ้า , Cperm   คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ผ่านการกรอง   
(mg.L-1 ), Creten คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ผ่านการกรอง  (mg.L-1) 
 
ผลกำรทดลองและวิจำรณ์  

ผลของชนิดควำมกระด้ำงที่ส่งผลต่อกำรลดลงของฟลักซ์  
การศึกษาผลของชนิดความกระด้าง ได้แก่ แมกนีเซียมคลอไรด์  (MgCl2) แคลเซียมคลอไรด์  (CaCl2)   และเหล็ก

คลอไรด์  (FeCl2) ต่อการลดลงของฟลักซ์ ที่ความแรงประจุ  0.01  โมลต่อลิตร  ปรับพีเอชประมาณ 7 และไม่มีผลของ
สารอินทรีย์ธรรมชาติ (No NOM) ดังแสดงในรูปที่ 2  ผลการทดลองพบว่า  ที่เวลา 500 นาที เหล็กคลอไรด์มีค่าฟลักซ์
สารละลายที่ลดลงมากที่สุด โดยลดลงร้อยละ 45.21  รองลงมาคือ แคลเซียมคลอไรด์  และแมกนีเซียมคลอไรด์  มีค่าฟลักซ์
สารละลายลดลงเท่ากับร้อยละ 36.53 และ 27.61 ตามล้าดับ   ค่าการลดลงของฟลักซ์สารละลายของ  Fe2+  ให้ค่าการ
ลดลงมากที่สุด ทั งนี อาจเป็นผลมาจากค่าความสามารถในการละลายน ้าของชนิดความกระด้างที่ใช้ในการทดลอง  ซึ่งเหล็ก 
(Fe(OH)2) มีค่าคงที่ของการละลาย (Ksp) ที่ 25o C เท่ากับ  10-14.5  (สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, 2550)  โดยที่เหล็กจะมีค่า
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ความสามารถในการละลายน ้าน้อยกว่า  เมื่อท้าการปรับพีเอชเท่ากับ 7 จะเกิดการตกตะกอนมากกว่า  ท้าให้เกิดการสะสม
ของตะกอนของเหล็กบนพื นผิวเยื่อกรอง ส่งผลให้ฟลักซ์สารละลายลดลง  และ Ca2+ มีการลดลงของฟลักซ์สารละลาย
มากกว่า Mg2+ เนื่องจากเยื่อกรองที่ใช้ในการทดลองผลิตจาก โพลีเอไมด์ โดยลักษณะของเยื่อกรองจะประกอบด้วยชั นบางๆ 
ของเยื่อกรองซึ่งเรียกว่า  active membrane layer วางตัวอยู่บนชั นรองรับที่มีรูพรุนขนาดเล็ก  โดยทั่วไป active 
membrane layer  จะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl groups) (Tang, et al., 2009)  การศึกษาของ   (Ahn, et 
al., 2008) พบว่า Ca2+ สามารถสร้างพันธะกับหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl groups) ได้แข็งแรงมากกว่า Mg2+   เป็นผลท้าให้ 
Ca2+ ดูดติดกับของเยื่อกรองได้ดีว่า Mg2+ เป็นผลให้ค่าฟลักซ์สารละลายลดลงมากกว่า Mg2+ 

 

 
รูปที่  2  ผลของชนิดควำมกระด้ำงที่ส่งผลต่อกำรลดลงของฟลักซ์ 

 
ผลของชนิดควำมกระด้ำงที่ส่งผลต่อกำรก้ำจัด  
จากรูปที่ 3  แสดงผลของชนิดความกระด้างที่มีต่อค่าการก้าจัด พิจารณาจากค่าความเข้มข้นของชนิดความ

กระด้าง ผลการทดลองพบว่า  สารละลายเหล็ก แคลเซียม  และสารละลายแมกนีเซียม มีค่าการก้าจัดอยู่ในช่วงร้อยละ 
89.98  , 83.92  และ 81.29 ตามล้าดับ โดยค่าการก้าจัดของเยื่อกรองเกิดจากผลของประจุระหว่างผิวของเยื่อกรองจากแรง
ผลักของประจุลบคลอไรด์ (electrostatic repulsion) โดยหลักประจุสมดุล  ประจุลบจะถูกกลไกการผลักทางไฟฟ้าที่ประจุ
บริเวณผิวหน้าเยื่อกรองผลักออกมา  ท้าให้ประจุบวกในน ้าไม่สามารถผ่านเยื่อกรองได้ด้วย  เนื่องจากประจุลบของไอออนลบ
มีแรงดึงดูดกับประจุบวกของไอออนบวกเพื่อรักษาประจุสมดุล ท้าให้สามารถก้าจัดไอออนบวกได้   

 

 
รูปที่  3  ผลของชนิดควำมกระด้ำงที่ส่งผลต่อกำรก้ำจัด 
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ผลของควำมกระด้ำงผสม 3 ชนิดที่ส่งผลต่อกำรลดลงของฟลักซ์  
การศึกษาผลของความกระด้างผสม 3 ชนิด คือ (Mg2++Ca2++ Fe2+) ต่อการลดลงของฟลักซ์สารละลาย ที่ความ

