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การพัฒนาระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของเกษตรกร
ผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อานนท์ วงษ์มณี

374

เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดอง
ของกลุม่ เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร
อานนท์ วงษ์มณี, อนัน หยวกวัด และชุติเดช ทันจันทร์

385

การศึกษาความสอดคล้องของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กับ หลักการ Search Engine Optimization (SEO)
กนกวรรณ เขียววัน, ฆัมภิชา ตันติสันติสม, จินดาพร อ่อนเกตุ, วันเฉลิม พูนใจสม และอรปรียา คาแพ่ง

395

ระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
นัฐพงษ์ หาดแก้ว และจินดาพร อ่อนเกตุ

404

ความพึงพอใจของการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง
ของประชาชนบ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
เทพ เกื้อทวีกุล และอัษฎาวุฒิ เกษนาค

419

ระบบควบคุมความชื้นในดินสาหรับการให้น้าเมล่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อัษฎางค์ บุญศรี, เทพ เกื้อทวีกุล, ชัยพร กัลป์พฤกษ์ และบุลวัชร อบเชย

426

ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
สมจิต หล้าพรม, ไพโรจน์ เอกอุฬาร และณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ

438

การศึกษาคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์น้าแร่ จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร
ไพโรจน์ เอกอุฬาร, ปรัชญา ชะอุม่ ผล, รัชนี นิธากร, ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, มณฑา หมีไพรพฤกษ์
และนพรัตน์ ไชยวิโน

453

การปรับปรุงสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับจูนแบบง่าม
โดยระเบียบวิธี FDTD สาหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
เทพ เกื้อทวีกุล

463

การพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ แบบไมโครสตริปไลน์
ที่มีสตับจูนสาหรับการใช้งานในการสื่อสาร WLAN
เทพ เกื้อทวีกุล

473

การออกแบบสายอากาศแบบโมโนโพลสาหรับใช้งานย่านระบบการสื่อสาร UWB
เทพ เกื้อทวีกุล

481

การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรูร้ ะบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
สาหรับนักเรียนโครงการ สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยา
ยุติธรรม ปรมะ และชาตรี ศรีม่วงวงศ์

488

การสารวจชนิดของแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกผักอินทรีย์
กรณีศึกษาตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
วัชรวิทย์ รัศมี, จิรพร สวัสดิการ, กภัสสร คนดี, ฉัตรชัย อ่อนจิตร์, อรรถสิทธิ์ จินตน
และศิวพร เอี่ยมจิตกุศล

497

การปรับปรุงความแม่นยาของแบบจาลอง GMC(1,N) และการประยุกต์ใช้
วันวิสา พวงมาลัย และจิรพงค์ พวงมาลัย

503

การหาปริมาณแอนโทไซยานินและศึกษาสภาวะของ pH ต่อความเสถียรในข้าวไรซ์เบอร์รี่
ศศิประภา ฤทธิ์เต็ม และศิรประภา มีรอด

518

การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ
ปราณี เลิศแก้ว, สุวมิ ล มาปา และจิติมา เกษแก้ว

526

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ณัฐกานต์ คุรบุ รรเจิดจิต

533

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับ
การดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จารุวรรณ เมฆเมืองทอง

544

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศศินภา เอี่ยมรักษา, รัชนีวรรณ อ่อนศรี, นฤมล ประสาทสีดา, ฉัตรมณี อาจแสวง
และอุมาพร ฉัตรวิโรจน์

561

การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงแพชร
ณัฐริการ์ พลูเขตนคร, ปวีณา ทาโพธิ์, พนิดา ต๊ะสุ, พรพิมล ปุ้นไชย, ราตรี โพธิร์ ะวัช
และจิราพร หอมขจร

567

ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ศิรประภา แก้วโต, จันทรกานต์ แสงจันทร์, สมาพล อ่อนคา และมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล

576

ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คนึงนิจ เสาวกุล, จริยา ศรีประเสริฐ, จันธิมา ประสาทเขตรการ และพิมลพรรณ ดีเมฆ

585

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย
พิมชมพู เพิ่มสุข, สุรีย์พร คารัตน์, วิภาดา ศรีเจริญ, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สารวยรื่น
และเอกภพ จันทร์สุคนธ์

599

การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและการนาไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
จิรพร สวัสดิการ, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, เดือนรุ่ง เบญจมาศ และวัชรวิทย์ รัศมี

610

การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด
สุรดิษ วังเย็น, ประเวช อนันเอื้อ, นคร ไชยวงศ์ศักดา และเสกสรรค์ วินยางค์กูล

616

การเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระในสบูข่ ้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม
และสบูข่ ้าวหอมแดงสุโขทัย 1
ปราณี เลิศแก้ว, ธัญญารัตน์ เงินอาจ และศิริลักษณ์ กลิ่นธูป

626

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่างอก
รัตนาภรณ์ คชเถื่อน, จุฑาวรรณ เขตกัน, เย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์ และธิดารัตน์ พรหมมา

632

การหาปริมาณเคอร์คูมินจากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก
เจนจิรา คาฟู และขวัญดาว แจ่มแจ้ง

642

การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้าแร่
ไตรรงค์ เปลีย่ นแสง, พรรณทิพา มีสิน, สุรี มโนมัย และอนงค์ ศรีโสภา

648

การหาปริมาณสารแอสต้าแซนทินจากหัวกุ้งก้ามกรามด้วยตัวทาละลายที่เหมาะสม
วรรณวิษา เพชรอาพร และราตรี บุมี

655

การสกัดแคปไซซินด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิค
มณีวรรณ รัศมีโชติกานต์ และภาเกล้า ภูมิใหญ่

663

ศึกษาการจับตัวก้อนยางด้วยน้าหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิค
วิสสุตา สีดา และปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร

668

ผลของกาลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมลู อิสระจากกากกาแฟ
โดยเครื่องไมโครเวฟ
น้าอ้อย บุญมาก และบุณยกฤต รัตนพันธุ์

674

การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากหญ้าหยาดน้าค้าง
เสาวลักษณ์ แซ่ย้าง และอัจฉรา ใจดี

680

การศึกษาการสกัดสารและทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของพืชสมุนไพรบางชนิด
พาลาภ มะณีแนม และศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล

690

การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเหล็กในตัวอย่างน้าแร่
ไตรรงค์ เปลีย่ นแสง, ปณัฐดา คาสุวรรณ, ณิชารี เพียรกิจกรรม และอนงค์ ศรีโสภา

698

การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่
ไตรรงค์ เปลีย่ นแสง, ณัฐวุฒิ ไตรรัตน์, ปัทมาภรณ์ ทองนวล และอนงค์ ศรีโสภา

704

การนาเสนอแบบโปสเตอร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ศศิธร รุ่งเรือง, ไพลิน พันธมิตร และทิพย์วรรณ ศิบญ
ุ นันท์

711

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์
จังหวัดกาแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส, อาไพ แสงจันทร์ไทย, พิจิตรา ตะเพียนทอง และธัญลักษณ์ ศุภพลธร

718

นางในวรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์
กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์ จังหวัดกาแพงเพชร
ธนกิจ โคกทอง, ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, น้าทิพย์ รอดเมือง และกษิรา ภิวงศ์กูร

731

สภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จันทิมา เทศธรักษ์, ปติญญา แวงวรรณ, อภิรัตน์ นวลจันทร์ และอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

741

บทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ปิยะนุช เหลืองาม

749

ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
ประพล จิตคติ, จิราภรณ์ เรียบฮวด, วิลัยวรรณ จันทร์ทา และนฤมล พิลาพันธ์

760

การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ
เรขา อรัญวงศ์, ชาลี ตระกูล และณรงค์ ตระกูล

771

เส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
กัณฑาภรณ์ แสนมี่, ปริษา ทานุวัตร์, กิตติยา อรุณลักณ์ และสาวิตรี พรหมรักษา

779

การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์, วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ และเมธี มธุรส

791

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานที่มีต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในรายวิชาการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การันต์ เจริญสุวรรณ และสุภาภรณ์ หมั่นหา

798

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุม่ สตรี บ้านวังโบสถ์
ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ศิริพร โสมคาภา, กุลนารี สังคง, ธารีรัตน์ อินเมฆ, สายสมร เหลาทอง และน้าทิพย์ มลจิราพงษ์

805

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรายวิชาหลักการลงทุน
และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ศิริพร โสมคาภา

814

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุม่ ทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร
อาไพ แสงจันทร์ไทย, พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, วัชระ ใจแป้ และกัลยา บุตรกระมล

825

การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, ธนกิจ โคกทอง, น้าเพชร อินทรเรืองศร และศุภวิทย์ มาสาซ้าย
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรูปจากกล้วย ในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร
กรณีศึกษา ร้านต้นกล้วย
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี, ธนกิจ โคกทอง และกาญจนา แปมสานัก

849

การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, พบพร เอี่ยมใส, กนิษฐา ดีคง และจิราพร รอดคุ้ม

858

การศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
ธนกิจ โคกทอง, อาไพ แสงจันทร์ไทย, เฉลิมพล หนูหมื่น และภานุพนั ธ์ จิตคา
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การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส, สุรเชษฐ์ ตุ้มมี, กิตติพงษ์ กลิ่นเกิด และจอมจรัญ มะโนปัน

880

อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสาหรับสตรีในสมัยนิยม
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, พจน์ธรรม ณรงวิทย์, ชัญญาพัทธ์ ปัจฉิมพาณิชย์ และชัญญา อุดมประมวล
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การพัฒนาการจัดลาดับสินค้าด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี กรณีศึกษา ร้านโอทอป
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ธัชชัย ช่อพฤกษา, วารินทร์ทิพย์ สืบเจ๊ก และปติรัตน์ ชิ้นดี
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การประเมินความรุนแรงของการถูกเผาไหม้ในพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง, ณัฐพงษ์ จันทร์ประทักษ์ และอรรถพล สุขทับ

912

การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณโดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS
ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จังหวัดกาแพงเพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง, วรรณา เมทา และสกุลรัตน์ สุวรรณ์

921

การศึกษาดัชนีเน้นภาพพืชพรรณหลายช่วงเวลาจากข้อมูล MODIS
สาหรับติดตามพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดกาแพงเพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง, วีระพงษ์ สถาพร และชลธี จุลจันทร์
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การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ
พบพร เอี่ยมใส, ธนกิจ โคกทอง, คมกฤช จิระบุตร และวรศักดิ์ บุญช่วย

944

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ชณัญทิตา เสาแก้ว และปรียานุช พรหมภาสิต

955

รูปแบบการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา
ณัฐวรา วชิรกุลเกียรติ, ขนิษฐา คีรีคารณ และนงลักษณ์ จิ๋วจู

962

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ณัชชา กาญจนพันธ์บุญ, มยุรา สุขศรีพนา และนงลักษณ์ จิ๋วจู

968

การจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาร้าน M-STORE อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
ธันย์ชนก บุญเลิศ, ศักดิธัช อินเตชะ, อัสนี จันป้อตา และน้าฝน สะละโกสา

974

การศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกมันสาปะหลัง กรณีศึกษา ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
รุ่งโรจน์ สว่างไพบูลย์, ฤทธิไกร อุปกุล และพัชรมณฑ์ อ่อนเชด

984

เปรียบเทียบรูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรแม่สอด
จากัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด
วราภรณ์ ตาโท้, อารียา สุนทรปาน และทิพย์วรรณ ศิบญ
ุ นันท์

994

แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ศิริพร โสมคาภา, มนตรี ท้าวเจริญรุ่งเรือง, ลลิตภัทร อุดนคร, มนต์ทกาญณ์ เชื้อวงศ์
และจักรพรรดิ ศรีเทียม

999

การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา
จังหวัดกาแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง, ดอกแก้ว พุทธรักษา, ณัฐมล วีระศัย และลัดดา รุง่ กลิ่น

1009

แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองตาบลลานดอกไม้
อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง, สกาวเดือน เปลี่ยนแซ, ธัญลักษณ์ ทิมทัย, พิมวิไล ธรรมขันทูน และนภาพร พุ่มน้อย

1016

การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าแฮนด์เมดของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ตาบลหนองปลิง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ธัญรดี บุญปัน, เจนจิรา เตจ๊ะ, นันทิมา แก้วตั้ง และอชิรญา พลยงค์

1027

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สุนทรีย์ รอดดิษฐ์

1033

การสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสดของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ประพล จิตคติ, สุปราณี ตาแปลง, อนุวัต คาชู และวิษณุ ฟักกลิ่ม

1043

แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดแพงเพชร
ชาลี ตระกูล, ราตรี สิทธิพงษ์ และวรางค์ รามบุตร

1053

ทุนทางสังคม หลักเศรษฐกิจพอเพียง การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณี
และการใช้ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก สู่การพัฒนาความเข็มแข็ง
ของชุมชนของจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ธนกิจ โคกทอง และพบพร เอี่ยมใส

1060

การศึกษาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
นารถนรี พอใจ, ฤทธิรงค์ เกาฏีระ, ตรรกพร สุขเกษม, สรัลชนา น้าเงินสกุณี, พีระ วงศ์หมอ,
หรรษา ใจแสน, ธีรดา ชนะภัย และภาวินี สิงห์อุดร

1071

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ สาหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศุภรดา สุขประเสริฐ

1080

การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และวชิรวิทย์ กรรณิกา

1089

กลไกการดาเนินงานของกลุม่ แปรรูปส้มโอ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
ของกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ชญาณี โพธิ์ไกร, ณิชกานต์ เหลาประดิษฐ์, เกศินี อูปคา, ภูรณ
ิ ัฐร์ โชติวรรณ, รัษฎากร วินิจกุล
และนกแก้ว เมืองทอง

1098

ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่าสู่ตานาน ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง
ปุณณดา ทรงอิทธิสุข และสุธิดา ทับทิมศรี
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การพัฒนาทักษะการพูดฉับพลัน สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ
พงศกร สมมิตร

1120

การควบคุมแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน กรณีศึกษาโรงงานแห่งหนึ่งในอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
ลัดดาวัลย์ เกตุนาค, คุณาธิป ฝอยทอง, กรวิชญ์ ณ หลวงพระบาง และภูริณัฐร์ โชติวรรณ

1128

ความสัมพันธ์ในการผลิตระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกับบริษัททางการเกษตร ภายใต้ระบบ
เกษตรพันธะสัญญาในตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ชวลิต รักสีขาว, คมสันต์ สุรรี ัตน์ และภูริณัฐร์ โชติวรรณ

1135

การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, ธนกิจ โคกทอง และวิเชียร คุ้มยิม้

1144

กลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานผู้ไร้ที่ดินในไร่มันสาปะหลัง บ้านหัวทุ่งน้อย ตาบลคลองสมบูรณ์
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
จิรวัชร พุทธเสม, โชคชัย ชื่นชอบ, ณัฐวุฒิ อินกรัด และภูรณ
ิ ัฐร์ โชติวรรณ

1153

พลวัตภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
ตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
วันวิสา ทองแจ่ม, ปราณี นวลทุ่ง, ภูริณัฐร์ โชติวรรณ, รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล และสยมพู นกหงษ์

1160

การเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ของกลุม่ ชาติพันธุ์: กรณีศึกษานักศึกษาชาติพันธุ์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สมฤดี แสงศร, พกาวรรณ สีเมฆ และภูริณัฐร์ โชติวรรณ
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1

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร z
ผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่ตาบลโม-โกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จากเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่
ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จานวน 12 ครัวเรื อน โดยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรผู้ป ลู กสตรอเบอรี่ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศชาย มีอ ายุระหว่าง 31-40 ปี ระดั บ
การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยส่วนใหญ่พบว่าถือครองที่ดินของตัวเอง มีจานวน 12 คน 30 ไร่ เกษตรกรทั้งหมด
ปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ 80 ต้นทุนเริ่มแรก รวมทั้งสิ้น 242,360 บาท มีค่าเสื่อมราคา รวมทั้งสิ้น 9,168 บาท ค่าวัสดุที่
ใช้ มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 54,059.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 27,029.50 บาท เกษตรกรผู้ปลูก มี 2
ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2559 และต้นทุนรวมทั้งสิ้น 348,689.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 29,057.42
บาทเกษตรกรผู้ปลูก มี 12 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2560 ค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 199,550 บาท
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 99,775 บาท ส่วนต้นทุนรวมทั้งสิ้น ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 2,200,200 บาท
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 183,350 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2559 รวมจานวนเงินทั้งสิ้น เท่ากับ
529,950.00 บาท และคิดเป็นจานวนเงินเฉลี่ยต่อปีทั้งสิ้น เท่ากับ 264,975 บาท และพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อไร่ ในปี
พ.ศ. 2560 รวมจานวนเงินทั้งสิ้น เท่ากับ 2,057,750.00 บาท และจานวนเงินเฉลี่ยต่อไร่ต่อครัวเรือนทั้งสิ้น เท่ากับ
4,050,150.00 บาท และเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 337,512.50 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 267 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 1.0038 เท่ากับ 932.20 บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับร้อยละ 6.5386
คาสาคัญ: ต้นทุน / ผลตอบแทน / การปลูกสตรอเบอรี่
Abstract
This research aims to study the general condition, a cost-benefit analysis of Farmers
strawberry plantation in Mo - gro Sub-District, Umphang District, Tak Province, collected data from
12 household’s strawberry plantations in Mo - gro Sub-District, Umphang District, Tak Province
using questionnaire as tools and statistics used for data analysis were percentage and mean.
The research found that most strawberry cultivator are male, age between 31-40 years
old, with elementary level education. There are 12 people that own their own land in total of 30
acres, All farmers grow 80 strawberries. the initial cost of 242,360 baht has a depreciation cost of
9,168 baht. The total cost is 54,059.00 baht and the average cost is 27,029.50 baht per year. The
cultivator has 2 household in the year 2016 and the total cost is 348,689.00 baht and the average
annual cost is 29,057.42 baht. The cultivator have 12 households in the year 2017. The total cost
in 2016 is 199,550 baht and the average annual cost is 99,775 baht. The total cost in 2017 is
2,200,200 baht and the average annual cost is 183,350 baht Average income per acres in the year
2016, total amount is 529,950.00 baht. The average income per acre in the year 2017 was the
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total amount of 2,057,750.00 baht and the average per acre per household was 4,050,150.00
baht and the average per year is 337,512.50 Baht. The payback period is 267 days with net
present value at a discount rate of 1.0038%, which is equal to 932.20 Baht and has a real yield of
6.5386%.
Keywords: Cost / benefit / strawberry plantation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ถือว่าเป็นสินค้า
เกษตรส่งออกอันดับหนึ่ง และที่สาคัญสามารถนารายได้เข้าประเทศ พืชผักผลไม้สตรอเบอรี่ก็เป็นสินค้าเกษตรชนิ ด
หนึ่งที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติต่างให้ความสาคัญและนาไปใช้ในการบริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสุขภาพ นิยม
รับประทานผัก และผลไม้ เพื่อรักษาสุขภาพ (กรมวิชาการเกษตร, 2554) สตรอเบอรีจึงถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทั้งผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดี
สีสันและรูปร่างมี ความสวยงามมีคุณค่าทางโภชนาการสูง รวมทั้งยังเป็นพืช ระยะสั้นที่มีมูลค่าสูงและได้รับความ
นิยมในการบริโภคสูงขึ้น (ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงค์, 2558) จากข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนาเข้าและส่งออกสตรอ
เบอรีในประเทศไทย ในปี 2552-2557 (ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) พบว่า มูลค่าการส่งออกของ
สตรอเบอรีปี 2557 มีมู ลค่า 34,842,400 บาท ในขณะที่ มูลค่ าการน าเข้ามีม ากถึง 144,505,899 บาท และมี
แนวโน้มทวีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของ ตลาดในประเทศไทยที่มี
เพิ่มมากขึ้น แต่ผลผลิตภายในประเทศยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากสตรอเบอรี สามารถเพาะปลูกได้ใน
บางพื้นที่ของประเทศเท่านั้น
พื้นที่การเพาะปลูกส่วนใหญ่เดิมอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย แต่ปัจจุบันมีความ
แพร่หลาย มากขึ้น ทั้งในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดพะเยา อีกทั้งบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เช่น จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงพื้นที่สูงของภาคกลาง เช่นจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องมาจากความต้องการ
ของตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ (สมศักดิ์ รุ่งอรุณ , 2557) ปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกสตรอเบอรีได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยภาคเหนือตอนบนของจังหวัดตากได้มีการเพราะปลูกสตรอเบอรี่ขึ้นใน อาเภอเมืองตาก และอาเภอพบ
พระ เนื่ องจากเป็ นพื้น ที่สูง มีอากาศหนาวเย็น เหมาะแก่การเพาะปลูกสตรอเบอรี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด จึงทาให้มีการขยายพื้นที่ปลูกอีกแห่งหนึ่ง คือ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตากเพราะเป็นพื้นที่สูง ที่มี
อากาศหนาวเย็นกว่า ทาให้มีผลผลิตที่ สมบูรณ์ กว่า และมีรสชาติ หวาน อร่อ ย แต่ ใช้ต้นทุ นในการเพาะปลูกสู ง
ผลตอบแทนที่ได้มาคุ้มกว่าการลงทุน จึงทาให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตากมีความ
สนใจในการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น (วิสิฐ ฉกาจกิจไพร, 2560) เพื่อขายส่งไปยังตลาดที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง แต่ส่วน
ใหญ่แล้วจะขายส่งที่บ้านอุ้มเปี้ยม อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เพราะว่า อาเภอพบพระ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่อาเภอพบพระ ส่งเสริมอาชีพการปลูกสตรอเบอรี่ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ พืชผักและผลไม้ ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน พัฒนาให้หมู่บ้าน อุ้มเปี้ยม เป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาล ประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มีรายได้เสริมจากการจาหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรในช่วงเทศกาลมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ชาวบ้านอุ้มเปี้ยมเริ่มหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจกันมากขึ้ น เช่น ลูก
พลับ กาแฟ และสตรอเบอรี่ พันธุ์พระราชทาน 80 เพราะพื้นที่สภาพภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เหมาะ
สาหรับปลูกพืชเมืองหนาว โดยเฉพาะในหมู่บ้านอุ้มเปี้ยมและหมู่บ้านใกล้เคียง มีพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ ประมาณ
200-300 ไร่ อย่างไรก็ตาม สาหรับงานเทศกาลงานสตอเบอรี่ “หนาวนี้ที่อุ้มเปี่ยม” มีการจัดงานประมาณช่วงปลาย
เดือนธันวาคม ถึง ต้นเดือนมกราคม ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะมีการแสดงของชนเผ่าม้ง การเปิดร้านค้าจาหน่ายสตรอ
เบอรี่และสินค้าทางการเกษตรต่างๆ (ไพฑูรย์ สุขแว่น ,2560) จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ทราบว่าเกษตรกรยังไม่มีการ
วางแผนทางการเงิน จึงทาให้เกิดปัญหาในการลงทุน ทาให้ไม่มีต้นทุนในการปลูกสตรอเบอรี่ครั้งต่อๆ ไป
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอ
เบอรี่ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ได้รู้ต้นทุนและผลตอบแทนที่ แท้จริงและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
เพื่อวางแผนทางการเงินในการดาเนินงาน รวมไปถึงแนวทางแก้ไข การเตรียมความพร้อมในการปลูก สตรอเบอรี่ใน
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ครั้งต่อไป และสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในการปลูกสตอเบอรี่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุน
และวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่ ตาบลโมโกร
อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ ต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรี่ ในเขตพื้ นที่ ตาบลโมโกร
อาเภออุ้มผาง จังหวังตาก ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดดังนี้
ต้นทุนจากการปลูกสตรอเบอรี่
1.ค่าวัตถุดิบ
2.ค่าแรงงาน
3.ค่าใช้จ่ายในการผลิต
4.ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรี่
- รายได้จากการขายสตรอเบอรี่

วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน

แนวทางในการพัฒนาของการปลูก
สตรอเบอรี่ ในเขตพื้นที่ ตาบลโมโกร
อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่
ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการวิเคราะห์โดยจะนาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
มาทาการศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ จะใช้วิธีสารวจและ
จัดทาแบบสอบถามเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ปลูกสตรเบอรี่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรี่ ในเขตพื้นที่ ตาบลโมโกร อาเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก จานวน 12 ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ที่ใช้รวบรวมข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ ประกอบด้วย 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการปลูกสตรอเบอรี่ทาให้ทราบถึงต้นทุนวัตถุดิบ
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรี่
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ ในเขต
พื้นที่ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีขั้นตอนดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากเกษตรกรผูป้ ลูกสตรอเบอรี่ จานวน 12 ครัวเรือน
ในเขตพื้นที่ ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถามที่กาหนดขึ้น
2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่นามาใช้ประกอบกับการศึกษา ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสารวิชาการ การสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสตรอเบอรี่ เพื่อทาให้
การศึกษาครั้งนี้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้นและรับรู้ถึงสภาพความเป็นจริง เพื่อนามาสรุปผลได้อย่างถูกต้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ นามาวิเคราะห์หาต้น ทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนปลูกสตอเบอรี่ ในเขตพื้นที่ ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นั้นจะทาการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูก
สตรอเบอรี่ โดยใช้วิธีเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากข้อเท็จจริงต่างๆ ในการรวบรวมจากแบบสอบถามที่
ได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ในเขตตาบลโมโกร
อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
2. เพื่อให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จะทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนที่
เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) เพื่อหา
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( Net Present Value: NPV ) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ( Benefit –Cost Ratio: BCR )
อั ต ราผลตอบแทนภายในจากการลงทุ น (Internal Rate of Return: IRR ) และระยะเวลาคื น ทุ น (Payback
Period Analysis) สามารถวิเคราะห์โดย
2.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( Net Present Value: NPV ) คือ ความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบัน
ของประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการลงทุน กับ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากโครงการลงทุน ซึ่งมีสูตรในการ
คานวณ ดังนี้
n

NPV

=

∑
t=1

(Bt− Ct )
(1 + r)t

โดย กาหนดให้
NPV

= มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
B
= รายได้ในระยะเวลาที่ t
C
= ต้นทุนในระยะเวลาที่ t
t
= เวลาหรือปีที่ 1 , 2…., n
n
= อายุปีสุดท้ายของโครงการ
r
= อัตราคิดลด
t

t

หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ คือ ควรลงทุนเมื่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวกและไม่ควรลงทุนถ้ามูลค่า
ปัจจุบันมีค่าเป็นลบ
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2.2 อั ต ราส่ ว นผลประโยชน์ ต่ อ ต้ น ทุ น (Benefit – Cost Ratio : BCR )
เป็ น การ
เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการลงทุนกับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ
ซึ่งมีสูตรในการคานวณดังนี้
n

BCR = ∑
t=1

Bt (1 + r)−t
Ct (1 + r)t

= 0

โดย กาหนดให้
= รายได้ในระยะเวลาที่ t
C
= ต้นทุนในระยะเวลาที่ t
t
= เวลาหรือปีที่ 1 , 2…., n
n
= อายุปีสุดท้าย
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ คือ ควรลงทุนเมื่อ BCR มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 1 และไม่ควรลงทุน
เมื่อ BCR มีค่าน้อยกว่า 1
2.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) หมายถึง อัตราลดค่าที่
ทาให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับทั้งหมดเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมด หรือหมายถึง
อัตราผลตอบแทนที่ทาให้มูลค่าของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์พอดีนั้นเอง
Bt
t

n

∑

โดย กาหนดให้
IRR
R

=
=
C
=
C
=
B
=
t
=
n
=
ปี ที่ 0 =
t

c
t

t=1

(Bt− Ct )
= 0
(1 + r)

อัตราผลตอบแทนในการลงทุน
อัตราคิดลด
ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ t
ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ 0
ผลตอบแทนสุทธิในปี ที่ t
ปี ของโครงการ คือ ปี ที่ 1,2,3,...,n
อายุของโครงการ
ปี ที่มีการลงทุนเริ่มแรก (initial investment)

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่าที่ต้องการถือว่า
โครงการนั้นยังคงน่าลงทุน แต่ในทางกลับกันถ้าค่าที่ได้ต่ากว่าอัตราผลตอบแทนขึ้นต่าที่ต้องการ โครงการนั้นก็ไม่น่า
ลงทุน
2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Analysis)
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ ระยะเวลาหรือจานวนปีการดาเนินงานที่ทาให้ผลตอบแทนสุทธิจากโครงการมีค่า
เท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดี วิธีการหาระยะคืนทุนหรือหาจานวนปีที่จะได้รับผลตอบแทนคุ้มกับเงินที่ลงทุน
สามารถคานวณได้ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน(ปี) = เงินลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ/ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
2.5 ข้อมูลปัญ หาในด้านต่างๆในการปลูกสตรอเบอรี่จะนาปัญ หาต่างๆมาทาการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์สถิติแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method)
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สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เกษตรกรผู้
ปลูก สตรอเบอรี่ นิ ยมปลูก พัน ธุ์ 80 คิด เป็ น ร้อ ยละ 100 ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดั บ
การศึกษาประถมศึกษาถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะถือครองที่ดินของตัวเอง มีจานวน 12 คน 30 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ตามลาดับ สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน มีจานวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกสตรอเบอรี่ มีแหล่งที่กู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสตรอเบอรี่
และค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าวัสดุที่ใช้ในการปลูกสต
รอเบอรี่ และทรัพ ย์สิน ที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอรี่ เกษตรกรส่วนใหญ่ กู้จาก ไฟแนนซ์ มีจานวน 7 คน การรับ รู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกสตรอเบอรี่จากสื่อต่างๆโดยรวมจากเพื่อบ้าน มีจานวน 10 คน เว็บไซต์ มีจานวน 2 คน
และค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นการลงทุนเริ่มแรกโดยมีข้อมูล ดังนี้ ต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการปลูกสตรอเบอรี่ มีการลงทุนในส่วนของ ที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ การปลูก รวมทั้งสิ้น 242,360
บาท มีค่าเสื่อมราคารวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 9,168 บาท
2. ต้นทุนการผลิต (Manufacturing cost) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิต มีข้อมูลดังนี้
2.1 ต้นทุนวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการปลูก คือ ต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ เกษตรกรผู้ปลูกเลือกใช้
ต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ เนื่องจากต้นพันธุ์สามารถปลูกง่ายและมีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ด วัตถุดิบมูล
สัตว์แห้ง เกษตรกรจะเลือกใช้มูลไก่แห้งมากที่สุด เนื่องจากในมูล ไก่แห้งมีสารอาหารที่ช่วยทาให้ สตรอเบอรี่มีการ
เจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้มูลสัตว์อื่น สรุปต้นทุนการผลิตทางด้านวัตถุดิบการปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรผู้ปลูก ค่า
วัสดุที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอรี่ มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 54,059.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 27,029.50
บาท เกษตรผู้ปลูกมี 2 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2559 และต้นทุนรวมทั้งสิ้น 348,689.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี
เท่ากับ 29,057.42 บาทเกษตรผู้ปลูก มี 12 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2560
2.2 ค่าแรงงาน ค่าแรงของคนงานที่ทาหน้าที่ในการปลูกสตรอเบอรี่ ซึ่งอาจจะทาการจ่ายเป็น
รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รับเหมา หรือรายเดือน ในที่นี้คิดเป็นรายวัน แล้วแต่ตามขั้นตอนของการผลิตสตรอ
เบอรี่ ค่าแรงจะจัดอยู่ในขั้นตอนที่ 1 คือ ทาการถางหญ้า ปรับหน้าดิน พรวนดิน การขึ้นแปลง เป็นการเตรียมดิน
ขั้นตอนที่ 2 คือการปลูกทาการหยอด ต้นพันธุ์และกลบต้นพันธุ์การใส่มูลสัตว์แห้ง ขั้นตอนที่ 3 คือการบารุงและ
การดูแลรักษาทาการป้องกันกาจัดวัชพืชและศัตรูพืช ขั้นตอนที่ 4 คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยมีการจ้างเป็นเฉพาะ
ช่วงระยะเวลาในการผลิตต่อ 1 รอบการผลิต รวมค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการปลูกสตรอเบอรี่ ในปี พ.ศ. 2559 มีต้นทุน
รวมทั้งสิ้น 199,550 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 99,775 บาท ส่วนต้นทุนรวมทั้งสิ้น ในปี พ.ศ. 2560
เท่ากับ 2,200,200 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 183,350 บาท
3. ผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรี่ ผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รายได้เฉลี่ยต่อไร่ของการปลูกสตรอเบอรี่
ปี 2559 โดยภาพรวมจานวนเงินทั้งสิ้ น เท่ากับ 529,950.00 บาท และคิดเป็นจานวนเงินเฉลี่ยต่อปีทั้งสิ้น เท่ากับ
264,975 บาท และพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อไร่ของการปลูกสตรอเบอรี่ ปี 2560 โดยภาพรวมจานวนเงินทั้งสิ้น เท่ากับ
2,057,750.00 บาท และคิดเป็นจานวนเงินเฉลี่ยต่อไร่ตอ่ ครัวเรือนทั้งสิ้น เท่ากับ 4,050,150.00 บาท และเฉลี่ยต่อปี
เท่ากับ 337,512.50 บาท
ตารางที่ 1 การประเมินโครงการลงทุน ประเมินโครงการลงทุนโดยมีวิธีการประเมินโครงการ 4 วิธี
รายการ
ผลที่ได้จากการคานวณ
ระยะเวลาคืนทุน (PB)
267 วัน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
932.20 บาท
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน(BCR)
1.0038
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
ร้อยละ 6.5386
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ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของโครงการนี้เท่ ากับ 267 วัน ซึ่งโครงการนี้สามารถยอมรับได้
เพราะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 2 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เท่ากับ 932.20 บาท มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิที่คานวณได้เป็นบวก ซึ่งแสดงว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าอัตราลดค่า ซึ่งอัตราลดค่าที่ใช้
คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในท้องตลาด ประมาณร้อยละ 1.0038 ผลของการคานวณส่งผลให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถ
ยอมรับได้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return) เท่ากับร้อยละ 6.5386
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาต้ น ทุ น และผลตอบแทนในการวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น และผลตอบแทนจากการลงทุ น ปลู ก
สตรอเบอรี่ในเขตพื้นที่ ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาต้นทุนจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ในเขต
พื้นที่ ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ต้นทุนเริ่มแรก มีการลงทุนในส่วนของ ที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
การปลูก รวมทั้งสิ้น 242,360 บาท มีค่าเสื่อมราคารวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้ งสิ้น 9,168 บาท มีต้นทุน
การผลิตในปี พ.ศ.2559 จานวน 295,969 บาท (ค่าวัตถุดิบ 54,059 บาท ค่าแรงงาน 199,550 บาท และค่าใช้จ่าย
ในการผลิต 42,360 บาท) และต้นทุนการผลิตในปี พ.ศ.2560 จานวน 634,863 บาท (ค่าวัตถุดิบ 348,689 บาท
ค่าแรงงาน 2,200,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 286,174 บาท) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากต้นทุนการผลิตทั้ง 3
ประเภทและทั้งใน 2 ปีนี้ พบว่าต้นทุนที่สูงที่สุด คือค่าแรงงาน ทั้ง 2 ปี ทั้งนี้เนื่องจากการปลูกสตรอเบอรี่ ต้องใช้การ
ปลูกสตรอเบอรี่เป็นค่าแรงงานหลักมากที่สดุ ซึ่งทุกขั้นตอนในการผลิตถึงการเก็บเกี่ยวจาหน่ายต้องใช้แรงงานจานวน
มากสอดคล้องกั บงานวิจัย ของดวงจิตร์ กั้ วศรี (2551) ได้ศึ กษาต้น ทุน และผลตอบแทนของการปลู กข้าว โดยมี
ค่าแรงงานในการปลูกมากที่สุดและการเก็บเกี่ยวที่ใช้จานวนคนมากที่สุด พบว่า ค่าใช้จ่ายการปลูกสตรอเบอรี่ ในปี
พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 199,550 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 99,775 บาท ส่วนต้นทุนรวมทั้งสิ้น
ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 2,200,200 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 183,350 บาท ในปี พ.ศ.2560 เมื่อ
พิจารณาค่าแรงงานเป็นด้าน พบว่าการเก็บเกี่ยว การคัดเกรดและการบรรจุ ในปี 2559 มีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ
54,000.00 บาทส่วนการเตรียมพั น ธุ์แ ละการปลูกและการตั ดแต่งทรงพุ่ ม ต้ นทุ นน้ อยที่ สุด เท่ากับ 3,000 บาท
สาหรับในปี 2560 พบว่า การเก็บเกี่ยว มีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 648,000.00 บาท และการกาจัดวัชพืช ต้นทุนน้อย
ที่ สุ ด เท่ ากั บ 1,800 ตามล าดั บ ค่ าวั ส ดุที่ ใช้ ในการปลู กสตรอเบอรี่ มี ต้ น ทุ น รวมทั้ งสิ้ น 54,059.00 บาท และมี
ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ ปี เท่ า กั บ 27,029.50 บาท ในปี พ.ศ.2559 และต้ น ทุ น รวมทั้ งสิ้ น 348,689.00 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 29,057.42 บาท ในปี พ.ศ.2560 เมื่อพิจารณาค่าแรงงานเป็นด้าน พบว่า การใส่ปุ๋ย ในปี
2559 มีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 44,700.00 บาท ส่วนการเก็บเกี่ยว ค่ากระเป๋ง ต้นทุนน้อยที่สุด เท่ากับ 180.00 บาท
สาหรับในปี 2560 พบว่า การใส่ปุ๋ย มีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 310,800.00 บาท และ การเก็บเกี่ยว ค่ากระเป๋ง ต้นทุน
น้อยที่สุด เท่ากับ 1,455.00 บาท ตามลาดับ ทรัพย์สินที่ใช้ในการปลูกสตรอเบอรี่ ปี 2559 เท่ากับ 42,360 บาท คิด
เป็ น จ านวนเงิน เฉลี่ ย ต่ อ ปี เท่ า กั บ 21,180.00 บาท และทรั พ ย์ สิ น ที่ ใช้ ในการปลู ก สตรอเบอรี่ ปี 2560 เท่ ากั บ
286,174.00 บาท คิ ด เป็ น จ านวนเงิ น เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ เท่ า กั บ 137,968.92 บาท และทรั พ ย์ สิ น เฉลี่ ย ต่ อ ปี เ ท่ า กั บ
11,497.41 บาท
2. การศึกษาผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ใน
เขตพื้นที่ ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รายได้เฉลี่ยต่อไร่ของการปลูกสตรอเบอรี่ ปี 2559 มีทั้งหมด 2
ครัวเรือน 2 ไร่ โดยภาพรวมจานวนเงินทั้งสิ้น เท่ากับ 529,950.00 บาท และคิดเป็นจานวนเงินเฉลี่ยต่อปีทั้งสิ้น
เท่ากับ 264,975 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อไร่ของการปลูก สตรอเบอรี่ ปี 2560 มีทั้งหมด 12 ครัวเรือน 30 ไร่
โดยภาพรวมจานวนเงินทั้นสิ้น เท่ากับ 2,057,750.00 บาท และคิดเป็นจานวนเงินเฉลี่ยต่อไร่ต่อครัวเรือน ทั้งสิ้น
เท่ากับ 4,050,150.00 บาท และเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 337,512.50 บาท เนื่องจากผลตอบแทนเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับ
ผู้ ป ระกอบการ และยั งเป็ น ตั ว ก าหนดเป้ า หมายด้ า นการลงทุ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ส่ งผลให้ ผู้ ป ระกอบการมั ก ให้
ความสาคัญกับยอดขายหรือผลตอบแทนที่ได้รับ เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับทาให้สามารถดาเนินงานได้ตาม
เป้ าหมายที่ ตั้ งไว้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของนริ น ทร์ ก านต์ ประเสริ ฐคงแก้ ว และชั ย วุ ฒิ ตั้ งสมชั ย (2560) ได้
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งความเป็ น ไปได้ ในการลงทุ น ปลู ก สตรอเบอรี ป ลอดสารเคมี ในจั งหวั ด เชี ย งราย เนื่ อ งจากมี
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ผลตอบแทนสูงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และมีระยะเวลาคืนทุนที่สูง จะเห็นได้ว่าจานวนเงินที่ได้รับจากการขาย
สินค้าหรือบริการของเกษตรกร และยอดขายจะเป็นเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องพิจารณาว่าสามารถดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางแผนไว้หรือไม่ ซึ่งผู้บริหารจะพยายามทายอดขายให้ได้มากที่สุดพร้อมกับลดต้นทุนทั้งหมดให้น้อย
ที่สุด ซึ่งจะส่งผลทาให้กิจการเติบได้อย่างรวดเร็ว
3. การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 267 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ที่
อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 1.0038 เท่ากับ 932.20 บาท และมีอัตรา ผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับร้อย
ละ 6.5386 ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ ส่งผลให้เห็นว่า โครงการนี้สามารถยอมรับได้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอเบอรี่ ในเขตพื้นที่ ตาบลโมโกร
อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสาหรับเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนปลูก
สตรอเบอรี่ สามารถนาข้อมูลผลตอบที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนทางด้าน
ค่าแรงงานและด้านวัตถุดิบ มีต้นทุนสูงที่สุด ซึ่งสามารถนาข้อมูลต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นไปใช้ในการกาหนดราคาขาย
ของสตรอเบอรี่ได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษา และวิเคราะห์เพื่อหาขนาดสวนที่เหมาะสมในการลงทุนผลิตสตรอเบอรี่ เพื่อใช้
เป็นแนวทางสาหรับเกษตรกรในการตัดสินใจว่ า ควรจะลงทุนผลิตสตรอเบอรี่สวนขนาดใด จึงจะมีความเหมาะสม
และได้รับผลตอบแทนคุม้ ค่าที่ดีที่สุด
2. ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจการลงทุนด้วย เช่น
การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการอธิบายถึงแนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอธิบายแยกเป็น 3
ประเด็น คือประเด็นในมิติทางเศรษฐกิจ ประเด็นในมิติทางสังคม และประเด็นในมิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งบทสรุปของ
บทความเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นช่วยในการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตามแล้ว
ประชาชนที่ยากจนในประเทศต้องสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก่อน จึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
คาสาคัญ: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / การพัฒนาที่ยั่งยืน
Abstract
This article describes the concepts of welfare cards with sustainable development. It is
divided into 3 issues, issue of economic dimension. Issues in social dimension And issues in
environmental dimensions. The article concludes that welfare cards benefits the economy and
society. However, poor people in the country must capability in Self-Relianc. It will be truly
sustainable development.
Keywords: Welfare Card / Sustainable Development
บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน จะให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็น
หลัก โดยเชื่อว่าการที่เศรษฐกิจเข้มแข็ง มีการขยายตัวในระดับสูง แล้วจะทาให้ประชาชนในประเทศมีความกินดีอยู่
ดีตามไปด้วย โดยการพัฒ นาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งรวมทั้งเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลไปถึงการ
พัฒนาทั้งในด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นจะทาให้เกิด
การใช้ทรัพยากรเพื่อนามาเป็นปัจจัยในการผลิตอย่างมากมาย ทาให้เกิดผลกระทบเสี ยหายต่อสิ่งแวดล้อมตามมา
เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการผลิตและบริโภคของสังคมไทย ที่มุ่งผลิตและบริโภคโดยขาดความสมดุลกับทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคต นาไปสู่ข้อสรุปผล
ของการพัฒนาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่มีคุณภาพและไม่ยั่งยืน”
จากการพัฒนาดังกล่าวนั้น แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาของ
สังคมโลกรวมทั้งประเทศไทย นับตั้งแต่ประเทศสมาชิกในองค์การสหประชาชาติรวมทั้งประเทศไทย ได้ลงนามใน
แผนแม่บทของโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่ประเทศบราซิล ในปีพ.ศ. 2535 ซึ่งข้อตกลงที่แต่ละประเทศจะต้องหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาประเทศของตนเองให้มุ่งสู่ความยั่งยืน สาหรับในประเทศไทยนั้นได้มีการปรับกระบวนการพัฒนาประเทศให้
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนแม่บทของโลกดังกล่าว ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึ่งเป็นแผนที่ใช้พัฒนาประเทศไทยมายาวนานกว่า 20 ปี โดยได้มีการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมุ่ง
สู่ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น นั บ ตั้ งแต่ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เป็ น ต้ น มา
(ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติ, 2546) มาจนถึงปั จจุบั นซึ่ งเป็ นช่ วงของการใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ยังเป็นหลักของการ
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พัฒนาที่สาคัญของประเทศที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการดาเนินนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งเน้นความกินดีอยู่ดี
และลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศ ซึ่งได้ดาเนินนโยบายที่เรียกว่า “สวัสดิการแห่งรัฐ” โดยการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจารวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ของกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิเช่น กลุ่มผู้มี
รายได้น้ อย กลุ่ม ผู้พิ การ เป็น ต้น ผ่ านเครื่องมื อของรัฐบาลที่เรียกว่า “บั ตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ” โดยที่รัฐบาลจะ
ดาเนินการคัดเลือกประชาชนที่เข้าเกณฑ์แล้วมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ ซึ่งในบัตรนั้นรัฐบาลจะโอนเงินให้จานวน
หนึ่งแล้วให้ประชาชนนาไปซื้อของใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและยังเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น
เศรษฐกิจในทางอ้อมอีกด้วย จากแนวนโยบายดังกล่าวจึงเกิดข้อคาถามว่า นโยบายนี้จะก่อให้เกิดความยั่งยืน
หรือไม่ ซึ่งบทความนี้จะเป็นการอธิบายถึงความสอดคล้องของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
แนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1. ปัญหาความยากจนในสังคมไทยกับมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล
ปัญหาความยากจนในปัจจุบันนั้นยังถือว่าเป็นปัญหาที่สาคัญ ที่รัฐบาลของแต่ละประเทศให้ความสาคัญ
ในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ซึ่งในประเทศไทยเองนั้นปัญหาความยากจน ก็ยังเป็นปัญหาที่สาคัญอยู่ถึงแม้ว่าจะมี
แนวโน้มที่ลดลงก็ตาม จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานว่า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ประเทศไทยมีสัดส่วนความยากจนจาก ร้อยละ 65.71 ลดลงเหลือ ร้อยละ 8.6 ในปี พ.ศ. 2559
และเมื่อพิจารณาช่องว่างความยากจน (Poverty Gap) แล้ว พบว่าในช่วงระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาช่องว่างความ
ยากจนในปี พ.ศ. 2545 ลดลงจากร้อยละ 7.80 เหลือร้อยละ 1.42 ในปี พ.ศ. 2559 แต่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.14 ใน
ปี พ.ศ. 2558 สาหรับความรุนแรงของปัญ หาความยากจนลดลงจากร้อยละ 2.69 ในปี พ.ศ. 2545 เหลือร้อยละ
0.38 ในปี พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.30 ในปี พ.ศ. 2558 (สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาความยากจน ยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทยอยู่ และกลุ่ม
คนยากจนดังกล่าว รัฐบาลได้พยายามหาแนวทางเพื่อแก้ไขโดยผ่านนโยบายและมาตรการของรัฐบาลต่างๆ โดยการ
ปรับปรุงระบบสวัสดิการ และบริการพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของคนในสังคม
รวมถึงต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อเป็นการลดช่องว่างของ
ความยากจนให้มากขึ้น ซึ่งในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาถึงแม้จะได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่สามารถที่
จะลดความเหลื่อมล้าได้อย่างแท้จริง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงเกิดขึ้นท่ามกลางแนวคิด ที่จะนามาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคมของประเทศไทย โดยผ่านกลไกของรัฐบาลมุ่งสู่ประชาชนที่ยากจนในประเทศ
2. แนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญ หาความเลื่อมล้าในสังคมไทย ที่เป็นสาเหตุให้เกิด
ปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศไทย โดยแนวคิดนี้เกิดมาจากการที่การพัฒนาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น
รัฐบาลได้ใช้งบประมาณจานวนมาก เพื่อดาเนินนโยบายต่างๆ การในช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นสวัสดิการสาหรับเด็ก ไปจนถึงสวัสดิการของคนชรา แต่ที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการดังกล่าวยัง
ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องมาจากขาดข้อมูลที่จาเป็นในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ ด้ ว ย เ ห ตุ ดั ง ก ล่ า ว
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ผ่านเครื่องมือของรัฐบาลที่เรียกว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือที่เราเรียกว่า “บัตรคนจน” โดยให้ดาเนินการการ
ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ซึ่งได้เริ่มดาเนินการ ในปี พ.ศ.
2560 (วิชาญ ทรายอ่อน, 2560)
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น รัฐบาลจะโอนเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผู้มีสิทธิทุกเดือนเพื่อนาไปชาระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือ
ร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยวงเงินที่จะได้รับนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทผู้มีรายได้มากว่า 30,000 บาทจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน และประเภทผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 300
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บาท/คน/เดือน นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนาไปชาระเป็นค่าสินค้าและบริการตามวงเงินที่กาหนดได้แล้ว ยัง
สามารถนามาเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ในครัวเรือนได้อีกในวงเงิน 45 บาท/คน/3 เดือน รวมไปถึง
สามารถนาไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารในการเดินทางได้อีก โดยนาไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500
บาท/คน/เดือน นาไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/คน/เดือน และนาไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ
500 บาท/คน/เดือน ซึ่งวงเงินดังกล่าวนั้นไม่สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไปและไม่สามารถนาไปแลกเป็นเงินสดได้
(กรมบัญชีกลาง, ม.ป.ป.) จากนโยบายนี้เกิดผลสะท้อนจากประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์สารวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล”(NIDA Poll) ได้ทาการสารวจในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 2,503 ตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.13 เห็นด้วยกับนโยบายนี้ และมีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ
14.85 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ ส่วนอีกร้อยละ 5.02 นั้นไม่ทราบและไม่แน่ใจ และในส่วนของความกังวล
ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ของนโยบายนี้พบว่าร้อยละ 75.81 ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น จะข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในนโยบายนี้ในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล (ศูนย์
สารวจความคิดเห็น, 2560)
จากการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น (กรมบัญชีกลาง, 2561) ได้รายงานผล
การดาเนินงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบ 4 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) พบว่าจานวนผู้มีสิทธิ
ได้ รั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ในครั้ ง นี้ มี ถึ ง 11,469,185 คน แต่ มี ผู้ มี สิ ท ธิ ม ารั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ไปแล้ ว
10,924,192 คน จานวนงบประมาณที่รัฐจ่ายผ่านบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว 11,940 ล้านบาท ซึ่ง (ศูนย์ติดตาม
และพยากรณ์ เศรษฐกิ จการเกษตร, ม.ป.ป.) ได้ วิเคราะห์ เพิ่ ม เติ มว่ าในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐ บาลจะใช้
งบประมาณในการดาเนินนโยบายนี้ประมาณ 46,000 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประมาณ 118,077 ล้านบาท จากตัวเลขนี้ดูเหมือนว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
3. ประชานิยมกับแนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คาว่า “ประชานิยม” หรือ Populism นั้นเป็นนโยบายทางการเมืองที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน ซึ่งประชานิยมนั้นถือว่าเป็นอุดมการณ์และแนวคิดทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับประชาชนที่เป็นชาวนาหรือคน
ยากจน เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศรัสเซีย แล้วขยายไปอย่าง
แพร่หลายในกลุ่มของประเทศโลกที่ 3 ซึ่งในประเทศไทยได้นาเอาแนวคิดดังกล่าวเข้ามาใช้ทางการเมืองเป็นเวลา
เกือบ 10 ปีแล้ว ส่วนความหมายของ “ประชานิยม” นั้น อาจจะหมายความถึง นโยบายที่สนับสนุนประชาชนที่
ยากจนเป็ น หลัก โดยมี ลั กษณะเป็ นนโยบายเพื่ อมุ่ งเอาอกเอาใจและสนองความต้ องการของประชาชน เพื่ อ
ประโยชน์ทางการเมือง โดยไม่มีเหตุผลหรือเป้าหมายทางเศรษฐกิจมารองรับ ซึ่งข้อดีของนโยบายประชานิยมนั้น
แน่นอนว่าส่งผลทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด เพราะประชาชนชื่นชอบและได้รับผลประโยชน์โดยตรง โดยเฉพาะการ
เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ส่วนข้อเสียของนโยบายประชานิยม ในด้าน
เศรษฐกิจนั้น เนื่องจากนโยบายประชานิยม เป็นการแทรกแซงกลไกตลาดของภาครัฐบาลซึ่งถ้ามองในระยะสั้นแล้ว
ถือว่าเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชน แต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วแน่นอนว่าอาจจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อของ
ประเทศ เพราะถ้าการบริโภคมีป ริมาณที่สูง แต่ภาคการผลิตขยายการผลิตไม่ทัน ราคาสินค้าก็อาจจะเพิ่มขึ้นสูงได้
นอกจากนี้แล้วยังส่งผลต่อสถานะทางการคลังของภาครัฐ เพราะรัฐบาลต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจากนโยบายนี้มากขึ้น
อาจจะต้องกู้เงินมาใช้ในนโยบายนี้ หรือถ้าไม่กู้เงินก็ต้องลดรายจ่ายภาครัฐแทนทาให้โ ครงการอื่นของรัฐบาลต้อง
หยุดชะงักลง (ภูวกฤต เหมหาชาติ, 2558)
นโยบายประชานิยมจึงไม่ใช้นโยบายที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะได้รับประโยชน์ แต่นโยบาย
ประชานิยมจะเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้นโยบายดังกล่าว ซึ่งนอกจาก
ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้ประโยชน์แล้วในระยะยาวประเทศก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย
ดังนั้นแนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงมีลักษณะเหมือนกับ นโยบายประชานิยม ตรงที่ว่าเป็นนโยบายของ
รัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ซึ่งจะเป็น นโยบาย
ที่แอบแฝงกับการเมืองนั้นก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่ในระยะสั้นนั้นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่คือประชาชนกลุ่ม
ยากจน ส่วนในระยะยาวนั้นผู้ได้รับประโยชน์ก็คือกลุ่มการเมือง และผู้ที่เสียประโยชน์ก็กลับมาเป็นประชาชนทั้ง
ประเทศอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน
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แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล
จากสถานการณ์การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนรวมทั้งสภาวะความเลวร้ายที่โลกกาลังเผชิญอยู่ ทั้งความยากจน
ความอดอยากหิวโหย ความเจ็บป่วย การไม่รู้หนังสือ รวมถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิด
แนวคิดที่ว่าความเจริญทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถที่จะดารงอยู่อย่างยั่งยืนได้ หากมนุษย์ไม่คานึงถึงปัญหาที่กาลัง
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทาให้ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 โดย
องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึง การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจากัดของ
ทรัพยากรโลก ซึ่งทาให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวในเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง ทาให้มีการนิยามความหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนว่า
“การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน
โดยไม่ทาให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถ
ในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง”
ต่อมาแนวคิดนี้ก็ได้มีความสาคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อองค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดระดับ
โลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือการประชุม Earth Summit ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ณ ประเทศบราซิล โดย
ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร 21 (Agenda 21) และปฏิ ญ ญาริ โ อว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา (The Rio
Declaration on Environment and Development) ซึ่ งเปรี ย บเสมื อ นข้ อ ตกลงของประเทศสมาชิ ก องค์ ก าร
สหประชาชาติ ต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในโลกและประเทศของ
ตนเองซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วย
สรุ ป แล้ ว ความหมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น จะมี อ ยู่ 3 แนวคิ ด คื อ ด้ า นนิ เวศวิท ยาให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านสังคมให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง และด้านเศรษฐกิจให้ความสาคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยาวนานบน
พื้นฐานการรักษาทุนทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อคนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)
2. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒ นา (Earth Summit) ที่ ประเทศ
บราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยก็ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด โดยได้จัดทาข้อเสนอ
ของประเทศไทยว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน ณ ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้คานิยามของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยว่า
“การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยเป็นการพัฒนาที่ต้องคานึงถึงความเป็นองค์รวม
ของทุกๆ ด้านอย่างสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรมไทย
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกัน
เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน”
โดยกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยนั้น มาจากแนวคิดของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้ง
3 มิติ ได้แก่มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวทางของพระพุทธศาสนาคือ ทางสาย
กลาง เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ ในการพัฒนาที่เน้นความสมดุลทั้ง 3 มิตินั้นอาจจะอธิบายได้
ดังนี้
มิติที่ 1 มิติทางด้านเศรษฐกิจ ในมิตินี้จะมุ่งพัฒนาสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ และมี
คุณภาพสามารถกระจายความมั่งคั่งไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการบริโภคที่
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังให้คนไทยมีความพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สาหรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในประเทศให้ดีขึ้นนั้น จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะต้องมีการส่งเสริมการนา
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยมาใช้ในการดาเนินชีวิต
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มิติที่ 2 มิติทางด้านสังคมจะมุ่งเน้นพัฒนาคนและสังคมไทยมีคุณภาพสามารถที่จะปรับตัวและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตสานึก พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงในการ
ดารงชี วิ ต และสามารถน าทุ น ทางสั งคมและทุ น ทางทรัพ ยากรธรรมชาติ ม าประยุ ก ต์ ใช้ได้ อ ย่ างเหมาะสม ซึ่ ง
องค์ ประกอบของการพั ฒ นาในมิติ ของสังคมจะประกอบไปด้วย การพั ฒ นาศัก ยภาพและการปรับ ตัวบนสั งคม
ฐานความรู้ และการสร้างค่านิยม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยให้เป็นภูมิคุ้มกันของสังคม ตลอดจนควรมีการสร้าง
ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของคนไทย
มิ ติ ที่ 3 มิ ติ ท างด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม คื อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มอย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและ
คงไว้ซึ่งคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและสงวนไว้ให้คน
รุ่นอนาคต รวมทั้งกระจายโอกาสและการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
นโยบายการจัดสวัสดิการของรัฐโดยเฉพาะในประเด็นที่กาลังกล่าวถึงคือ นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือเรียกทั่วไปว่า บัตรคนจนนั้น เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในภาพรวมแล้วถือว่าเป็นนโยบายที่ ถูกใจประชาชนนโยบายหนึ่งของรัฐบาล เพราะ
ประชาชนได้รับของฟรีโดยสามารถนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปแลกเป็นสินค้าที่จาเป็นในการดารงชีวิตประจาวัน
ตามร้านค้าในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้ของฟรีแล้ว ร้านค้าในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการก็
ได้รับ ก าไรจากยอดขายสิน ค้ าที่ เพิ่ มขึ้ น ท าให้ เกิ ดการขยายการผลิต สิน ค้ า ส่งผลต่อ เศรษฐกิ จของประเทศใน
ระดับมหภาคได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ ท ว่า ของ “ฟรีไม่ มี ในโลก” ซึ่ งของฟรี ที่
รัฐบาลได้มอบให้กับประชาชนนั้น ย่อมแลกมาด้วยเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศ กว่า
46,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นอกจากนี้แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี้ ยังถูกมองจาก
หลายฝ่ายว่าอาจจะเป็นนโยบายที่แฝงไปด้วยแนวคิดประชานิยม เพื่อหวังผลทางการเมืองของรัฐบาล รวมทั้งถึงข้อ
กังวลว่าในระยะยาวนั้นนโยบายนี้จะทาให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นในอนาคตหรือไม่ ตลอดจนในประเด็นของความยั่งยืนของ
นโยบายดังกล่าว
ดังนั้นในประเด็นนี้จะชี้ให้ถึงว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถือกาเนิดขึ้นมาในโลกนี้มายาวนานกว่า 40 ปี สาหรับในประเทศไทยนั้นแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้กรอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นทางสายกลางครอบคลุม 3 มิติ
คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม จากข้อคาถามที่ว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะ
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่นั้น ขออธิบายแยกเป็นประเด็นมิติทั้ง 3 มิติดังนี้
มิติด้ านเศรษฐกิ จในมิติ นี้จ ะมุ่งเน้น การพั ฒ นาความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจอย่ างมี เสถียรภาพ ใน
ประเด็นนี้จะเป็นการพัฒนาหรือขยายกาลังการผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ซึ่งจะทาให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นส่งผลต่อรายได้ประชาชาติหรือ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นตามมา ซึ่งตาม
แนวคิดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าให้กับประชาชน ในส่วนนี้แน่นอนว่า
จะส่งผลกระทบต่อการผลิต ที่จะมีการขยายกาลังการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าตามความต้องการของประชาชน
ส่งผลต่อการจ้างงานทาให้ประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อไป แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อ
ตามมาได้ ในการช่วยเหลือในลักษณะนี้จริงอยู่ที่เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจในระดับมหภาค แต่ถ้ารัฐบาลยังคง
ช่วยเหลือไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีกาหนดกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือ หรือไม่มีมาตรการใดๆที่จะมาช่วยให้
ประชาชนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือว่าเป็นคนจนนี้หลุดจากความยากจนได้ หรือสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้
แล้ว นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ก็จะถือว่าไม่ใช่การพัฒนาประเทศตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มิ ติ ด้ า นสั งคมซึ่ งในมิ ติ นี้ จ ะเป็ น การพั ฒ นาที่ มุ่ งให้ ค นและสั งคมไทยมี คุ ณ ภาพ ซึ่ งจากแนวคิ ด ของ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในประเทศ แต่
อย่างไรก็ตามแล้วควรมีมาตรการในการควบคุมไม่ใช้นาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น นาไปแลก
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เป็ นเงินสดจากร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการเพื่อน าไปซื้อสินค้ าฟุ่ มเฟือย เป็ นต้น ซึ่งถ้าเป็น เช่น นี้แล้วก็อาจจะไม่
ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น เพราะท าให้ ป ระชาชนขาดจิ ต ส านึ ก ส่ งผลต่ อ ความไร้ คุ ณ ภาพของสั งคมไทยได้
นอกจากนี้แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม ควรมีการรวมกลุ่มของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะทางอาชีพ โดยอาศัยทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มก่อให้เกิดรายได้ให้กับตนเองและชุมชนสังคมได้ต่อไป
มิติด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจากแนวคิดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้กาหนดให้สามารถนาไปเป็นส่วนลดค่า
โดยสารของระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ และรถโดยสาร บขส. ซึ่งมาตรการนี้เป็นการช่วยลด
มลพิษจากการดารงชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และรั กษา
สิ่งแวดล้อมไว้ให้กับคนรุ่นหลัง แต่อย่างไรก็ตามแล้วมาตรการนี้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์นั้น ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงที่มีระบบขนส่งมวลชนเต็มรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ที่อยู่
ต่างจังหวัดก็จะเสียสิทธิจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนนี้ไป
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประการแรกเป็นข้อเสนอแนะ
ในมิติเศรษฐกิจ คือรัฐบาลควรกาหนดให้บัตรสวัสดิการของรัฐ สามารถนาไปแลกซื้อสินค้าของชุมชนได้ อันจะเป็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน เพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผลประโยชน์ไปตกอยู่กับสินค้าของผู้ประกอบการราย
ใหญ่ ประการที่สองเป็นข้อเสนอแนะในมิติทางสังคม โดยให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าชุมชนและให้ชุมชน
เข้าไปบริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งจะทาผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนอาจจะในรูป แบบของเงิน
เฉลี่ยคืนจากการเข้ามาใช้บริการ และเงินปันผลตามหุ้น เป็นต้น และประการสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะในมิติของ
สิ่งแวดล้อม รัฐบาลควรสนับสนุนให้นาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ นาไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชน
ในต่างจังหวัดเพื่อให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในต่างจังหวัดได้ใช้สิทธินี้อย่างเสมอภาค
บทสรุป
นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ถือเป็นนโยบายหนึ่ง ในการลดความเหลือมล้าทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประชาชนในประเทศ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวหากรัฐบาลมุ่งใช้นโยบายดังกล่าวเพียงเพื่อเป็นประชานิยมแล้ว การ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้ง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็คงจะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ารัฐบาลใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทาง
สังคมและเศรษฐกิจอย่างจริงจังแล้ว จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบ สอดรับกับเป้าหมายของประเทศที่ว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ถึงแม้ ว่า รัฐ บาลจะมี ก ารพั ฒ นารูป แบบบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ งรั ฐหรือ บั ต รคนจน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
ตอบสนองต่อการใช้งานของประชาชน แต่ก็ไม่มีสิ่งใดรับประกับได้ว่า ความยากจนจะหมดไปจากประเทศไทย
ดังนั้นก้าวต่อไปของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจจะขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นรัฐ
สวัสดิการ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนทางด้านการคลังของประเทศ เพราะไปกระทบถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ต้อง
รับภาระในส่วนนี้ รวมไปถึงการวางแผนในเรื่อ งของการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลที่จะต้องนามาใช้จ่ายในโครงการนี้
ตลอดจนหาแนวทางในการที่จะสร้างความเท่าเทียมในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะวงเงินช่วยเหลือด้าน
ค่าโดยสารรถประจาทาง ซึ่งยังจากัดอยู่เฉพาะในเมืองหลวง และปัญหาของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในชุ มชน
ชนบทที่ห่างไกล ซึ่งต้องเสียต้นทุนในการเดินทางเพื่อมาใช้สิทธิดังกล่าว
เอกสารอ้างอิง
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การลดต้นทุนการขนส่งของธุรกิจรถทัวร์ กรณีศึกษา หลี่ถังทัวร์
The Transportation Cost Reduction for a Bus Business
A Case Study of Leethung Tour
ภาณุวัฒน์ เพ็งสิน1 ธนาธร โพธิ์ทรง2 และพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์3
Phanuwat Pengsin 1, Thanatorn Phosong2 and Photsawi Sirisaranlak3
1

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3 อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจรถทัวร์ (รถโดยสารไม่ประจาทาง) ต่อกลยุทธ์ใน
การดาเนินงานด้านการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดาเนินงานด้านการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจรถทัวร์ (รถโดยสารไม่ประจาทาง) โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในการดาเนินงาน
ของหลี่ถังทัวร์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรวมของการดาเนินธุรกิจและมีการประยุกต์ ใช้กลยุทธ์ลดการขนส่งเที่ยวเปล่า
หรือ ไม่ ตีรถกลั บโดยใช้วิธี ก ารนอนพั กเพื่ อ ลดรายจ่ายในด้ านต้น ทุ น ผัน แปรลดลง เช่ น ค่ าน้ ามั น เชื้อ เพลิง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจากการเปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่ามีการลดต้นทุนได้จริงก่อนการประยุกต์ใช้จ่ายทฤษฎีลดการ
ขนส่งเที่ยวเปล่าต้นทุนผันแปร (Total variable cost) ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีการต้นทุนจานวน 149,900 บาท
หลังจากการนาทฤษฎีลดการขนส่งเที่ยวเปล่ามาประยุกต์ใช้ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าต้นทุนผันแปร มีจานวนลดลง
23,200 บาท การลดต้นทุน รวมของธุรกิจสามารถทาได้โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด ลดการขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อเป็น
การลดค่าน้ามันเชื้อเพลิง โดยสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารต้นทุนรวมของธุรกิจและตัดสินใจเพื่อวางแผน
เชิงกลยุทธ์ทางด้านต่างๆต่อไป
คาสาคัญ: การลดต้นทุน/ ต้นทุนการขนส่ง / การลดการขนส่งเที่ยวเปล่า
Abstract
This research aims to study the operation of bus business (Non- public bus) in on
logistics operational cost reduction strategy and to find solutions and improve the operation of
reducing logistics costs for the bus business (Non- public bus). The data were collected by
Leethung business operation interview for total cost analysis and applied the backhauling
management strategy to reduce the variable costs such as fuel cost and others expenses. The
comparison shown that in 2016 the total variable cost was 149,900 baht has been reduced
23,200 baht in 2017 after the application of backhauling management. Reducing the total cost of
a business can be achieved by applying the concept of reducing empty transport to reduce fuel
costs. The data can be used to manage the total cost of the business and make decisions for
strategic planning.
Keywords: Cost Reduction / Transportation Cost / Backhauling management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การแข่งขันทางด้านธุรกิจรถทัวร์นาเที่ยวและค่ายรถทัวร์ต่างๆ ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วงชิงกาไรส่วนแบ่ง
ทางการตลาด รวมทั้งความต้องการรักษาและเพิ่มผลกาไรเพื่อสร้างความแข็งแรงและความสามารถทางด้านการ
แข่ งขั น ทางธุ ร กิ จ ซึ่ งสวนทางกั บ ค่ า ครองชี พ และต้ น ทุ น ที่ มี แ ต่ จ ะเพิ่ ม สู งขึ้ น เรื่ อ ย ๆ สิ่ งเหล่ า นี้ จึ งเป็ น เสมื อ น
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ตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องมองหาวิธีการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องแต่ไม่กระทบคุณภาพของธุรกิจโดยการนา เอา
วิธีการต่างๆ มาพัฒนาธุรกิจปัจจุบัน ให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ธุรกิจรถทัวร์ส่วนใหญ่ในอาเภอเมืองกาแพงเพชร เป็นธุรกิจที่มีทากันน้อยมากส่วนมากผู้ที่ทาธุรกิจจะต้องมี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ รถทั ว ร์ เนื่ อ งจากผู้ ป ร ะกอบการธุ ร กิ จ มี
ประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับธุรกิจรถทัวร์ (รถโดยสารไม่ประจาทาง) จึงทาให้สามารถเข้าใจและเชี่ยวชาญ
ธุรกิจรถทัวร์ได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ถึงอย่างไรนั้นทางเจ้าของธุรกิจรถทัวร์ต้องปรับตัวและ
พัฒนากิจการให้ยั่งยืนและตอบสนองให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากธุรกิจทั วร์เป็นธุรกิจที่มีต้นทุ น
ค่าใช้ จ่ายอย่างต่อเนื่อ ง เช่น ค่าน้ามัน เชื้อเพลิ ง ค่าซ่อมบ ารุงรัก ษา ค่าตรวจเช็ค สภาพรถเป็ นประจ าเพื่ อความ
ปลอดภัยในการให้บริการลูกค้าทางเจ้าของธุรกิจจึงต้องค้นหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด จากปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจรถทัวร์ในด้านต้นทุนในการให้บริการ ทาให้ผู้ศึกษาต้องการที่จะศึกษาเรื่องการดาเนินกิจการของธุรกิจ
รถทัวร์ (รถโดยสารไม่ประจาทาง) ในด้านต้นทุนในการให้บริการ ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเรื่องแนวทางในการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจรถทัวร์ (รถโดยสารไม่ประจาทาง) เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาธุรกิจรถทัวร์ (รถโดยสาร
ไม่ประจาทาง) ในด้านการลดต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจเรื่องนี้นาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามต้องการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดาเนินกิจการธุรกิจรถทัวร์ (รถโดยสารไม่ประจาทาง) ต่อกลยุทธ์ในการดาเนินงานด้าน
การลดต้นทุนโลจิสติกส์
2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดาเนินงานด้านการลดต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจ
รถทัวร์ (รถโดยสารไม่ประจาทาง)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
ศึกษาต้นทุนการขนส่งธุรกิจ
รถทัวร์ กรณีศึกษา หลี่ถังทัวร์
1. ต้นทุนคงที่
2. ต้นทุนแปรผัน
3. ต้นทุนรวม

ตัวแปรตาม
แนวทางการลดต้นทุนการขนส่งของ
ธุรกิจรถทัวร์ กรณีศึกษาหลี่ถังทัวร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตั วอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้เป็ น การสุ่ม กลุ่ม แบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น (Nonprobability
sampling) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจหลี่ถังทัวร์ จานวน 3 คน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ฝ่ายการเงินและพนักงานขับรถ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)
เพื่ อ สั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการและผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งในกรณี ศึ ก ษา หลี่ ถั งทั ว ร์ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการ
ดาเนินงานและแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจรถทัวร์ โดยจัดทาแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปการดาเนินธุรกิจ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินกิจการและข้อมูลทางด้านการลดต้นทุน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1.) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง จาก ตารา บทความ หรือ งานวิจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ในการตั้งแบบสัมภาษณ์ที่จะนาไปใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
2.) ก าหนดขอบเขตของการสั ม ภาษณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น กิ จ การ การลดต้ น ทุ น แนวคิ ด
ความเห็น และความเข้าใจที่มีต่อกระบวนการดาเนินกิจการ และสร้างแบบสัมภาษณ์
3.) ดาเนินการสัมภาษณ์ตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
4.) เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากการจดบันทึก หรือจากการสัมภาษณ์
5.) อภิปรายผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อสรุปผลการดาเนินกิจการแล้ว
นาไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
(พรรณนา) เพื่อมาวิเคราะห์เนื้ อหาและทาการสรุปผลจากการจดบันทึ กหรือสัมภาษณ์ ในเรื่องการดาเนินกิจการ
ธุรกิจของธุรกิจรถทัวร์และนาเสนอแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ
และช่วยลดต้นทุนในการดาเนินกิจการ
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิ จ หลี่ ถั งทั วร์ เป็ น ธุร กิจ กิ จ ที่ ด าเนิ น ธุ รกิ จ มาเป็ น เวลา 34 ปี โดยธุรกิ จ หลี่ ถั งทั วร์ ดาเนิ น ธุร กิ จ
เกี่ยวกับการขนส่งมีลักษณะเปรียบเสมือนการขนส่งสินค้าแต่เป็นการขนส่งผู้คนทั่วไปให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยมี
การดาเนินงานของธุรกิจดังนี้รับงานหรืองานจ้างทัวร์นาเที่ยวหรือทัศน์ศึกษานาผู้จ้างงานหรือบุคคลที่จ้างงานไปส่ง
ดังจุดหมายปลายทางและรับกลับ กิจการได้ดาเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานพอควรเนื่องจากสมัยก่อนการขนส่งมี
ผู้ประกอบการธุรกิจรถทัวร์น้อยมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทาธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องโดยโครงสร้างของธุรกิจหลี่ถัง
ทัวร์ประกอบด้วย เจ้าของกิจการ ฝ่ายการเงินบัญชี และพนักงานขับรถ
ผลวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์
ผลการสัมภาษณ์พบว่าด้านการจัดการดาเนินธุรกิจหลี่ถังทัวร์ มีดาเนินธุรกิจด้วยตนเองโดยการดูแล
ธุรกิจกับภรรยาและบุตรชายโดยทาเป็นระบบครอบครัว ด้านบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจรถทัวร์ พบว่ามีจัดการธุรกิจ
เป็นรายเดือนในการบริหารต้นทุนเป็นการบริหารแบบงานต่องานโดยคิดจากค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างและคิดต้นทุนต่อ
การวิ่งงาน 1 เที่ยว เช่น ค่าน้ามัน ค่าอาหาร ค่าผ่านทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการด้าน
ทุนของทางธุรกิจหลี่ถังทัวร์ พบว่าปัญหาหลักเป็นปัญหาที่เจอเป็นประจาทุกปี คือ รายจ่ายค่าซ่อมแซมต่อปี ค่าสึก
หรอ ค่าเปลี่ยนยางรถ ค่าน้ามันขึ้นลง และค่าเช็คระบบไฟฟ้ารถ ด้านแนวทางในการลดต้นทุนรวมของธุรกิจหลี่ถัง
ทัวร์ พบว่าสามรถลดต้นทุนได้โดยด้วยการนอนพักไม่ขนส่งเที่ยวเปล่าโดยจะเป็นการประหยัดน้ามันได้ดีพอสมควร
ลดต้นทุนน้ามันต่อเที่ยวด้วยจะใช้ความเร็วอยู่ที่ 70 – 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยประหยัดต้นทุนน้ามันต่อเที่ยว
งานได้พอสมควร และบางครั้งการใช้แก๊สในทางระยะยาวแต่ส่วนมากจะไม่นิยมใช้เพราะจะส่งผลเสียต่อระบบ
เครื่องยนต์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าเจ้าของกิจการยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการลดต้นทุนการขนส่งและยังมี
ต้นทุนในแต่ละครั้งที่ต้องสิ้นเปลืองไปแบบไร้ประโยชน์อีกทั้งยังไม่มีการจัดระบบแบบแผนในการลดต้นทุนในแต่ละ
ครั้งอย่างแน่ชัด
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจก่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการลดต้นทุน
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ต้นทุน (TC) ของการประกอบการธุรกิจโดยมีต้นทุนคงที่ (TFC) และ
ต้นทุนผันแปร (TCV) โดยใช้สูตรดังนี้
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ต้นทุนรวม (Total cost หรือTC) หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยธุรกิจในหารวิเคราะห์ต้นทุน
การขนส่งซึ่งปัจจัยบางอย่างเป็นปัจจัยคงที่ (Fixed factor) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณได้ เช่น ค่าจ้างพนักงาน
ค่าทะเบียน (พ.ร.บ.) ค่าประภัยกัน ค่าเปลี่ยนยางรถ และค่าเสื่อมราคารถ ต้นทุนรวมจะแยกได้เป็น 2 ประเภท ย่อย
คือตันทุนคงที่ (Total fixed cost หรือ TFC )คือต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเนื่องจากปัจจัยคงที่ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงาน ค่าทะเบียน (พ.ร.บ.) ค่าประกัน ค่าเปลี่ยนยางรถ และค่าเสื่อมราคารถก็เป็นต้นทุนแม้
จะไม่ทาการขนส่งเลขหรือทาการขนส่งมากเพียงใดก็เสียต้นทุนจานวนคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงต้นทุนผันแปร (Total
variable cost หรือ TVC) คือต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง ถ้าขนส่งมากก็เสียมาก ขนส่งน้อยก็เสีย
น้อย เนื่องจากปัจจัยผันแปรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็น
ต้น (TC=TFC+TVC)
สูตรค่าเสื่อมราคารถ

ค่าเสื่อมราคา
= มูลค่าทรัพย์สิน
ปี
มูลค่าทรัพย์สิน
= อัตราค่าเสื่อมราคารถ
เดือน

วิธีคิด

900,000
= 180,000
5 ปี
180,000
= 15,000
12 เดือน

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจก่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการลดต้นทุนปี พ.ศ. 2559
ต้นทุนรวม (Total Cost)
ต้นทุนผันแปร
(Total variable cost)

เดือน

รายได้ต่อ
เดือน

ค่าจ้างพนักงาน

ค่าทะเบียน (พ.ร.บ.)

ค่าประกันภัย

ค่ายางรถ

ค่าเสื่อมราคารถ

ค่าน้าเชื้อเพลิง

ค่าผ่านทางพิเศษ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ต้นทุนคงที่ (Total fixed cost)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ต้นทุนรวม
6 เดือน

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
90,000

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

12,500
-

12,000
-

60,000
-

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

30,000
30,000
15,000
32,000
15,000
10,000

3,000
3,500
1,000

2,500
1,700
1,200
3,000
1,000
1,000

740,000

54,000

12,500

12,000

60,000

90,000

132,000

7,500

10,400

TC = TFC+TVC
ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
= (54,000+12,500+12,000+60,000+90,000) + (132,000+7,500+10,400)
= 228,500+ 149,900

ต้นทุนรวม
ต่อเดือน

144,000
59,200
40,200
59,000
40,000
36,000
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= 378,400 บาท
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจก่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการลดต้นทุนมีต้นทุนรวมที่แน่ชัด
คือ ต้นทุนคงที่ (Total fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Total variable cost) ต้นทุนคงที่ (Total fixed cost) มี
การแบ่ งรายละเอีย ดค่ าใช้ จ่ายดั งนี้ ค่ าใช้จ่ ายพนั กงาน 54,000 บาท ค่ าทะเบี ยนรถ (พ.ร.บ.) 12,500 บาท ค่ า
ประกั น ภั ย 12,000 บาท ค่ า เสื่ อ มราคารถ 90,000 บาท ค่ า เปลี่ ย นยาง 60,000 บาท ต้ น ทุ น ผั น แปร (Total
variable cost) มีการแบ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 132,000 บาท ค่าผ่านทางพิเศษ 7,500
บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 10,400 บาท
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตันทุนธุรกิจหลังการประยุกต์ใช้แนวทางการลดต้นทุนปี พ.ศ. 2560
ต้นทุนรวม (Total cost)
ต้นทุนผันแปร
(Total variable cost)

ค่าประกันภัย

ค่ายางรถ

ค่าเสื่อมราคารถ

ค่าน้าเชื้อเพลิง

ค่าผ่านทางพิเศษ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ต้นทุนรวม
6 เดือน

รายได้
ต่อเดือน

ค่าทะเบียน (พ.ร.บ.)