แรงประจุ  0.01  โมลต่อลิตร  ปรับพีเอชประมาณ 7 ดังแสดงในรูปที่ 4  ผลการทดลองพบว่า การลดลงของฟลักซ์
สารละลายเท่ากับร้อยละ 42.26 จากผลการทดลองนี แสดงให้เห็นว่า  สารละลายผสมที่มีเหล็กร่วมด้วยมีค่าฟลักซ์สูงกว่า 
เนื่องจากเหล็กตกตะกอนจึงท้าให้ฟลักซ์สารละลายลดลง  

 

 
รูปที่  4  ผลของควำมกระด้ำงผสม 3 ชนิด ที่ส่งผลต่อกำรลดลงของฟลักซ์ 

 
ผลของควำมกระด้ำงผสม 3 ชนิดที่มีต่อกำรก้ำจัด 
จากรูปที่ 5  แสดงผลของชนิดของความกระด้างผสม 3 ชนิด ต่อค่าการก้าจัด  โดยวัดจากค่าความเข้มข้นของ

แมกนีเซียม  เหล็ก  และแคลเซียม จากสารละลายความกระด้างผสม 3 ชนิด คือ  (Mg2++Ca2++ Fe2+) ที่ความแรงประจุ  
0.01  โมลต่อลิตร  พบว่าสามารถก้าจัดความกระด้างผสม 3 ชนิด (Mg2++Ca2++ Fe2+) มีประสิทธิภาพการก้าจัด  Mg2+ 
Ca2+ และ Fe2+ ได้ร้อยละ 90.32, 86.99 และ 96.84  ตามล้าดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ความกระด้างผสม 3 
ชนิด  ที่มี Ca2++ Mg2+ ร่วมด้วย Fe 2+ มีประสิทธิภาพการก้าจัดมากกว่า Ca2+  อาจเป็นผลมาจากรัศมีไอออน (Ionic 
radius)  ของแคลเซียมและแมกนีเซียมเท่ากับ 114 และ 86  pm (Rinehart and Winston, 1999) ตามล้าดับ ซึ่งรัศมี
ไอออนขนาดเล็กจะสามารถจับกับโมเลกุลของน ้าที่เข้ามาล้อมรอบได้ดีกว่า ขณะที่รัศมีไอออนขนาดใหญ่จะจับกับโมเลกุล
ของน ้าที่เข้ามาล้อมรอบอย่างหลวมๆ จึงมีโอกาสที่อนุภาคของสารจะหลุดรอดผ่านเยื่อกรองได้  ท้าให้เยื่อกรองสามารถ
ก้าจัดได้แมกนีเซียมได้มากกว่าแคลเซียม (Tansel, et al., 2006)  และเมื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ในน ้าที่ 25 
oC  ที่ต่างกันของ  MgCl2  และ CaCl2 เท่ากับ 1.25 × 10-5 และ 1.34×10-5 cm2/s  ตามล้าดับ (Baker, R.W. 2004)  
สันนิษฐานว่าค่าสัมประสิทธ์ิการแพรข่อง CaCl2 ที่สูงกว่า  ส่งผลให้มีค่าการก้าจัดน้อยกว่า (Murthy and Chaudhari 2009)  
โดยความกระด้างผสม 3 ชนิด ที่มีเหล็กร่วมด้วย ส่งผลให้ค่าการก้าจัดเหล็กโดยเยื่อกรองนาโนสูงกว่าค่าการก้าจัดสารตัว
อื่นๆ  อาจเนื่องมาจากการเกิดการตกตะกอนของเหล็กซึ่งเป็นโลหะหนักท้าให้เพิ่มการสะสมของสารโลหะหนักบนพื นผิวเยื่อ
กรอง ส่งผลต่อการลดลงของฟลักซ์สารละลายและเพิ่มค่าการก้าจัดสูงขึ น 
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รูปที่  5  ผลของควำมกระด้ำงผสม 3 ชนิดที่มีต่อกำรก้ำจัด 

 
สรุป 
 การกรองด้วยเยื่อกรองนาโนแบบไหลตามขวางสามารถก้าจัดความกระด้างในน ้าให้ประสิทธิภาพสูง โดยค่าการก้าจดั
ให้ผลที่แตกต่างกันตามชนิดของความกระด้างโดยให้ประสิทธิภาพการก้าจัดสูงมากกว่าร้อยละ 80 จากผลการศึกษาแสดงให้
เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีเยื่อกรองในการก้าจัดความกระดา้งในน ้า 
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  ตามที่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจาก 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งน ามาสู่การสร้างบรรยากาศของการวิจัยและการเผยแพร่        
องค์ความรู้สู่สังคม และเพื่อให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และ ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  จึงแต่งตั้งกองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 ดัง
มีรายชื่อต่อไปนี ้