เดือน

ค่าจ้างพนักงาน

ต้นทุนคงที่ (Total fixed cost)

150,000
150,000
100,000
150,000
100,000
90,000
754,000

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
54,000

12,500
12,500

12,000
12,000

60,000
60,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
90,000

25,000
25,000
13,000
28,000
13,000
8,000
112,000

2,000
2,000
1,000
5,000

2,500
1,500
1,200
2,500
1,000
1,000
9,700

รวมต้นทุน
ต่อเดือน

138,000
52,500
38,200
55,500
38,000
33,000

TC = TFC+TVC
ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
= (54,000+12,500+12,000+60,000+90,000) + (112,000+50,00+9,700)
= 228,500+126,700
= 355,200 บาท
จากตารางที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจหลังการประยุกต์ใช้แนวทางการลดต้นทุนมีต้นทุนรวมที่
แน่ ชัด คือ ต้ น ทุ น คงที่ (Total fixed cost) และต้ น ทุ น ผั น แปร (Total variable cost) ต้ น ทุ น คงที่ (Total fixed
cost) มีการแบ่งรายละเอียดดังนี้ ค่า จ้างพนักงาน 54,000 บาท ค่าทะเบียน (พ.ร.บ.) 12,500 บาท ค่าประกันภัย
12,000 บาท ค่าเปลี่ยนยางรถ 60,000 บาท ค่าเสื่อมราคารถ 90,000 บาท ต้นทุนผันแปร (Total variable cost)
มีการแบ่งรายละเอียดดังนี้ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 112,000 บาท ค่าผ่านทางพิเศษ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 9,700
บาท
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบต้นทุนก่อนประยุกต์ใช้และหลังประยุกต์ใช้แนวทางในการลดต้นทุน
ต้นทุนรวมปี พ.ศ. 2559
ต้นทุนรวมปี พ.ศ.2560
เดือน
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร
(TFC)
(TVC)
(TFC)
(TVC)
มกราคม
108,500
35,500
108,500
29,500
กุมภาพันธ์
24,000
35,200
24,000
28,500
มีนาคม
16,200
14,200
เมษายน
35,000
31,500
พฤษภาคม
16,000
14,000
มิถุนายน
12,000
9,000
รวม
228,500
149,900
228,500
126,700
ต้นทุนรวม
378,400
355,200
จากตารางที่ 6 ต้นทุนรวมจากปี พ.ศ. 2559 จานวน 378,400 บาท และหลังจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แนวทางในการลดต้นทุน ต้นทุนรวมจากปีพ.ศ. 2560 จานวน 355,200 บาท มีต้นทุนรวมลดลงอยู่ที่ 23,200 บาท
โดยใช้ทฤษฎีลดการขนส่งเที่ยวเปล่าหรือไม่ตีรถกลับโดยใช้วิธีการนอนพักสามารถลดรายจ่ายในด้านต้นทุนผันแปร
เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจากการเปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่ามีการลดต้นทุนได้จริงก่อนการ
ประยุกต์ใช้จ่ายทฤษฎีลดการขนส่งเที่ยวเปล่าต้นทุนผันแปร (Total variable cost) ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีการ
ต้นทุนจานวน 149,900 บาท หลังจากการนาทฤษฎีลดการขนส่งเที่ยวเปล่ามาประยุกต์ใช้ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า
ต้นทุนผันแปร (Total variable cost) ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ที่มีจานวนลดลง 23,200 บาท ดังนั้นควร
ที่จะใช้ทฤษฎีโดยการลดลงต้นทุนจากทฤษฎีลดการขนส่งเที่ยวเปล่าจะช่วยให้ลดค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ อีกด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจรถทัวร์ (รถโดยสารไม่ประจาทาง) ต่อกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ด้านการลดต้น ทุน โลจิ สติก ส์โดย จากการสั มภาษณ์ เจ้าของธุรกิ จ ฝ่ายบั ญ ชี พนั กงานขับ รถ พบว่า ต้น ทุน รวม
ประกอบด้วย คือ ต้ นทุ นคงที่ (Total fixed cost) และต้น ทุน ผัน แปร (Total variable cost) ใน สอดคล้ องกั บ
สมพงษ์ ปัญญายิ่งยง (2553) ซึ่งกล่าวว่า ต้นทุนการดาเนินงานขนส่งสามารถสรุปได้เป็น 2 ประเภทคือ ต้นทุนคงที่
(Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตามการผลิต และต้นทุนผันแปร (Variable cost)
เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามจานวนการให้บริการ จากการสัมภาษณ์กลยุทธ์ในการดาเนินงานด้าน
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ พบว่า สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการลดการขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อลดค่าน้ามันเชื้อเพลิง
สอดคล้องกับกฤษฎา วรรณปกะ (2551) กล่าวว่า การลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ (Backhauling management) เป็น
การจั ด การการขนส่ งที่ มี เป้ าหมายให้ เกิ ด การใช้ ป ระโยชน์ จ ากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนส่ ง
โดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้า เสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งทาให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่า
ประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost)
จากวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดาเนินงานด้านการลดต้นทุนโลจิสติกส์
สาหรับธุรกิจรถทัวร์ (รถโดยสารไม่ประจาทาง) จากการเปรียบเทียบต้นทุนก่อนประยุกต์ใช้และหลังประยุกต์ใช้
แนวทางในการลดต้นทุน พบว่า ปี พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรใน 6 เดือนมีค่าใช้จ่ายลดลงจากปี พ.ศ. 2559 อย่าง
เห็นได้ชัด หลังจากการประยุกต์ใช้แนวคิดการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าทาให้สามารถแก้ไขปัญหาการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่า
ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อการเพิ่มผลกาไรของธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ ศิริ
โอฬาร (2557) ได้ศึกษาเรื่อ งการลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องดื่มชานม พบว่าการจัดเส้นทางที่ได้
สามารถลดต้ น ทุ น การขนส่ งโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งต้ น ทุ น พลั งงานที่ ใช้ ล ดลงจากเดิ ม 18.15% และสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการขนส่งให้กับองค์กรได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการศึ กษา ควรใช้ ท ฤษฎี วิเคราะห์ ต้ นทุ น ในการพั ฒ นางานวิจั ย ขนส่งจากราคาน้ ามั น
เชื้อเพลิงและระยะทาง โดยการนาไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านต่างๆ
2. จากผลการศึกษา ควรใช้ทฤษฎีการลดต้นทุนการขนส่งในการพัฒนางานวิจัยโดยประยุกต์ใช้ปัญหา
การเดินทางการขนส่ง และใช้โปรแกรมสาเร็ จรูปที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผลการจัดเส้นทางที่ได้สามารถลดต้นทุนการขนส่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนพลังงานที่ใช้ลดลงจากเดิม การจัดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม จึงเป็นวิธีที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการขนส่ง
เอกสารอ้างอิง
กงจักร โพธิ์ทรง. (2560, มกราคม 5). เจ้าของกิจการ. สัมภาษณ์.
กฤษฎา วรรณปกะ. (2551). โครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง. [Online]. Available: https://
digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files [2560, มกราคม 18].
ณัฐพล โพธิ์ทรง. (2560, มกราคม 5). สัมภาษณ์.
ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร. (2557). การจัดเส้นทางพาหนะ. [Online]. Available:
https://wkmutt.ac.th/jif/public/html/article/detail.php?ArticleID [2560, กุมภาพันธ์ 5]
สมนึก โพธิ์ทรง. (2560, มกราคม 5). สัมภาษณ์.

24
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาจิ ต บริก ารของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร หาแนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และ
ประเมินแนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี การศึกษา 2561 จานวน 155 คน
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการใช้แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ระดับจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสูง
โดยเรีย งล าดั บ ตามค่ าเฉลี่ย ดั งนี้ ด้ านการเข้าใจความคาดหวั งและความต้อ งการของผู้ม ารับ บริก าร ด้ านการ
ให้ บ ริ การด้ วยความเต็ ม ใจ ด้ านการมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส ร้างความประทั บ ใจ ด้ านความรับ ผิด ชอบต่ อ องค์ ก ร ด้ า น
ความสามารถในการให้บริการ ด้านการคิดเชิงบวกต่อการให้บริการ และด้านความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตามลาดับ
2. แนวทางการพั ฒ นาจิต บริก ารของพนัก งานสายสนับ สนุ น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร มี 14 แนวทาง
สาหรับแนวทางที่สาคัญประกอบด้วย ประกาศเจตนารมณ์พฤติกรรมจิตบริการ สร้างค่านิยมองค์กรในการมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร จัดกิจกรรมอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิตบริการแก่
พนัก งาน รวมทั้ งควรมี การปฐมนิ เทศพนั กงานสายสนั บ สนุ น ใหม่ เพื่ อแจ้งระเบี ยบ ประกาศ แนวทางต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานต้องเป็น
ต้นแบบผู้นาที่ดีในการมีจิตบริการ สร้างความรู้สึกร่วมของพนักงานในการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ผู้บริหาร/
หัวหน้าหน่วยงานเอาใจใส่ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนัก งานในหน่วยงานตนเองให้มีจิตบริการที่เป็นไป
ตามนโยบาย ประกาศหรือแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยกากับติดตามอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 3. ผลการประเมินแนวทางทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
คาสาคัญ: แนวทาง/ การพัฒนาจิตบริการ / พนักงานสายสนับสนุน
Abstract
The purpose of this research were to study service mind of supporting staff of
Kamphaeng Phet Rajabhat University, find guidelines for service mind development of supporting
staff in Kamphaeng Phet Rajabhat University and evaluate the guidelines for service mind
development of supporting staff in Kamphaeng Phet Rajabhat University. The sample consisted of
2 5 8 of supporting staff, fiscal year 2018. The data was collected through the use of
questionnaires, interview, and evaluation form and then was analyzed by using mean, standard
deviation, and content analysis. The research findings were as follows: 1) the level of general
service mind of supporting staff, Kamphaeng Phet Rajabhat University was at a high level. When
considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level, including
understanding the expectations and the needs of the service users, service with willingness, the
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impressive personality, corporate responsibility, ability to services, positive thinking in service, and
professional responsibility. 2) There were 14 guidelines for service mind development of
supporting staff in Kamphaeng Phet Rajabhat University. The five significant guidelines were as
follows: announcement of service mind needed, create organization value for a positive attitude
towards the service image, organize training course/workshop on service mind, orientation new
supporting staff, management/head of the organization shall be a good master leader in service
mind, create a sense of the organization ownership, management/head of the organization be a
supervision, controlling the performance of employees in their service to following the
organization’s rule or guidelines then improve service to be more efficiency. 3) The guidelines
service mind development of supporting staff in Kamphaeng Phet Rajabhat University were
appropriate, feasible and beneficial at a high and the highest level.
Keywords: Guidelines/ Service Mind/ Supporting Staff
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ทั้งสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึง
ภาวะการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง ทาให้ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยย่อยในสังคม ต้องปรับตัวเองให้ทันและพร้อมต่อความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้อยู่รอดได้ในภาวะความความเปลี่ยนแปลงต่ างๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะเห็นว่าองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการใหม่ๆ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ที่ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการ การจัดจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอานวยความสะดวก
ในการให้บริการ ตลอดจนการให้บริการแบบออนไลน์และออฟไลน์
จากที่กล่าวมา จึงเห็นได้ว่า การให้บริการขององค์กรยังคงมีความสาคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ
สร้างความไว้วางใจต่อองค์กร สิ่งสาคัญ การมีจิตบริการที่ดี ยังช่วยพัฒนาองค์กรสู่ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้ด้วย “การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี” หรือคาว่า Service Mind สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2556) ได้นิยามไว้ดังนี้
S = Smile คือ ยิ้มแย้ม
E = enthusiasm คือ ความกระตือรือร้น
R = rapidness คือ ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V = value คือ มีคุณค่า
I = impression คือ ความประทับใจ
C = courtesy คือ มีความสุภาพอ่อนโยน
E = endurance คือ ความอดทน เก็บอารมณ์
M = make believe คือ มีความเชื่อ
I = insist คือ ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate คือ การให้ความสาคัญ
D = devote คือ อุทิศตน
คาว่า Service Mind จึงหมายถึงการมีจิตใจหรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ การทางานโดยมีใจรัก
จะแสดงออกมาทางกาย โดยการทางานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริง และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
ไม่ขึ้นเสียงกับผู้มารับบริการ แต่คือการทาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์ อย่างเต็มที่
ท าให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ ตนเอง ซึ่ ง หมายถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะได้ รั บ ผลจากการให้ บ ริ ก ารด้ ว ยการมี หั ว ใจบริ ก าร คื อ
1. ความสาเร็จของงาน เมื่อผู้ให้ผู้บริการทางานด้วยความรวดเร็ว และด้วยความเต็มใจงานที่รับผิดชอบจะสาเร็จได้
รวดเร็ว ทาให้งานไม่คั่งค้าง และยังส่งผลให้ผู้มาติดต่อพึงพอใจที่เห็นความกระตือรือร้น ผู้ให้บริการจะไม่ละทิ้งหรือ
หลงลืมงานได้ เมื่องานไม่คั่งค้าง สุขภาพจิตในการทางานก็ดีด้วย 2. เกิดภาพสะท้อนที่ดีต่อบุ คคลและองค์การ
ที่เรียกว่า ภาพลักษณ์ การให้บริการที่ดีจะสะท้อนเป็นภาพความสาเร็จ ความพึงพอใจ ผู้มาใช้บริการจะบอกต่อ
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ขยายออกไป หรือบอกต่อถึงความประทับใจต่อคนอื่นอีก เพราะธรรมชาติของคนจะชอบพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเป็น
ส่วนใหญ่ 3. มีกาลังใจ เนื่องจากให้บริการที่ดี จะได้ภาพสะท้อนที่ดี ทาให้เกิดบรรยากาศที่ดี น้าเสียงหรือการพูดจา
จะเป็ นไปด้ วยบรรยากาศที่ ดี ไม่มีการต่อว่า หรือใช้ถ้อยค าที่ รุ น แรง อัน ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในสิ่งที่ไม่ ดี
4. คิดสร้างงานต่อ เป็นไปตามหลักผลการทาดี ทาให้ผู้ปฏิบัติมีกาลังใจทางานมากขึ้น เกิดขวัญกาลังใจดี ทางาน
ได้มากและมีคุณภาพ ผลตอบแทนจะมากตามไปด้วย ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดสร้างงานต่อไป ซึ่งจะเกิดผลดี
ต่อตนเอง นอกจากนี้ ยังทาให้เกิดผลดีต่องานในการให้บริการที่ดี คือ 1. งานเป็นที่พึงพอใจ เพราะมาจากความตั้งใจ
ของผู้ให้บริการ งานจึงมีคุณภาพ จะเป็นการเพิ่มคุณค่าของงาน 2. งานเกิดการพัฒนาต่อ เพราะมีผู้สนใจนาไปใช้
เนื่องจากผลงานที่บุคคลพึงพอใจเป็นเพียงส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งคือการให้บริการที่ดี จะได้รับความพึงพอใจ
มากมาย กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ลูกค้าซื้อการบริการครึ่งหนึ่งและคุณ ภาพอีกครึ่งหนึ่ง 3. งานช่วยให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จ เพราะความสาเร็จ ความก้าวหน้าขององค์กรขึ้นอยู่กับผลผลิตหรือผลงาน เมื่อผลผลิตได้รับการยอมรับ
จะมีลูกค้าบอกต่อ และขยายการใช้บริการต่อ ทาให้งานสาเร็จและมีความประทับใจจากการให้บริการ นาพาองค์กรให้
ประสบความสาเร็จ
Philip (1997) กล่าวว่า การบริการเป็นสมรรถนะที่หน่วยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอให้กับอีกหน่วยงาน
อันเป็น สิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์อย่างเป็นแก่นสาร และไม่มีผลลัพธ์ ในสภาพความเป็นเจ้าของในสิ่งใด โดยที่การผลิต
อาจจะ ไม่ถูกผูกมัดกับผลิตภัณฑ์กายภาพ
สุนิ ต ย์ ชู ใจ (2551) กล่ าวว่ า จิ ตบริก าร ยั งถื อว่ าเป็ น ความสามารถอย่า งหนึ่ งซึ่ งโดยส่ว นใหญ่ จัด เป็ น
ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่หน่วยงานหรือองค์การคาด หวังให้พนักงานหรือบุคคลากรทุกคนและ
ทุกระดับงานจะ ต้องมีความสามารถในด้านนี้และยังเป็นปัจจัยสาคัญอีก อย่างหนึ่งที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานผู้ให้บริการในหน่วยงานหรือองค์การอีกด้วย
ศรั ญ ญา ส่ ง ศรี (2552) การที่ พ นั ก งานผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี จิ ต บริ ก ารย่ อ มท าให้ เกิ ด การให้ บ ริ ก ารที่ ดี
แก่ผู้รับบริการ ซึ่งจะ ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อหน่วยงานและตัวผู้ให้บริการ จิตบริการ เป็นสิ่งที่องค์การหรือหน่วยงาน
คาดหวังให้พนักงานทุกคน มีความสามารถในด้านนี้และยังใช้เป็นปัจจัยในการวัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอีกด้วยการสร้าง ให้พนักงานผู้ให้บริการมีจิตบริการจึงมีความสาคัญต่อหน่วยงาน
จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า จิตบริการถือเป็นหัวใจของการให้บริการของบุคคลและนามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร รวมถึงยังแสดงถึงความสามารถหลักของผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ยุทธศาสตร์สาคัญในการมีหัวใจบริการ จึงประกอบไปด้วย 1. การจัดบรรยากาศ สถานที่ทางาน หมายถึง
การจัดสถานที่ทางานให้สะอาดเรียบร้อย บรรยากาศร่มเย็น มีสถานที่พักผ่อนหรือพักรอ 2. การยิ้มแย้มแจ่มใส
หน้ าต่ างบานแรกของหั ว ใจในการให้ บ ริ ก ารคื อ ความรู้ สึ ก ความเต็ ม ใจและความกระตื อ รือ ร้น ที่ จ ะให้ บ ริก าร
“เป็ นความรู้สึกภายในของบุ คคลว่าเราเป็น ผู้ให้บ ริการ จะท าหน้าที่ให้ดี ที่สุด ให้ป ระทั บใจกลับ ไป” ความรู้สึ ก
ดังกล่าวนี้ จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏในใบหน้า และกิริยาท่าทางของผู้ให้บริการคือ การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย
ด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือว่าเป็นบันไดขั้นสาคัญที่จะนาไปสู่ผลความสาเร็จขององค์การ อย่าลืมว่าการยิ้ม
คือการเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี 3. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว และเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทาย
ผู้มาติดต่อด้วยการซักถามด้วยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร เช่นจะให้ช่วยอะไรไหมครับ (ค่ะ)
ต้องการติดต่อเรื่องอะไรครับ (ค่ะ) เป็นต้น อย่าปล่อยให้ผู้มาติดต่อถามก่อน เมื่อรับงานได้แล้วต้องทาให้สาเร็จ
โดยเร็วและเกิดความสะดวก เมื่อผู้มาติดต่อมาที่เดียว หรือแห่งเดียวสามารถประสานได้ทุกจุด การประสานการ
ช่ ว ยเหลื อ จึ งต้ อ งควรรวดเร็ ว บางเรื่ อ งควรวั น เดี ย วส าเร็ จ (One day success) หรื อ 5 นาที ส าเร็ จ เป็ น ต้ น
ความรวดเร็วและด้วยความเต็มใจถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการให้บริการ ถ้าหากว่าไม่ สามารถทาได้รวดเร็วด้วยข้อ
ระเบียบ หรือขั้นตอนก็ตาม ก็ต้องชี้แจงด้วยถ้อยคา หรือภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจจะช่วยเหลือจริง ๆ แต่ไม่
สามารถทาได้ เพราะมีข้อขัดข้อง หรือความจาเป็นตามระเบียบ 4. การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับ หรือการรับโทรศัพท์ ด้วยน้าเสียงและภาษาที่ให้ความหวั ง ให้กาลังใจ ภาษาที่แสดง
ออกไปไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือการโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้าใจการบริการข้างในจิตใจ จึงกล่าวไว้
เบื้องต้นแล้วว่า ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการจะต้องมาก่อน แล้วแสดงออกทางวาจา ดังกล่าวมาแล้ว 5. การเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความ
ถูกต้อง ด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิง่ ที่ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต
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มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับบริการอย่างเต็ มที่ 6. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หมายถึงเครื่องมือ และเทคนิควิธีการให้บริการ เช่น การติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กร
ทราบเพื่อช่วยให้บริการ คือ การสร้างน้าใจให้บริการให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง
แต่เป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกันทาหน้าที่ให้บริการ นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีเช่น Web site ต่าง ๆ ที่จะช่วย
อานวยความสะดวกในด้านข้ อมูล ข่าวสาร จะช่วยเสริม ให้บ ริการเป็ นไปด้วยดี 7. การติ ดตามประเมิน ผล และ
มาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ การบริการควรมีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็น
ช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข ส่วนมาตรการประกันคุณภาพ
คือการกาหนดมาตรฐานการให้บริการว่าจะปรับปรุงการให้บริการอย่างไร (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
2556)
จากที่ กล่าวว่า จึ งเห็ นได้ ว่าการให้ บ ริการที่ดี มีค วามสาคัญ มากเพี ยงใด และหากองค์กรมี ยุท ธศาสตร์
การให้บริการที่ดีด้วยแล้ว ยิ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายในองค์กรได้มองเห็นภาพร่วมกันว่า เป้าหมายของการบริการคือ ผู้มา
ติดต่อหรือลูกค้าพึงพอใจกลับไป โดยถือว่าลูกค้ามีความสาคัญ “Customer is King” การมีจิตบริการด้วยการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ โดยเร็วและมีคุณภาพ ซึ่งหากทุกคนใน
องค์ ก รช่ ว ยกั น สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะดั งกล่ า วให้ เกิ ด ได้ จะเกิ ด พลั งส าคั ญ คื อ ความส าเร็ จ ขององค์ ก รในทุ ก ด้ า น
เพราะจุดเริ่มต้นความสาเร็จคื อการที่ทุกคนในองค์กรมีหัวใจให้บริการ ซึ่งจะนาไปสู่ผลกระทบมากมายที่มีแต่ผล
สะท้อนด้านบวกกลับมาให้องค์กรได้ภาคภูมิใจ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร ในฐานะสถาบั นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ซึ่งต้ องทาหน้าที่
ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั่วไป ประชาชน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการหรือติดต่องานจากหน่วยงาน
ภายนอกอยู่เสมอ รวมทั้ง แขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศด้วยนั้น การมีจิตบริการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร โดยเฉพาะพนักงานสายสนับสนุนจึงมีสว่ นสาคัญในการสนับสนุนฝ่ายบริหารให้บรรลุความสาเร็จในการ
ให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดี พบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
หลายครั้งยังเป็น การปฏิบั ติงานที่เป็นไปตามหน้ าที่เท่านั้น การปฏิ บัติงานในช่วงวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ
หากไม่มีค่าตอบแทนก็มักไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร การเรียกร้องค่าตอบแทนในอัตราที่เกินจากระเบียบราชการ
การอ้างเหตุผลครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ความเสียสละและทุ่มเทมีน้อย หรือหาก
เสี ยสละมาปฏิ บั ติงานในวัน หยุด หรือ นอกเวลาราชการก็มั กเป็ น ไปอย่างไม่เต็ ม ใจ ท าให้ จิต บริการไม่ มี นาไปสู่
การบริการที่ไม่ สร้างความประทับใจและเกิดเป็นบรรยากาศการทางานที่ไม่มีความสุข อย่างไรก็ดี อาจเกิดจาก
หลายสาเหตุ อาทิ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่ทาให้พนักงานสายสนับสนุนต้องดิ้นรนทามาหากินมากขึ้น เช่น
ต้องไปรับงานพิ เศษในวันหยุด ต้องหารายได้พิ เศษนอกเวลาราชการ ภาระการเลี้ยงดู บุตรหลานเนื่องจากเป็ น
ครอบครัวเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกเอง ปัญหาครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานที่ทางานทาให้ไม่สะดวกต่อการ
เดินทาง เป็นต้น
จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมา ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาจิ ต บริ ก ารของพนั ก งาน
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อศึกษาสภาพจิตบริการในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ตลอดจนเพื่อหาแนวทางในการพัฒ นาจิตบริการของพนักงานสายสนับ สนุน มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร ทั้ งนี้ เพื่ อ สร้ างจิ ต บริก ารที่ ดี แก่ พ นั ก งานสายสนั บ สนุ น และน าไปสู่ ก ารให้ บ ริก ารที่ ดี ประทั บ ใจ
สร้างรอยยิ้มและความสุข รวมถึงเกิดเป็นความสาเร็จในการให้บริการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

28

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจิตบริการของพนักงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน
258 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นพนัก งานสนับ สนุ น มหาวิทยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร
จานวน 155 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดจิตบริการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบ เป็นแบบกาหนดคาตอบให้เลือก
ตอนที่ 2 สอบถามจิต บริก ารของพนั ก งานสายสนั บ สนุน มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านจิตคติที่ดีต่อการให้บริการ
1.1 การคิดเชิงบวกต่อการให้บริการ
1.2 การให้บริการด้วยความเต็มใจ
1.3 การเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของผู้มารับบริการ
2) ด้านคุณลักษณะของพนักงานสายสนับสนุน
2.1 การมีบุคลิกภาพที่สร้างความประทับใจ
2.2 ความสามารถในการให้บริการ
2.3 ด้านความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
2.4 ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร
โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ สูงมากที่สุด สูงมาก สูงปานกลาง
สูงน้อย และสูงน้อยที่สุด ข้อคาถามที่ใช้มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95
การรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล แบบวั ด จิ ต บริ ก ารของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรด้วยตนเองบางส่วน บางส่วนพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรช่วยรวบรวมมาให้
จากแบบวัดจิตบริการที่แจกจานวน 155 ฉบับ ได้รับกลับคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบวัดจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับเกณฑ์การแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยมีดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีจิตบริการในระดับสูงที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีจิตบริการในระดับสูงมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีจิตบริการในระดับสูงปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีจิตบริการในระดับสูงน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีจิตบริการในระดับสูงน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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แหล่งข้อมูล
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตบริการของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรใน
องค์กร
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณลักษณะจิตบริการของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลากร
ในองค์กร จานวน 5 คน
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงาน
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินแนวทางพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินแนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นผู้บริหาร ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าศูนย์/สานัก/สถาบัน/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 8 คน พนักงานสายสนับสนุน จานวน 4 คน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 4
คน รวมทั้งสิ้น 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบประเมิ น แนวทางพั ฒ นาจิ ต บริ ก ารของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบปลายเปิด โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/มีความเป็นประโยชน์มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/มีความเป็นประโยชน์มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/มีความเป็นประโยชน์ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/มีความเป็นประโยชน์น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/มีความเป็นประโยชน์น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาจิตบริการของ
พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยผู้วิจัยจัดส่งทางไปรษณีย์ สาหรับผู้บริหารและพนักงาน
สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าค าตอบของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) แล้วนาไปเรียบเรียงเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
แนวทางฯ มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/
มีความเป็นประโยชน์มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
แนวทางฯ มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/
มีความเป็นประโยชน์มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
แนวทางฯ มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/
มีความเป็นประโยชน์ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง
แนวทางฯ มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/
มีความเป็นประโยชน์น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง
แนวทางฯ มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/
มีความเป็นประโยชน์น้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาจิ ต บริ ก ารของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
1. ระดับจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังตาราง 1
ดังตาราง 1 ระดับจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จิตบริการ
X
ด้านการคิดเชิงบวกต่อการให้บริการ
3.79
ด้านการให้บริการด้วยความเต็มใจ
4.13
ด้านการเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของผู้มารับบริการ
4.14
ด้านการมีบคุ ลิกภาพที่สร้างความประทับใจ
4.11
ด้านความสามารถในการให้บริการ
3.86
ด้านความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
3.78
ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร
4.04
รวม
3.97

SD
0.82
0.66
0.69
0.59
0.79
0.59
0.61
0.67

ระดับ
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์จิตบริการของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ในภาพรวมพบว่า ระดับจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรอยู่ในระดับสูงมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดคือ ด้านการเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของผู้มารับบริการ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ด้ านความรั บ ผิด ชอบต่ อวิ ชาชี พ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า 1) ด้ านจิ ต คติ ที่ ดี ต่ อ การ
ให้บริการ ผลการวิเคราะห์ 1.1 การคิดเชิงบวกต่อการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ลาดับแรก คือ มองงานที่ปฏิบัติคือโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง และมีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยข้อที่อยู่ในระดับต่าสุด คือ เมื่อพบกับภาวะความกดดัน สามารถ
ควบคุมสติและอารมณ์ตนเองได้ดี 1.2 การให้บริการด้วยความเต็มใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ลาดับแรก คือ พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน และยิ้มแย้มทักทายผู้มา
รับบริการเสมอ โดยข้อที่อยู่ในระดับต่าสุด คือ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 1.3 การเข้าใจความคาดหวัง
และความต้องการของผู้มารับบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ลาดับแรก คือ เสนอตัวให้บริการผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือรางวัล โดยข้อที่อยู่ในระดับต่าสุด คือให้บริการด้วยความรวดเร็วตามความ
คาดหวังของผู้ มารับ บริก าร 2) ด้านคุ ณ ลัก ษณะของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น 2.1 การมี บุ ค ลิก ภาพที่ สร้างความ
ประทับใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2
ลาดับแรก คือ การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอ และแต่งกายได้อย่างเหมาะสมและ
สุภาพเรียบร้อย โดยข้อที่อยู่ในระดับต่าสุด คือ มีความมั่นใจในการให้บริการ 2.2 ความสามารถในการให้บริการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ลาดับแรก คือ
สามารถใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดีสามารถใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี
และสามารถใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยข้อที่อยู่ในระดับต่าสุด
คือ สามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานในองค์กรให้บริการจนบรรลุความสาเร็จต่องาน 2.3 ด้านความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2
ลาดับแรก คือ ให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้ตามภารกิจงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเคารพและให้เกียรติแก่ผู้มารับ
บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อที่อยู่ในระดับต่าสุด คือ ติดตามประเมินผลการให้บริการของตนเองและ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ และ 2.4 ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ลาดับแรก คือ ให้บริการและปฏิบัติตามพัน ธกิจและ
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และมีความปรารถนาที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไปนานๆ โดยข้อที่อยู่ในระดับต่าสุด คือ
ปฏิบัติงานและให้บริการอย่างทุ่มเทและเต็มกาลังความสามารถ
2. แนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีดังนี้
2.1 ประกาศเจตนารมณ์ พ ฤติก รรมจิต บริ การที่ ม หาวิ ท ยาลัย ต้ อ งการเห็ น เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
รับทราบโดยทั่วกันประกาศเจตนารมณ์พฤติกรรมจิตบริการที่มหาวิทยาลัยต้องการเห็น เพื่อให้พนักงานรับทราบโดย
ทั่วกัน
2.2 จัดทาหลักเกณฑ์การมีจิตบริการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ เช่น ยิ้ม
ไหว้ ทักทาย
2.3 จัดกิจกรรมอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิตบริการแก่พนักงาน รวมทั้งควรมีการ
ปฐมนิเทศพนักงานสายสนับสนุนใหม่ เพื่อแจ้งระเบียบ ประกาศ แนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานใหม่ได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
2.4 จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาด้านจิตบริการของพนักงาน
2.5 จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น จิ ต บริก ารของพนั ก งานโดยใช้ แ บบประเมิ น หรื อ ใช้ ร ะบบประเมิ น
ออนไลน์
2.6 จัดทาคาขวัญเพื่อเตือนใจหรือสร้างค่านิยมองค์กรแก่พนักงานทุกคน
2.7 จัดให้มีการโหวตพนักงานที่มีจิตบริการดีเด่นประจาเดือน เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆ มีความ
ตื่นตัวต่อการให้บริการที่ดี
2.8 ประกาศพนักงานต้นแบบการมีจิตบริการประจาปี เพื่อให้คนอื่นปฏิบัติตาม
2.9 ให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่มีจิตบริการดีเด่นหรือหน่วยงานที่มีผลการประเมินด้านจิตบริการดี
เช่น การได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ของขวัญ แต้มคะแนนพิเศษประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน A2 หรือ
ให้การยกย่อง ชมเชย และมอบรางวัลพนักงานที่มีจิตบริการดีเด่น เพื่อเป็นพนักงานต้นแบบที่มีจิตบริการ
2.10 จัดบรรยากาศ สถานที่ ให้เหมาะสมและสะดวกสบายต่อการให้บริการ
2.11 สร้างความรู้สึกที่ดีต่อพนักงานในการให้บริการหรือปฏิบัติงาน เช่น การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การสร้างความสุขและความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่
2.12 สร้างค่านิยมองค์กรในการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และ
สร้างความรู้สึกร่วมของพนักงานในการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน เช่น การทาประชาคม การรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน การแก้ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเพื่อทาให้พนักงานสายสนับสนุนรู้สึกว่ามีส่วนสาคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กร มีคุณค่า และเป็นฟันเฟืองสาคัญในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
2.13 ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นต้นแบบผู้นาที่ดีในการมีจิตบริการ และให้กาลังใจ
พนักงานในหน่วยงานด้านการทางาน
2.14 ผู้ บ ริห าร/หั ว หน้ าหน่ วยงานเอาใจใส่ ดู แ ลและควบคุ มการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานใน
หน่วยงานตนเองให้มีจิตบริการที่เป็นไปตามนโยบาย ประกาศหรือแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยกากับติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและแก้ไขปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
3. ผลการประเมินแนวทางทางการพั ฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชรมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้
1. ระดับจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรอยู่ในระดับสูงมาก โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของผู้มารับบริการ ทั้งนี้ เพราะความคาดหวัง
ของผู้ให้บริการก็คือความพึงพอใจของผู้มารับบริการ การแสดงความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อช่วยเหลือหรือ
ทาหน้าที่ของตนเองเพื่อช่วยให้การมารับบริการบรรลุความสาเร็จ สอดคล้ องกับ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2551)
ที่ ก ล่ า วว่ า “การบริ ก าร” หมายถึ ง บุ ค คลหนึ่ ง ปฏิ บั ติ ด้ ว ย “การให้ ” แก่ อี ก บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ อี ก หลายๆ คน
เพื่อสนองตอบความประสงค์ในเรื่องต่างๆ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีอัธยาศัย สร้างความประทับใจ
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ให้กับผู้รับ สอดคล้องกับ ศรัญญา ส่งศรี (2552) ซึ่งกล่าวว่า การที่พนักงานผู้ให้บริการมีจิตบริการย่อมทาให้เกิดการ
ให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ อันจะก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อหน่วยงานและตัวผู้ให้บริการ จิตบริการเป็นสิ่งที่หน่วยงาน
คาดหวังให้พนักงานทุกคนมี และยังใช้เป็นปัจจัยในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย การ
สร้างให้พนักงานผู้ให้บริการมีจิตบริการจึงมีความสาคัญต่อหน่วยงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนต์จรัส
วัชรสิงห์และคณะ (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง จิตบริการและแรงจูงใจในการทางานที่พยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของพยาบาล พบว่า จิตบริการ แรงจูงใจในการทางานและประสิทธิภาพการให้บริการของพยาบาลโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
2. แนวทางพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แนวทางที่ 13)
ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นต้นแบบผู้นาที่ดีในการมีจิตบริการ และให้กาลังใจพนักงานในหน่วยงานด้านการ
ทางาน ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะพนั กงานต้องการการมีต้น แบบการมีจิตบริการที่ ดีจากผู้บังคั บบั ญ ชาหรือผู้บ ริหาร
รวมทั้งต้องการกาลังใจ การดูแลเอาใจใส่ด้านการทางานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติ ซึ่งแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อการติดตามผลการปฏิบัติของพนักงานในกากับ อันจะทาให้พนักงานมีความพยายามและตั้งใจที่
จะปฏิบัติงานให้ออกมาให้ดีที่สุด สอดคล้องกับ พัณณ์อร ธรปัณณะเศรษฐ์ (2553, 160-162) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ
การพัฒนาบุคลากรของสานักงานประกันสังคมให้ศักยภาพมากยิ่งขึ้น คือการกากับดูแลโดยสายการบังคับบัญชา
การกาชับ ให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนปฏิ บัติงานตามกฏหมายอยางเข้มงวด เพื่ อป้ องกัน ปัญ หาที่ เกิด จากการให้บ ริการ
การเสริมแนวคิ ดคุณ ลั กษณะของการมี จิตบริการ ได้ แก่ จิต สานึ กในการบริการ (Service Minded) และการมี
อุดมการณ์ร่วม (Core Value) ในการปฏิบัติงานโดยการถ่ายทอดในรูปแบบของ KM (Knowledge Management)
และการเรียนรู้ผ่านสื่อ Internet ขององค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารองค์กร ควรส่งเสริมและปรับเปลี่ยนทัศนข
องเจ้าหน้าที่ต่อการเสริมสร้างจิตบริการ โดยการกาหนดข้อปฏิบัติเพิ่มเติม การเพิ่มช่องทางในการปรับเปลี่ยนทัศนะ
ให้ถูกต้องโดยไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย เช่น การจัดสถานที่ในการให้บริการ การสนับสนุนด้านบุคลากรตาแหน่ง
ประชาสัมพั นธ์ประจา Front-Office ซึ่งจะช่วยการคัด กรองประเภทและความต้องการของผู้ใช้บ ริการได้อย่าง
ถูกต้อง เข้าถึงและได้รับการบริการที่สาเร็ จและรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนาระบบตอบข้อร้องเรียน เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบและใส่ใจต่อการให้บริการ ซึ่งเพื่อมีการแก้ปัญหาหรือชี้แจ้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนย่อมมีความเข้าใจ และยอมรับองค์กรมากยิ่งขึ้น
โดยแนวทางการพัฒนาจิตบริการทั้ง 14 แนวทางข้างต้น น่าจะช่วยพัฒนาการมีจิตบริการของพนักงาน
สายสนับสนุนได้ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของผู้มารับบริการ ด้านการให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ ด้านการมีบุคลิกภาพที่สร้างความประทับใจ ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร ด้านความสามารถใน
การให้บริการ ด้านการคิดเชิงบวกต่อการให้บริการ และด้านความรับผิดชอบต่อวิชาชีพด้านการเข้าใจความคาดหวัง
และความต้องการของผู้มารับบริการ ด้านการให้บริการด้วยความเต็มใจ ด้านการมีบุคลิกภาพที่สร้างความประทับใจ
ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร ด้านความสามารถในการให้บริการ ด้านการคิดเชิงบวกต่อการให้บริการ และด้าน
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
จิตบริการ รวมทั้งการสัมภาษณ์ ผู้มีประสบการณ์ ในการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน รวมถึงการสังเคราะห์ผล
การศึกษาจิตบริการของพนักงานจากขั้นตอนที่ 1 ด้วย พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้าน
อื่นๆ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 5 ลาดับแรก ประกอบด้วย 1) ความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ 2) ความมั่นใจในการให้บริการ 3) การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ พนักงานในองค์กรให้บริการจนบรรลุ
ความสาเร็จต่องาน 4) ติดตามประเมินผลการให้บริการของตนเองและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเสมอ และ 5) ปฏิบัติงาน
และให้บริการอย่างทุ่มเทและเต็มกาลังความสามารถ จึงได้มีแนวทางที่ 1) ประกาศเจตนารมณ์พฤติกรรมจิตบริการ
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งการเห็ น เพื่ อ ให้ พ นั ก งานรั บ ทราบโดยทั่ ว กั น ประกาศเจตนารมณ์ พ ฤติ ก รรมจิ ต บริ ก ารที่
มหาวิทยาลัยต้อ งการเห็ น เพื่อ ให้พ นักงานรับทราบโดยทั่วกัน 2) จัดทาหลักเกณฑ์ การมีจิตบริก ารที่ดี เพื่ อเป็ น
แนวทางให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ เช่น ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 3) จัดกิจกรรมอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิต
บริการแก่พนักงาน รวมทั้งควรมีการปฐมนิเทศพนักงานสายสนับสนุนใหม่ เพื่อแจ้งระเบียบ ประกาศ แนวทางต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 7) จัดให้มีการ
โหวตพนั ก งานที่ มี จิ ต บริก ารดี เด่ น ประจ าเดื อ น เพื่ อ ให้ พ นั ก งานคนอื่น ๆ มี ค วามตื่ น ตั วต่ อ การให้ บ ริ ก ารที่ ดี 8)
ประกาศพนักงานต้นแบบการมีจิตบริการประจาปี เพื่อให้คนอื่นปฏิบัติตาม 9) การให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่มีจิต
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บริการดีเด่นหรือหน่วยงานที่มีผลการประเมินด้านจิตบริการดี เช่น การได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ การได้รับรางวัล
เป็นสิ่งของ ของขวัญ แต้มคะแนนพิเศษประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน A2 หรือให้การยกย่อง ชมเชย และ
มอบรางวัลพนักงานที่มีจิตบริการดีเด่น เพื่อเป็นพนักงานต้นแบบที่มีจิตบริการ 11) สร้างความรู้สึกที่ดีต่อพนักงานใน
การให้บริการหรือปฏิบัติงาน เช่น การมอบหมายงานที่ชัดเจน ความก้าวหน้าในหน้าที่ การสร้างความสุขและความ
ภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทางที่ 12) การสร้างค่านิยมองค์กรในการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร และสร้างความรู้สกึ ร่วมของพนักงานในการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน เช่น การทาประชาคม การ
รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของพนั ก งาน การแก้ปั ญ หาต่ างๆ ในการปฏิ บั ติ งานให้ แ ก่ พ นั ก งานเพื่ อ ท าให้ พ นั ก งานสาย
สนับสนุนรู้สึกว่ามีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีคุณค่า และเป็นฟันเฟืองสาคัญในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
3. ผลการประเมินแนวทางทางการพั ฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชรมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด มี 2 แนวทาง คือ แนวทาง
ที่ 3) จัดกิจกรรมอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจิตบริการแก่พนักงาน รวมทั้งควรมีการปฐมนิเทศพนักงาน
สายสนับสนุนใหม่ เพื่อแจ้งระเบียบ ประกาศ แนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้
รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และแนวทางที่ 11) สร้างความรู้สึกที่ดีต่อพนักงานในการให้บริการ
หรือปฏิบัติงาน เช่น การมอบหมายงานที่ชัดเจน ความก้าวหน้าในหน้าที่ การสร้างความสุขและความภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีอัตราการเข้า ออก อยู่เสมอ ดังนั้น หากมีการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม หรือปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อแจ้งกฎระเบียบ ประกาศ
และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ย่อมจะทาให้พนักงานได้ทราบและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย และมีทัศนคติที่จะปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและเกิด
ความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ หากหัวหน้างานมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน สร้างความสุข และความภูมิใจใน
การปฏิบัติงาน ก็ย่อมทาให้พนักงานมีกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจและพัฒนางานให้ดี
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สาหรับแนวทางที่มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่นๆ คือ จัดทา
หลักเกณฑ์การมีจิตบริการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หลักเกณฑ์หรือ
นโยบายต่างๆ หากผู้บริหารสูงสุดไม่เห็นด้วย หรือไม่ให้ความสาคั ญ ก็อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยนโยบายหรือ
แนวทางต่างๆ จะสามารถดาเนินการให้บรรลุผลได้ ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้นาในการดาเนินการให้
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งเมื่ อมี ผู้น าหรือ ผู้บ ริห ารสู งสุ ดให้ ค วามสาคั ญ ต่ อการมี จิต บริก ารที่ ดี ของพนั กงานอั นจะเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาพส่วน และมีการประกาศหลักเกณฑ์เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
แนวทางนี้จึงอาจจะเกิดขึ้นได้จริง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิท ยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร
สามารถนาแนวทางการพัฒนาจิตบริการที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรของตนเอง โดยเฉพาะ
ด้านการมีจิตบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร
2. หัวหน้าหน่วยงานสายสนับสนุนควรปลูกฝังและสร้างจิตสานึกการบริการที่ดี ด้วยการสอดแทรกผ่าน
การจัดอบรม การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือกาหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้
เกิดเป็นจิตบริการที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสร้างความประทับใจต่อผู้มารับบริการจากมหาวิทยาลัย
3. ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้นาในการจัดทานโยบาย ผลักดัน และให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน และนาสู่การปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เพื่อภาพลักษณ์และการยอมรับต่อการ
รับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีสานึกจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
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2. ควรศึกษาเปรียบเทียบจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรโดย
แยกตามหน่วยงาน และประเภทของพนักงานสายสนับสนุน
3. ควรศึกษาผลกระทบของจิตบริการต่อภาพลักษณ์ และคุณภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
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โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก อะไรเข้า? อะไรออก? นักโลจิสติกส์มืออาชีพต้องเข้าใจ
Inbound Logistics VS Outbound Logistics
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์1
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1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

บทคัดย่อ
โลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้า/วัตถุดิบ เคลื่อนย้ายสินค้า การจัดเก็บสินค้า และ
การกระจายสิ น ค้ า ซึ่ งกิ จ กรรมเหล่ า นี้ จ ะท างานในลั ก ษณะบู รณาการกั บ การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน กล่ า วคื อ
โลจิสติกส์เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดาเนินงานต่างๆของห่วงโซ่อุปทานให้เคลื่อน
หรือไหลจากจุดต้นทางตั้งแต่ผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) ไปสู่ผู้ผลิต (Manufacturer) ผ่านไปยังผู้กระจายสินค้า
(Distributor) จนถึ งจุ ด หมายปลายทางนั่ น คื อ ลู ก ค้ า (Customer) และผู้ บ ริ โภค (Consumer) ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่ า
โลจิสติ กส์นั้ นเป็ นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่ อนห่วงโซ่ อุป ทานให้มี การไหลจากจุด ต้น ทางไปยังจุดปลายทางอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน และเมื่อเราพิจารณาย่อยลงไปอีกนั้น จะเห็นว่าโลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมที่อยู่ในส่วนทั้ง
ขาเข้า (ต้นทาง) และขาออก (ปลายทาง) ของห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ จะต้องเข้าใจบริบทและข้อแตกต่าง
ของโลจิสติกส์ขาเข้า และโลจิสติกส์ขาออกได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะทาให้ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: โลจิสติกส์ / โลจิสติกส์ขาเข้า / โลจิสติกส์ขาออก / ห่วงโซ่อุปทาน
Abstract
Logistics related to the procurement of raw materials, moving goods, storage, and
distribution. These activities are integrated with Supply Chain Management. That means Logistics
is the backbone that drives Supply Chain to move or flow from the point of origin to the point of
consumption. It will be seen that Logistics are the activities that drive the Supply Chain from the
point of origin to the point of consumption with effectively. Therefore, businesses need to
understand the context and differences of Inbound Logistics and Outbound Logistics. In order to
make the Supply Chain can achieve its goals effectively.
Keywords: Logistics / Inbound logistics / Outbound logistics / Supply Chain
บทนา
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแนวคิดและวิธีการทางโลจิสติกส์เพื่ อไปต่อยอดขอบข่ายในกระบวนงานต่างๆได้
อย่า งกว้างขวาง เนื่ อ งจากโลจิส ติ ก ส์ นั บ ว่ าเป็ น กิ จ กรรมที่ ส ามารถน าไปขั บ เคลื่ อ นในกระบวนการต่ างๆตั้ งแต่
จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายโดยโลจิสติกส์จะช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการกับกิจกรรมต่างๆ
ด้วยกระบวนการใหญ่ๆ 4 กระบวนการทางโลจิสติกส์ ได้แก่ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือการได้มา
(Procurement) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย (Movement) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
(Storage) และกระบวนการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจาย (Distribute) (ธนวิ ท ย์ ฟองสมุ ท ร์ , 2558, หน้ า 569)
ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกเป็นโลจิสติกส์ขาเข้า และโลจิสติกส์ขาออก โดยนักโลจิสติกส์มืออาชีพจะต้อง
แยกแยะออกให้ได้ว่า กิจกรรมในส่วนใดเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) และกิจกรรมในส่วนใด
เป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) รวมถึงจะต้องทราบว่าในกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้า และ
กิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกนั้น มีกระบวนการย่อยๆของแต่ละกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้วางแผนในการจัดการ
โลจิสติก ส์อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งจะส่งผลต่อ การขับ เคลื่อ นห่ วงโซ่อุ ปทานได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพด้ วยเช่นกั น
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บทความนี้จึงมุ่งนาเสนอความแตกต่างระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้าและกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจนและนาไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
ความหมายของโลจิสติกส์
โลจิสติกส์ (Logistics) ก่อนที่จะมาเป็นที่รู้จักและใช้ในการจัดการด้านธุรกิจ โลจิสติกส์นั้นเป็นศาสตร์ที่
ใช้ในทางการทหารสาหรับการส่งกาลังบารุงหรือเสบียง หรือในศัพท์ทางการทหารที่เรียกว่าพลาธิการ โดยเมื่อย้อน
ไปในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้นาเอาระบบโลจิ สติกส์มาใช้ในการวางแผนการเดินทัพ โดยจัดคลัง
เสบียงอาหารสาหรับคอยสนับสนุนกองทัพในทุกๆ 30 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางการเดินทัพเพื่อไม่ให้กองทัพต้องแบก
สัมภาระในจานวนมาก รวมทั้งเพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหารในระหว่างการเดินทัพ ซึ่งจากการใช้กลยุทธ์นี้นั้นทา
ให้กองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสามารถชนะการรบได้ในระยะทางไกลจากยุโรปถึงประเทศอินเดีย ซึ่ง
มีระยะทางกว่า 6,500 กิโลเมตร
คาว่า โลจิสติกส์ นั้นมาจากภาษาฝรั่งเศส คือคาว่า Logistique ที่มีรากศัพท์มาจากคาว่า โลเชร์ (Loger)
ที่หมายถึง การเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่ งสินค้าทางการทหารในการส่งกาลัง ทั้งเสบียง อาวุธ กาลังพล
เพื่อสนับสนุนการรบ หรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะ
เวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าสาเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่นๆ (ประจวบ กล่อมจิตร, 2556, หน้า
12) นอกจากนี้ โลจิ ส ติ ก ส์ ยั งมี รากศั พ ท์ ม าจากภาษากรี ก ที่ เรี ย กโลจิ ส ติ ก ส์ ว่ า Logistikos ซึ่ งมี ค วามหมายว่ า
“Skilled in Calculation” หมายถึง ทักษะการคานวณความสามารถของยุทธปัจจัย เช่น อาหารและน้า ซึ่งทหาร
จะต้องใช้พื้นที่ส่วนหน้า ซึ่งหน่วยหลังจะต้องสนับ สนุนให้มีปริมาณที่เพียงพอและส่งมอบให้ทันตามเวลาที่กาหนด
เพื่อให้บรรลุภารกิจของสงคราม (ธนิต โสรัตน์, 2550, หน้า 4)
คาว่า โลจิสติกส์ ได้มีนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังต่อไปนี้
The Council of Logistics Management (CLM) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ว้ ว่ า “เป็ น
กระบวนการในการวางแผน ดาเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการไหลลื่นของการจัดเก็บ
วัต ถุ ดิ บ สิ น ค้ าคงคลั ง สิ น ค้ าส าเร็จ รูป และสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้อ งจากจุ ด เริ่ม ต้ น ไปยั งจุด ที่ มี ก ารใช้ งาน โดยมี
เป้าหมายเพื่อสอดคล้องกับเวลาและความต้องการของผู้บริโภค (ธนิต โสรัตน์, 2550, หน้า 7)
วิทยา สุหฤทดารง ให้ความหมายไว้ว่า ลอจิสติกส์ เป็นการดาเนินงานที่รวบรวมเอากิจกรรมที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดหา การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดส่งสถานะทั้งหมดของสินค้าที่ทาการผลิต โดยมีการ
บริการและการบริหารข้อมูล เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยทาให้การดาเนินงานต่างๆดังกล่าว สามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเฟืองหลักที่ช่วยขับเคลื่อนฟันเฟืองของการดาเนินงานในส่วนต่างๆ ของระบบการผลิตของ
เราให้หมุนเคลื่อนที่และเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขององค์กรได้ ทั้งนี้ การส่งถ่ายกาลังจากเฟืองตัวหนึ่งไปยัง
เฟืองอีกตัว จะเกิดประสิทธิภาพได้นั้นจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการส่งถ่ายกาลังเฟืองลอจิสติกส์เป็นสาคัญ (วิทยา
สุหฤทดารง, 2546, หน้า 15)
ประจวบ กล่อมจิตร ให้ความหมายไว้ว่า โลจิสติกส์ เป็นระบบการจัดส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพ ยากร
จากต้นทางไปยังผู้บริโภค ตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของข้อมูล การขนส่ง
การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ และการบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของโซ่อุปทานที่เพิ่ม
มูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ (ประจวบ กล่อมจิตร, 2556, หน้า 13)
กฤษณ์ ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ ให้ความหมายไว้ว่า กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ การรวบรวม จัดหา
เคลื่อนย้าย จัดเก็บและจัดส่ง จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดบริโภค โดยเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเข้าไปในวัตถุที่เคลื่อนที่ในระบบ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการซัพพลายเชน (กฤษณ์ชาคริตส ณ
วัฒนประเสริฐ, 2558, หน้า 11)
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ให้ความหมายไว้ว่า โลจิสติกส์ คือ การออกแบบและการจัดการระบบการควบคุม
การเคลื่อนย้ายหรือการไหลของสินค้าและข้อมูลจากต้นทางมายังบริษัท ที่บริษัทและออกจากบริษัทไปยังลูกค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือ การเคลื่อนย้ายพัสดุและข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบไปจนเป็นสินค้าสาเร็จรูปจากต้น
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ทางไปยังปลายทางจนถึงผู้บริโภคโดยมีการประสานงานแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทวีศักดิ์
เทพพิทักษ์, 2550, หน้า 20-21)
จากความหมายของค าว่ า โลจิ ส ติ ก ส์ ของนั ก วิ ช าการหลายๆท่ า น รวมทั้ งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
โลจิสติกส์ ได้ให้ความหมายไว้นั้น สามารถสรุปได้ว่า โลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการไหลหรือ
การเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศและการเงิน จากจุดกาเนิดหรือจุดต้นทาง คือ ผู้จัดส่ง
วัต ถุดิบ ไปยังจุดที่ มีก ารบริโภคหรือ จุดปลายทาง คือ ลูกค้ า เพื่ อตอบสนองต่ อความต้องการของลูก ค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งแสดง
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดการโลจิสติกส์
(ที่มา : โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน SMEs Projects, ม.ป.ป.)
ความหมายของโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics)
โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) ประกอบไปด้วยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งกาเนิดไปสู่บริษัท
ที่ทาการผลิต ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งวัตถุดิบ ได้แก่ การบริหารการขนส่ง การบริหารวัสดุ
คงคลัง การบริหารการสั่งซื้อ และการบริหารข้อมูลการจัดหาวัตถุดิบ (โครงการภายใต้กรอบความร่วมมื อระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน SMEs Projects)
โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) หมายถึง การรวบรวมชิ้นส่วนหรือสินค้าจากผู้ส่งมอบเพื่อจัดส่งไป
ที่ โ รงงานผู้ ผ ลิ ต หลั ก (Maker) โดยมุ่ งให้ เกิ ด ต้ น ทุ น ต่ าสุ ด ซึ่ งปั จ จั ย ต้ น ทุ น ประกอบด้ ว ยปริ ม าณสิ น ค้ า คงคลั ง
ประสิทธิภาพการรับของและระยะทางขนส่งทั้งขาไปและกลับ รูปแบบการจัดส่งอาจจาแนกเป็นการส่งตรงไปที่โรง
ประกอบเลยหรือส่งไปที่จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Dock) เพื่อรวบรวมแล้วค่อยกระจายส่งอีกที (โกศล ดีศีลธรรม,
2554)
โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การจัดเก็บ และการส่ง
มอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนไปยังกระบวนการผลิตในโรงงานหรือธุรกิจต่างๆ โลจิสติกส์ขาเข้าเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่
มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดซื้อจัดหา การกาหนดตารางการไหลเข้าของวัตถุดิบ เครื่องมือ และสินค้าขั้นสุดท้ายจากผู้
จาหน่ายวัตถุดิบไปยังฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า รวมถึงร้านค้าปลีก (Surbhi S, 2017)

38

ภาพที่ 2 กิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้า
(ที่มา : Surbhi S, 2017)
โลจิ ส ติ กส์ ข าเข้า (Inbound Logistics) หมายถึง การบริ ห ารสิน ค้ าขาเข้ า ไม่ ว่า จะเป็ น วัต ถุ ดิ บ (Raw
Material) , บรรจุ ภั ณ ฑ์ (Packing Material), สิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป (Finish Good) หรื อ แม้ ก ระทั้ ง การให้ บ ริ ก าร
(Services) (LOGISTICAFE, 2017)
ความหมายของโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)
โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ออกจาก
โรงงานไปยังลูกค้า ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการกระจายสินค้า ได้แก่ การบริหารการขน
ย้ายสินค้า การบริหารคลังสินค้าสาเร็จรูป การกาหนดที่ตั้งคลังสินค้า การบริหารการจัดการด้านคาสั่งซื้อ และการ
บริหารข้อมูลด้านสภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ (โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน SMEs
Projects)
โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) หมายถึง การกระจายสินค้าที่ผลิตเสร็จจากโรงงานสู่ตัวแทน
จาหน่ายหรือลูกค้า นั่นคือ จากโรงงานถึงคลังเก็บสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า หลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังผู้จัด
จาหน่าย แต่สิ่งแตกต่างระหว่างโลจิ สติกส์ขาเข้ากับขาออก คือ การส่งสินค้าออกไม่ใช่รูปแบบทันเวลาพอดี (JIT)
หรือตามคาสั่งซื้อของลูกค้า โดยที่รถส่วนใหญ่จะถูกจอดไว้ในลานจอดรถ คือ รถที่รอการสั่งซื้อจากตัวแทนจาหน่าย
(โกศล ดีศีลธรรม, 2554)
โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมในการรวบรวม จัดเก็บ และกระจายสินค้าขั้น
สุดท้าย รวมถึงการไหลของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากโรงงานผู้ผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือผู้บริโภค ซึ่งคลอบคลุม
ถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลือกวิธีการขนส่ง การจัดการการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการไหลออกของ
ผลิตภัณฑ์จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ (Surbhi S, 2017)
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ภาพที่ 3 กระบวนการของโลจิสติกส์ขาออก
(ที่มา : Surbhi S, 2017)
โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เป็นการบริหารงานในทางตรงกันข้ามกับ Inbound เนื่องจาก
Outbound Logistics เป็ น การจัด การฝั่ งขาออก ซึ่งได้ แก่ การบริห ารสิ นค้ าสาเร็จรูป (Finish Good) และการ
บริการ (LOGISTICAFE, 2017)
นอกจากนี้ ดร.กฤษณ์ชาคริต ณ วัฒนประเสริฐ ยังได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ขาเข้า
และโลจิสติกส์ขาออก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์
กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์
โลจิสติกส์ขาเข้า
การพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบ
การจัดซื้อวัตถุดิบ
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
การวางแผนการผลิต
การจัดการวัตถุดิบการผลิต
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
การคลังวัตถุดิบ
การบรรจุภัณฑ์วัตถุดิบ
(ที่มา : กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ, 2558, หน้า 10)

โลจิสติกส์ขาออก
การคลังสินค้า
การเคลื่อนย้ายสินค้า
การบรรจุภัณฑ์สินค้า
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การวางแผนการกระจายสินค้า
กระบวนการสั่งซื้อสินค้า
การขนส่งสินค้า
การบริการลูกค้า

วิเคราะห์หัวใจสาคัญของความแตกต่างระหว่างโลจิสติกส์ขาเข้าและโลจิสติกส์ขาออก
จากความหมายของโลจิสติกส์ขาเข้าและโลจิสติกส์ขาออก ดังกล่าว สามารถนามาวิเคราะห์หัวใจสาคัญ
ของความแตกต่างระหว่างโลจิสติกส์ขาเข้าและโลจิสติกส์ขาออกได้ดังนี้
1. โลจิ ส ติ ก ส์ ข าเข้ า เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ เข้ า สู่ โรงงานผู้ ผ ลิ ต ส่ ว น
โลจิสติกส์ขาออกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภค
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2. โลจิสติ กส์ขาเข้ามุ่งเน้น ให้ค วามสาคัญ ของการจัดการทรัพ ยากรและวัตถุดิ บภายในโรงงานผู้ผลิ ต
ส่วนโลจิสติกส์ขาออกนั้นมุ่งเน้นในด้านการนาสินค้าสาเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ส่งไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภค
3. โลจิ ส ติ ก ส์ ข าเข้ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด การด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ จ าหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ
(Suppliers) กับ โรงงานผู้ผลิต (Manufacturer) ส่วนโลจิสติกส์ขาออกเป็นการจัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจกับลูกค้าหรือผู้บริโภค
กรณีตัวอย่าง การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสัปปะรด กรณีศึกษาโรงงานขนาดใหญ่
จากการวิจัยเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสัปปะรด (ธนัญ ญา วสุศรี และคณะ, 2550)
ได้ศึกษาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสัปปะรดตั้งแต่เกษตรกร แผงปอก/สับ ผู้รวบรวมสัปปะรด จนถึงโรงงาน
แปรรูป และส่งมอบให้กับลูกค้า สามารถวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้า และกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก ได้ดังนี้
กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ข าเข้ า (Inbound Logistics) เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวางแผนของฝ่ า ยจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ
การวางแผนของฝ่ายวางแผนผลิต การจัดซื้อจัดหา และการผลิต ซึ่งสรุปสั้นๆได้ดังนี้
1) การวางแผนของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบจะรับผิดชอบงานใน 3 ส่วน คือ (1) จัดหา
วัตถุดิบที่เป็นพืช ได้แก่ สัปปะรด และไม่ใช่สัปปะรด (ว่านหางจระเข้ , มะละกอ) (2) อาหารสัตว์ และ (3) โครงการ
สนับสนุนและตรวจติดตามเกษตรกร ทั้งนี้การวางแผนจัดหาวัตถุดิบนั้นจะมีการวางแผนรายปี รายเดือน รายสัปดาห์
และรายวัน
2) การวางแผนของฝ่ายวางแผนผลิต ฝ่ายวางแผนผลิตจะรับข้อมูลจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ แผนการ
จัดหาจากฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ แผนการส่งออกจากฝ่ายบริการลูกค้า และข้อมูลปัจจัยในการผลิต เช่น จานวนคนงาน
คุณภาพวัตถุดิบ กาลังการผลิตของเครื่องจักร ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ฝ่ายวางแผนจะทาการคานวณจานวนตู้
ผลิตและแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าทราบ ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนการผลิต จะได้จากข้อมูลการผลิต
ประจาวันจากรายงานยอดผลิตของฝ่ายผลิตและนาไปเปรียบเทียบกับแผนการผลิตประจาวันว่าผลิตได้ตามแผน
หรือไม่ และจะถูกจัดทาเป็นรายงานการผลิตประจาวัน
3) การจัดซื้อจัดหา สามารถแบ่งการจัดซื้อจัดหาออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) วัตถุดิบหลัก คือ สัปปะรด
และสารปรุงแต่ง (2) วัตถุดิบทางอ้อม ได้แก่ กล่อง ฉลาก กระป๋อง (3) บริการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก
4) การผลิต เมื่อฝ่ายผลิตได้รับ Daily Pack Plan จากฝ่ายการวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิตจะทาการผลิต
ตามแผนดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่การชั่งน้าหนักสัปปะรดพร้อมรถขนส่ง จากนั้นจะถูกสุ่มตรวจสอบหาค่าปริมาณไนเต
รทของสัปปะรด แล้วจึงนาสัปปะรดเทลงสู่สายพาน ผ่านการตรวจสอบความสุก และตรวจคัดของเสีย สัปปะรดที่
ไม่ได้คุณภาพจะถูกคัดออก สัปปะรดที่ผ่านการคัดจะถูกนาไปล้างภายนอกให้สะอาดด้วยไอน้าร้อน จากนั้นคัดแยก
ตามขนาด นาไปปอกเปลือกและเจาะแกนออกและผ่านกระบวนการต่างๆ จนกระทั่งบรรจุลงกระป๋อง รอตรวจสอบ
คุณภาพจากฝ่ายประกันคุณภาพ และส่งมอบต่อไปยังคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าก่อนที่จะส่งมอบต่อให้กับลูกค้า
ต่อไป
กิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)
1) การจัดเก็บสินค้า เมื่อสัปปะรดผ่านการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น จากฝ่ายประกันคุณภาพเรียบร้อย
แล้ว สัปปะรดกระป๋องจะถูกส่งมอบเข้าสู่คลังสินค้า และจัดเก็บเป็นเวลา 7 วัน เพื่อรอผลการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
ก่อนจาหน่ายได้ สินค้าแต่ละรายการจะมีคาสั่งซื้อที่ต่างกันหรือยังไม่มีคาสั่งซื้อ ซึ่งจะต้องเก็บอยู่ในคลังสินค้าก่อน
เมื่อสินค้าที่มีคาสั่งซื้อเข้ามาจะถูกนามาตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อผ่านการตรวจสอบจะนาสัปปะรดกระป๋องมาปิดฉลาก
ตามที่ลูกค้าต้องการและพิมพ์ code ตามที่ลูกค้าต้องการ บรรจุลงลังกระดาษ นาขึ้นพาเลทแล้วนาเข้าสู่ตู้คอนเทน
เนอร์
2) การส่ งมอบ ในส่ว นของการจัด การขนส่ งสิ น ค้ านั้ น ฝ่ ายบริก ารลู ก ค้ าจะดู แ ลการประสานงานกั บ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ เอเย่นต์เรือ รถหัวลาก เพื่อให้โรงงานจัดสินค้าเพื่อ เดินทางไปส่งที่ท่าเรือกกรุงเทพฯ หรือ
ICD ลาดกระบัง หรือท่าเรือแหลมฉบัง โดยกระบวนการเตรียมการส่งมอบสินค้าไปยังต่างประเทศจะเริ่มเตรียมงาน
เมื่อฝ่ายวางแผนการผลิตได้กาหนดวันที่จะผลิตสาหรับคาสั่งซื้อนั้นๆ จากนั้นฝ่ายบริการลูกค้าจะดาเนินการจองเรือ
และจัด ท าเอกสารสาหรับ การส่ งออก เมื่อ ได้ รับ ตารางการขนส่ งจากเอเย่ น ต์เรือ แล้ ว ฝ่ายบริก ารลูก ค้าจะแจ้ ง
กาหนดการของเรือไปยังฝ่ายคลังสินค้าเพื่อทาการติดฉลากและรอการขนส่งลงตู้คอนเทนเนอร์ต่อไป
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การปรับตัวของธุรกิจในการพัฒนาโลจิสติกส์ขาเข้าและโลจิสติกส์ขาออก
เนื่องจากโลจิสติกส์เป็นกิจกรรมที่มีส่วนสาคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายได้อย่างถูกต้องในเวลาที่กาหนด โดยจะเห็นได้ว่า โลจิสติกส์ขาเข้า
และโลจิสติกส์ขาออก เป็นส่วนสาคัญในการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน โดยใน
ส่วนของโลจิสติกส์ขาเข้า เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างต้นน้าและกลางน้าของห่วงโซ่อุปทาน นั่นคือ การ
เชื่อมต่อระหว่างผู้จาหน่ายวัตถุดิบกับผู้ผลิต และในส่วนของโลจิสติกส์ขาออก เป็นกิจกรรมที่ เป็นส่วนเชื่อมต่อ
ระหว่างกลางน้าและปลายน้าของห่วงโซ่อุปทาน นั่นคือ การเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งธุรกิจ
โดยเฉพาะในภาคอุ ต สาหกรรมจะต้ อ งปรั บ ตั ว โดยการให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ พั ฒ นากระบวนการในกิ จ กรรม
โลจิสติกส์ขาเข้าและโลจิสติกส์ขาออก โดยการวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้าและโลจิสติกส์ ขาออกเพื่อหาจุดที่
จะต้องปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่จะทาให้สามารถขับเคลื่อนห่วง
โซ่อุปทานตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
บทสรุป
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างโลจิสติกส์ขาเข้า และโลจิสติกส์
ขาออก โดยมีป ระเด็น เปรียบเที ยบจาก นิยาม จุดเน้น ความเชื่อ มโยงกั บหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้อง ดังแสดงได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างโลจิสติกส์ขาเข้า และโลจิสติกส์ขาออก
โลจิสติกส์ขาเข้า
โลจิสติกส์ขาออก
ประเด็นเปรียบเทียบ
(Inbound Logistics)
(Outbound Logistics)
นิยาม
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย
จากจุดต้นทางหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
สินค้าสาเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์จากโรงงาน
จากแหล่งวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต
ผู้ผลิตไปยังจุดปลายทางที่เป็นแหล่งบริโภค
หรือลูกค้าลาดับสุดท้าย
จุดเน้น
การวางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดบิ รวมถึง การเคลื่อนย้ายหรือการกระจายสินค้า
การวางแผนการผลิต
สาเร็จรูปจากผู้ผลิตไปยังลูกค้าลาดับ
สุดท้าย
ความเชื่อมโยงกับ
เชื่อมโยงระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Suppliers) กับ ผู้ผลิต (Manufacturer)
กับ ลูกค้า (Customers) หรือ ผู้บริโภค
(Consumer)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การพยากรณ์ความต้องการวัตถุดบิ
การคลังสินค้า
การจัดซื้อวัตถุดิบ
การเคลื่อนย้ายสินค้า
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
การบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า
การวางแผนการผลิต
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การจัดการวัตถุดิบการผลิต
การวางแผนการกระจายสินค้า
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
กระบวนการสั่งซื้อสินค้า
การคลังวัตถุดบิ
การขนส่งสินค้า
การบรรจุภณ
ั ฑ์วัตถุดบิ
การบริการลูกค้า
โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางหรือการ
เคลื่ อ นย้ า ยวั ต ถุ ดิ บ จากแหล่ งวั ต ถุ ดิ บ เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต ณ โรงงานผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ส่ ว นโลจิ ส ติ ก ส์ ข าออก
(Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าสาเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต
ไปยังจุดปลายทางที่เป็นแหล่งบริโภคหรือลูกค้าลาดับสุดท้าย โดยผ่านผู้กระจายสินค้า (Distributor) ซึ่งทั้งโลจิสติกส์

42

ขาเข้า (Inbound Logistics) และโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่สาคัญซึ่งเป็นฟันเฟืองที่
จะขับเคลื่อนให้ห่วงโซ่อุปทานสามารถไหลจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับนักโลจิสติกส์หรือผู้บริหาร
ด้านโลจิสติกส์ ที่จะสามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดการโลจิสติกส์ทั้งในส่วนของโลจิสติกส์ขาเข้าและโลจิสติกส์
ขาออกได้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ดังนั้น ผู้ที่สามารถวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้การ
ดาเนินการไหลของห่วงโซ่อุปทานก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย ผู้นั้นคือนักโลจิสติกส์มืออาชีพอย่างแท้จริง
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาในบริบทสังคมสมัยใหม่:
กรณีศึกษาชาวไทยทรงดา หมู่บ้านวังอ้อ ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
Social and Cultural Change of Thai Song Dam People in Modern Society Context:
A Case Study of Thai Song Dam in Wang-Or Village, Nikhomtungphotalea Sub-District,
Muang District, Kampheang Phet Province
ลลิดา ทองทับ1, สุมาลี เอมแย้ม2, และกรรณิกา อุสสาสาร3
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1,2นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
3อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ (1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒ นธรรมของชาวไทยทรงดา (2)
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดา งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์ เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่า (1) มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาในทุกด้าน ทั้งในด้านวิถีการ
ดารงชีพ ระบบครอบครัวเครือญาติ การแต่งกาย ภาษา ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะและประเพณี (2) ปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดา คือ กระบวนการพัฒนาของรัฐ การผสมกลมกลืน
ทางวัฒ นธรรม และเทคโนโลยี ข้อ มู ลข่าวสาร ท าให้วัฒ นธรรมของชาวไทยทรงดามี ลักษณะเป็ น พหุ วัฒ นธรรม
อย่ างไรก็ต าม ชาวไทยทรงด ามี การอนุ รักษ์ แ ละดารงไว้ ซึ่งอัต ลั กษณ์ ข องกลุ่ม ชาติ พั น ธุ์ต นเอง และยั งคงรักษา
ประเพณีสาคัญ คือ การนับถือผีบรรพบุรุษที่ยังคงปฏิบัติและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ : ชาวไทยทรงดา/การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม/สังคมสมัยใหม่
Abstract
The research objectives of this research were to; (1) study social and cultural change of
Thai Song Dam people, (2) study factors impact on social and cultural change of Thai Song Dam
people. This qualitative study used methods were; document study, historical interview, in-depth
interview, and participant observation. This study found that Social and Culture of Thai Song Dam
people have been changing each dimensions; way of life, kinship system, dressing, language,
belief, religious, arts, and traditions. The factors impact on social and cultural change of Thai Song
Dam people were state developed processes, cultural assimilation, and information technology.
However, Thai Song Dam people still do conservation on their ethnic group identity and
important tradition; dynasty ritual, as long as a present day.
Keywords: Thai Song Dam People / Social and Cultural Change / Modern Society
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (Statement of the Problem)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย
และทุกสังคม หากจะแตกต่างกันไปบ้างในเรื่องวิธีการและลักษณะของการเปลี่ยนแปลง สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในอดีตนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ยังมี ไม่มาก ระบบการ
สื่อสารและคมนาคมยังไม่ค่อยพัฒนาก้าวหน้าเท่ากับปัจจุบัน (พุทธินันทน์ บุญเรือง, 2560) หากแต่ในบริบทของ
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สังคมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ การต่อยอดทางความรู้อย่างสูง มี
การพัฒนาทั้งในด้านคอมพิวเตอร์และด้านเครือข่ายการสื่อสารและคมนาคม ทาให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผู้คน สินค้า บริการ เงินตรา สามารถถ่ายเทกันได้ในเวลาสั้น ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ก็มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและส่งอิทธิพลต่อกันและกันแทบ
ทั้งสิ้น (Toffler, 1980 อ้างใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) ในขณะเดียวกัน สังคมสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 ก็
เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและทางวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ สาหรับ
สังคมไทยเองนั้นก็เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและทางวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทย
ประกอบด้วยกลุ่มคนต่างๆ อาทิเช่น เชื้อสายไทย จีน ญวน ลาว เขมร ไทยทรงดา ไทยพวน มลายู ฯลฯ เข้ามาอยู่
อาศัยเป็นเวลานาน จนทาให้สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมที่มีพหุวัฒนธรรม (สิริวรรณ ศรีพหล, 2555)
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนื อตอนล่างของประเทศไทยเป็นพื้นที่ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพราะมีพื้นที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่นของประเทศไทยร่วมถึงมีการอพยพโยกย้ายของผู้คนจาก
พื้นที่ต่างๆ มาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ (อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา, 2559) ซึ่งในจังหวัดกาแพงเพชรเองก็เป็นจังหวัดที่มี
ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ทมี่ ีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มเดินทางเข้า
มาตั้งรกรากถิ่นฐานนับแต่อดีต และสืบเชื้อสายต่อมาจนถึงปัจจุบัน อันได้แก่ ลาวโซ่งหรือไทยทรงดา ไทยล้านนา
หรือไทยวน ม้ง กะเหรี่ยงหรือปกาเกอญอ ลีซูหรือลีซอ และเมี้ยนหรือเย้า (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาแพงเพชร,
ม.ป.ป.)
กลุ่มชาติพั นธุ์ “ไทยทรงดา” เป็ นกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ที่ มีการอพยพโยกย้ายถิ่น ฐานมาจากเมืองแถงหรื อ ใน
ปัจจุบันคือ เดียนเบียนฟู ทีอ่ ยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม โดยในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 1 ได้การ
กวาดต้อนเชลยศึกชาวไทยทรงดาเข้ามาในประเทศไทย (พิเชษ สายพันธ์, 2554) และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ชาว
ไทยทรงดาก็ได้อาศัยกระจัดกระจายในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
ซึ่งภายหลังก็ได้มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ รวมถึงในจังหวัดกาแพงเพชรด้วย (อภิญวัฒน์
โพธิ์สาน, 2552) ซึ่งในงานศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
ไทยทรงดาในบริบทของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อชีวิต
ของผู้คน ทาให้ชาวไทยทรงดาต้องมีการปรับตัว ปรับ เปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิต รูปแบบของโครงสร้างทางสังคม
พฤติกรรมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2541)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดา และวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาในพื้นที่หมู่บ้านวังอ้อ ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อ ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อ
ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
บริบททางประวัติศาสตร์:
ภัยสงคราม

การย้ายถิ่นของชาวไทยทรงดา
จากประเทศเวียดนาม
มายังประเทศไทย

การตั้งรกรากถิ่นฐานใน
จังหวัดกาแพงเพชร

บริบทสังคมสมัยใหม่
- กระบวนการพัฒนาของรัฐ
- การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
- เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร

การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวไทยทรงดา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้นหรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary) เป็นการเก็บจากข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก
ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดา รวมทั้ งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้ นที่ วิจัย ได้แก่ รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และนาไปเป็นฐานคิดในการวาง
กรอบคิดในการศึกษาวิจัย
2. เมื่อได้ข้อมูลทุติยภูมิจนครบถ้วนครอบคลุมแล้วผู้วิจัยก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field
research) จะใช้วิธีการสารวจพื้นที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง การจดบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ และใช้
วิธีการเข้าไปในชุมชนเพื่อสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมทางสังคม ประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อใน
รูปแบบต่างๆ โดยผู้วิจัยเริ่มการสารวจพื้นที่หมู่บ้านวังอ้อ ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ซึ่งมีประชาการทั้งหมด 507 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 129 ครัวเรือน ที่ประกอบไปด้วยชาวไทยทรงดา ชาวไทยอีสาน
และชาวไทยภาคกลาง การสารวจพื้นที่ครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อสารวจชุมชนว่า ชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อมี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key
Informant) ตามแบบวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสโนว์ บ อลล์ (Snow ball) ท าให้ ท ราบข้ อ มู ล เกี่ ย วข้ อ งวิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดา รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อมีส่วนร่วมกับกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความเชื่อใจระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มชนในชุมชนด้วย
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมมาตรวจสอบข้อมูล
4. นาข้อมูลที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการ นาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและเขียนเป็ น
รายงานวิจัย
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5. หลังจากที่เขียนรายงานวิจัย ผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์และกลุ่มคนอื่ นๆได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดความเห็นต่อข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มชนในชุมชนและทาให้กลุ่มชุมชนได้เรียนรู้และมีจิตสานึกต่อชุมชนร่วมกัน
6. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็น ชาวไทยทรงดาจานวน 15 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสโนว์บอลล์ (Snow ball) ประกอบด้วย ผู้นาชุมชนจานวน 2 คน ผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 10
คน และชาวบ้านไทยทรงดา จานวน 3 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคมและวั ฒ นธรรมของชาวไทยทรงด าในหมู่ บ้ า นวั งอ้ อ ต าบลนิ ค มทุ่ งโพธิ์ ท ะเล อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
กาแพงเพชรได้เป็นอย่างดี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษา“ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรมของชาวไทยทรงดาในบริบทสังคมสมัยใหม่ :
กรณี ศึ กษาชาวไทยทรงดา หมู่ บ้ านวังอ้อ ตาบลนิ ค มทุ่ งโพธิ์ท ะเล อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด ก าแพงเพชร ’’ ผู้วิจั ยใช้
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 5 วิธี คือ การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า การ
สัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary study) เป็นการที่มุ่งที่จะรวบรวมข้อมูลในประเด็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาวไทยทรงดาและความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดาแบบดั้งเดิมของหมู่บ้านวังอ้อตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อาเภอเมื อง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อ แนวทางส าหรับ การจั ดการรวบรวมข้อมู ลและตรวจสอบผลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์ โดยการรวบรวมเอกสารจะประกอบไปด้วย (1) เอกสารชั้นต้น ที่เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้มีการผ่านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมเอกสารที่สาคัญที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
ทรงดา (2) เอกสารชั้นรอง เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วในระดับหนึ่งเพื่อที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่
ศึกษาจะได้ศึกษาได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย ตาราวิชาการ บทความ วารสาร หรืองานวิจัย วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ก่อนจะใช้เอกสารต้องมีการประเมินเอกสารหลักฐานก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ วิธีการ
ประเมินต้องพิจารณาประเมินทั้งแบบภายนอก (External criticism) คือ การประเมินลักษณะภายนอกทั่วไปๆ ของ
เอกสารหลักฐานว่าเป็นต้นฉบับของจริงๆ มีส่วนเสียหายหรือไม่ หรือมีการดั ดแปลงหรือไม่เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระที่
ถูกต้องเพื่อที่จะได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องที่สุดเพื่อการทาการวิจัยต่อไป (สรรเกียรติ กุลเจริญ, 2558)
2. การสัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์ เป็นการสัมภาษณ์ปราชญ์และผู้นาศาสนา เพื่อมุ่งที่จะรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดแบบเจาะลึกในอดีตเพื่อนาข้อมูลมาอ้างอิงและอธิบายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่หมู่บ้านวังอ้อ ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กับปราชญ์ชาวบ้านและผู้นาทาง
ศาสนา ทาให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์จากความทรงจาที่ยังมิได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ อ าจจะยั งไม่ เคยถู ก เปิ ด เผยหรือ ถู ก ลบเลื อ นไป และได้ ข้ อ มู ล จากผู้ มี ป ระสบการณ์ ค วามรู้แ ละมี ส่ วนร่วมกั บ
วัฒนธรรมไทยทรงดาโดยตรง
3. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) เป็นการสนทนาที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่อการเรียนรู้
และเข้าใจในระดับลึกในประเด็นวิจัย (Erlandson, et al., 1993) โดยการซักถามพูดคุยกันระหว่างการสัมภาษณ์
แบบบุคคล เป็นการคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ชาวไทยทรงดาเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาในหมู่ บ้านวังอ้อ
โดยเป็นการสัมภาษณ์ โดยการใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form) ซึ่งไม่ได้กาหนดคาตอบไว้
ล่วงหน้า ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระด้วยคาพูดของตนเอง
4. เครื่อ งบั น ทึ ก เสี ย ง (Digital voice recorder) ใช้ ป ระกอบการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการสั ม ภาษณ์
เจาะลึกทาให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
5. กล้องถ่ายรูป (Digital camera) เพื่อบันทึกถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขณะการสัมภาษณ์และเข้า
ร่วมกิจกรรม
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การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ความถูกต้อง เที่ยงตรง และมีความ
น่าเชื่อถือ โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, 1970 อ้างใน สรรเกียรติ
กุลเจริญ, 2558, หน้า 17) คือ
1. การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data triangulation) เน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นมี
ความเหมื อ นกั น หรือ มี ถ้ าทุ ก แหล่ งข้ อ มู ล พบว่าได้ ข้ อ พบมาเหมื อ นกั น นั้ น แสดงว่า ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ม ามี ค วามถู ก ต้ อ ง
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายช่องทาง ทั้งจากเอกสาร คาบอกเล่าทางประวัติสตร์ การ
สนทนาแบเจาะลึก ในบุค คลหลายระดับ ที่ รับ ผิด ชอบและมีส่ วนรวมในเรื่อง “การเปลี่ย นแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาในบริบทสังคมสมัยใหม่ : กรณีศึกษาชาวไทยทรงดา หมู่บ้านวังอ้อ ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร” ดังนั้นผู้ศึกษาศึกจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน
2.การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (Investigation triangulation) เน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัย หรือผู้เก็บข้อมูล
หากได้ข้อมูลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าผู้เก็บข้อมูลที่เหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อแล้ว ผู้วิจัย
ตรวจสอบข้อมูลได้ตามแหละต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและแม่นยาที่สุดด้าน
3.การตรวจสอบด้านทฤษฎี (Theory triangulation) เน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฏีที่หลากหลาย
แล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปทิศทางเดียวกันแสดงว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์จากคา
บอกเล่าต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดระบบแยกเป็นหมวดหมู่ที่จะศึกษาให้ความหมายข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจากนั้น
จึงนาไปสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ (สุภางค์ จันทวานิช , 2546, หน้า 35) ข้อมูลที่จะนามา
วิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมชาวไทยทรงดา ในด้านวิถีชีวิต ระบบครอบครัวเครือญาติ การแต่งกาย ภาษา ความ
เชื่อ ศิลปะ และประเพณี โดยพรรณนาให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การตั้งรกรากถิ่นฐานของชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวัง
อ้อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดย
อาศัยแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยถอดเทปข้อความเสียงที่สัมภาษณ์เชิงลึกแบบคาต่อคาของการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 15
คน
2. ผู้วิจัยสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปเสียงสัมภาษณ์ แล้วนาข้อมูลไปเรียบเรียงให้เหลือแต่
ประเด็นสาคัญ แล้วจึงนาไปตรวจสอบความถูกต้องโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จดบันทึกไว้ จัดข้อมูลให้เป็น
ระบบ เมื่อเรียบร้อยแล้วนามาจัดประเด็นต่างๆ ได้แก่ วิถีการดารงชีพ ระบบครอบครัวเครือญาติ การแต่งกาย ภาษา
ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3. การสรุปและการตีความ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดใช้วิธีการสามเส้า ด้วยการพิจารณา
ความสอดคล้องกันข้องข้อมูลที่เก็บข้อมูลได้และข้อมูลที่ศึกษาได้จากตารา จากนั้นจัดทาข้อสรุป และพรรณนาตาม
กรอบแนวคิดของการวิจัย
4. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้หาความหมายของข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
แล้วนามาสร้างระบบความคิด จากนั้นดาเนินการอภิปลายผลการศึกษา เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ รวบรวม
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในอนาคต (สรรเกียรติ กุลเจริญ, 2558, หน้า 38)
สรุปผลการวิจัย
จากคาบอกเล่าและเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่า หมู่บ้านวังอ้อตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มและมีวังน้าขนาด
ใหญ่ซึ่งมีต้นอ้อขึ้นอยู่เป็นจานวนมาก ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันตั้งชื่อหมู่บ้านตามสิ่งแวดล้อมว่า “บ้านวังอ้อ” มาจนถึง
ปัจจุบัน บริบทพื้นทีห่ มู่บ้านวังอ้อส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ทั้งหมด 1,839 ไร่ ด้านทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 16
บ้านหนองอึ่ง ด้านทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 3 บ้านสระเตย และด้าน
ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทะเล หมู่บ้านวังอ้อ มีประชากรทั้งหมด 507 คน มีจานวนครัวเรือน 129
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หลังคาเรือน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 3 กลุ่ม คือ ไทย อีสาน ไทยทรงดา และไทยภาคกลาง
เพชร เพ็งสมยา (สัมภาษณ์, 2561, สิงหาคม 25) เล่าว่า การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อ
เริ่มจากมีพ่อเลื่อน เพ็งสมยา ซึ่งเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีได้เดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพื่อหาที่ดินทากินใหม่ และ
ภายหลังมีภรรยาและลูกที่จังหวัดสุโขทัย แต่พื้นที่ทากินในจังหวัดสุโขทัยเกิดการน้าท่วมบ่อยครั้ง จนไม่สามารถปลูก
ข้าวได้และไม่ได้ผลผลิตทาให้ครอบครัวไม่มีอาหารกิน จึงจาเป็นที่จะต้องหาแหล่งที่ทากินใหม่เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
พ่อเลื่อนได้ออกเดินทางกับลูกชายเสาะหาที่ทางทากินใหม่และมีคนบอกว่าพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชรน้าไม่ท่วม พวก
เขาจึงออกเดินทางมาดูที่ดินทากินในพื้นที่ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร แล้วจึงกลับไปบอกครอบครัว
ว่า “พื้นที่ดีน้าไม่ท่วม กับข้าวกับปลาดี แหล่งอาหารดีหากินง่าย พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ” และในปี พ.ศ. 2502
พ่อเลื่อนจึงตัดสินใจได้เดินทางไปที่ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เพื่อมาตั้งหลักหาที่อยู่อาศัยและหาที่ทางทากินอยู่ก่อน
โดยในขณะนั้นยังไม่มีที่ทางเป็นของตนเองจึงได้สร้างกระท่อมที่ทาไม้ไผ่เป็นที่อยู่อาศัยอยู่กับลูกชาย 2 คน และเช่า
พื้นที่เพื่อทานาทาไร่นานนับ 6 ปี
ต่อมาปี พ.ศ. 2508 พ่อเลื่อน เพ็งสมยา กลับไปรับครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยู่จังหวัดสุโขทัยและได้พา
กันอพยพมาอยู่ที่บ้านวังอ้อ จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2511 นิคมสร้างสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเลได้จัดสรรที่ดินให้ทากิน
ให้กับประชาชนครอบครัวละ 16 ไร่ และที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยอีก 2 ไร่ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ พื้นที่นิคมทุ่งโพธิ์
ทะเลก็มีผู้คนอพยพมาจากหลากหลายพื้นที่ หลายเชื้ อชาติมาอยู่รวมกันเป็ นจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่เช่นปัจจุบันนี้
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชาวไทยทรงด าในหมู่ บ้ า นวั ง อ้ อ พบว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งวิถีการดารงชีพ ระบบครอบครัวเครือญาติ การแต่งกาย ภาษา ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ
และประเพณี ดังนี้
1) วิถีการดารงชีพ แต่เดิมชาวไทยทรงดาในบ้านวังอ้อมีอาชีพหลัก คือ การทาไร่ทานาและรับจ้างทั่วไป
แต่ ในปั จ จุ บั น ด้ วยสภาพแวดล้อ มและสภาพทางเศรษฐกิ จ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปท าให้ พ วกเขามี ก ารเปลี่ ยนมาท า
การเกษตรเชิงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น คือ ทาไร่อ้อย ทาสวนกล้วยไข่ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐที่เข้าสนับสนุนให้
ชาวบ้านเพาะปลูกพืชพาณิชย์ รวมถึงการขยายตัวของสังคมเมืองที่ส่งผลต่อการออกไปทางานนอกหมู่บ้านเพิ่มมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกัน อาชีพของชาวไทยทรงดาก็มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การไปเป็นแรงงานก่อสร้างในเมือง
การทาอาชีพรับราชการ การทางานในบริษัทเอกชน ส่วนการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างที่อยู่อาศัยนั้น พบว่า แต่
เดิมชาวไทยทรงดามีการสร้างบ้านเรือนที่มีรูปทรงเป็นกระดองเต่า เนื่องจากชาวไทยทรงดาเคยอาศัยอยู่ในบริเวณ
ประเทศเวียดนามและลาว ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น จึงสร้างบ้านเรือนให้มิดชิดเพื่อป้องกันลม ปูพื้นบ้านด้วย
ฟากไม้ไผ่และมีใต้ถุนบ้านสูงไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์ แต่ในปัจจุบันชาวไทยทรงดามีการสร้างบ้านเรือนให้มีความคงทน
แข็งแรงและมีรูปแบบทันสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ชาวไทยทรงดายังคงมีการสร้าง “กะล้อห่อง” ซึ่งเป็นห้ อง
สาหรับบรรพบุรุษและมีหิ้งสี่เหลี่ยมสาหรั บวางผีเรือน และมีสมุดจดรายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไว้ในบ้านทุก
หลังตามจารีตประเพณีดั้งเดิม
2) ระบบครอบครัวเครือญาติ เดิมครอบครัวของไทยทรงดาเป็นครอบครัวขยาย มีการแต่งงานโดยฝ่าย
หญิงจะไปอยู่ครอบครัวของฝ่ายชายหลังการแต่งงาน อานาจในครอบครัวเป็นของผู้ชายที่มีอานาจเหนือผู้หญิ ง
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใช้นามสกุลของสามีและนับถือผีบรรพบุรุษของฝ่ายชาย ภายในครอบครัวผู้อาวุโสจะเป็นที่
เคารพนับถือของลูกหลานและคนในชุมชน แต่ปัจจุบันครอบครัวของชาวไทยทรงดามีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว
มากขึ้น เนื่องจากลูกชายจะแยกครอบครัวไปตั้งบ้านเรือนใหม่และครอบครัวมีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ การแต่งงาน
ของชาวไทยทรงดามีการแต่งงานกับคนภายนอกชุมชนมากขึ้น ซึ่งคนภายนอกที่แต่งงานกับชาวไทยทรงดาจะต้องนับ
ถือผีบรรพบุรุษตามไปด้วย
3) การแต่งกาย ชาวไทยทรงดามีการแต่งกายด้วยชุดสีดาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจนทาให้ถูกเรียกว่าเป็น
“ไทยทรงดา” ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่แต่งกายด้วยชุดสีดา ซึ่งแต่เดิมนั้นชาวไทยทรงดาจะเริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย ปลูก
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หม่อนเลี้ยงไหม เพื่อผลิตเส้นไยและย้อมสีผ้าด้วยต้นคราม ซึ่งผู้หญิงจะทาหน้ าที่ในการตัดเย็บ แต่ในปัจจุบัน การ
แต่งกายของชาวไทยทรงดามีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยมาสวมใส่เสื้อผ้าของชาวไทย เพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย
และมีราคาถูกกว่าชุดของไทยทรงดา นอกจากนี้เหตุผลที่ชาวไทยทรงดาไม่นิยมใส่ชุดไทยทรงดาเพราะต้องการให้มี
ความกลมกลืนกับคนไทยทั่วไป