 
๑. หัวหน้ากองบรรณาธิการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 มีหน้าที่ ดูแลการด าเนินการจัดท าหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 (Proceedings) และพิจารณาความเหมาะสมในการตีพิมพ์ 
 
๒. กองบรรณาธิการ   

1. ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกต ุ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝ่ายค าตา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ชาญณรงค์ สายแก้ว   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
6. รองศาสตราจารย์กองพัน อารีรักษ ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
7. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา ทองทั่ว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักเกียรติ จิตคติ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 

 

 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยต ารวจตรีหญิงปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารยก์าญนิถา ครองธรรมชาต ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
16. ผู้ช่วยศาสตราจารยก์้องเกียรติ ไตรสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รีดา ปราการกมานันท์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
18. นางสาวกติกา สระมณีอินทร ์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  
มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เสนอขอรับการตีพิมพ์ ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบ

ความถูกต้องของบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ใน
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 (Proceedings) และให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการฝ่ายจัดการในการด าเนินงาน 

 
๓. ฝ่ายจัดการ 

๑. นายสุรสิทธิ์  สุทธิค าภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. นางสาวปัญจีรา  ศุภดล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. นายสุภวัฒน์  โสวรรณ ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. นางสาวนิตยศรี  วงศ์สุวรรณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. นางสาวอัจฉรา ทังนะท ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีหน้าที่ ดูแลการด าเนินการจัดท าหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 (Proceedings) ประสานงานระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ และ
ผู้เขียน ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดรูปแบบ พิสูจน์อักษร  
  
  ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

ประกาศ   ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑        
 
 
      
          -รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสขุ-                                          
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  



 

 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
 
ศาสตราจารยท์วนทอง จุฑาเกตุ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์จรูญ รุ่งอมรรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ปรีชา ภูวไพรศิริศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝ่ายค าตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์อรพินท์ จินตสถาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กองพัน อารรีักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รองศาสตราจารย์กฤตยา แสวงเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ชาญณรงค์ สายแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์วันชัย สะตะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์จริรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กติติศักดิ์ ศรีภา มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์มณรีัตน์ ธรีะวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

รองศาสตราจารย์ประกร รามกุล มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์กาญจนา รุง่รัชกานนท์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์จกัรกฤษณ์ อัมพุช มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์ธนรัฐ ศรีวีระกุล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์มานัส ลอศิรกิุล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์รุง่รัศมี บุญดาว มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธรีะพงษ์ธนากร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ไชยพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกร ทับทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



 

 

 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอ้ยต ารวจตรีหญิงปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรตัน์ ทานาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศวรา เลิศอมรพงษ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร ลีลาพฤทธิ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ พัชรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นุช สาสนรักกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ โรจนโรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครอืมาศ สมัครการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พริมา พิรยิางกรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี อาวุชานนท ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอ้งเกียรติ ไตรสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญพนมพร ธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พูลลาภ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีติ สุลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ผาบจันดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญนิถา ครองธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา ชายเกลี้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา นีระ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา เหล่าเกียรต ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โขมสี มีภักดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช วรางคณากูล มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ทพิรส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธี โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ วันโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนทอง ทองพันชั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยนันต์ แท่งทอง มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทร์ ไชยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพันธ์ แก้วมณีชัย มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ นะแส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์ มัน่วงศ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองยศ พิลาจันทร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ ออ่นสอาด มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุหะ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติติยา วงษ์ขันธ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตด ี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารตัน์ จิตติมณ ี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรดิา ปุกหตุ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กณัฑโชติ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จงึวัฒนตระกูล มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร แก้วอินทร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก คุณวราดิสัย มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ กสิพร้อง มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ปราการกมานันท ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุริม จารุจ ารัส มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส าราญ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารตุพงศ์ ปัญญา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รกัเกียรติ จิตคต ิ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ พัวทศันานนท์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี สุภาษร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวธุ ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พรไตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร ศรีจองแสง มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา ทองทั่ว มูลนิธิประชาสังคม อุบลราชธานี 

ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.ปยิะนันท์ หริัณย์ชโลทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 

 

 

ดร.พิจิตรา แก้วสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.ศุภฤกษ์ ทานาค  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.นิศากร ทองก้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ดร.ภาณพุล หงษ์ภักด ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดร.พีรญา อึ้งอดุรภักดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.ธีรา เอราวณั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.มานติย์ อาษานอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.สทุธิดา รักกะเปา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดร.วันพิชิต ศรีสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

ดร.กตกิา สระมณีอินทร ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.กฤตยา อทุโธ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.กสิณ รังสิกรรพุม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.กิตติ เหลาสุภาพ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.ทินน์ พรหมโชติ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.นรา หัตถสิน มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.สกุัญญา คลงัสินศิริกุล  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.อธิพงศ์ สุริยา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

อาจารยเ์กษร สายธนู มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

อาจารยท์ักษิณ พิมพ์ภักดิ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
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