ภาพที่ 2 การแต่งกายของชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อ
3) ภาษา ชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ยังคงสามารถพูดและใช้ภาษาของชาวไทย
ทรงดาแบบดั้งเดิมได้ อย่างไรก็ตาม ชาวไทยทรงดารุ่นใหม่นั้นสามารถเข้าใจภาษาพูดของชาวไทยทรงดาได้ แต่จะ
นิยมใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารมากกว่า เพราะกลัวจะสื่อสารกับคนในชุมชนที่เป็นคนไทยอีสานและไทยกลาง
ไม่เข้าใจ และเมื่อเด็กไทยทรงดารุ่นใหม่ไปโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร
4) ความเชื่อ ชาวไทยทรงดามีความผูกพันอยู่กับความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อเรื่องขวัญเป็นอย่ างมาก
พวกเขาเชื่อว่าผีนั้นมีอานาจให้ความคุ้มครองพิทักษ์รักษา ซึ่งหากชาวบ้านกระทาในสิ่งไม่ดีจะเป็นการผิดผี ทาให้ผี
เรือนจะลงโทษได้ โดยในความเชื่อของชาวไทยทรงดานั้น ผีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “ผีดี” คือ ผีเรือน ผีบรรพ
บุรุษ เป็นผีที่คุ้มครองป้องกันคนในบ้านให้ อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และ “ผีร้าย” คือ ผีที่เกิดจากการตายไม่ดีหรือตายโหง
และผีป่า ซึ่งชาวไทยทรงดามีความเชื่อว่า เป็นผีที่สถิตอยู่ตามป่าหรือต้นไม้ หากชาวบ้านกระทาให้ผีไม่พอใจ ผีร้ายนี้
จะทาให้เกิดความเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ ชาวไทยทรงดายังนับถือ “ผีฟ้า” หรือ “แถน” ซึ่งเป็นเทวดาที่คอยดูแล
รักษาผีบ้านผีเรือนแลผีประจาหมู่บ้านให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วย
5) ศาสนา ในอดีตนั้นชาวไทยทรงดาไม่มีการนับถือศาสนา แต่พวกเขามีความเชื่อเรื่องการนับถือผี แต่
ภายหลังเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ชาวไทยทรงดาได้มีการเปลี่ยนแปลงมานับถือศาสนาพุทธ ทาให้
ในปัจจุบันชาวไทยทรงดาจึงนับถือทั้งตามความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อในศาสนาพุทธควบคู่กัน
6) ศิลปะ ชาวไทยทรงดามีศิลปะการฟ้อนรา ซึ่งแต่เดิมจะมีการละเล่นในช่วงเดือน 5 และเดือน 6 ซึ่งเป็น
เวลาการพักผ่อนของชาวไทยทรงดาที่ว่างเว้นจากการทานา โดยมีการละเล่นฟ้อนราที่มีการให้จังหวะเสียงแคน การ
ฟ้อนราที่สาคัญ ได้แก่ ราแกนยา ราแกนแล่น ราแกนระบา แต่ในปัจจุบัน การฟ้อนราของชาวไทยทรงดาได้เลือน
หายไปเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด ซึ่งในหมู่บ้านวังอ้อชาวไทยทรงดาจะมีการแสดงฟ้อนราอยู่บ้างตามกิจกรรมต่างๆ ที่
จัดขึ้นในชุมชน
7) ประเพณี ชาวไทยทรงดาจะมีประเพณีที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผี ซึ่งมีการปฏิบัติกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่นเพื่อทาให้เกิดความเป็นสิรมิ งคลแก่ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาพิธีไหว้ผีบรรพบุรษุ ซึ่งชาวไทยทรงดา
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จะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่เรียกว่า “พิธีเสนเรือน” โดยมีหมอเสนเป็นผู้ประกอบพิธีสาคัญนี้ ชาว
ไทยทรงดาในบ้านวังอ้อยังคงรักษาประเพณีนี้จนถึงปัจจุบัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดา ได้แก่
1) กระบวนการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาใน
หมู่บ้านวังอ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวไทยทรงดามีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีพจากการทาไร่ทานาเพื่อยังชีพมา
เป็นการเพาะปลูกพืชไร่ที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ที่เป็นที่ดินทากิน
ของครอบครัว ในขณะเดียวกันกระบวนการพัฒนาของรัฐที่เร่งสร้างความทันสมัยในพื้นที่ชนบทยังส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนหมู่บ้าน เช่น ถนนหนทาง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในหมู่บ้าน นอกจากนี้ การ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยทรงดากับคนภายในนอกชุมชนที่มีมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายนอกชุมชนหมู่บ้าน ทาให้ชาวไทยทรงดามีการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น ในขณะที่ ความสัม พั น ธ์ในระบบครอบครัวเครือญาติ ก็มี การเปลี่ ยนแปลงจากเดิ ม คือ เปลี่ ย นจากการเป็ น
ครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวที่มีลักษณะเป็นครอบเดี่ยวและมีการแต่งงานกับคนภายนอกชุมชนหมู่บ้านเพิ่มมาก
ขึ้น
2) การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม โดยชาวไทยทรงดารับเอาวัฒนธรรมอื่นจากทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนเข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง ทาให้มีก ารปรับเปลี่ยนทั้งในด้านการแต่งกาย ภาษาที่ใช้
ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ความเชื่อที่มีผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อในพุทธศาสนา ทาให้
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อมีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม
3) เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ในสั ง คมสมั ย ใหม่ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ เร่ งให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะทาให้ชาวไทยทรง
ดาสามารถรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้
วิธีคิด และพฤติกรรมทางสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยพบว่า ชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่
เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองเอาไว้ โดยการฟื้นฟูศิลปะการฟ้อนรา การแต่งกายด้วยชุดไทยทรงดา
และการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเรื่องผีของคนในชุมชนเอาไว้ ซึ่งชาวไทยทรงดามีการจัดแสดงวัฒนธรรมของ
ตนเองในกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นในชุมชนในโอกาสต่างๆ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยว่า
1. ชาวไทยทรงด าในหมู่ บ้ านวังอ้ อ มี การเปลี่ย นแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรม อั น เป็ น ผลมาจากทั้ ง
กระบวนการพัฒนาของรัฐ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดา สอดคล้องกับงาน
ศึกษาของรัชนี คุ้มสวัสดิ์ (2554) เรื่องวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดาในเขตตาบลหนองชุมพล อาเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี ที่พบว่า กระบวนการพัฒนาประเทศของรัฐเร่งให้มีการกระจายความเจริญสู่ชนบท โดยเน้นความเจริญด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนต้องมีการปรับรูปแบบวิถีชีวิต โดยประยุกต์
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้เข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน
2. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดา
ในหมู่บ้านวังอ้อ สอดคล้องกับการศึกษาของวิชุพันธ์ ไทยโพธิ์ศรี (2553) เรื่องการปรับตัวและการดารงอยู่ของ
ชุมชนลาวโซ่ง กรณีศึกษาบ้านเกาะแรด อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า สภาพเศรษฐกิจของชุมชนมีการ
ขยายตัวมากขึ้นเป็นลาดับ ประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนอาชีพจากการทานามาเป็นการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ยางผลิตรถยนต์ คนในชุมชนมีโอกาสทางการศึกษา มีอิสระในการเลือกคู่ครอง และมีรูปแบบทางสังคมมีทิศทาง
เปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับสังคมเมืองมากขึ้น ส่วนในด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมพบว่า คนในชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนรับวัฒนธรรมของกลุ่มชนอื่นเข้ามาผสมผสานร่วมกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน
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ในการปฏิบัติพิธีกรรมให้สะดวกขึ้น และระบบเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3. เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยเร่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทย
ทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อ สอดคล้องกับ งานศึกษาของ มนู สิงห์เรือง (2550) เรื่องความเปลี่ยนแปลงประเพณีไทยทรง
ดา กรณี ศึกษาประเพณี เสนเรือนของชาวไทยทรงดาบ้ านหนองเต่ าดา หมู่ที่ 4 ตาบลวังอิทก อาเภอ บางระก า
จังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า ในชุมชนของชาวไทยทรงดามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
4. ชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านวังอ้อ ยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ของตนเองเอาไว้ สอดคล้องกับงานศึกษาของภัททิยา ยิมเรวัต (2544) ที่พบว่าชาวไทยทรงดาให้ความสาคัญกับการ
แสดงความกตัญญูและสร้างความสามัคคีในกลุ่มเครือญาติ ทาให้ชาวไทยทรงดายังคงประกอบพิธีกรรมตามความ
เชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมถึง ประเพณีต่างๆ ที่สะท้อนถึงวิถีการดาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย แม้ว่า รูปแบบ
ของพิธีกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันก็ตาม
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้อเสนอแนะต่อการนาผลวิจัยไปใช้
1. รัฐควรมีการส่งเสริมการพัฒนาที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้าน
2. หน่วยงานต่างๆ ควรสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในการธารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อยู่ในตาบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล เพื่อทาให้ทราบถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะเป็นประโยชน์สาหรับการต่อยอดและนาไปสู่ การ
พัฒนาโดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานได้ในอนาคต
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การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์
กรณีศึกษา กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์
Cost comparison logistics for the production of furniture, furnishings
Case study Alangkan Furniture Company
บัญชา ตานาคา, จักรพรรดิ วินิจสร, ธนสิทธิ นิตยะประภา1, ภูมินทร์ ตันอุตม์2
Bancha Tanaka, Jakkapat Winitsorn, Thanasit Nitayaprapha1, Bhoomin Tan-Ut2
1 อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตและทาการเปรียบเทียบต้นทุนการดาเนินงาน
ของกิจการเฟอร์นิเจอร์ และเพื่อศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของต้นทุนการดาเนินงานในการ
เลือกซื้อ โดยทาการศึกษาข้อมูลด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการ และศึกษาความพึงพอใจในการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค ผลจากการศึกษาพบว่าจากการเปรียบเทียบต้นทุน ค่าใช้จ่าย โดยนาทฤษฎีการผลิตเพื่อจัดเก็บ (Make
to stock) และทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order) มาใช้ในการดาเนินงานของกิจการ ถ้าหาก
กิจการเลือกใช้ทฤษฎีการผลิตเพื่อเก็บสินค้า กิจการจะมีค่าใช้จ่าย คือ ค่าพนักงานเฝ้าสินค้า 50,000 บาท ค่าของ
เสียหาย 500 บาท ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้า-ค่าไฟ) 20,000 บาท และค่าติดต่อประสานงาน 1,500 บาท และลูกค้า
มีความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้า หากกิจการเลือกใช้ทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า กิจการจะมีค่าใช้จ่าย
คือ ค่าน้ามัน 20,000 บาท ค่าติดต่อประสานงาน 1,500 บาท และค่าพนักงานขนส่ง 10,000 บาท ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการซื้อสินค้ามาก และจากการสรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการ และแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
พบว่า กิจการควรเลือกใช้ทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากจะทาให้กิจการมีค่าใช้จ่ายที่ต่า และลูกค้า
มีความพึงพอใจมากที่จะรอคอยสินค้ามาก ทาให้กิจการสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คาสาคัญ: การเปรียบเทียบ / การลดต้นทุน / ผลิตเพื่อจัดเก็บ / ผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
Abstract
This study aims The study compared the cost of manufacturing and operating costs of
the Company's Alangkan furniture. And the need to study and compare the relationship of
operating costs in buying. The study found that by comparing the theoretical production to
storage (Make to stock) production and theory of customer orders (Make to order) used in the
operation of the business. If the parties choose to use the theory of production, storage (Make to
stock) by reducing the cost down. The staff guarding its 50,000 baht to 500 baht worth of damage
to utilities. (Utilities - electricity) 20,000 baht value liaise 1,500 baht customers still purchase the
Company will pay lower monthly 30,500 baht, and if the parties opt for a theory of production
according to customer orders (Make to. order) by reducing the costs of fuel cost 20,000 baht
value liaise 1,500 baht for staff transport 10,000 baht to make acquisitions, pay lower monthly
40,500 baht and the results of the evaluation of customers found that business use. Theory of
production according to customer orders (Make to order), customers are very satisfied to wait for
its comments. Make acquisitions, cost and expense reduction. However, if the entity theory of
production to storage (Make to stock) can sell the business further. But there will be costs and
higher cost.
Keyword: comparison / Cost reduction / Make to stock / Make to order
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัยที่รวดเร็วดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงต้องมีการหาหลักการหรือ วิธีการบริหารจัดการหน่วยงานในองค์กรให้
สามารถอยู่รอดในธุรกิจสามารถลดต้นทุนพร้อมทั้งสามารถสร้างจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่
ต่อสู้ได้แต่ยังคงคานึงถึงผลกาไรและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสาคัญ ซึ่งเทคนิคการเปรียบเทียบเป็นวิธีการ
หนึ่ง ที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกต์ใช้สาหรับการวางแผนและตัดสินใจในการดาเนินงานทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การเปรียบเทียบยังเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลสาหรับการผลิตหรือ
ยอดขายของอนาคต ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงมี บทบาทสาคัญทั้งในงานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการคานวณ
วิธีการเปรียบเทียบแต่ละวิธีนั้นมีประสิทธิภาพการพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดของการเปรียบเทียบ
ซึ่ง การเลือกวิธีการเปรียบเทียบที่เหมาะสมควรพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ ช่วงการเปรียบเทียบที่ต้องการ
เวลาที่ใช้ในการเปรียบเทียบสาหรับวิธีการเปรียบเทียบอนุกรมเวลาที่นิยมใช้มีหลายวิธี ได้แก่ วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่ายวิธี
การวิเคราะห์การถดถอย เป็นต้น แต่เนื่องจาก การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอนุกรมเวลาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต
อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบ ถ้วน ข้อมูลไม่แน่นอน หรือข้อมูลมีความคลุมเครือ ส่งผลทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
เปรียบเทียบสูง
กิจ การอลั งการเฟอร์นิ เจอร์ 81/1 ถนน เทศบาล1 ตาบลในเมื อ ง อาเภอเมื อง จั งหวัดก าแพงเพชร
62000 จากการสอบถามเจ้าของกิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์พบว่ามีปัญหาจากการ สต๊อคสินค้าจานวนมากจึงมีค่า
เก็บสินค้าและค่าบารุงรักษาสินค้าทาให้เกิดต้นทุนสูงและสินค้าค้างสต๊อค
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้สาหรับการเปรียบเทียบการผลิต
เฟอร์นิเจอร์จากปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าจึงทาให้สินค้าขายไม่ออกและทาให้
สินค้าค้างสต๊อค ผู้วิจัยจึงนาทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้าเข้ามาจัดการระบบดาเนินงานในกิจการอลังการ
เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า คือ การผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้าจึงเหมาะที่จะมาใช้กับ
กิจการเฟอร์นิเจอร์
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตและทาการเปรียบเทียบต้นทุนการดาเนินงานของกิจการเฟอร์นิเจอร์
2. เพื่อศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของต้นทุนการดาเนินงานในการเลือกซื้อ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา กิจการอลังการ
เฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า และการผลิตเพื่อรอจาหน่ายมาใช้ในกิจการเพื่อเป็นแนว
ทางการลดต้นทุนให้กับการดาเนินงานของกิจการ มีการดาเนินวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย
ผู้วิจั ย แบ่ งประชากรในการวิ จัย ครั้ งนี้ อ อกเป็ น 2 ส่ วน คื อ 1) กิ จการอลังการเฟอร์นิ เจอร์ ที่
ดาเนินการจัดจาหน่ายสินค้า อ.เมือง จ.กาแพงเพชร และ 2) ลูกค้าที่มาใช้บริการกิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้แบบเจาะจง ได้แก่ เจ้าของกิจการ จานวน 1 กลุ่มตัวอย่าง และพนักงานขาย จานวน 4 กลุ่มตัวอย่าง และ 2)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการกิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ จานวน 20 กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้เพื่อการศึกษาเรื่อง การเปรีย บเทียบต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์
กรณี ศึกษา กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ โดยการนาทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า และการผลิตเพื่อรอ
จาหน่ายมาประยุกต์ใช้ในกิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ โดยการใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเจ้าของกิจการ จานวน 1 กลุ่มตัวอย่าง และ
พนักงานขาย จานวน 4 กลุ่มตัวอย่าง
2. แบบสอบถาม โดยการใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จานวน 20 กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ในการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์
กรณีศึกษา กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ ผู้วิจัยมีการจัดเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเจ้าของกิจการและ
พนักงานขาย 2) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
สินค้า
2. แบบสอบถาม ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า และ 2) ข้อมูล
ความต้องการสินค้าของลูกค้า
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคาตอบของแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามจะทาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาทา
การวิเคราะห์ โดยแบบสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Content Analysis และแบบสอบถามใช้โปรแกรม Excel
เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) เมื่อคานวณค่าต่างๆ ข้างต้นแล้วจึงนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนของกิจการ
ต้น ทุ นตามทฤษฎี การผลิต เพื่ อเก็บ สิ นค้ า เป็น การผลิต เพื่ อรอจ าหน่ าย เป็ น การผลิ ตผลิต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ลักษณะมาตรฐานเดีย วกันตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ การจัดหาวัตถุดิบและการเตรียม
กระบวนการผลิตสามารถทาได้ล่วงหน้า มีดังนี้
1. ค่าพนักงานเฝ้าสินค้า
50,000 บาท
2. ค่าของเสียหาย
500 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้า-ค่าไฟ)
20,000 บาท
4. ค่าติดต่อประสานงาน
1,500 บาท
ต้นทุนตามทฤษฎี การผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า เป็นการผลิตตามคาสั่งซื้อ เป็นการผลิตที่สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้
ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และผู้ผลิตต้องมีความสามารถและความชานาญหลาย
อย่าง เพื่อทาการผลิตสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ มีดังนี้
1. ค่าน้ามัน
20,000 บาท
2. ค่าติดต่อประสานงาน
1,500 บาท
3. ค่าพนักงานขนส่ง
10,000 บาท
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่าย
จากการศึกษาปัญหา และทฤษฎีที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าตามทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า กับทฤษฎีการผลิตเพื่อเก็บสินค้า สามารถสรุปได้
ดังนี้
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ตาราง 1 ตารางแสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการ
แบบเดิม
การผลิตเพื่อเก็บสินค้า
รายการ
เดือน
ปี
เดือน
ปี
ค่าพนักงานเฝ้าสินค้า
20,000
240,000 20,000 240,000
ค่าของเสียหาย
500
6,000
500
6,000
ค่าสาธารณูปโภค
20,000
240,000 20,000 240,000
(ค่า น้า-ค่าไฟ)
ค่าติดต่อประสานงาน
1,500
18,000
1,500
18,000
ค่าน้ามัน
20,000
240,000
ค่าพนักงานขนส่ง
10,000
120,000
รวม
72,000
864,000 42,000 504,000

การผลิตตามคาสั่งซื้อ
เดือน
ปี

1,500
20,000
10,000
31,500

18,000
240,000
120,000
378,000

จากตารางที่ 1 แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการของทั้ง 3 วิธี
ตาราง 2 ตารางเปรียบเทียบผลต่างวิธีแบบเดิมของกิจการมีค่าใช้จ่าย 72,000 บาทต่อเดือน 864,000 บาทต่อปี
เปรียบเทียบกับ วิธีทฤษฎีการผลิตเพื่อเก็บสินค้า กับ วิเคราะห์ต้นตามทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
ทฤษฎีการผลิต ผลต่างจากแบบเดิม ผลต่างจากแบบเดิมกับ
ทฤษฎีการผลิต
รายการ แบบเดิม
ตามคาสั่งซื้อของ กับ ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการผลิตตาม
เพื่อเก็บสินค้า
ลูกค้า
เพื่อเก็บสินค้า
คาสั่งซื้อของลูกค้า
ค่าใช้จ่าย
72,000
42,000
31,500
30,000
40,500
ต่อเดือน
ค่าใช้จ่าย 864,00
504,000
378,000
360,000
486,000
ต่อปี
0
จากตารางที่ 2 พบว่าวิธีแบบเดิมของกิจการมีค่าใช้จ่าย 72,000 บาทต่อเดือน 864,000 บาทต่อปี ถ้าใช้
วิธีทฤษฎีการผลิตเพื่อเก็บสินค้าจะทาให้ลดต้นทุนจากวิธีเดิมได้ 35,000 บาทต่อเดือน 360,000 บาทต่อปี ถ้าใช้
วิเคราะห์ต้ นตามทฤษฎีก ารผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า จะท าให้ ลดต้นทุ นจากวิธีเดิมได้ 50,000 บาทต่อ เดือ น
600,000 บาทต่อปี
ผลวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการสินค้าของลูกค้าที่มีต่อการนาทฤษฎีมาใช้ในการดาเนินการ
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการสินค้าของลูกค้าต่อการนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
กิจการ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ แนวทางในการดาเนินกิจการ ดังนี้
ตาราง 3 แสดงค่าที่คานวณจากแบบประเมินความประสิทธิภาพของลูกค้า ในการเลือกซื้อสินค้าของกิจการอลังการ
เฟอร์นิเจอร์ การประเมินในด้านความพึงพอใจของลูกค้า
ประสิทธิภาพ
จานวน
Min
Max
S.D
𝑥
1. สินค้าที่มีในร้าน
2. สินค้าที่มีรูปแบบตามต้องการ
3. ถ้าลูกค้าต้องการสินค้ารูปแบบอื่น
ทางร้านจะผลิตให้
4. มีบริการส่งสินค้าถึงบ้านฟรี

20
20

3
2

4
3

3.75
3.3

0.445
0.657

20

3

5

4.6

0.598

20

0

5

5

0
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รวม

20

2

4.25

4.16

0.297

จากตารางที่ 3 เป็นการแสดงผลวิเคราะห์ โดยการนาข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพในการดาเนิน
กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ในด้านการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.16 ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก โดยมีหัวข้อ
มีบริการส่งสินค้าถึงบ้านฟรี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥=5.00) ถ้าลูกค้าต้องการสินค้ารูปแบบอื่นทางร้านจะผลิตให้ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥=4.6) สินค้าที่มีในร้าน มีค่าเฉลี่ยมาก (𝑥=3.75) สินค้าที่มีรูปแบบตามต้องการ มีค่าเฉลี่ยปาน
กลาง (𝑥=3.3) ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงค่าที่คานวณจากแบบประเมินความประสิทธิภาพของลูกค้า ในการเลือกซื้อสินค้าของกิจการอลังการ
เฟอร์นิเจอร์ การประเมินในด้านความพึงพอใจในด้านเวลารอสินค้าของลูกค้า
ประสิทธิภาพ
จานวน
Min
Max
S.D
𝑥
1. รอสินค้าที่ผลิตและมาส่งใน 2 วัน
20
0
5
5
0
2. รอสินค้าที่ผลิตและมาส่งใน 5 วัน
20
4
5
4.05
0.223
3. รอสินค้าที่ผลิตและมาส่งใน 10 วัน
20
2
3
2.8
0.410
รวม
20
2.34
4
3.95
0.205
จากตารางที่ 4 เป็นการแสดงผลวิเคราะห์ โดยการนาข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ
อลังการเฟอร์นิเจอร์ในด้านเวลาผลิตและส่งสินค้า มีค่าเฉลี่ยคือ 3.95 ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก โดยมี
หัวข้อ รอสินค้าที่ผลิตและมาส่งใน 2 วัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥=5.00) รอสินค้าที่ผลิตและมาส่งใน 5 วัน มีค่าเฉลี่ย
มาก (𝑥=4.05) รอสินค้าที่ผลิตและมาส่งใน 10 วัน มีค่าเฉลี่ยน้อย (𝑥=2.8) ตามลาดับ
ตาราง 5 แสดงค่าที่คานวณจากแบบประเมินความประสิทธิภาพของลูกค้า ในการเลือกซื้อสินค้าของกิจการอลังการ
เฟอร์นิเจอร์ การประเมินในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในด้านตัวของสินค้าภายในร้าน
ประสิทธิภาพ
จานวน
Min
Max
S.D
𝑥
1. สีของสินค้า
20
2
4
3.35
0.745
2. ราคาของสินค้า
20
3
4
3.5
0.512
3. ขนาดของสินค้า
20
4
3
2.8
0.695
รวม
20
3
3.67
3.21
0.122
จากตารางที่ 5 เป็นการแสดงผลวิเคราะห์ โดยการนาข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพในการดาเนิน
กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ในด้านตัวสินค้าภายในร้าน มีค่าเฉลี่ยคือ 3.21 ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ปาน
กลาง โดยมีหัวข้อ ราคาของสินค้า มีค่าเฉลี่ยมาก (𝑥=3.5) สีของสินค้า มีค่าเฉลี่ยปานกลาง (𝑥=3.35) ขนาดของ
สินค้า มีค่าเฉลี่ยน้อย (𝑥=2.8)
ตาราง 6 แสดงค่าที่คานวณจากแบบประเมินความประสิทธิภาพของลูกค้า ในการเลือกซื้อสินค้าของกิจการอลังการ
เฟอร์นิเจอร์ การประเมินในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในด้านลักษณะการใช้งาน
ประสิทธิภาพ
จานวน
Min
Max
S.D
𝑥
1. ใช้ในเชิงธุรกิจ
20
5
4
3.7
0.657
2. ใช้ส่วนตัว
20
4
3
3.75
0.851
3. ใช้ในงานบริการ
20
2
3
3.55
0.825
รวม
20
3.67
3.34
3.67
0.105
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จากตารางที่ 6 เป็นการแสดงผลวิเคราะห์ โดยการนาข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพในการดาเนิน
กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ในด้านลักษณะการใช้งานสินค้า มีค่าเฉลี่ยคือ 3.67 ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก
โดยมีหัวข้อ ใช้ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยมาก (𝑥=3.75) ใช้ในเชิงธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย (𝑥=3.7) ใช้ในงานบริการ มีค่าเฉลี่ยมาก
(𝑥=3.55)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 5 คนโดยแบ่งเป็นเจ้าของ
กิจการ 1 คนผู้จัดการฝ่าย 1 คนพนักงานขาย 2 คนและพนักงานขนส่ง 1 คน และแบบสอบถามทั้งหมด 20 คน
จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในกิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศชายจานวน 3 คนร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิงจานวน 2 คนร้อยละ 40 อายุของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 41 ปี - 50 ปีจานวน 4 คน ร้อยละ 80 และผู้ที่มีอายุต่ากว่า 30 ปีมีจานวน 1 คน ร้อยละ 20
การศึกษาของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ากว่าจานวน 5 คนร้อยละ 100
ตาแหน่ งงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นเจ้าของกิ จการจานวน 1 คนร้อยละ 20 ผู้จัดการจานวน 1 คน ร้อยละ 20 เป็ น
พนักงานขายนอกร้านจานวน 1 คน ร้อยละ 20 เป็นพนักงานขายในร้านจานวน 1 คน ร้อยละ 20 เป็นพนักงานขับ
รถจานวน 1 คน ร้อยละ 20 ความรู้ด้านโลจิสติกส์ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้ด้านโลจิ
สติกส์จานวน 4 คนร้อยละ 80 มีความรู้ด้านโลจิสติกส์ 1 คน ร้อยละ 20 ความรู้ด้านคลังสินค้าของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้ ด้านคลังสินค้าจานวน 4 คนร้อยละ 80 มีความรู้ด้านคลังสินค้าจานวน 1
คน ร้อยละ 20 จากการดาเนินงานของกิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ด้านวิธีการขายสินค้าทางกิจการใช้วิธีส่งพนักงาน
ขายนอกสถานที่ไปตามหน่วยงานต่างๆเพื่อแนะนาสินค้าและจัดโปรโมชั่นและลูกค้าสามารถสั่งผ่านอินเตอร์เน็ตได้
(facebook, line) ลูกค้าบางส่วนมาเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ด้านวิธีการสั่งซื้อของลูกค้า ลูกค้าสามารถมาเดินเลือก
ซื้อในร้านได้และสามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต (facebook, line) ด้านวิธีการผลิตสินค้า ทางร้านรับสินค้าจาก
โรงงานที่กรุงเทพมหานครมาขายที่ร้านถ้าลูกค้ามาเลือกซื้อแล้วต้องการสินค้าแบบอื่นทางร้านก็ทาการสั่งสินค้าไปที่
โรงงานเพื่อผลิตตามความต้องการของลูกค้า ด้านต้นทุนของกิจการ ทางร้านมีต้นทุนการผลิตพวกค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
กิจการมีค่าพนักงานเฝ้าสินค้า 50,000 บาท ค่าของเสียหาย 500 บาท ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้า-ค่าไ ฟ 20,000 บาท
ค่ า ติ ด ต่ อ ประสานงาน 1,500 บาท ค่ า น้ ามั น 20,000 บาท ค่ า พนั ก งานขนส่ ง 10,000 บาท การวิ เคราะห์
แบบสอบถามของลูกค้าพบว่าเพศอายุของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจานวน 11 คน ร้อยละ 55
และเป็นเพศหญิง 9 คน ร้อยละ 45 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 41-50 จานวน 8
คนร้อยละ 40 มีอายุระหว่าง 31-40 จานวน 6 คน ร้อยละ 30 มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไปจานวน 3 คน ร้อยละ 15
และมีอายุต่ากว่า 30 จานวน 3 คน ร้อยละ 15 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือต่ากว่าจานวน 14 คนร้อยละ 70 และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจานวน 6 คน ร้อยละ 30
เงินเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีเงินเดือนระหว่าง 10001-20000 จานวน 10 คน ร้อยละ 50 มี
เงินเดือนไม่เกิน 10000 จานวน 7 คน ร้อยละ 35 มีเงินเดือนระหว่าง 20001-30000 จานวน 2 คน ร้อยละ 10
และมีเงินเดือนตั้งแต่ 30000 ขึ้นไปมี 1 คน ร้อยละ 5 ลักษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนา
สินค้าไปตกแต่งบ้านจานวน 10 คนร้อยละ 50 นาสินค้าไปใช้ในกิจการจานวน 7 คน ร้อยละ 35 และนาไปขายต่อ
จานวน 3 คน ร้อยละ 15
อภิปรายผล
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ คือ ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีการผลิตเพื่อจัดเก็บ (Make to stock) เป็นการผลิต
เพื่อรอจาหน่าย การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะมาตรฐานเดียวกันตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่
การจัดหาวัตถุดิบและการเตรียมกระบวนการผลิตสามารถทาได้ล่วงหน้า ประกอบไปด้วยค่าพนักงานเฝ้าสินค้า
50,000 บาทต่อเดือน ค่าของเสียหาย 500 บาทต่อเดือน ค่าสาธารณูปโภค (น้า-ไฟ) 20,000 บาทต่อเดือน ค่าติดต่อ
ประสานงาน 1,500 บาทต่อเดือน และทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลู กค้า (Make to order) เป็นการผลิตตาม
คาสั่งซื้อ เป็นการผลิตที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการ
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ผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และผู้ผลิตต้องมี
ความสามารถและความชานาญหลายอย่าง เพื่อทาการผลิตสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ ประกอบไปด้วย ค่าน้ามัน 20,000
บาทต่อเดือน ค่าติดต่อประสานงาน 1,500 ต่อเดือน ค่าพนักงานขนส่ง 10,000 บาทต่อเดือน
ผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบโดยนาทฤษฎีการผลิตเพื่อจัดเก็บ (Make to stock) และทฤษฎีการผลิตตาม
คาสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order) มาใช้ในการดาเนินงานของกิจการ หากกิจการเลือกใช้ทฤษฎีการผลิตเพื่อเก็บ
สินค้า (Make to stock) โดยลดค่าใช้จ่ายลงจากค่าพนักงานเฝ้าสินค้า 50,000 บาท, ค่าของเสียหาย 500 บาท, ค่า
สาธารณู ปโภค (ค่าน้า-ค่าไฟ) 20,000 บาท และค่าติดต่อประสานงาน 1,500 บาท ลูกค้าก็ยังเลือกซื้อสินค้าโดย
กิจการจะมีค่าใช้จ่ายลดลงเดือนละ 30,500 บาท และหากกิจการเลือกใช้ทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
(Make to order) โดยลดค่าใช้จ่ายลงจาก ค่าน้ามัน 20,000 บาท ค่าติดต่อประสานงาน 1,500 บาท ค่าพนักงาน
ขนส่ง 10,000 บาท จะทาให้กิจการมีค่าใช้จ่ายลดลงเดือนละ 40,500 บาท
จากการประเมินของลูกค้าของกิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์ด้านการเลือกซื้อพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจ
มากมีค่าเฉลี่ยมาก (𝑥 = 4.16) ปัจจัยด้านเวลาพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยมาก (𝑥 = 3.95) ด้านตัว
สินค้าพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ยปานกลาง (𝑥 = 3.21) และปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน
พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยมาก (𝑥 = 3.67) กิจการควรใช้ทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า
(Make to order) เพราะว่าจะทาให้กิจการมีต้นทุนลดลง และผลจากแบบสอบถามของลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่
จะรอสินค้า ในขณะเดียวกันหากทางกิจการใช้ทฤษฎีการผลิตเพื่อจัดเก็บ (Make to stock) ลูกค้าก็ยังเลือกซื้อสินค้า
แต่ทางกิจการจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า (Make to
order) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการลดต้นทุนในการนาทฤษฎีการผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order) มา
ใช้ในการดาเนินกิจการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. การนาแนวคิดจากงานวิจัยไปใช้ ต้องศึกษาลักษณะของธุรกิจ และลักษณะของสินค้าก่อน จึงจะ
สามารถนาแนวคิด หรือทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจการได้
2. กิจการต้องมีการบันทึกข้อมูล รายได้ รายจ่าย ยอดขาย รวมถึงต้นทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการคานวณ
ต้นทุนในการดาเนินกิจการ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความคุ้มค่าต่อต้นทุนในการสั่ง โดยการเอาต้นทุนการสั่งซื้อมาคานวณเพื่อคิดกาไรแท้จริง
ของกิจการ
2. ควรศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศในการรับจองคิวการเข้ารับบริการของกิจการ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ้งเน้นการศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม ใน
อาเภอเมื อง จังหวัด ก าแพงเพชร โดยใช้วิธีก ารเลือกกลุ่ ม ตัวอย่างงานวิจัย ที่มี ข นาดองค์ก รและลัก ษณะ วิธีก าร
ดาเนินการขนส่งที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการขนส่งสินค้าคงทื่หรือขนส่งประจา เพื่อใช้ในการพิสูตรและการวิเคราะห์
แบบจาลองที่สร้างขึ้นในสถานการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม และทดสอบรูปแบบการจั ดการเส้นทางการขนส่งสินค้าธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบของการขนส่งสินค้าของโรงผลิตน้าดื่มธารธิปมีการใช้ทรัพยากรในการขนส่งที่ต่างจากโรง
ผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. โดยธารธิปใช้รถยนต์ประเภท 6 ล้อในการขนส่ง สามารถรองรับปริมาณในการขนส่งมากถึง 2,200
กิโลกรัม เมื่อเทียบกับโรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. ใช้รถยนต์ในการขนส่งเป็นรถกระบะ 4 ล้อ สามารถรองรับปริมาณในการ
ขนส่งได้ 420 กิโลกรัม จึงทาให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าน้อยกว่า จานวนรอบและ
ช่วงเวลาในการขนส่งสินคาของโรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. จึงมีความเคลื่อนไหวมากกว่า ถึง 4 ช่วงเวลา วันจันทร์ – เสาร์
รวม 24 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบกับโรงผลิตน้าดื่มธารธิปเพียงแค่ 2 ช่วงเวลา วันจันทร์ – พฤหัสบดี รวม 8 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ถึงแม้โรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. จะมีจานวนลูกค้าน้อยกว่า จานวน 23 ราย เมื่อเทียบกับโรงผลิตน้าดื่มธารธิ ป
จานวน 102 ราย ก็ตาม โรงผลิตน้าดื่มธารธิปใช้ระยะทางในการขนส่งหลังปรับปรุง จานวน 396.20 กิโลเมตร
ต้นทุนในการขนส่งสินค้า 2,000.63 บาทต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบกับโรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. ใช้ระยะทางในการขนส่งหลัง
ปรับปรุง จานวน 291.78 กิโลเมตร ต้นทุนในการขนส่งสินค้า 3,025.34 บาทต่อสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการ
เลือกใช้รถยนต์ใช้ในการขนส่งสินค้า ปริมาณการขนส่งสินค้า และจานวนรอบครั้งหรือการเคลื่อนไหวมีผลต่อต้นทุน
การขนส่งสินค้าสูงขึ้น ดังกรณีตัวอย่างของโรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. ที่มีจานวนลูกค้าน้อยกว่าแต่ก็ยังมีต้นทุนในการขนส่ง
สินค้ามากกว่าโรงผลิตน้าดื่มธารธิป
คาสาคัญ: ลูกค้า / ระยะทางการขนส่ง / ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ / รูปแบบการขนส่ง / ต้นทุนการขนส่ง
Abstract
This research focuses on the development of the route management model for the
business of drinking water production in Muang District, Kamphaengphet Province. The research
method was used to select the research sample of the organization size and the different
methods of transportation. There are fixed shipping models. This is used to prove and analyze
models built in various locations. The objective is to study the development of transportation
route model, water production plant business. And test management style road freight business,
drinking water treatment plants. The study found that : The form of transportation of drinking
water production plant "Thanapip" have use of transportation resources is different from the
drinking water. Thanatip used 6 -wheel vehicles for transportation. Can handle up to 2 ,2 0 0 kg.
Compared to the drinking water plant, D.D. used to transport a 4 -wheel pickup truck can be
transported 4 20 kg. As a result, the ability to meet customer demand less. Number and cycle

61

times The drinking water treatment plant DD It is moving more than 4 hours, Monday - Saturday,
2 4 times a week. Compared with drinking water production plant Thanatip Just two hours
Monday - Thursday 8 times a week. Although the D.D. drinking water plant has fewer than 2 3
customers, Compared with Thanatip drinking water plant, 102 customers. Thanatip drinking water
factory, In the latter improve the transportation of 396.20 kilometers. Shipping cost is 2,000.63
baht per week. Compared with drinking water production plant DD. In the latter improve the
transportation of 291.78 kilometers. Shipping cost is 3,025.34 baht per week. Which shows that
the use of cars used to transport goods. Freight volumes, And the number of cycles or
movements affects the cost of shipping. As an example case The drinking water treatment plant
DD The number of customers is lower, But there are costs to transport drinking water treatment
plants over the soothing Works.
Keywords: Customer/ Transport distance / Geographic database / Transport format / Transportation
costs
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุร กิ จ ผู้ ผ ลิ ต น้ าดื่ ม ในปั จ จุ บั น มี ก ารขยายตั ว อย่ างต่ อ เนื่ อ ง อั น เนื่ อ งมาจากพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภคที่
เปลี่ยนไปจากการซื้อเครื่องกรองน้าเพื่อติดตั้งภายในบ้าน และบริโภคน้าจากการผลิตน้าภายในบ้านของตัวเอง
ผู้บ ริโภคเริ่ม มีก ารใส่ใจดูแ ลสุ ขภาพ สรรหาความสะดวก ต้อ งการหาความรวดเร็ว และความสะอาด จึงทาให้
ผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นรายใหม่ๆ มองเห็นโอกาสทางการตลาด และเข้าสู่ธุรกิจน้าดื่มเป็นจานวนมากโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายเล็กในชุมชนเดียวกันส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในเรื่องการให้บริการและการตัดราคาสินค้า
และบริการ
แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจน้าดื่มจะขยายตัวข้อนข้างสูง แต่ก็เกิดปัญ หาในเรื่องของการแข่งขันที่
รุนแรงที่เป็นลักษณะการตัดราคาสินค้าหรือบริการ (Red Ocean) โดยธุรกิจที่มีคู่แข่งขันสูงเช่นนี้ สิ่งที่ตามมาส่วน
ใหญ่ จ ะเป็ น ในเรื่ อ งของการจั ด การต้ น ทุ น และต้ น ทุ น ที่ ก่ อ ปั ญ หาให้ กั บ ธุ ร กิ จ ผู้ ผ ลิ ต น้ าดื่ ม ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ น
กระบวนการขนส่งสินค้าและบริการทางด้านโลจิสติกส์ กระบวนหารให้บริการลูกค้า กระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการ และระบบสารสนเทศที่นามาจัดการเพื่อลดต้นทุน
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาเรื่อง “การศึกษาและพัฒ นารูป แบบการจัดการ
เส้นทางการขนส่งธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร” โดยผู้วิจัยจะดาเนินการศึกษารูปแบบ
เส้นทางการขนส่งจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงผลิตน้าดื่มเพื่อทาการวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งสินค้าในแต่ละรายโดย
นาเทคโนโลยีติดตามการขนส่ง (GPS Tacking) และระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ (GIS Google Earth) มาช่วยใน
การวิเคราะห์รูปแบบและทาการเก็บข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางการ
จัดการเส้นทางการขนส่งน้าดื่มด้วยโปรแกรมเชิงเส้นขึ้นมาใหม่ และดาเนินการนาแนวทางที่ได้ไปใช้กับธุรกิจโรงผลิ ต
น้าดื่มโดยคานึงถึงปัจจัยต้นทุนการขนส่งทางด้านน้ามันเชื้อเพลิง และระยะทางเป็นหลัก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบเส้นทางการขนส่งสินค้าธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม
2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเส้นทางการขนส่งสินค้าธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม
3. เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม
ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร” ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
วิจัยตามลาดับขั้นต่อไปนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 6 ราย ได้แก่ 1) โรงผลิตน้าดื่มธารธิป 2) โรงผลิตน้าดื่มเพชรราชภัฏ 3) โรงผลิตน้าดื่มดีดี 4)
โรงผลิตน้าดื่มน้าใสชากังราว 5) โรงผลิตน้าดื่มแมวทอง 6) โรงผลิตน้าดื่มไผ่
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเพื่อใช้
ในการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรที่มีขนาด
โครงสร้างองค์กรที่ต่างกัน มีรูปแบบการขนส่งสินค้า คงที่หรือขนส่งประจา จานวน 2 ราย ได้แก่ 1) โรงผลิตน้าดื่ม
ธารธิป และ 2) โรงผลิตน้าดื่มดีดี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งธุรกิจโรงผลิต
น้าดื่ม ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร” โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงผลิตน้าดื่ม
2. แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า/ผู้บริโภคของโรงผลิตน้าดื่ม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย
3.1 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
3.2 ระบบติดตามยานพาหนะในการขนส่ง (GPS Tracking)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่ง
ธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร” เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงผลิตน้าดื่ม ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
1.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและต้นทุนการขนส่ง
1.3 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
1.4 ตอนที่ 4 ข้อมูลอื่น ๆ
2. แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะประกอบด้วย
2.1 ตารางการขนส่ง
2.2 ลูกค้า / ผู้บริโภค
2.3 ตาแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์
2.4 ต้นทุนการขนส่งไปยังลูกค้า
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งธุรกิจ
โรงผลิตน้าดื่ม ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร” เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการโรงผลิตน้าดื่ม และแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการโรงผลิตน้าดื่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา
2. การวิ เคราะห์ จ ากแบบส ารวจข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ เชิ งเปรี ย บเที ย บ
ดังต่อไปนี้
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) ใน
การคานวณด้วย โปรแกรม Microsoft Excel
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2.3 จัดการเส้นทางการขนส่งโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
2.4 จัดทาแนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่ง
ผลการวิจัย
การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าสามารถสรุปเป็น
ตารางดังต่อไปนี้

ตาราง 1 แสดงข้อมูลตารางการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าของโรงผลิตน้าดืม่ ธารธิป
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลตารางการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าของโรงผลิตน้าดืม่ ธารธิป (ต่อ)
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ตาราง 2 แสดงข้อมูลตารางการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าของโรงผลิตน้าดืม่ ดี.ดี.
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ตาราง 2 แสดงข้อมูลตารางการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าของโรงผลิตน้าดืม่ ดี.ดี. (ต่อ)
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ตาราง 2 แสดงข้อมูลตารางการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าของโรงผลิตน้าดืม่ ดี.ดี. (ต่อ)
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ตาราง 2 แสดงข้อมูลตารางการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าของโรงผลิตน้าดืม่ ดี.ดี. (ต่อ)
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นอกจากนี้จากการวิเคราะห์รูปแบบในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าธุรกิจโรงผลิตน้าดื่มของกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถเขียนแบบจาลองกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลในการดาเนินการของกิจการ และกลยุทธ์ในการขนส่งสินค้า
คือ โรงผลิตน้าดื่มธารธิป ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าดื่มเพื่อใช้ในการบริโภค มีพนักงานจานวน 7 คน มี
ลูกค้าทั้งหมดที่เป็นลูกค้าประจา 102 ราย การขนส่งในปัจจุบัน คือ 1) การใช้รถยนต์ 6 ล้อที่ใช้ในการขนส่ง 1 คัน
สามารถบรรทุกได้คันละ 2,200 กิโลกรัมต่อครั้ง 2) ชนิดของสินค้าประกอบด้วย น้าพลลิตร ขนาด 350 มิลลิลิตร
ขนาด 550 มิลลิลิตร ขนาด 900 มิลลิลิตร ขนาด 1500 มิลลิลิตร และขนาด 20 ลิตร ระยะเวลาในการขนส่ง เวลา
08.30 – 17.00 น. วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เส้นทางในการขนส่งสินค้ามีการกาหนดขอบเขตเฉพาะในเขตอาเภอเมือง
กาแพงเพชร และ 3) รูปแบบวิธีการขนส่งสินค้า เป็นการขนส่งสินค้าแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ 1 เช้า 1
ครั้ง และช่วงเวลาที่ 2 บ่าย 1 ครั้ง ขนส่งเป็นลักษณะวงกลมจากลูกค้ารายหนึ่งไปรายหนึ่ง
โรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าดื่มเพื่อใช้ในการบริโภค มีพนักงานจานวน 6 คน มี
ลูกค้าทั้งหมดที่เป็นลูกค้าประจา 23 ราย การขนส่งในปัจจุบัน คือ 1) ใช้รถยนต์กระบะ 4 ล้อที่ใช้ในการขนส่ง 1 คัน
สามารถบรรทุกได้คันละ 420 กิโลกรัมต่อครั้ง 2) ชนิดของสินค้าประกอบด้วย น้าถัง ขนาด 18 ลิตร และ 20 ลิตร
ระยะเวลาในการขนส่ง เวลา 08.30 – 17.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ เส้นทางในการขนส่งสินค้ามีการกาหนดขอบเขต
เฉพาะในเขตอาเภอเมืองกาแพงเพชร และ 3) รูปแบบวิธีการขนส่งสินค้า เป็นการขนส่งสินค้าแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 4
ครั้ง คือ ช่วงเวลาที่ 1 เช้า 2 ครั้ง และช่วงเวลาที่ 2 บ่าย 2 ครั้ง ขนส่งเป็นลักษณะวงกลมจากลูกค้ารายหนึ่งไปราย
หนึ่ง
เมื่อทาการเปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งสินค้าของโรงผลิตน้าดื่มธารธิ ปกับโรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. พบว่า
รูปแบบของการขนส่งสินค้าของโรงผลิตน้าดื่มธารธิปมีการใช้ทรัพทย์ในการขนส่งที่ต่างจากโรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. ทั้ง
การใช้รถยนต์ในการขนส่งที่เป็นรถ 6 ล้อ สามารถรองรับปริมาณในการขนส่งมากถึง 2,200 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับ
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โรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. ใช้รถยนต์ในการขนส่งเป็นรถกระบะ 4 ล้อ สามารถรองรับปริมาณในการขนส่งได้ 420 กิโลกรัม
จึงทาให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าน้อยกว่า จานวนรอบและช่วงเวลาในการขนส่งสินคา
ของโรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. จึงมีความเคลื่อนไหวมากกว่า ถึง 4 ช่วงเวลา วันจันทร์ – เสาร์ รวม 24 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อ
เทียบกับโรงผลิตน้าดื่มธารธิปเพียงแค่ 2 ช่วงเวลา วันจันทร์ – พฤหัสบดี รวม 8 ครั้งต่อสัปดาห์ถึงแม่โรงผลิตน้าดื่ม
ดี.ดี. จะมีจานวนลูกค้าน้อยกว่า จานวน 23 ราย เมื่อเทียบกับโรงผลิตน้าดื่มธารธิป จานวน 102 ราย ก็ตาม โรงผลิต
น้าดื่มธารธิปใช้ระยะทางในการขนส่งหลังปรับปรุง จานวน 396.20 กิโลเมตร ต้นทุนในการขนส่งสินค้า 2,000.63
บาทต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบกับโรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. ใช้ระยะทางในการขนส่งหลังปรับปรุง จานวน 291.78 กิโลเมตร
ต้นทุนในการขนส่งสินค้า 3,025.34 บาทต่อสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการเลือกใช้รถยนต์ใช้ในการขนส่งสินค้า
ปริมาณการขนส่งสินค้า และจานวนรอบครั้งหรือการเคลื่อนไหวมีผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าสูงขึ้นดั่งกรณีตัวอย่าง
ของโรงผลิตน้าดื่ม ดี.ดี. ที่มีจานวนลูกค้าน้อยกว่าแต่ก็ยังมีต้นทุนในการขนส่งสินค้ามากกว่าโรงผลิตน้าดื่มธารธิป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าธุรกิจโรงผลิตน้า
ดื่ ม ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการรวบรวมข้ อ มู ล และสามารถอภิ ป รายผลการศึ ก ษาได้ คื อ
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้ าประเภทธุรกิจโรงผลิตน้าดื่ม พบว่า ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักซึ่งมีลักษณะกระบวนการทางาน
คล้ายกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ คือ
1. ข้อมูลเข้า (In put) เป็นข้อมูลที่ผู้พัฒนารูปแบบเส้นทางการขนส่งสินค้าต้องทราบ ซึ่งประกอบด้วย 1)
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น จานวน พิกัดทางภูมิศาสตร์ ปริมาณความต้องการของสินค้า 2) ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ
หรือรถยนต์ เช่น ต้นทุนการขนส่ง ประเภท ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงทางหรือค่าจ้างคนขับรถ
จานวนสิ นค้ าที่รถสามารถบรรทุ กสิ น ค้าสูงสุด น้าหนั กการบรรทุ กสิ นค้ าที่ มีผ ลสัม พั น ธ์กับ อัต ราการใช้น้ ามั น
เชื้อเพลิง และ 3) รูปแบบการขนส่งสินค้า เช่น เส้นทางการขนส่งสินค้าที่ไปยังลูกค้าแต่ละราย และวิธีการที่ใช้ในการ
ขนส่งสินค้า เป็นต้น
2. กระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบเส้น ทางการขนส่งสินค้า ซึ่งประกอบด้วย 1)
การกาหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า (GPS) โดยเป็นการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ลงบนระบบสารสนเทศทาง
ภูมิ ศ าสตร์ (Google Earth) 2) กาหนด โซน / พื้ น ที่ ในการขนส่ ง ซึ่งเป็ น การก าหนดพื้ น ที่ การขนส่งสิ นค้ าตาม
ช่วงเวลาหรือตารางการขนส่ง 3) คานวณปริมาณสินค้าในการขนส่ง โดยคานึงถึงความต้องการสินค้าของลูกค้าให้
เหมาะสมกับความสามารถในการขนส่งสินค้าต่อครั้ง 4) กาหนดรูปแบบการขนส่งสินค้าแบบ Milk Run และเลือก
เส้นทางการขนส่งระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Google Earth) ตามพิกัดของลูกค้าที่ดีที่ สุด เช่น ระยะทาง
ขนาดเส้นทาง และความเร็วในการขนส่งสินค้า 5) กาหนดตารางการขนส่งตามแผนที่กาหนดไว้ 6) ดาเนินการ
วิเคราะห์รูปแบบการขนส่งตามตารางกการขนส่งที่กาหนด โดยเทียบกับ เส้นทางการขนส่ง จานวนลูกค้าที่ให้บริการ
ระยะทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และ 7) ดาเนินการตรวจสอบผลการพัฒนารูปแบบเส้นทาง
การขนส่งสินค้าที่ออกแบบไว้ในระบบกับการใช้จริงกับระบบการติดตามการขนส่งสินค้า (GPS Tracking System)
เพื่อกากับให้พนักงานขับรถไปยังเส้นทางที่กาหนด
3. ข้อมูลขาออก (Out Put) เป็นผลหรือเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบเส้นทางการขนส่งสินค้าที่มุ่งเน้นใน
เรื่องการลดต้นทุนโดยรวมของการขนส่งสินค้าเป็นหลัก โดยประกอบด้วย 1) ต้นทุนคงที่ เป็นต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าแรงงานทางตรง เป็นต้น 2) ต้นทุนแปรผัน
เป็นต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ค่าน้ามันเชื่อเพลิงที่มีความผันผวนไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยของราคาน้ามันในตลาดโลก เป็นต้น และ 3) ต้นทุนรวม เป็นต้นทุนที่เกิดจากการนา
ต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันรวมกันเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการขนส่งสินค้า
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการนารูปแบบหรือวิธีการในการจัดการเส้นทางการขนส่งมาใช้จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงผลิตน้าดื่มสามารถลดต้นทุนในการขนส่งโดยรวมได้ในระดับหนึ่ง
2. ในการจัดการรูปแบบหรือตารางการขนส่งหรือการแบ่งเขตพื้นที่ตามความสามารถของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการขนส่งงจะสามารถทาให้ผู้ประกอบการสามารถลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็นซึ่งเป็นการ
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบเส้นทางในการขนส่งสินค้า
2. ศึกษาการลดต้นทุนในการดาเนินงานของโรงผลิตน้าดื่ม
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บทคัดย่อ
จากกระแสธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามที่ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง ทาให้จานวน
คลินิกด้านศัลยกรรมความงามและดูแลผิวพรรณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อวงการสาธารณสุขของ
ไทย คื อ ปั ญ หาแพทย์ไหลออกนอกระบบราชการอย่ างต่ อ เนื่ อง การศึ กษาครั้งนี้ เป็ น การวิจัย ทางเอกสารโดย
เชื่อมโยงประเด็นเชิงธุรกิจและประเด็นทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และข้อเท็จจริง
อื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นการศึกษาผลกระทบต่อมาตรฐานสถานพยาบาล บุคลากรและระบบสาธารณสุขภาครัฐ จาก
การศึกษาพบว่าการจัดตั้งคลินิกด้านศัลยกรรมความงามและการดูแลผิวพรรณกระทาได้ไม่ยุ่งยากโดยมิได้มีการ
จากัดคานิยามไว้เป็นการเฉพาะด้านคลินิกด้านศัลยกรรมความงามและดูแลผิวพรรณ รวมถึงมิได้กาหนดคุณสมบัติ
ของแพทย์และพนักงานภายในคลินิกไว้ว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือความรู้ความชานาญเฉพาะด้านด้วย ผู้เขียน
เห็นว่าควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับคลินิกด้านนี้เป็นการเฉพาะโดยตระหนักถึงความสาคัญของการ
บริการสาธารณสุขและความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการมาเป็นลาดับแรกก่อนประโยชน์ทางธุรกิจ
คาสาคัญ: ศัลยกรรมตกแต่ง/ การดูแลผิวพรรณ/ ความงาม/ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
Abstract
Due to the phenomenal success of cosmetic interventions business, the number of
cosmetic surgery and skin care centers is dramatically increasing. The fact that more and more
doctors are gravitating to the beauty business affects public health and medical care system. This
study is a documentary research aiming at analysing the impact of the cosmetic procedure
industry and the provisions of Medical Facility Act, B.E.2541 on standards of facilities, medical
professionals and the Thai public health care system. The study found that cosmetic surgery and
skin care clinics are not difficult to open. There is no legal provision that gives the definition,
categorises them or stipulates the requirements for their doctors and medical facilitators. The
writer suggests that the amendment of the Act should be made to provide the clear definition of
these medical centers, and the requirement for the medical practitioner to be expertise in this
field. Moreover, the law should prescribe that the safety of the patient must be a priority over
the business interest.
Keywords: Cosmetic Surgery/ Skin Care; Beauty/ Medical Facility Act, B.E.2541
บทนา
จากรายงานการวิจัยทางธุรกิจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวข้อ
“10 อัน ดับ ธุรกิจ ดาวรุ่งปี 2561” (ศู นย์ พ ยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิ จ มหาวิท ยาลัยหอการค้าไทย, 2560)โดย
พิจารณาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ อาทิ ยอดขาย ต้นทุน กาไรสุทธิ ความนิยม และความสามารถในการรับปัจจัยเสี่ยง
จากคะแนนรวม 100 คะแนน พบว่า 5 อันดับแรกของธุรกิจดาวรุ่งเรียงตามผลคะแนน ได้แก่ อันดับที่ 1 ธุรกิจการ
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ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ (ผู้ให้บริการโครงข่าย) ผลคะแนน 94.5 , อันดับที่ 2 ธุรกิจบริการ
ทางการแพทย์และความงาม ผลคะแนน 93.6 , อันดับที่ 3 ธุรกิจ e-Commerce ผลคะแนน 92.1 , อันดับที่ 4
ธุรกิจเครื่องสาอางและครีมบารุงผิว ผลคะแนน 91.6 และอันดับที่ 5 ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก-ธุรกิจขนส่ง
และ โลจิสติกส์ ผลคะแนน 91.1 นั้น แม้ว่าธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม จะตกอันดับลงมาเป็นอันดับที่
2 ของการจัดอันดับในปีนี้ก็ตาม แต่เมื่อย้อนดูการจัดลาดับในปีก่อน ๆพบว่า ธุรกิจประเภทนี้ได้ครองอันดับที่ 1
อย่างต่อเนื่องมา 6 ปีติดต่อกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกระแสการให้ความสาคัญต่อการรักษาสุขภาพและดูแล
ความงาม ภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ ผิวพรรณให้สวยงาม ทั้งเพศหญิงและชาย และในกลุ่มอายุเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจน
ตลอดถึงผู้สูงวัย ยังคงมีอยู่ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการบริการทางการแพทย์ ด้านความงามของไทยได้รับการ
ยอมรับในคุณ ภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี และมี ราคาไม่สูงจนเกินไป จึงเป็นที่ ได้รับความนิ ยมจากทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ า งชาติ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณการขอรั บ ใบอนุ ญ าตการประกอบกิ จ การสถานพยาบาลและจ านวน
สถานพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม หรือรู้จักกันในวงการธุรกิจว่า คลินิกด้านศัลยกรรมความงาม
และดูแลผิวพรรณ หรือ คลินิกความงาม นั้นได้ถูกจัดเป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และเมื่อจัด
ประเภทย่อยลงไปตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล
พ.ศ.2558 ถูกจัดอยู่ในคลินิกเวชกรรม จากข้อมูล สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ พบว่า สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก) เฉพาะในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 (สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, 2560)ประเภทคลินิกเวช
กรรม จานวน 2,455 แห่ง จานวนคลินิกด้านศัลยกรรมความงามและดูแลผิวพรรณ หรือคลินิกความงาม จานวนมาก
นี้เกิดจากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น การเปิดคลินิกด้านศัลยกรรมความงามและดูแลผิวพรรณ สามารถกระทาได้
ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์กาหนดเคร่งครัด ไม่มีข้อกาหนดเฉพาะ การกาหนดคุณสมบัติบุคคลผู้ให้การรักษา
หรือผู้ ให้ บริก าร ต้ องเป็ น บุ คคลผู้มี ความรู้ค วามสามารถเฉพาะทางด้ านศั ลยกรรมพลาสติก รวมถึงเฉพาะด้ าน
ผิวพรรณ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อปริมาณคลินิกด้านศัลยกรรมความงามและดูแลผิวพรรณเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ตามมา กล่าวคือ ปริมาณความต้องการของแพทย์เพื่อประจาคลินิกความงามเหล่านี้มีจานวน
เพิ่มมากขึ้นไปด้วย เมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลของจานวนแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา พบว่า
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง หรือแพทย์ด้านจิตวิทยา หรือ Dermatologist เป็นสาขาหนึ่งในวิชาแพทยศาสตร์ที่
เกี่ยวกับผิวหนัง จะต้องศึกษาต่อที่สถาบันฝึกอบรมด้านโรคผิวหนัง สาหรับประเทศไทยมีอยู่ทั้งสิ้น 5 สถาบัน ใช้
ระยะเวลาเรียนอีก 4 ปี ภายหลังจากหมดสัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน โดยเริ่มเรียนอายุรกรรมทั่วไปเป็นระยะเวลา 1 ปี
หลังจากนั้น จึงเรียนเรื่องผิวหนังโดยเฉพาะอีก 3 ปี และสอบเพื่อได้ใบวุฒิ บัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังจาก
แพทยสภา พบว่าแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ -วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ สาขาจิต วิทยา จากแพทยสภาทั้งหมด นับแต่ปี พ.ศ.2507 ถึงปี พ.ศ.2560 มี
จานวน 615 คน (แพทยสภา, 2560) ส่วนด้านแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ปัจจุบันนับแต่ปี พ.ศ.2551
เป็นต้นมา คุณสมบัติของแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนับรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี ภายหลังจากหมด
สัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน โดยจะต้องผ่านการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป หมายความว่า จะต้องมีการศึกษา
และมีประสบการณ์การผ่าตัดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น การดูแลคนไข้หนักทางศัลยกรรม
การผ่าตัดช่องท้อง พวกกระเพาะอาหาร ไส้ติ่ง ลาไส้เล็ก สาไส้ใหญ่ ตับ ม้าม การผ่าตัด ทรวงอกทั้งหัวใจและปอด
การผ่าตัดเส้นเลือดทั่วร่างกาย การผ่าตัดบริเวณต่างๆของร่างกาย รวมทั้งลาคอ ต่อมไทรอยด์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
เต็ม หลังจากนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างอีก 3
ปี ซึ่งจะมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการผ่าตัด ในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่ผิดปกติไป
ทางเชิงรูปร่าง อันจะนาไปสู่ความสามารถในการผ่าตัดเสริมสวยในเวลาต่อมา ซึ่งการผ่านการฝึกอบรมในสาขา
ศัลยศาสตร์ทั่วไปตามด้วยการผ่าตัดรักษาซ่อมแซมความพิการในส่วนต่างๆนี้เอง เป็นพื้นฐานที่ สาคัญทาให้แพทย์ที่
ผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเช่นนี้ สามารถทาการผ่าตัดศัลยกรรมความงามได้ผลดีและปลอดภัย ทั้งนี้ พบว่า
แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ -วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านศัลยศาสตร์ สาขาศัลยกรรมตกแต่ง จากแพทยสภาทั้งหมด นับแต่ปี พ.ศ.2507 ถึงปี พ.ศ.2560 มีจานวนเพียง
408 คนเท่านั้น (แพทยสภา, 2560)
เห็นได้ว่าการผลิตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา มีข้อจากัดด้านระยะเวลาการศึกษาอันยาวนานหลายปี
หลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้น ข้อจากัดทางทุนการศึกษา เป็นผลให้จานวนแพทย์ที่สาเร็จการศึกษาเฉพาะทางในแต่ละ
ปีมีจานวนน้อย ไม่สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดด้านธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม จึงมีการดึง
แพทย์จบใหม่ หรือแพทย์ในสาขาอื่น ๆ มาเข้ามาทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแพทย์ที่จบใหม่และอยู่ระหว่างการ
ใช้ทุนตามข้อกาหนดของแพทยสภาและกาหนดเวลาใช้ทุนกาลังจะหมดลง โดยเสนอให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า
ระบบค่าตอบแทนของทางราชการ มีการจูงใจโดยยื่นข้อเสนอประกันรายได้ถึงหลักแสนต่อเดือน โดยแพทย์เหล่านี้
ยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการรักษาที่เชี่ยวชาญ มิได้เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะทางในด้านศัลยกรรม
ตกแต่ง หรือผิวหนัง แต่เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจบริการทางการแพทย์และการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เราจึงพบเห็น
แพทย์ประจาคลินิกความงามเหล่านี้มัก หลีกเลี่ยงการใช้คาว่า “แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง” หรือ “แพทย์เฉพาะ
ทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง” โดยเปลี่ยนไปใช้คาว่า “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม
หรือแพทย์ความงาม” เป็นต้น เป็นเหตุให้แพทยสภาไม่สามารถจัดการลงโทษได้ เนื่องจากช่องว่างของกฎหมายที่
ยอมให้ผู้ที่เรียนจบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถเปิดคลินิกรักษา
โรคได้ ดังนั้นผู้ที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง หรือ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง จึงสามารถเป็น
แพทย์ ป ระจ าคลิ นิ ก ความงามได้ โดยไม่ ผิ ด กฎหมายเมื่ อ บุ ค ลากรผู้ ให้ ก ารรั ก ษาและให้ บ ริก ารไม่ ใช่ ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะด้านศัลยกรรมความงาม รวมถึงผิวหนัง ย่อมเป็นสาเหตุให้อาจเกิดความผิดพลาดในการรักษาได้
โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศัลยกรรมความงามที่ต้องมีการผ่าตัด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะถาวรแก่ผู้
เข้ารับการรักษา หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น การแก้ไขความผิดพลาดให้กลับมามีสภาพปกติหรือใกล้เคียงที่สุดย่อม
กระทาได้ยาก
แม้ว่าธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามจะเป็นธุรกิจดาวรุ่งและมีมูลค่าทางธุรกิจจานวนมหาศาลอัน
ส่งผลต่อดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามหากมองผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
ย่อมไม่ เพี ยงพอต่อการพั ฒ นาประเทศและอาจจะเป็น ดาบสองคมที่กระทบต่อการพั ฒ นาประเทศในด้านอื่น ๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการสาธารณสุขสาหรับประเทศไทยยังเป็นระบบอุปถัมภ์จากรัฐเป็นสาคัญ การศึกษา
ปัญหาเชิงผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ
เนื้อหา
เนื่ อ งจากการแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2559 มี ผลใช้บั งคับ ตั้งแต่ วัน ที่ 21
ธั น วาคม 2559 เป็ น ต้ น มา ในการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง นี้ มี ป ระเด็ น ส าคั ญ อยู่ ห ลายส่ ว น ได้ แ ก่ เพื่ อ บั ง คั บ ให้
สถานพยาบาลซึ่งดาเนินการโดยรัฐอยู่ในความหมายของสถานพยาบาล เพื่อให้มีลักษณะและมาตรฐานตามที่กาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงในสถานพยาบาล และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดาเนินการของ
สถานพยาบาลส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลฉุ ก เฉิ น รวมทั้ ง เพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารโฆษณา
สถานพยาบาล เป็นต้น การพยายามปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้เป็นพลวัตรและสอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลให้สูงขึ้นก็ตาม แต่ยังพบผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลกระทบต่อมาตรฐานสถานพยาบาล
คลินิกด้านศัลยกรรมความงามและดูแลผิวพรรณ หรือ คลินิกความงาม นั้นได้ถูกจัดเป็นสถานพยาบาล
ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประเภทย่อยคลินิกเวชกรรม (กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและ
ลัก ษณะการให้ บ ริ ก ารของสถานพยาบาล พ.ศ.2558) ดั งนั้ น หลั ก เกณฑ์ ก ารขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการ
สถานพยาบาล หรือจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทนี้จึงใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปเดียวกันกับการขอรั บใบอนุญาตประกอบ
กิจการคลินิกเวชกรรม โดยมีเงื่อนไขการขออนุญ าต ประการแรก ตัวบุค คลผู้ขอรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการ
สถานพยาบาลต้องมีลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกาหนด และในกรณี เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับ
อนุ ญ าต ผู้ จั ด การหรื อ ผู้ แ ทนของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามด้ วย ประการที่ ส อง
รายละเอียดของสถานที่ต้องจัดให้ อย่างครบถ้วนในเช่น ชื่อ แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ยาและเวชภั ณ ฑ์
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เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะที่จาเป็น ตลอดถึงบุคลากรภายใน เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตาม
วิชาชีพและจานวนที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (วนิดา อินทร์อานวย, ม.ป.ป.) ประการที่สาม ผู้ประกอบกิจการต้อง
ชาระค่าเนียมให้ครบถ้วนตลอดเวลาที่ ยังประกอบกิจการ นอกจากนี้ เมื่อผู้ขอรับ ใบอนุญ าตให้ป ระกอบกิ จการ
สถานพยาบาลได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตแล้ว ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้มีอายุของใบอนุญาต
ให้ใช้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 10 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 (พระราชบั ญญั ติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541) ซึ่ งหมายความว่า เมื่ อ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจ การ
สถานพยาบาลแล้ว ผู้ได้รับอนุญ าตสามารถประกอบกิจการได้ถึง 10 ปี ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการตรวจมาตรฐาน
สถานพยาบาลและการชาระค่าธรรมเนียมในแต่ละปี เมื่อคลินิกประเภทนี้สามารถจัดตั้งได้โดยใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปทา
ให้เกิดปัญหาที่ตามมาดังต่อไปนี้
1.1 การเพิ่มขึ้นจานวนมากของคลินิกด้านศัลยกรรมความงามและดูแลผิวพรรณ หรือ คลินิก
ความงาม ย่อมกระทบระบบการควบคุมมาตรฐานการรักษาพยาบาลทั้งด้านตัวคลินิกด้านความสะอาด อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ แพทย์ผู้รักษาประจาคลินิก พนักงานและการให้บริการด้านต่างๆ แม้
จะมีหลักเกณฑ์การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลอยู่เสมอก็อาจไม่ทั่วถึงเพี ยงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความ
ปลอดภัยจากการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม เนื่องจากการศัลยกรรมตกแต่งเป็นการรักษาที่ทาให้เกิดผลใน
ลักษณะถาวร หากมีการศัลยกรรมที่ผิดพลาดเกิดขึ้น การแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องและการรักษาเยียวยาย่อม
เป็นการยากที่จะทาให้กลับมาสู่สภาพเดิ ม หรือใกล้เคียงมากที่สุด หรือกรณีการรักษาผิวหนังหากเกิดอาการแพ้ต่อ
วิธีการรักษา หรือจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การเยียวยารักษาต้องใช้ระยะเวลานาน ทั้งเสียเงินและค่า
ใช้จานวนมาก
1.2 เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสามารถประกอบกิจการได้นาน 10 ปี และผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถ
โอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้รับโอนได้ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลกาหนดไว้เฉพาะด้าน
คุณสมบัติผู้รับโอนเท่านั้น เพียงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาล ไม่มี ห ลัก เกณฑ์ ด้านอื่น อี ก เห็ น ได้ ว่าระเบี ยบการโอนใบอนุ ญ าตดั งกล่าวจึ งเป็ น การให้
ความสาคัญต่อผู้รับโอนในเชิงผู้ประกอบการ และระบบเอกสารและทะเบียน มากกว่าการพิจารณาหลักเกณฑ์ตัว
สถานพยาบาลที่โอน เพราหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตัวสถานพยาบาลหรือคลินิก มิได้ถูกกาหนดไว้ให้เป็นเงื่อนไขการโอน
ด้วย ทั้งที่เมื่อคลินิกเปิดดาเนินการแล้ว องค์ประกอบสาคัญหนึ่งที่ควรนามาพิจารณาประกอบ คือ ความต่อเนื่อง
และระบบการดูแลลูกค้า หรือผู้เข้ารับบริการ ทาให้อาจส่งผลกระทบต่อแผนงานการบริหารกิจการสถานพยาบาล
หรือคลินิก ระบบของการดูแลผู้เข้ารับการรักษาที่อยู่ระหว่างการรักษากับทางคลินิก
2. ผลกระทบด้านบุคลากร
2.1 คลินิกด้านศัลยกรรมความงามและดูแลผิวพรรณ หรือ คลินิกความงาม เป็นสถานพยาบาล
ประเภทไม่ รั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น ก าหนดให้ ส ถานพยาบาลประเภทนี้ ต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ ปฏิ บั ติ งาน
ตลอดเวลาที่เปิดทาการตามรายชื่อในหนังสือแสดงความจานงเป็นผู้ปฏิบัติงานในคลินิกของผู้รับอนุญาตตามแบบที่ผู้
อนุญาตกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จานวนอย่างน้อย 1 คน (กฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพและจานวน
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558) อย่างไรก็ดี ข้อกาหนดดังกล่าวกาหนดเพียงจานวนและมาตรฐาน
ขั้นต่าเท่านั้น ไม่ได้มีการกาหนดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติแพทย์ผู้ทาการรักษาไว้เป็นการเฉพาะนอกเหนือจากการเป็นผู้
ประกอบโรคศิ ลปะ หรื อผู้ ป ระกอบวิชาชี พ เวชกรรม แต่ ก ารรัก ษาและบริก ารดั งกล่า วโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการ
ศัลยกรรมตกแต่ง คือ การแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่มีมาแต่กาเนิด รวมถึงที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยวิธีการผ่าตัด
เช่น การผ่าตัดตกแต่งเสริมเต้านม เสริมจมูก ตกแต่งเปลือกตา ศัลยกรรมริมฝีปาก รวมถึงการดูดไขมัน เป็นต้น โดย
หลักควรเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ดังนั้นการไม่ได้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะการประกอบโรคศิลปะ
สาขาศัลยกรรมเพื่อความงามและการดูแลผิวพรรณ จาเป็นต้องอาศัยแพทย์สาขาอื่นๆ โดยการหลีกเลี่ยงใช้คาว่า
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม หรือแพทย์ความงาม ย่อมทาให้ผู้เข้ารับบริการ
สาคัญผิดว่าแพทย์ผู้ทาการรักษาเป็นแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมตกแต่ง หรือแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
ตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานทางด้านศัลยกรรมความงาม
ในต่างประเทศ เช่น ข้อบังคับของแพทยสภาสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ได้รับการขึ้ นทะเบียนซึ่ง
ประกอบหัตถการและศัลยกรรมด้านความงามของประเทศออสเตรเลีย (Guidelines for registered medical
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practitioners who perform cosmetic medical, 2016) ได้กาหนดหลักเกณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ได้รับ
การฝึกอบรมที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการประกอบหัตถการและศัลยกรรมด้านความงาม
นอกจากนั้นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ประสงค์จะเพิ่มความเชี่ยวชาญของตนเองให้รวมไปถึงหัตถการและ
ศัลยกรรมด้านความงามจะต้องเข้ารับฝึกอบรมภาคบังคับเพื่อที่จะสามารถวิชาชีพด้านนี้ได้
นอกจากนี้ ด้านของผู้ให้บริการด้านความงามหรือพนักงานประจาคลินิก ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ให้
คาแนะนาดูแลการรักษาเบื้องต้นภายหลังศัลยกรรมตกแต่ง การกดสิว การทาทรีทเมนต์ หรือการทาหัตถการอื่นๆ
เล็กน้อย เช่น การตัดไหม เป็นต้น กฎหมายมิได้กล่าวถึงถึงบุคลากรส่วนนี้ไว้เลย ทั้งในด้านจานวน ด้านคุณสมบัติ
จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือได้ผ่านการอบรมที่ได้มาตรฐานขั้นต้นและเป็นหลักสูตรที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือ พนักงานประจาคลินิกส่วนใหญ่ มิได้เป็นผู้มีความรู้ในด้านการดูแลรักษา การพยาบาล
เบื้องต้น
2.2 กฎหมายได้กาหนดบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานพยาบาลไว้เป็น 3
ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือจัดตั้งสถานพยาบาล เสมือน
เป็นผู้เริ่มต้นการประกอบกิจการสถานพยาบาล ทาหน้าที่ดาเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทที่ 2
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาล ต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ ไม่เป็นผู้ดาเนินการสอง
แห่งเฉพาะกรณีเป็นผู้ดาเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยต้องเป็นผู้ดูแลกิจการสถานพยาบาลได้อย่าง
ใกล้ชิด และประเภทที่ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ทาหน้าที่ให้การรักษาแก่ผู้เข้ ารับบริการเป็นหลัก
การที่กฎหมายได้แบ่งแยกประเภทของบุคคลภายในออกเป็น 3 ประเภทนั้น แม้บุคคลทั้งสามประเภทนี้อาจเป็น
บุคคลเดียวกันก็ได้ แต่การแยกประเภทดังกล่าวออกจากกันนั้น ก่อให้เกิดปัญหาประการหนึ่ง กล่าวคือ หากบุคคล
ประเภทที่ 1 หากมิใช่ผู้มีวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ แต่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคล ย่อมทาให้ฐานะของบุคคล
ประเภทนี้ เสมือนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ การดาเนินกิจการสถานพยาบาลจึงตกอยู่ภายใต้หลักการดาเนินธุรกิจ มุ่งหวัง
ผลประกอบและผลกาไรอันเป็นผลสาคัญลาดับที่หนึ่ง ส่วนผลการรักษาผู้เข้ารับบริการถูกให้ความสาคัญลาดั บลอง
ลงมา แม้ภายในคลินิกจะมีบุคคลประเภทที่ 2 และ 3 เป็นผู้มีวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มแพทย์จบใหม่ รวมถึงแพทย์สาขา
อื่นที่ถูกดึงตัวเข้ามาในระบบธุรกิจประเภทนี้ก็ตาม แต่บุคคลประเภทนี้กลายเป็นต้นทุนในทางธุรกิจ ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของสัญญาจ้างแรงงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ ค่าคอมมิชชันต่างๆ เมื่อเป็น
ต้นทุนประเภทหนึ่ง เจ้าของกิจการก็ต้องการหาประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นกัน บุคคลเหล่านี้จึงตกเป็นเครื่องมือในทาง
ธุรกิจ ดังนั้นนอกเหนือจากการให้การรักษาแล้ว แพทย์และพนักงานในคลินิกมีหน้าที่เสนอขายผลิตภัณฑ์หรือสิ นค้า
ต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับบริการ เพื่อสร้างยอดขายรายได้ให้แก่เจ้าของธุรกิจมากกว่าจุดประสงค์ในการรักษาที่ดีและมี
ประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้ารับการรักษาหรือบริการ
3. ผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุขภาครัฐ
จากการศึกษาต้นทุนต่อหัวในการผลิตแพทย์ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี
ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีต้นทุนการผลิต จานวน 1.89 ล้านบาทต่อคน (อารีณัฎฐ์ สีแก้ว,
2557) และของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ มีต้นทุนการผลิต จานวน 1.02 ล้านบาทต่อคน (โสรยา ม่วงกรุง,
2557) ดังนั้นการผลิตบัณฑิตแพทย์ต้องใช้ต้นทุนการผลิตจานวน 1 – 2 ล้านบาทต่อแพทย์ 1 คน ขึ้นอยู่กับแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา และสามารถผลิตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตเข้าสู่ระบบสาธารณสุขภาครัฐ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
นั บ แต่ ปี 2554 จ านวน 2,228 คน, ปี 2555 จ านวน 2,481 คน, ปี 2556 จ านวน 2,298 คน, ปี 2557 จ านวน
2,481 คน, ปี 2558 จานวน 2,546 คน, ปี 2559 จานวน 2,709 คน และปี พ.ศ.2560 จานวน 2,762 คน คิดเป็น
จานวนเฉลี่ยปีละ 2,503 คน (แพทยสภา, 2560) โดยแพทย์จบใหม่จะต้องผูกพันสัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน 3 ปี เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่กระทรวงสาธารณสุข หากแพทย์ผิดสัญญาใช้ทุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าผิดสัญญาจานวน
400,000 บาท
แต่ผลกระทบจากจานวนคลินิกความงามที่เพิ่มขึ้นจานวนมาก นามาสู่ความต้องการแพทย์เพื่อเข้าสู่ระบบ
ธุรกิจ เป็นเหตุให้แพทย์จานวนมากไหลออกนอกระบบราชการ และเป็น 1 ใน 10 สาเหตุหลักที่แพทย์ออกจากระบบ
ของกระทรวงสาธารณะสุข จากการสารวจโดยแพทยสภาถึงปัญหาแพทย์ลาออกในปี 2558 คือ สนใจและชอบด้าน
ความงาม ถูกเชิญชวน เงื่อนไขดี รายได้ดี อิสระ ทั้งนี้จานวนแพทย์ที่ลาออกจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า แพทย์
ที่ตอบแบบสอบถาม 850 คน ไปทางานในโรงพยาบาลเอกชน 469 คน (ร้อย 55.18) ไปทาคลินิก 317 คน (ร้อยละ
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37.29) เลิกเป็นหมอ 41 คน (ร้อยละ 4.82) และไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 23 คน (ร้อยละ 2.71) (สมานฉันท์
พุทธจักร, ม.ป.ป.) ปัญหาแพทย์ไหลออกนอกระบบราชการหากความเสียหายเป็นมูลค่าในทางเศรษฐกิจเท่ากับการ
ที่รัฐต้องสูญเสียงบประมาณเพื่อการผลิ ตแพทย์ปีหนึ่งๆ เป็นจานวนหลายพันล้านบาท ความเสียหายต่อระบบการ
สาธารณสุข รัฐต้องสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ ทาให้แพทย์ในระบบมีภาระงานในการรักษาคนไข้ต่อวันเพิ่มขึ้น
หนักขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดูแลคนไข้อาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
แม้แพทยสภาพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มจานวนค่าผิดสัญญากรณีแพทย์ใช้ทุน
ลาออกจากราชการก่อนกาหนดให้มีจานวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเป็นมาตรการลงโทษ จากเดิมในปีพ.ศ.2531 จานวน
200,000 บาท เพิ่มเป็น 400,000 บาท ในปี พ.ศ.2546 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มค่าผิดสัญญาจานวนสูงขึ้นอีกก็ตาม
แต่ก็ยังมีแพทย์ออกนอกระบบอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุที่วงการแพทย์ของเอกชนมีการเสนอค่าตอบแทนและการ
ประกันรายได้ของแพทย์เหล่านี้ เมื่อเทียบกับจานวนค่าปรับของทางราชการ ผลตอบแทนที่เอกชนเสนอให้ย่อมเป็น
สิ่งที่จูงใจมากกว่า การแก้ปัญหาโดยการเพิ่มค่าปรับผิดสัญญาจึงเป็นเพียงวิธีการหนึ่งยังมิใช่การแก้ปัญหาแพทย์ออก
นอกระบบอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ปั ญ หาแพทย์ ไ หลออกนอกระบบราชการ สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการประกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลประเภทนี้ หรือการเปิดคลินิกศัลยกรรมความงามและการดูแลผิวพรรณกระทาได้ไม่ยุ่งยาก ประกอบ
กับมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนด้านความสวยความงามของธุรกิจประเภทนี้เป็นสิ่งจูงใจประการสาคัญ เป็น
ปัจจัยหนึ่งทาให้แพทย์รุ่นใหม่สนใจเข้ามาสู่ระบบวงการธุรกิจของตนเอง ก้าวเข้าสู่ความเป็นเจ้าของกิจการ ที่ได้รับ
ผลตอบแทนสูง มีความเป็นอิสระในการทางาน ไม่ต้องตกอยู่ภาวะกดดันกับระบบราชการที่ต้องรองรับจานวนผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรักษาจานวนมากในโรงพยาบาลรัฐ
บทสรุป
การมุ่งประเด็นไปยังคลินิกศัลยกรรมความงามและการดูแลผิวพรรณ และผลกระทบด้านต่าง ๆ แม้ว่าจะ
ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมล่าสุดปี 2559 แต่ประเด็นคลินิกศัลยกรรมความงามและการดูแลผิวพรรณ ยังไม่ได้รับ
การกล่าวถึงในบริบทของกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะสาหรับกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลระบบการสาธารณสุ ข ของประเทศไทย โดยร่ ว มมื อ กั บ แพทยสภาในฐานะหน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม หรื อ พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม รวมถึ ง รั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรใน วิชาชีพเวชกรรมของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนรับรอง
หลักสูตรต่าง ๆ สาหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการแพทย์ และออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ ใน
วิชาเวชกรรม (พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511) ควรกาหนดทิศทางในเชิงนโยบายการรักษามาตรฐาน
ของคลินิก อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายแนวทางการควบคุมมาตรฐานคลินิกศัลยกรรมความงามและการดูแลผิวพรรณ
โดยการกาหนดเพิ่มเติมบทนิยามคลินิกประเภทนี้เป็นการเฉพาะ มีข้อกาหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลที่แยกต่างหากจากคลินิกเวชกรรมทั่วไป เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล โดยนาเกณฑ์ตัวสถานพยาบาลมาพิจารณาประกอบควบคู่กับหลักความต่อเนื่องทางธุรกิจ มุ่งเน้น
ความต่อเนื่องด้านการดูแลลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ
นอกจากนโยบายเพื่อรักษามาตรฐานด้านสถานพยาบาลหรือคลินิกแล้ว ควรกาหนดทิศทางในเชิงนโยบาย
ด้านคุณภาพของบุคลากรภายในคลินิกเหล่านี้ ผู้เขียนเห็นด้วยกับหลักการของข้อบังคับของแพทยสภาสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนซึ่งประกอบหัตถการและศัลยกรรมด้านความงามของประเทศ
ออสเตรเลีย ควรกาหนดคุณ วุฒิ เฉพาะแพทย์ผู้ทาการรักษา นอกเหนื อจากการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมระดับสามัญอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ผู้ที่จะดาเนินการรักษาคนไข้ในคลินิกประเภทนี้ได้
อย่างน้อยที่สุดควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงามและการดูแลผิวพรรณ พร้อมกับมี
ประสบการณ์ในการทาศัลยกรรมตกแต่งพอสมควร และกาหนดผู้ให้บริการด้านความงามหรือพนักงานในคลินิก เช่น
การกดสิว การทาทรีทเมนต์ หรือการทาหัตถการอื่นๆ เล็กน้อย จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือได้ผ่านการอบรมที่ได้
มาตรฐานขั้นต้นและเป็นหลักสูตรที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณ สมบัติของบุคคลภายใน
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เหล่านี้ควรเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ต้องแสดงตั้งแต่ในชั้นของการขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดย
ถือเป็นหลักเกณฑ์สาคัญในการพิจารณาอนุญาตด้วย ดังนั้นแพทยสภาหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง ควรจัดให้
มีการเปิดอบรมหลักสูตรและรับรองหลักสูตรต่ าง ๆ สาหรับการฝึกอบรมที่เฉพาะด้านหัตถการและศัลยกรรมด้าน
ความงาม ทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติ เพื่ อรักษามาตรฐาน มุ่งเน้ นด้านคุ ณ ภาพและความปลอดภั ยของทั้งผู้
ให้ บ ริก ารและผู้เข้า รับ บริ ก าร พร้อ มทั้ ง ออกหนั งสือ อนุ มั ติห รือ วุฒิ บั ต รแสดงรับ รองแก่ ผู้ เข้ ารั บ การอบรมเพื่ อ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับบริการ
ส่วนแนวทางการลดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขภาครัฐ ควรนาประเด็นที่ทาการศึกษาในครั้งนี้มาเป็น
เหตุปัจจัยหนึ่งในการแก้ปัญหาแพทย์ไหลออกนอกระบบ นอกเหนือจากมาตรการการเพิ่มค่าปรับกรณีผิดสัญญาใช้
ทุน กระทรวงสาธารณสุขควรผลักดันเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อรักษาบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนี้ให้อยู่ในระบบ
สาธารณสุขภาครัฐไว้ได้นานที่สุด ควรเร่งศึกษาต้นทุนการผลิตแพทย์ที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน เพื่อนามาใช้เป็น
ข้อมูลกาหนดค่าปรับผิดสัญญาแพทย์ใช้ทุน ควบคู่กับศึกษาแนวทางด้านระยะเวลาใช้ทุนของแพทย์จบใหม่เพื่ออยู่ใน
ระบบสาธารณสุขภาครัฐนานขึ้น เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยอาจศึกษาจากหลักการ
การใช้ทุนการศึกษาของสานักงาน ก.พ. หรือ องค์กรของรัฐอื่น ๆ ในเรื่อง การกาหนดให้มีระยะเวลาการใช้ทุนอย่าง
น้อย 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น
การศึกษานี้ มุ่งประเด็น ไปยังคลินิ ก ศัลยกรรมความงามและการดู แลผิ วพรรณ แต่ การแก้ ไขกฎหมาย
เพิ่ ม เติ มล่าสุ ดปี 2559 ยังมี ประเด็ นที่ น่าสนใจอี กหลายประการ อาทิ การโฆษณาสถานพยาบาล การเพิ่ มเติ ม
หลักเกณฑ์การดาเนินการสถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิ น ดังนั้นในการศึกษา
วิจัยครั้งต่อไป เห็นควรศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบสาธารณสุขของไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี จุดประสงค์ เพื่ อศึก ษาผลการใช้ รูป แบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
สาหรับศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งครอบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน โดยทาการทดลอง
กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ซึ่งเรียนรายวิชาที่แตกต่างกันในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มแรก
เป็ นนั กศึ กษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้น ปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาบู รณาการทัก ษะภาษาอังกฤษ (Skill-Integrated
English) จานวน 24 คน และกลุ่มที่สองเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนศึกษา
(English for ASEAN Studies) จานวน 35 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่าทั้งสองกลุ่มมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ภายหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลั งการเรียนมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนเกินกว่าร้อยละ 30 และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มอยู่
ในระดับมาก
คาสาคัญ: รูปแบบการสอน / เชิงบูรณาการ / อุดมศึกษา
Abstract
The purposes of this research was to find out the effects of implementation of the
Integrated English instructional model for higher education students. The experiment was
implemented with 2 groups of students in the second semester of academic year 2015; the first
group were 24 students learning the course Skill-Integrated English and the second groups were
35 students learning ASEAN Studies course. The statistics used in the research was percentage,
mean, standard deviation, dependent t-test. The result revealed that both groups had
significantly higher achievement after learning through the instruction model at statistical level
.01, that the average achievement scores of both groups after learning were over 70%, which was
higher than before learning over 30%, and that the learning satisfaction was found at high level.
Keywords: Implementation / Integrated / Undergraduate
บทนา
เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาทักษะที่ผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะทุกด้าน คือ ด้านความรู้ความคิด ด้าน
ทักษะปฏิบัติ (อวัยวะในการใช้สื่อสารทางภาษา) และด้านจิตใจอารมณ์ การเรียนรู้ภาษาจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
และต้องได้รับการออกแบบและวางแผนเป็นอย่างดีและมีการบูร ณาการทุกทักษะความรู้เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ใน
การเรียนวิชาทักษะทางภาษานั้นจะต้องครอบคลุมทั้งในด้านการแสวงหาความรู้ และการนาเสนอหรือถ่ายทอด
ความรู้ ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ในการแสดงหาความรู้นั้น จะต้องได้รับการฝึกทักษะการฟังและทักษะ
การอ่าน ในขณะที่ การถ่ายทอดความรู้นั้นจะต้องได้รับการฝึกทักษะการพูดและการเขียน ดังนั้น รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้านภาษาจะต้องได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลยไปพร้อม ๆ กัน
ซึ่งในการออกแบบหลักสูตรเพื่อทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภาษา จึงมีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนและจะต้องมีความ
ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล โดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีได้ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน
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และการเขียน และเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสุข ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.
2545
ได้ มี ค วามพยายามในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาอั งกฤษในทุ ก ระดั บ มาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ (2553-2554) ได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อมาในปี 2554-2555 ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และในปี 2557-2558 ได้ทาการพัฒ นา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสาหรับนั กศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งพบว่าสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ (Skill-Integrated English) ศึกษา
ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนศึกษา (English for ASEAN Studies) ภายหลังการเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และมีคะแนนความก้าวหน้าที่สูงขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
จากแนวคิ ด และผลการวิ จั ย ดั งกล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ น ารู ป แบบรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการมาทดลองใช้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ (Skill-Integrated
English) รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนศึกษา (English for ASEAN Studies) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนศึกษา
คุณลักษะทางด้านจิตใจอารมณ์คือความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะ
สามารถใช้เป็นแนวในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับในประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาก่อนและภายหลังการ
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
การทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องธรรมชาติของภาษาอังกฤษ
วิก็อตสกี้ (Vygotsky, 1978, 1962) เชื่อว่า ภาษามีบทบาทสาคัญในพัฒนาการ โดยภาษาจะทาหน้าที่เป็น
เครื่องมือทางความคิด (Psychological tool) ที่จะทาให้เกิดพัฒนาการทางความคิดระดับสูงของมนุษย์ ภาษาเป็น
ทักษะที่ใช้สาหรับการสื่อสาร และฮาร์เมอร์ (Hammer, 2000) จัดทักษะภาษาอังกฤษออกเป็น 2 กลุ่ม คือทักษะ
การรับรู้ (Receptive skills) ซึ่งเป็นวิธีการที่เราใช้ทาความเข้าใจความหมายจากสัญลักษณ์หรือข้อความที่ได้อ่าน
หรือได้ยิน ซึ่งได้แก่ทักษะการฟั ง (Listening skill) และทักษะการอ่าน (Reading skill) และทักษะการใช้ภ าษา
(Productive skills) หมายถึง ทักษะที่ผู้ใช้ภาษาเป็นผู้สร้างสัญลักษณ์ออกมาในรูปของเสียงและอักษร เพื่อให้เป็น
การพูดและการเขียนเพื่อสื่อความหมายตามเจตนาของตน ซึ่งประกอบด้วยทักษะการพูด (Speaking skill) และ
ทักษะการเขียน (Writing skill)
1. ภาษาที่เป็นทักษะการรับรู้ (Receptive skill)
ทักษะการรับรู้เป็นวิธีการที่เราใช้ทาความเข้าใจความหมายจากสัญลักษณ์หรือข้อความที่ได้อ่านหรือได้ยิน
เมือเราอ่านหรือฟังจากสื่อต่าง ๆ หรือร่วมสนทนากับคนอื่น เราต้องใช้ความรู้เดิมเพื่อทาความเข้าใจความหมาย
ทักษะการรับรู้ ได้แก่ทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน (Harmer, 2001)
1.1 ทักษะการฟัง (Listening skill) เป็นความสามารถในการทาความเข้าใจความหมายของ
เสีย งที่ ได้ ยิน ไม่ ว่ าจะเป็ น เสี ย งของค าศัพ ท์ (Vocabulary and word) วลี (Phrase) ประโยค (Sentence) การ
สนทนา (Conversation) และเรื่องราว (Story) เป็นต้น องค์ ป ระกอบที่ ป รากฏในสื่ อ การฟั ง นอกจากจะเป็ น
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์แล้ว ยังมีองค์ประกอบที่เป็นการออกเสียง (Pronunciation) จังหวะของเสียง
(Rhythm) ระดับเสียงสูงต่า (Intonation) และการเน้นเสียงในคา (Pitch and stress) ทักษะการฟังมีความสาคัญ
เพราะนอกจากจะทาให้เกิดความรู้และได้ข้อมูลจากเสียงที่ได้ยินแล้วยังทาให้ผู้ฟังได้คุ้นเคยกับเสียงซึ่งจะใช้เป็น
แบบอย่างในการปรับปรุงการพูดได้ด้วย (Harmer, 2001) ในการสอนหรือฝึกทักษะการฟัง ผู้สอนควรเน้นการสร้าง
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ความคุ้นเคยกับเสียงโดยเน้นการสร้างความเข้าใจความหมายของเสียงที่ได้ยินหรือได้ฟัง สื่อการสอนที่สาคัญในการ
สอนทักษะการฟังควรเป็นสื่อที่เป็นเสียง
ทักษะการอ่าน (Reading skill) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเข้าใจจากสัญลักษณ์
ที่เห็ น ทั้ งที่ เป็ น ตัวอั กษรหรือสั ญ ลั กษณ์ อื่ น ๆ โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อการทางาน เพื่ อ การศึ กษา และเพื่ อความ
เพลิดเพลิน (Harmer, 2001) ผู้ที่มี ความสามารถในการอ่านจะสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย ทั้ ง
ความรู้เกี่ยวภาษาและความรู้ด้านอื่น ๆ ที่ผู้เขียนต้องการนาเสนอ นอกจากนี้ เนื้อหาในบทอ่านยังสามารถใช้เป็น
รูปแบบในการเขียนได้เป็นอย่างดีเพราะบทอ่านเป็นผลงานการเขียนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้อ่านต้องถอดรหัส
สัญ ลัก ษณ์ ทั้ งในแง่ของความหมายและโครงสร้าง (Rivers, 1994) ในทั กษะการอ่าน นอกจากผู้อ่ านจะมุ่งให้ได้
ความหมายและข้อมูลจากสิ่งที่อ่านแล้ว ยังต้องฝึกทักษะการอ่าน 3 ประการด้วย คือ (1) Skimming ได้แก่การอ่าน
เพื่อให้ได้ข้อมูลทั่วไปซึ่งจะทาให้ทราบหัวข้อ (Topic) และสาระสาคัญ (Main idea) ของสิ่งที่อ่าน (2) Scanning
ได้แก่การอ่านเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการที่มีไว้ในใจแล้วว่าต้องการอะไร และ (3) Critical reading ได้แก่การอ่านเชิง
วิเคราะห์ เพื่อตีความหมายและค้นหาเจตนาของผู้เขียนอย่างละเอียด เพื่อนาไปใช้ในการอ้างอิงหรือพัฒนาความรู้
ความเข้าใจของผู้อ่านเอง
2. ภาษาที่เป็นทักษะการใช้ (Productive skill)
ทักษะการใช้ภาษา หมายถึง ทักษะที่ผู้ใช้ภาษาเป็นผู้สร้างสัญลักษณ์ ออกมาในรูปของเสียงและอักษร
เพื่อให้เป็นการพูดและการเขียนเพื่อสื่อความหมายตามเจตนาของตน ดังนั้น ทักษะการใช้จึงประกอบด้วยทักษะการ
พูด และทักษะการเขียน (Harmer, 2001)
2.1 ทักษะการพูด (Speaking skill) หมายถึง การสื่อสารด้วยเสียงเพื่อการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และเป็นการสื่อความหมายด้วยเสียงที่เป็นคา
(Word) วลี (Phrase) ประโยค (Sentence) ข้ อ ความ (Statement) และเรื่องราว (Story) ดั งนั้ น องค์ ป ระกอบ
พื้นฐานของการพูดที่ต้องฝึกฝนคือการออกเสียง (Pronunciation) ซึ่งประกอบด้วยการเน้นหนัก (Stress) ในเสียง
ของคาศัพท์ ระดับเสียงสูงต่าในประโยค (Intonation) จังหวะของเสียง (Rhythm) การหยุด (Pause) การเชื่อมคา
(Linking) ในแง่ของการพูดเพื่อการสื่อสาร ทักษะการพูดในฐานะที่เป็นทักษะทางสังคม จะประกอบไปด้วยมีหน้าที่
ของภาษา (Function) ซึ่ งได้ แก่เจตนาหรือสถานการณ์ ต่าง ในการใช้ภ าษา และโครงสร้าง (Pattern) ซึ่งได้แ ก่
โครงสร้างประโยคที่เป็นมีไวยากรณ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ
2.2 ทั ก ษะการเขี ย น (Writing skill) หมายถึ ง กระบวนการที่ ได้ ม าซึ่ งผลงานการเขี ย น
ประเภทต่าง ๆ สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความความรู้และความรู้สึกนึกคิด ด้วยตัวอักษร ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านโดยใช้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักไวยากรณ์ของภาษา ข้อมูล คาศัพท์ สานวน และหลักการเรียบเรียง เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้ า ใจเนื้ อ หาสาระตามจุ ด ประสงค์ ข องผู้ เขี ย น ซึ่ ง วิ ก็ อ ตสกี้ กล่ า วว่ า การเขี ย นคื อ การพู ด ที่ ไ ม่ มี คู่ ส นทนา
(Interlocutor) ซึ่งเป็นการพูดกับคนที่ไม่อยู่หรืออยู่ในจินตนาการ การเขียนเป็นการสื่อความหมายด้วยสัญลักษณ์ที่
เป็นอักษรซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ลายมือ (Handwriting) การสะกดคา (Spelling) ไวยากรณ์
(Grammar) คาศัพท์ (Vocabulary) ความรู้หรือข้อมูลในการเขียน (Knowledge or information) การเรียบเรียง
เนื้ อ หา (Text organization) การใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอน (Punctuation) นอกจากนี้ การเขี ย นยั ง ต้ อ ง
ประกอบด้วยประเภทของงานเขียนซึ่งมีมากมาย เช่น การเขียนบันทึก (Note) การเขียนโปสการ์ด (Postcard) การ
เขียนกรอกใบสมัคร (Form filling) การเขียนจดหมาย (Letter) การเขียนย่อหน้า (Paragraph) การเขียนเรียงความ
(Essay) การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing) เป็นต้น
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศมีมานานกว่า 100 ปีแล้ว วิธีสอนภาษาอังกฤษในช่วงที่ผ่านมา
นั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งวิธีสอนภาษาอังกฤษบางวิธีใช้อยู่เป็นเวลานานหลายสิบปี บางวิธีเพิ่งจะแพร่หลายเข้า
มาในประเทศไทย เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาการใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามทฤษฎีและความ
คิดเห็นของนักภาษาศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อให้การเรียนการสอนในประเทศประสบความสาเร็จตามความ
มุ่งหมาย ผู้วิจัยจะบอกถึงวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ในแบบต่างๆ ดังนี้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student – centered learning) คือ การเรียนรู้ที่เกิดจากการคิด
การค้นคว้า การทดลอง และการสรุปเป็นความรู้โดยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากการถ่ายทอด
ความรู้มาเป็นผู้วางแผน จัดการ ชี้แนะ และอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึงหมายถึงการจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สุวิท ย์ มูล ค า และคณะ (2549) กล่ าวว่า บู รณาการ หมายถึ งการน าเอาศาสตร์ส าขาวิชาต่าง ๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ ( Integrated
curriculum ) คือหลักสูตรที่นาเอาเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกันทาให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชา
หมดไป เช่นเดียวกัน การเรียนการสอนที่ดาเนินการด้วยวิ ธีบูรณาการเราเรียกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ (Integrated
instruction) คือเน้นที่องค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นที่การเรียนของผู้เรียนเป็น
สาคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู
ชนาธิป พรกุล (2545) ได้ให้ความหมายของบูรณาการว่ า คือการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ทุก
ชนิ ด ที่ บ รรจุ อ ยู่ ในแผนของหลั ก สู ต ร เป็ น การเชื่ อ มโยงแนวนอนระหว่า งหั ว ข้อ และเนื้ อ หาต่ างๆที่ เป็ น ความรู้
ทั้ง 3 ด้ าน ได้แก่ พุท ธิพิ สัย ทัก ษะพิ สัย และจิตพิสัย การบูรณาการท าให้ ผู้เรียนได้ รับ ความรู้เป็น อันหนึ่งอั น
เดียวกัน และรู้ในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง การบูรณาการความรู้เป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะในยุคที่มีความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
มาก จึ ง เกิ ด เป็ น หลั ก สู ต รที่ เ รี ย กว่ า หลั ก สู ต รบู ร ณาการ (Integrated curricula) ซึ่ ง พยายามสร้ า งหั ว
เรื่อง (Themes) ในโปรแกรมวิชาโดยนาความคิดหลักในวิชามาสัมพันธ์กัน และสัมพันธ์กับวิชาอื่นด้วย” หลักสูตร
แบบบูรณาการ (Integrated Curricula) เป็น หลักสูตรที่นาเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดหลักสูตรและจัดการเรียน ทาให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชา
หมดไป เกิดเป็นเอกลักษณ์ ใหม่ของหลักสูตรโดยรวม ทาให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย มีความหลากหลายและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ธารง บัวศรี (2542) ได้สรุปสาระสาคัญของการบูรณาการว่า ผลการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ ถ้าสามารถดาเนินได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ควรจะมีลักษณะโดยรวม ดังต่อไปนี้
1. บูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ เพราะในปัจจุบันนี้ปริมาณของความรู้มีมากขึ้นเป็น
ทวีคูณ รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็ นลาดับ การเรียนการสอนด้วยวิธีการเดิม เช่น การบอกเล่า การ
บรรยาย และการท่องจา อาจจะไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ ผู้เรียนควรจะเป็นผู้สารวจ
ความสนใจของตนเองว่าในองค์ความรู้หลายหลากนั้น อะไรคือสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง ตนควรแสวงหา
ความรู้เพื่อตอบสนองความสนใจเหล่านั้นได้อย่างไร เพียงใด ด้วยกระบวนการเช่นไร ซึ่งแน่นอนว่า กระบวนการ
เรียนการสอนลักษณะนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ด้วย
2. บูรณาการระหว่างพัฒนาการความรู้และพัฒนาการทางจิตใจ นั่นคือให้ความสาคัญแก่ จิตพิสัย คือเจต
คติ ค่านิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพ แก่ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วย ไม่ใช่เน้นแต่เพียงองค์ความรู้หรือพุทธิ
พิสัยแต่เพียงอย่างเดียว อันที่จริงการทาให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งขึ้นเสียก่อนที่จะได้ลงมือศึกษานั้น นับได้ว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญยิ่งสาหรับจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียน
3. บูรณาการระหว่างความรูแ้ ละการกระทาในข้อนี้ก็มีนัยแห่งความสาคัญและความสัมพันธ์เช่นเดียวกับที่
ได้กล่าวไว้แล้วในข้อสอง เพียงแต่เปลี่ยน จิตพิสัยเป็นทักษะพิสัยเท่านั้น
4. บูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน คือ การตระหนักถึง
ความสาคัญแห่งคุณภาพชีวิตของผู้เรียนว่าเมื่อได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว สิ่งที่เรียนที่สอน
ในห้องเรียนจะต้องมีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิตของผู้เรียนอย่างแท้จริง
5. บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิด ความรู้ เจตคติและการกระทาที่เหมาะสมกับความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง ตอบสนองต่อคุณค่าในการดารงชีวิตของผู้เรียนแต่ละคน การบูรณาการ
ความรู้ของวิชาต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อตอบปัญหาที่ผู้เรียนสนใจจึงเป็นขั้นตอนสาคัญ
ที่ควรจะกระทาในขั้นตอนของบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง
เหตุผลสนับสนุนการบูรณาการ คือ
1. การขยายตัวของความรู้ มีเรื่องทีจ่ าเป็นต้องเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรมากมาย เช่น เอดส์ เพศศึกษา
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สิ่งแวดล้อม จึงจาเป็นต้องหาทางเลือกสาระให้ผู้เรียนเรียนในเวลาที่เท่าเดิม
2. หลักสูตรปัจจุบันไม่เหมือนชีวิตจริงเพราะเรียนเป็นช่วง โรงเรียนต้องแสดงให้เห็นว่าแต่ละวิชาอิทธิพล
ต่อผู้เรียนอย่างไร เขาควรต้องเห็นความสาคัญของทุกวิชาที่ถูกจัดเชื่อมโยงกันไว้
3. ปัจจุบันเราไม่อาจฝึกคนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะไม่ได้ จะต้องฝึกให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการสิ่งที่เรียน
กับชีวิตในโลกกว้างได้ (Jacobs, 1989: 3-4)
4. ไม่มีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวที่สาเร็จรูปและสามารถนาไปแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
5. วิชาการหรือแนวคิดต่างๆที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันควรนามาเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ทมี่ ีความหมาย (เพราพรรณ โกมลมาลย์, 2541: 66)
สุวิทย์ มูลคา และคณะ (2549) เนื่องจากวิถีชีวิตจริงของคนเรามีเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความหมายสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ไม่ได้แยกออกจากกันเป็นเรื่อง ๆ ดังนั้น
1.ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความหมายเมื่อมีการบูรณาการเข้ากับชีวิตจริง โดยการเรียนรู้
ในสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วขยายกว้างไกลตัวออกไป
2. การขยายตัวของความรู้ในปัจจุบัน ขยายไปอย่างรวดเร็วมากมีเรื่องใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย จึงจาเป็นที่
จะต้องเลือกสาระที่สาคัญและจาเป็นให้ผู้เรียนในเวลาที่มีเท่าเดิม
3. ไม่มีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวที่สาเร็จรูป และสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต
จริงได้
4. เนื้ อ หาวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ ใกล้ เคี ย งกั น หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั น ควรน ามาเชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ความหมาย ลดความซ้าซ้อนเชิงเนื้อหาวิชา ลดเวลา แบ่งเบาภาระของครูผู้สอน
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปรี ช า ศรี เรื อ งฤทธิ์ (2557-2558) การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสาหรับศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยทาการทดลองกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ซึ่งเรียนรายวิชาที่แตกต่างกันในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2557 กลุ่มแรกเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชา บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ (SkillIntegrated English) จานวน 23 คน และกลุ่มที่สองเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับ
อาเซียนศึกษา (English for ASEAN Studies) จานวน 24 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่าทั้งสองกลุ่มมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ภายหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภายหลังการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงขึ้น
เกินกว่าร้อยละ 30
ปรี ช า ศรี เรื อ งฤทธิ์ (2554-2555) การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นารูป แบบการเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทาการวิจัย 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และระยะที่ 2 ทาการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ กั บกลุ่ม เป้ าหมายเป็นนั กศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี ที่ 3 ที่เรีย น
รายวิชา บูรณาการทักษะภาษา จานวน 19 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษาระดับอุดุมศึกษา
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนใหญ่ และ 10 ขั้นตอนย่อย
2. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มี ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับ ต่า รองลงมาคือ
ระดับสูงมาก และระดับสูงและระดับปานลาง ตามลาดับ
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3. ความพึงพอใจในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากหลักการเชิงทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบความคิดในการวิจัยไว้ดังภาพที่ 1
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เชิงบูรณาการสาหรับนักศึกษาอุดมศึกษา
- สร้างความตระหนักรู้ในจุดมุ่งหมาย

การสื่อสารและองค์ประกอบของ
เนื้อหาและภาษา
- เรียนรู้โครงสร้างทางภาษาโดยเน้น
การการใช้ทักษะการรับรู้เป็นฐาน
- บูรการทักษะการอ่าน ฟัง เขียน
และพูด

• ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ

• ความพึงพอใจใน

การเรียน

ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจยั
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ เป็ น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 ที่ เรี ย นรายวิ ช าบู ร ณาการทั ก ษะ
ภาษาอั งกฤษ (Skill-Integrated English) จานวน 24 คน และนั กศึ กษาชั้ น ปี ที่ 2 ที่ เรียนรายวิชาภาษาอั งกฤษ
สาหรับอาเซียนศึกษา (English for ASEAN Studies) จานวน 35 คน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เครื่องมือการวิจัย
1. เครื่องมือการวิจัยได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่ปรับมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ ของปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ (2557-2558) ซึ่งมีขั้นตอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ (Setting of learning objectives)
(1) ท าความเข้ าใจจุ ด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้ป ระจาบทเรี ยนร่วมกั น ระหว่า งผู้ส อนและผู้ เรีย น (Sharing
common learning objectives among a teachers and learners)
(2) กาหนดหัวข้อและสถานการณ์การเรียนรู้ (Setting a topic and learning situations)
ขั้นที่ 2 กาหนดแหล่งข้อมูลที่เรียนรู้ (Planning for information resources)
(3) ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดแหล่งข้อมูล (Setting learning sources)
(4) รวบรวมเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร (Compiling content for learning)
ขั้นที่ 3 เรียนรู้ข้อมูลโดยใช้ทักษะการอ่านหรือการฟัง (Learning information through reading
or listening)
(5) ท ากิ จ กรรมการอ่ า นและการฟั งเพื่ อ เรี ย นรู้ ค วามหมายของค าศั พ ท์ ประโยค สาระส าคั ญ และ
รายละเอียด
ของเนื้ อ หา (Reading and listening for meanings of vocabularies and sentences, main
idea, and details of the content)
(6) ทาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่อ่านหรือฟังในกลุ่มผู้เรียน
(Exchange knowledge among students)
ขั้นที่ 4 เขี ย นสะท้ อ นถึ ง ความรู้ แ ละแนวคิ ด ที่ ได้ จ ากการอ่ า นหรื อ การฟั ง (Writing to reflect
knowledge and ideas)
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(7) เขียนสรุปสาระและข้อมูลสาคัญ และความคิดเห็นของผู้เรียนโดยใช้ภาษาของตนเอง (Paraphrasing
to \ summarize main idea, details, and learners’ ideas about the content)
(8) เรียนรู้โครงสร้างภาษาและสร้างความถูกต้องในการเขียน (Learning language structure and
correcting writings)
ขั้นที่ 5 พู ด น าอเสนอความรู้ แ ละแนวคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการอ่ า นหรื อ การฟั ง (Making an oral
presentation of knowledge and ideas)
(9) เตรียมความพร้อมสาหรับการพูดเพื่อนาเสนอข้อมูล (Preparing for oral presentation of the
content)
(10) นาเสนอความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา (Presenting knowledge and ideas about the
content)
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งวัด
ความสามารถในการอ่าน และการพูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งเป็นข้อ
คาถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) วัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การวิ เ คราะห์ เ ป็ น สถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา (Descriptive Statistic) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test แบบ dependent
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการใช้ ที่ เรีย นตามรู ป แบบการเรีย นการสอน ในรายวิ ชาบู ร ณาการทั ก ษะภาษาอั งกฤษ (Skillintegrated English) ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงคะแนนผลการใช้ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน ในรายวิชาบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ
(Skill-integrated English)
กลุ่มทดลอง
N
ˉx
Percentage SD
D
t
df
Sig
ก่อนทดลอง

24

40.71

40.71

1.33
38.12

หลังการทดลอง

24

78.83

78.83

4.89

23

0.00**

1.30

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผลการใช้ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษ (Skill-integrated English) ภายหลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนเท่ากับ 78.83 และมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนและหลังเรียนเท่ากับ 38.12 คิดเป็นร้อยละ 38.12
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนรายวิชาบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ (English skill
Integration) ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนความพึงพอใจในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรายวิชาบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ (Skill-integrated English)
ข้อความ
ค่าเฉลี่ย SD
การแปลความหมาย
1. ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ในการเรียนแต่ละบท
3.55
.54
มาก
2. ความยากง่ายและปริมาณขอเนื้อหามีความเหมาะสม
3.57
.66
มาก
3. ความน่าสนใจและทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกทักษะภาษา
3.65
.58
มาก
4. สื่ อ การเรีย นการสอน/แบบฝึ ก /ใบงานท าให้ ได้ ค วามรู้แ ละฝึ ก 3.75
.65
มาก
ทักษะ
5. ขั้นตอนการสอนของผู้สอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกทักษะ
4.52
.86
มากมากที่สุด
6. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ
3.64
.55
มาก
7. กิจกรรมการเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกทักษะ
4.63
.78
มากที่สุด
8. การช่วยเหลือของผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะ
4.65
.84
มากที่สุด
9. การวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสม
4.18
.86
มาก
10. ความสอดคล้องของจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
3.69
.71
มาก
การสอน และการวัดผลประเมินผล
รวม
4.00
.70
มาก
จากตาราง 2 แสดงว่าความพึงพอใจในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก (ˉx =3.97) โดยมีความพึงพอใจในขั้นตอนการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน และการช่วยเหลือกของผู้สอนที่ช่วยให้พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุด และพึง
พอใจต่อด้าน
อื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก
3. ผลการใช้ ที่ เรี ย นตามรู ป แบบการเรี ย นการสอน ในรายวิ ช าอาเซี ย นศึ ก ษา (ASEAN Studies)
ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงคะแนนผลการใช้ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนศึกษา
(English for ASEAN Studies)
กลุ่มทดลอง
N
ˉx
Percentage SD
D
t
df
Sig
ก่อนทดลอง

35

32.43

32.43

1.92
35.37

หลังการทดลอง

35

67.80

67.80

6.06

34

0.00**

1.98

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ผลการใช้ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับ
อาเซียนศึกษา (English for ASEAN Studies) ภายหลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนเท่ากับ 67.80 และมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 35.37 คิดเป็นร้อยละ 35.37
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนศึกษา (English for
ASEAN Studies) ปรากฏผลดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงคะแนนความพึงพอใจในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับ อาเซียนศึกษา (English for ASEAN
Studies)
ข้อความ
ค่าเฉลี่ย SD การแปลความหมาย
1. ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ในการเรียนแต่ละบท
3.88
.61
มาก
2. ความยากง่ายและปริมาณขอเนื้อหามีความเหมาะสม
3.48
.75
ปานกลาง
3. ความน่าสนใจและทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกทักษะภาษา
3.91
.64
มาก
4. สื่ อ การเรีย นการสอน/แบบฝึ ก /ใบงานท าให้ ได้ ค วามรู้แ ละฝึ ก 3.54
.56
มาก
ทักษะ
5. ขั้นตอนการสอนของผู้สอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกทักษะ
4.54
.64
มากที่สุด
6. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ
4.60
.85
มากที่สุด
7. กิจกรรมการเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกทักษะ
4.52
.74
มากที่สุด
8. การช่วยเหลือของผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะ
4.55
.84
มากที่สุด
9. การวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสม
3.52
.98
มาก
10. ความสอดคล้องของจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
3.56
.61
มาก
การสอน และการวัดผลประเมินผล
รวม
4.02
.72
มาก
จากตาราง 4 แสดงว่า ความพึงพอใจในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก (ˉx =4.02) โดยมีความพึงพอใจในขั้นตอนการสอนข กิจกรรม
การเรียนการมีความน่าสนใจและทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการช่วยเหลือกของผู้สอนที่ช่ วยให้พัฒนาความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุด พึงพอใจต่อความยากง่ายและปริมาณเนื้อหาในระดับปานกลาง และพึงพอใจต่อ
ด้านอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก
การอภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยที่พบกว่า ผลการวิจัยพบว่าทั้งสองกลุ่มมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ภายหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลัง
การเรียนเท่ากับ 78.83 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงขึ้นเกินกว่าร้อยละ 30 กล่าคือ ผลการใช้ที่เรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ (Skill-integrated English) ภายหลังการทดลอง
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 01 โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการ
เรียนเท่ากับ 67.80 และมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 38.12 คิดเป็นร้อยละ 38.12 และ
ผลการใช้ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียนศึกษา (English for ASEAN
Studies) ภายหลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลังเรียนเท่ากับ 35.37 คิดเป็นร้อยละ 35.37 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องการวิจัยของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
(2557-2558) ซึ่งมีประเด็นอภิปราย ดังต่อไปนี้
2.1 ทั้ง 2 รายวิชามีเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงใช้
เนื้อหาอ่านอ่านเป็นหลัก และใช้วีดิโอคลิปจาก YouTube เป็นสาหรับการฟังด้วย ซึ่งสามารถช่วยสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหมายของคาศัพท์และประโยชน์ที่มีความซับซ้อน อย่างไรก็
ตาม ในบางบทเรียน ผู้สอนได้ใช้สื่อการฟังก่อนการอ่าน เพื่อสร้างความสนใจให้ผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังยึด
เนื้อหาในการเอกสารการอ่านเป็นหลัก เพื่อเป็นเนื้อหาสาหรับการเขียนและการพูดต่อไป ซึ่งทาให้การเรียนการสอน
ดาเนินการไปได้ด้วยดี ซึ่งลาดับขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และเป็นกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนการสอนที่ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ใช้ในการวิจัยครั้งที่แล้วใน
ปี 2557-2558
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1.2 นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
เคยได้เรียนกับผู้วิจัยมาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่จึงรู้ขั้นตอนการเรียนการสอนและ
บทบาทหน้าที่ของทั้งผู้สอนและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนเป็นอย่าง ซึ่งทาให้สามารถมุ่งนั้นในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเป็นสาคัญ
1.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ของผู้ เ รี ย นส่ ว นหนึ่ ง อาจเนื่ อ งจากองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่
นอกเหนื อจาก ขั้ นตอนการสอนของรูป แบบ (Syntax/Phrase) ระบบปฏิ สั มพั น ธ์ (Social system) และระบบ
สนับสนุน (Support system) ก็คือหลักการตอบสนอง (Principle of reaction) ซึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนฯ
ที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมต่อกาเรียนรู้ (สาริตา ชูดวงแก้ว, 2534 และปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์,
2535) คือ (1) การพูดเพื่อจะให้แบบอย่างทางภาษา เมื่อนักเรียนใช้คา หรือข้อความผิดหรือใช้ภาษาแม่ โดยครูจะ
พูดให้ตัวอย่างประโยคในลักษณะต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนพูดซ้า ย้า และทบทวน เพื่อให้นักเรียนได้ตัวอย่าง หรือได้
รูปแบบทางภาษาให้มากที่สุด ใช้เมื่อผู้เรียนพูดหรือใช้ภาษาไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่ได้ เช่น ออกเสียงไม่ถูกต้อง (2) การ
พูดเพื่อเสริมความ หรือต่อความของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สื่อสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อออกมาให้ได้โดยตลอด ใช้
เมื่อผู้เรียนพยายามที่จะพูดโต้ตอบ แต่พูดติดขัด และหยุดลงก่อนที่ข้อความจะเสร็จสมบูรณ์ (3) การพูดเพื่อเป็นการ
เริ่มต้นหรือให้แนวทางอันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดออกมาได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้ยิน ได้ฟัง และ
ได้อ่านมาแล้ว โดยครูจะพูดเป็นแนวทางให้ ถามคาถามทั่ว ๆ ไป และพูดเพื่อกระตุ้นให้เป็นไปตามที่คาดหวัง เช่น
Come on, Go on, Next question. ใช้เมื่อ ผู้เรียนนิ่งเงียบ การปฏิสัมพันธ์ทางวาจาขาดตอนหรือหยุดชะงัก (4)
พูดเพื่อให้นักเรียนได้ใช้กลยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การตั้งคาถาม การขยายความ การคาดคะเน และการสรุป ใช้
เมื่อต้องการให้ผู้เรียนสร้างประโยคขึ้นเอง อันจะส่งผลให้สามารถดาเนินปฏิสัมพันธ์ทางวาจาได้ต่อไป และ (5) การ
พูดเพื่อสนับสนุนให้กาลังใจ สร้างความมั่นใจ และบอกผลการปฏิบัติใช้เมื่อนักเรียนได้กระทาสิ่งหนึ่งสิง่ ใดไปแล้ว โดย
การที่ ค รูพู ด ชมเชย เช่ น Very Good, Excellent, Great พู ด ให้ ข้ อ มู ล ย้ อนกลั บ เช่ น That’s right และพู ด เพื่ อ
ยอมรับในสิ่งที่นักเรียนพูด เช่น พูดย้าข้อความของนักเรียน หรือนาข้อความของนักเรียนมากล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้
เมื่อผู้เรียนแสดงความไม่มั่นใจ
1.4 เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการและเป็นการณ์ปัจจุบันซึ่งผู้เรียนยังไม่ได้ให้ความสนใจ
เช่น ASEAN Community, Steve Job, Organic Farming และรูปแบบการเขียนนาเสนอข้อมูลในเชิงตีความซึ่ง
ผู้อ่านต้องใช้การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาและทาความเข้าใจความหมายจึงจะเข้าใจได้ดี ซึ่งผู้เรียนยังขาดพื้นฐานทาง
ภาษาที่ดีที่จะทาความเข้าใจในเรื่องคาศัพท์และโครงสร้างของประโยคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทักษะการเขียน
และการพูดซึ่งผู้เรียนต้องอาศัยความรู้ด้านไวยากรณ์ในการเขียนประโยคและแปลงประโยคจากการเขียนมาเป็น
ภาษาพูดสาหรับสื่อสาร ที่เป็นเรื่องยากสาหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนขาดการฝึกทักษะที่จาเป็นเหล่านี้ ดังนั้น ผลการ
เขี ย นจึ งขาดความถู ก ต้ อ งในการเขี ย นประโยคและค าศั พ ท์ ที่ ถู ก ต้ อ ง และการพู ด ขาดความถู ก ต้ อ งและความ
คล่องแคล่ว ซึ่งทาให้คะแนนคามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษต่า อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่า รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทั้งทักษะการอ่าน การฟัง การเขียนและการพูด ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะครบทุก
ทักษะอย่างสมบูรณ์ ผู้เรียนได้ทางานด้านภาษาเป็นอย่างมากในห้องเรียน และทาให้เกิดความคุ้นเคยกับภาษาเพราะ
ได้ฝึกทักษะภาษาในเรื่อง (Topic) เดียวครบทั้งทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน
1.5 ในการเรียนเนื้อหาแต่ละเรื่องที่ฝึกทั้ง 4 ทักษะใช้เวลาเพียง 1 วันจานวน 3 ชั่วโมง ซึ่งอาจ
ทาให้
นั ก ศึ ก ษารู้สึ ก เรี ยนเนื้ อ หามากเกิ น ไปท าท าให้ แ รงจูงใจลดลง ซึ่ งแรงจู งใจภายในเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ งในการพั ฒ นา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ปัญหาที่พบมากประการหนึ่งคือ ผู้เรียนยังขาดความกระตือรือร้นที่
จะพัฒนาความสามารถหรือทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจั ง ส่วนใหญ่มุ่งที่ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือแบบฝึกที่กาหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จมากกว่าที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง เช่น
เมื่อกาหนดให้พูดสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และให้นาเสนอทางวาจา (Oral presentation) ก็มักจะนาเนื้อหาที่
เขียนไว้มาอ่านออกเสียงมากกว่าที่จะพูดนาเสนอด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง
2. ความพึงพอใจในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสาหรับนักศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก (ˉx =4.02) โดยมีความพึงพอใจในขั้นตอนการสอนข กิจกรรมการเรียนการมีความ
น่าสนใจและทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการช่วยเหลือกของผู้สอนที่ช่วยให้พัฒนาความรูแ้ ละทักษะภาษาอังกฤษ
มากที่สุด พึงพอใจต่อความยากง่ายและปริมาณเนื้อหาในระดับปานกลาง และพึงพอใจต่อด้านอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
2.1 ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีลาดับขั้นตอนของ
งาน และมีใบกิจกรรมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเหมือนกันในทุกเรื่องที่เรียน ทาให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือ เวลาในการเรียนรู้ ส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้เรียน กล่าวคือผู้สอนใช้เวลาในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาและการฝึกทักษะประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง ที่เหลือจะเป็นเวลาสาหรับผู้เรียนในการฝึกทักษะการเขียนและการ
พูด และทาการทดสอบการพูด ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกับเพื่อนอย่างมาก โดยผู้สอนทาหน้าที่ คอยชี้แนะและ
ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ซึ่งไม่ทาให้ผู้เรียนไม่เครียด
2.2 การเสริมต่อการเรียนรู้ทางวาจาของผู้สอน ซึ่งเป็นระบบปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนฯ
น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เพราะการเสริมต่อการเรียนรู้ทางวาจาของผู้สอนมี
หลายรูปแบบและต่อเนื่อง ซึ่งช่วยผ่อนคลายความเครียดของผู้เรียนได้
2.3 กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ และให้อิสระในการฝึกฝนภาษา
ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนักศึกษาสามารถทดสอบการการพูดได้เมื่อมีความพร้ อม ซึ่งเป็นการ
ทดสอบที่ยืดหยุ่น (Dynamic assessment) ดังนั้น ผู้เรียนจึงรู้สึกไม่กดดันและมีอิสระในการเลือกวัน เวลา และ
สถานที่ในการฝึกฝนภาษา และเข้าทดสอบทักษะการพูด
2.4 นักศึกษามีความชัดเจนในเรื่องที่เรียนและทักษะที่จะพัฒนา เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวบูรณาการทักษะ ใช้เนื้อเรื่องหรือหัวข้อเดียวสาหรับการฝึกทักษะทั้ง 4 ดังนั้น นักศึกษาจึงสามารถใช้คาศัพท์
ประประโยคที่มีความคุ้นเคยจากการอ่านและการฟัง ไปใช้ในการพัฒนาหรือฝึกทักษะการเขียนหรือการพูด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จุดเน้นสาคัญที่เป็นข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดเรียงทักษะภาษาอังกฤษในการพัฒนา โดยเริ่ม
จากการพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น ไปสู่ ทั ก ษะการฟั ง การเขี ย น และการพู ด ตามความเชื่ อ ในการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ดังนั้น ควรมีการองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนที่เป็นคน
ไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
2. ในการจัดการเรียนการสอน ควรใช้ทักษะการรับรู้ (การอ่าน และการฟัง) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษา (การพูด และการเขียน) อย่างไรก็ตาม ผู้สอนอาจมีความยืดหยุ่นบ้างในครั้ง เช่น ใช้ใช้ทักษะฟัง
ก่อนการอ่าน เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนไม่ให้จาเจและท าให้การเรียนรู้ดีขึ้น ดังที่ วิก๊อตสกี้
(Vygotsky, 1978:91) ชี้ว่า การเรียนรู้แ ละพัฒนาการในตัวเด็กจะไม่ เหมื อนกับ ที่เงาเกิดกับ วัต ถุเ ท่านั้น ดังนั้น ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ จะต้องให้จัดให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชานั้น และเราไม่อาจจะ
แก้ปัญหาเรื่องพัฒนาการทางความคิดของผู้เรียนได้เพียงสูตรใดสูตรหนึ่งเพียงสูตรเดียว
3. ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีความจาเป็นต้องใช้ กระบวนการต่าง ๆ ที่สนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ซึ่ งก็ คือ องค์ ป ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ที่ ค้ น พบในงานวิจัย ครั้งนี้ ดังนั้ น อาจารย์ ผู้ส อน
ภาษาอังกฤษจึงควรใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 4 กระบวนการ คือ ขั้นตอนการ
สอนของรู ป แบบ (Syntax/Phrase) ระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Social system) หลั ก การตอบสนอง (Principle of
reaction) และระบบสนับสนุน (Support system)
3. รูปแบบการเรียนการสอนฯ ออกแบบสาหรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทั้ง 4 ทักษะโดยเริ่มจาก
ทักษะการรับรู้ (ทักษะการอ่านและการฟัง) แล้วจึงพัฒนาทักษะการใช้ภาษา (การเขียนและการพูด) ซึ่งเมื่อนาไป
ประยุกต์ใช้อาจมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่งหรือสองทักษะเป็นหลัก โดยจะจะไม่พัฒนาไปพร้อมกันทั้ง 4
ทักษะก็ได้
4. เนื่องจากในการเรียนเนื้อหาแต่ละเรื่องที่ฝึกทั้ง 4 ทักษะใช้เวลาเพียง 1 วันจานวน 3 ชั่วโมง ซึ่งอาจทา
ให้
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นักศึกษารู้สึกเรียนเนื้อหามากเกินไปทาทาให้แรงจูงใจลดลง ดังนั้น ผู้สอนอาจกาหนดเนื้อหาให้น้อยละ โดยเรียน
เนื้อหา 1 เรื่องเพื่อฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะ และใช้เวลา 2 สัปดาห์ โดยสัปดาห์แรกฝึกทักษะการอ่านและการฟัง หรือ
การอ่ากับการเขียน และสัปดาห์ถัดไปฝึกทักษะการเขียนและการพูด หรือการฟังกับการพูด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยต่อเนื่องโดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในลักษณะบูรณาการทักษะ
และปรับงาน (Task) ต่าง ๆ ในกิจกรรมการสอนแต่ละขั้นตอน และปรับเนื้อหาให้น่าสนใจและเหมาะสมกับระดับ
ของผู้เรียน
2. ควรท าการศึก ษาเปรียบเที ยบผลการใช้รูป แบบการเรีย นการสอนภาษาอั งกฤษเชิงบูรณาการกั บ
รูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น ทาการเปรียบเทียบทักษะทั้ง 4 และ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ชัดเจนยิ่งขี้น
3. ควรมีการนากระบวนการวิจัยและผลของการวิจัยไปศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในระดับอื่น ๆ
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Abstract
The objectives of this study were 1) to investigate Karen cultures at Banphadeh through
the tales, 2) to interpret the relationship of community development on the basis of Karen
cultures at Banphadeh and 3) to synthesize a model of community development on the basis of
Karen cultures at Banphadeh, Maesot, Tak Province. The research informants were 8 people of
the elderly persons and scholars, purposively selected through these instruments; In-depth
Interview, Participant Observation and Content Analysis on Karen cultures that link to the
community development. The findings shown that; 1) the cultures of Karen community at
Banphadeh were consisted of spoken language and belief, conducted in chronological order are
appeared in the manner of the social interaction of living being’s coexistence and / or between
non-living thing (spirit), 2) the traditional approach through “legend” was the model of
production systems, value system, and relationship system in order to fulfil the “human”
progress both in quality and morality, and 3) peroration in the way of life based on traditional
beliefs have affected on the spiritual value system. It has led the human to the development of
material and mentality in the aspect of the relationship structure of economic, social, and
political in holistically.
Keywords: Community Development / Culture / Karen Community
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ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ผลพวงของการพัฒนาที่ผ่านมาจะเน้นไปที่กระบวนการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อม
ทั้งมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเชิงเดียวหรือเน้น เพียงมิติเดียว นั่นคือ “การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ ” โดยเร่งรัด
การใช้ทรัพยากรจากทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่บนดิน และใต้ดิน จึงเป็นเหตุให้มีการขยายพื้นที่ (บุกรุกพื้นที่ป่า)
ตลอดจนรวมถึง การพั ฒ นาปรับ ปรุงสายพั นธ์ พื ชและสั ตว์ เพื่ อ ใช้ในภาคเกษตรและอุต สาหกรรม ท าให้ ม นุ ษ ย์
กลายเป็นผู้บริโภคที่สาคัญในวิถีวัฒนธรรม ที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลผลิต มีการ
เคลื่อนย้ายธาตุอาหารและพลังงานในรูปของมวลชีวภาพออกไปจากระบบอย่างต่อเนื่อง เกิดการยอมรับ และปฏิบัติ
ตามจนเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เรียกว่า “วัฒนธรรมของที่คิดว่าตนเองเป็นผู้เจริญ ” พร้อมกับสร้างปัญหาขึ้นใหม่
เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จนทาให้กลไก การควบคุมตัวเองของธรรมชาติถูกทาลาย อาจกล่าวได้ว่า
พฤติกรรมดังกล่าวของมนุษย์เป็นกระบวนการที่เป็นโลกวิสัยทางวัตถุนิยมอย่างสุดโต่ง รวมทั้งเน้นความเป็นปัจเจก
บุคคลนิยมที่ขัดแย้งต่อธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นเหล่าในลักษณะครอบครัว และชุมชน
ขณะเดียวกันก็ทาลายความสัมพันธ์อย่างมี ดุลยภาพระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิง
การทาความเข้าใจถึงสัมพันธภาพระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ในวิถีวัฒนธรรมกับกระบวนการ
คิดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ชีวิตในลักษณะพึ่งพาและผูกพันกับธรรมชาตินานนับพันปี จะต้องเริ่มต้นด้วยวิธี
การศึกษาแบบองค์รวมและรอบด้าน เพื่อทาความเข้าใจกับ วิถีวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ประเพณี ความเชื่อ
พิธีกรรม และคติพื้นบ้าน ตลอดรวมถึงวิธีคิดและการใช้เหตุผลในลักษณะที่แตกต่างไปจากวิธีคิดแบบที่เราคุ้นเคย
จากการศึกษาวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ของชนกลุ่มต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละ
กลุ่มมีการตีความเข้าใจสภาพแวดล้อมธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ความเข้าใจเหล่านี้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในองค์
ความรู้ของท้องถิ่นด้านอาหารและยา ตลอดรวมถึงวิถีผลิต ที่ให้ความสาคัญกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่
แสดงถึงสั ม พัน ธภาพอันลึกซึ้ งระหว่างคนกับ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว มนุ ษย์จึงมิ ได้เป็ นเพียงผู้ใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติเท่านั้น หากแต่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาด้วยการใช้ประโยชน์ด้วยความอ่อนน้อม ตระหนักรู้ในคุณ ค่า
พร้อมตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติไปพร้อมกัน
การตระหนักรู้ในคุณค่า และตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการในวิถีดารงอยู่
ของตนเอง ไม่ว่ามนุษย์จะคิดอะไร ปัจจัยที่มากระตุ้นความคิดก็มาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั้งสิ้น ในแง่
ของสั ง คมวิ ท ยานั้ น จั ด ว่ า เป็ น การอยู่ ร่ ว มกั น ของสั งคมมนุ ษ ย์ และปรากฏการณ์ ท างสั ง คมทั้ ง นี้ ยั ง รวมถึ ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานความคิด ความเชื่อของชาวบ้าน นอกจากนี้ข้อมูลทาง
วัฒนธรรมของสังคมยังคงต้องอาศัยของมูลคติชนวิทยาเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กันจนบางครั้งแยก
จากกันไม่ออก กล่าวคือ “คติชาวบ้าน” ซึ่งเป็นกระจกส่องสังคมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 3 ประการ คือ ความคิด การ
กระทา และผลของการกระทา เป็นการสะท้อนสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนในรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามบริบทเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนอาศัยอยู่ จะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ และเมื่อได้รับ
การยอมรับปฏิบัติตามกันในรูปแบบเดียวกันจนเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า “วิถีวัฒนธรรม”
“วิ ถี วั ฒ นธรรม” เป็ น มุ ม มองทางมานุ ษ ยวิ ท ยาที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพ ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการทาความเข้าใจกับวิธีคิด จักรวาลวิทยา การจัดระบบ และการจาแนกแยกแยะ
ธรรมชาติแวดล้อมมนุษย์แต่ละกลุ่ม ชาติพันธุ์ มุมมองดังกล่าวให้ความสาคัญ กับมิติทางวัฒนธรรมในการจัดการ
ทรัพยากร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิต และวิถีดารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้บริบทของวิถีวัฒนธรรม บน
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่แปรเปลี่ยนอย่างเป็นพลวัต (ขนิษฐา จิตชินะกุล, 2545 : 12 ; นิวัติ เรือง
พานิช, 2542 : 27 ; นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550 : 16 ; ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย, 2547: 1-28 ; นิ
วัติ เรืองพานิช, 2542 : 8-27 และ ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554 : 207)
วิถีวัฒ นธรรมของกลุ่มชาติพั นธุ์ จะใช้คติชนวิท ยามาเป็ นฐานแห่งอานาจทางศีลธรรม เพื่ อการออก
กฎเกณฑ์ และกฎจารีตในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของผีขุนน้า ความเชื่อในเรื่อง
อานาจศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะในป่า ก่อเกิดประเพณีการใช้ป่าอย่างยาเกรง ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ใ นป่า ความเชื่อ
เหล่านี้ได้ตกผลึก กลายเป็นพื้นฐานทางศีลธรรม เกี่ยวโยงโดยตรงกับสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสถาบัน
ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่พึ่งตนเองได้อย่างมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ถือเป็นรากเหง้าที่ฝังตัวอยู่ในวิถีวัฒนธรรมที่
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เข้มแข็ง กล่าวคือ ความมี น้าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของนักคิดสานักหน้าที่นิยมเชื่อว่า
ขนบธรรมเนียม สถาบัน หรือลักษณะท่าทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนชาติพันธุ์ล้วนกาเนิดจาก “ตานาน” ที่สื่อ
ให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในสังคม
บทบาทหน้าที่ในสังคม คือ สิ่งที่ช่วยให้มนุษย์แสดงธรรมชาติหรือลักษณะสาคัญออกมาได้อย่างสมบูรณ์
เป็นที่ พึงพอใจหรืออาจจะใช้เป็นสิ่งป้องกันไม่ให้มนุษย์ทาลายสังคมของมนุษย์เอง โดยมีวัฒนธรรมทีจ่ ะทาหน้าที่
ส่งเสริมให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุล ด้วยกระบวนการควบคุมการจัดการในระดับผู้ผลิต ถ้าผู้ผลิตอยู่ในสภาพ
สมบู ร ณ์ ย่ อ มช่ ว ยให้ ร ะดั บ ชี วิ ต อื่ น ๆ สมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย เปรี ย บเสมื อ นวิ ถี ห ลั ก ที่ ม นุ ษ ย์ ป รั บ ให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อม และยังให้ความหมายสาหรับชีวิตด้วย อนึ่งวัฒนธรรมสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่ทาให้
มนุษย์สามารถสร้างสานึกเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัว เนื่องจากวัฒ นธรรมสร้างสรรค์ทุกสิ่งในชีวิตให้ง่ายขึ้น โดยที่มี
เหตุผลสาคัญหลักๆ อยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก วัฒนธรรมให้ความหมายต่อเหตุการณ์วัตถุตา่ งๆ และผู้คนทาให้
โลกกลายเป็นสถานที่ลึกลับน้อยลง ประการที่สอง วัฒนธรรมทาให้ชีวิตมีความสับสนน้อยลง และทาให้กลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงสามารถรักษาประเพณีแบบดั้งเดิมได้อย่างสมดุล (จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีววิต, 2551 : 39-40 ; ปฐม
หงส์สุวรรณ, 2550 : 15 ; ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2547 : 15-21 และสุเทพ สุนทรเภสัช, 2548 : 22)
กะเหรี่ยงในสังคมประเพณี (Traditional Societies) มีพิธีกรรมทีเ่ ป็นการ “รวมพลัง” ของคนในสังคม การ
ประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งทาให้สมาชิกในสังคมรู้สึกมั่นคง อบอุ่น และเห็นถึง “ความเป็นพวกเดียวกัน” และพิธีกรรม
ยังเป็นกลไกในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชน นอกจากนั้นพิธีกรรมยังทาหน้าที่สาคัญในการช่วยให้มนุษย์มีความมั่นคง
ทางใจมีความสบายใจขึ้น อย่างไรก็ดีพิธีกรรมอันเนื่องด้วยการผลิต ที่เคารพสรรพสิ่งในธรรมชาติ มักเกี่ยวกับการร้อง
ขอและวิงวอนให้อานาจเหนือธรรมชาติเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ไม่มั่นใจ และมักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน กล่าวคือ
เป็นการดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในด้าน การผลิตของครัวเรือนในหมู่บ้าน หรือการเพิ่มขึ้นของสัตว์เลี้ยง
ต่าง ๆ หรือจัดขึ้นเมื่อชีวิตของกลุ่มคนตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ดังนั้นพิธีกรรมจึงมีขึ้นตามรอบปฏิทินในแต่ละเดือน เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนและเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคนกับธรรมชาติ
(เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551 : 16 ; ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546 : 119 ; เพียรพร ดีเทศน์, 2548 : 83 ; ยศ สันต
สมบัติ, 2551 : 26 -27 ; ศิริพร ณ ถลาง, 2552 : 364-365 และ สรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2547 : 112)
ในประเด็นนี้ ภาณุเดช เกิดมะลิ, (2552 : 29) กล่าวว่า คนกะเหรี่ยงเชื่อว่าธรรมชาติมีสิ่งคุ้มครอง “ซ่งทะ
รี” คือ เจ้าแห่งแผ่นดิน “รุกขจือ” คือ เจ้าแห่งต้นไม้ “โพ่ตุกุ๊” คือ เจ้าแห่งสายน้า “พิบือโหย่” คือ เทพแห่งต้นข้าว
มนุษย์ไม่ใช่เจ้าของธรรมชาติแต่เป็นผู้มาหยิบยืมธรรมชาติเอาไปใช้ ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้เป็นที่มนุษย์จับ
จองได้ มนุษย์เป็นเพียงผู้มาขอใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเคารพ ตอบแทนบุญคุณด้วยความพอดีและเพียงพอ
ต่อการยังชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย เครืออินต๊ะ (2540 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ผลการศึกษาพบว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยงมี ความเกี่ยวข้องกับ วิถีวัฒนธรรม ในด้านการตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเกษตรกับ
ทรัพยากรป่าไม้ และการดารงชีวิตของชุมชน และยังพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มี 2 ปัจจัย
กล่าวคือ ปัจจัยแรก ได้แก่ ปัจจัยภายในซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของคนกะเหรี่ยงที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ได้แก่ การประกอบอาชีพ ความเชื่อ และระบบเครือญาติ ส่วนปัจจัยที่สอง ได้แก่ ปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้
คนกะเหรี่ยงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร กฎระเบียบที่ยึดปฏิบัติในชุมชน การตั้ง
หน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาในชุมชน และกฎหมายของรัฐที่ห้ามตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของระบบสังคมกับ วิถีวัฒ นธรรมจะต้องทาหน้าที่
ประสานสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ระบบวัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดค่านิยมของสังคม และระบบสังคมเป็นตัวกาหนด
วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายของค่านิยม ดังนั้นการผลิตซ้า ปรับเปลี่ยน หรือสร้างอุดมการณ์อานาจขึ้นมาใหม่ใน
บริบทของชุมชนกะเหรี่ยง (ปง่า -เก่อ-ญอ)
ที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์ทางสังคมอย่างจาเพาะเจาะจงในการ
ปกป้องสิทธิตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท่ามกลางสภาวะขัดแย้ง ดังนั้น วิถี
วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนกลยุทธ์ในวิถีดารงอยู่ (Viability) ที่เกิดจากสานึกร่วม และมีความหมายต่อปัจเจกชนใน
การแสดงออกของความมีตัวตนบนพื้นที่
คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ ตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ (The Historical Method) และมุ่ ง อธิ บ ายพฤติ ก รรม และปรากฏการณ์ ท างสั ง คม เพื่ อ หา
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ความสัมพันธ์ของการพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง เป็นการศึกษาเหตุการณ์ วิวัฒนาการต่างๆ ทางวิถี
ความเชื่อแบบดั้งเดิม (ภาพอดีต) เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกลไกต่างๆ ทางสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธ์ใน อนาคตได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ จากคาจากบอกเล่า
2. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ
3. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก
ขอบเขตการวิจัย
คณะผู้ วิจั ย ได้ ก าหนดขอบเขตการวิจั ย ออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แ ก่ 1) ขอบเขตกลุ่ม บุ ค คลผู้ ให้ ข้ อ มู ล 2)
ขอบเขตด้านเนื้อหา 3) ขอบเขตด้านพื้นที่ และ 4) ขอบเขตด้านเวลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ บุคคลผู้ให้ข้อมูล
1.1 การศึกษาวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากคาบอกเล่า
ประชากร ได้แก่ ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จานวน 310 ครัวเรือน ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
บุคคลผู้ให้ ข้อมูล จานวน 8 คน เป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ ข้อมูลสาคั ญ
(Key Informants) ในระดับบุคคล (Individual Unit of Analysis) ได้แก่ ผู้อาวุโส และปราชญ์ ที่ยินดีและเต็มใจให้
ข้อมูล
1.2 ตัวแปร
1.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ วิถีวัฒนธรรมกะเหรีย่ ง
1.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาชุมชน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ศึกษาวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะแบบดั้งเดิม โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (The
Historical Method) และสรุปบทเรียน ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์
ในวิถีดารงอยู่ของชุมชน
2.2 อธิบายความสัมพันธ์การพัฒนาชุมชน บนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง ดังนี้
2.1.1 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบสังคม และหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว
(Adaptation) 2) การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) 3) การบูรณาการ (Integration) และ 4) การรักษาแบบ
แผน (Latency or Pattern Maintenance)
2.2.2 อธิบายความสัมพันธ์ของการพัฒนา “การพัฒนาคน” ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1)
ด้านวัตถุ (รูปธรรม) และ 2) ด้านจิตใจ (นามธรรม) ในลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง บนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง
2.2.3 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
คณะผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เกณฑ์ 1) เป็นชุมชนกะเหรี่ยง
ที่ อ ยู่ ในระหว่ างสั งคมเมื อ งกั บ สั งคมชนบท 2) มี วิถี วั ฒ นธรรมแบบดั้ งเดิ ม กล่ า วคื อ มี ค วามเชื่ อ (วิญ ญาณ) มี
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ “ปง่า-เก่อ-ญอ”
3. ขอบเขตด้านเวลา คณะผู้วิจยั ใช้เวลาดาเนินการวิจัยเป็นเวลา 12 เดือน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
วิถวี ัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ
ระบบผลิต
ระบบคุณค่า
ระบบความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์

การพัฒนาชุมชน
พัฒนาคน (วัตถุ/จิตใจ)
เศรษฐกิจ
สังคม
การเมือง

การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เป็ นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย ได้แบ่ งขั้น ตอนของการวิจัยออกเป็ น 3 ขั้น ตอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาศึกษาวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ จากคาจากบอกเล่า
ขั้นตอนที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ
ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ
ขั้นการศึกษาวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ จากคาจากบอกเล่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็ น การศึ ก ษาตามหลั ก สั ง คมวิ ท ยา โดยวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ (The Historical Method)
เกี่ยวกับเหตุการณ์ วิวัฒนาการต่างๆ ทางวิถีวัฒนธรรมภาพอดีต ทาให้ทราบถึงสาเหตุของความเป็นมาของกลุ่มชาติ
พั น ธุ์ ก ะเหรี่ ย ง เป็ น การวิ จั ย แบบมี ส่ วนร่ ว มกั บ ชุ ม ชน (Community Education Participation : CEP) โดยให้
สมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและเก็บข้อมูลวิถีวัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาในรูปของระบบผลิต ระบบ
คุณค่า และระบบความสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ขั้นการสร้างเครื่องมือ
1.1.1 ผู้วิจัยร่างประเด็นการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อคาถามในประเด็นวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้าน
พะเด๊ะฯ ที่ปรากฏออกมาในรูปของระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ที่มีความเชื่อมโยงในกิจกรรม
ของวิถีดารงอยู่ของชุมชนอย่างเป็นองค์รวม ขณะเดียวกันก็เปิดกว้างสาหรับประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสนทนา
กลุ่มทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อการพัฒนาชุมชน
1.1.2 นาแบบสัมภาษณ์ที่ร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ตรวจสอบโครงสร้างด้านเนื้อหา
และภาษา ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 2) ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน และ 3) ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
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1.2 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมไม่
สมบู รณ์ เป็ น หลัก ในการเก็ บ ข้อ มู ล โดยผู้วิจั ยเข้ าไปร่วมและมี ส่วนในกิ จกรรมบ้ างตามที่ เห็ น สมควร เพื่ อ สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวว่ากาลังถูกสังเกต
1.3 วิธีการและหลักการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใช้ “ล่าม” ที่มีความรู้ และมีความชานาญใน
ภาษากะเหรี่ยง เข้าร่วมจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มบุคคลสาคัญ (Key Informants)
1.4 ใช้เทคนิคในการช่วยเก็บข้ อมูล คือ แผนที่ความคิด (Mind Map) ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจใน
ความซั บ ซ้ อ นต่ า งๆ ของวิ ถี วั ฒ นธรรมกะเหรี่ ย ง และเห็ น ความส าคั ญ ของการจ า ว่ า มี ลั ก ษณะเชื่ อ มโยงกั บ
กระบวนการทางานของสมองที่มีลักษณะเหมือนกิ่งก้านขยายเชื่อมโยงแตกต่างไปอย่างทั่วถึง
1.5 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล
ซึ่งพิจารณาในเรื่องของเวลา สถานที่และบุคคลที่ให้ข้อมูลนั้น ๆ ถ้าต่างเวลา ต่างสถานที่ ต่างบุคคลแล้วได้ข้อมูล
เหมือนกันหรือไม่ หากได้ข้อมูลเหมือนกันแสดงว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
1.6 สรุป ประวัติ ศ าสตร์และวิถี วัฒ นธรรมชุ ม ชนต่ อปรากฏการณ์ ที่ พ บพร้อ มน าส่ งให้ ผู้ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก
1. อธิบายความสัมพันธ์ของการพัฒนาชุมชน บนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
“การพัฒนาชุมชน” พิจารณาการพัฒนาคนด้านวัตถุ (รูปธรรม) และจิตใจ (นามธรรม) ในลักษณะโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. การตรวจสอบข้อมูล ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา จานวน 3 คน ตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านเนื้อหา เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
3. สรุปความสัมพันธ์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก
ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
1. ใช้เทคนิคสังเคราะห์ด้านเนื้อหา กล่าวคือ พิจารณาหาความเกี่ยวโยงของปรากฏการณ์ ต่างๆ หาค่า
คาอธิบายและการสร้างข้อสรุป เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาชุมบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. นาผลการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จานวน 3 คน (ตามข้อ 1.1.2) เพื่อตรวจความถูกต้อง
ของการศึกษาข้อมูลเชิงเนื้อหาของ
3. นารูปแบบการพัฒนาชุมบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ นามาปรับปรุง และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
3.1 เผยแพร่ผลงานไปสู่ องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด เครือข่ายกะเหรี่ยง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบจังหวัดตาก
3.2 บทความทางวิชาการระดับพื้นที่ และระดับประเทศ
สรุปผลการวิจัย
1. วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ จากคาจากบอกเล่า คณะผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ คาว่า “วิถี
วัฒนธรรมกะเหรี่ยง” หมายถึง กระบวนการทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปง่า -เก่อ-ญอ) ที่ได้ผ่านการสรุป
บทเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย วิธีคิด วิธีการ และวิธีทา บนพื้นฐานของ “ตานาน” จากคาบอกเล่า และปรากฏออกมา
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ในรูปของระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ซึ่ งมีความเชื่อมโยงในกิจกรรมของวิถีดารงอย่างเป็นองค์
รวม พบว่า
เดิมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนั้นมีความเชื่อในเรื่องของความเป็นเจ้าของในสรรพสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ (ดิน
น้า ป่า และสัตว์) ผ่านกระบวนการทางพิธีกรรม เพื่อขอร้องให้อานาจเหนือธรรมชาติ (วิญญาณ) ดลบันดาลให้พืช
พรรณธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการยอมรับในอิทธิฤทธิ์อานาจของสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการกระทาของ
คน เป็นการแสดงออกถึงซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอานาจเหนือธรรมชาติ เป็นกระบวนการทางสังคมที่เชื่อมโยง
ถึง “ตานาน” เรื่อง “สมุดทอง” เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิถีผลิตแบบดั้งเดิม จากคาบอกเล่า ดังนี้
“เดิมทีนั้นมนุษย์มีพี่น้องเพียง 3 คน คนแรกเป็นกะเหรี่ยง (พี่คนโต) คนกลางเป็นแขก (ก่อหล่า) และคน
สุดท้องเป็นฝรั่ง (ก่อหล่าวา) ครั้งพระเจ้าเสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเสด็จกลับ จะมีไดโนเสาร์
กะเหรี่ยง ก่อหล่า และควายตามไปส่ง ในขณะที่เดินทางไปส่งนั้น ควายเกิดร้อนขึ้นมาก็เลยแวะลงอาบน้าในแม่น้า
จนเพลิน พระเจ้าจึงเสด็จต่อไป และได้ฉีกผ้าจีวรทิ้งไว้ที่ต้นกล้วย ควายสาคัญผิดคิดว่าพระเจ้ายังคอยอยู่จึงได้เล่นน้า
ต่อไป และเมื่อขึ้นจากแม่น้าไม่พบพระเจ้า ควายจึงโมโหไล่ขวิดจีวรที่อยู่กับต้นกล้วย ทาให้ควายเห็นสีเหลือง (แดง)
จึงต้องไล่ขวิดจนปัจจุบัน
แขก (ก่อหล่า) ก่อนที่เดินทางไปส่งพระเจ้า ในขณะนั้นกาลังทางานอยู่ไม่ได้เตรียมตัว ด้วยความเร่งรีบ
กลัวจะตามไปส่งพระเจ้าไม่ทัน จึงไม่ได้อาบน้าและไม่ใส่เสื้อ เลยทาให้ตัวดา และมีกลิ่นฉุนจนถึงทุกวันนี้
เมื่อส่งเสด็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าได้มอบสมุดทองให้ 1 เล่ม ให้กับกะเหรี่ยงและฝากด้ายหนึ่ง
หลอดมาให้แมงมุม เพื่อไว้สร้างบ้านและหาอาหาร ส่วนแมงมุมนาเอาด้ายหลอดนั้นมาสร้างบ้าน และเมื่อถึงเวลา
อาหารจะมาหาเองโดยไม่ต้องออกไปหากินนอกบ้าน
ส่วนสมุดทองที่พระเจ้ามอบให้แก่กะเหรี่ยง ครั้งเมื่อกลับถึงบ้านกลัวน้องคนเล็ก (ฝรั่ง) จะเห็น สมุดทอง
และขโมยไป จึงได้เอาหนังสือทองซ่อนไว้ที่ใต้เปลือกตาก่อนเดินทางกลับบ้าน เมื่อเข้าถึงบ้านน้องคนเล็ก ถามว่า
“พระเจ้าได้มอบอะไรมาเป็นของขวัญ” กะเหรี่ยงตอบว่า “ไม่ได้มอบอะไร” น้องคนเล็กไม่เชื่อ จึงหลอกให้กะเหรี่ยง
ซึ่งเป็นพี่คนโตกินเหล้าจนเมา เมื่อกะเหรี่ยงเมาจนนอนหลับ น้องคนเล็กได้ค้นตามตัวและเสื้อผ้าแต่ก็ไม่พบอะไร
ส่วนลูกชายของกะเหรี่ ยงเห็นพ่อนอนหลับไปนานกลัวพ่อว่าจะตาย เลยใช้มือเปิดดูเปลือกตาของพ่อ ปรากฏว่า
“สมุดทอง” ได้ไหลออกจากเปลือกตา เมื่อน้องคนเล็กเห็นก็เลยเอาสมุดทองและนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาบ้านเกิดของ
ตนเอง ทิ้งให้กะเหรี่ยงต้องอยู่กับวิถีแบบดั้งเดิม จนถึงปัจจุบัน และสาหรับวิถีดั้งเดิมที่มีความเกี่ยวโยงกับระบบผลิต
ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ดังนี้
1.1 ระบบผลิ ต ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ก ะเหรี่ ย ง มี ค วามเชื่ อ มโยงถึ ง วิ ถี ค วามเชื่ อ แบบดั้ งเดิ ม มี
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ทั บ ซ้ อ นระหว่ า ง คน ธรรมชาติ และวิ ญ ญาณ มี การแสดงออกถึ งพฤติ กรรมที่ มี ความหมาย
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ ในการประกอบพิธีกรรม และระบบผลิตยัง
เกี่ยวข้องกับพิธีเลี้ยงผีหัวฝาย และพิธีเรียกข้าวที่ถูกนกกิน ดังนี้
1.1.1 พิธีเลี้ยงผีหัวฝาย “ลื้อทีบอก่อ” เป็นพิธีกรรมในระดับชุมชนที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จาก
ฝายเดียวกันมี “ทีบอโคะ” เป็นผู้นาในการทาพิธีเลี้ยงผีหัวฝาย ซึ่งจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นโดยการคัดเลือกคนใน
ครอบครัวหรือเพื่อนบ้านที่มีความสะดวกในการเป็นผู้ประกอบพิธีลื้อทีบอนี้ เนื่องจากพิธีเกี่ยวกับพื้นที่ทาไร่ทานา จะ
ทากันประมาณ 5-6 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนลงมือไถ่จนกระทั้งถึงเก็บเกี่ยวเข้ายุ้งฉาง ผู้ที่จะประกอบพิธีนี้จะต้องเป็น
คนเดียวกันทุกครั้งในแต่ละรอบปี พิธีนี้จะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี หรือก่อนลงมือเพาะปลูก โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่ออ้อนวอน ขอร้องให้ทีกะจ่า (เจ้าแห่งน้า) และกอกะจ่า (เจ้าแห่งดิน) เข้ามาดลบันดาลที่นา
บริบูรณ์ด้วยน้าและให้มีข้าวอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตเพียงพอไว้กินได้ตลอดฤดูกาล
ก่อนเริ่มพิธี ชุมชนจะทาการหมักเหล้า 3 วัน แล้วนามาต้มในระดับครัวเรือน (ปัจจุบันชุมชนได้
ซื้อเหล้าจากร้านค้าที่มีวางขายอยู่ ตามร้านค้าแทน) ซึ่งเครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ เหล้า แก้ว ไก่ เทียน หมากพลู บุหรี่
อย่างละ 2 ชุด มาไหว้ทีกะจ่า (เจ้าแห่งน้า) และกอกะจ่า (เจ้าแห่งดิน) อย่างละหนึ่ง เมื่อเริ่มพิธี ทีบอโคะจะทาการฆ่าไก่คู่
แรกซึ่งเป็นไก่ของทีบอโคะก่อนด้วยวิธีเชือดคอ และตามด้วยไก่ของผู้เข้าร่วมทุกคน สาหรับเนื้อไก่ที่ถูกฆ่าแล้วจะ
นาไปประกอบอาหารไว้สาหรับเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกคน (กินเลี้ยงกัน) และสิ่งสาคัญที่สุดของพิธีกรรม คือ ห้ามมิให้
แก้วหรือขวดแตกถือว่าไม่เป็นมงคล ต้องเริ่มพิธีตั้งแต่ต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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1.1.2 พิ ธี เรี ย กข้ า วที่ ถู ก นกกิ น “แสกท้ อ บื อ ส้ า ” และ พิ ธี ส่ งนกกั บ บ้ า น “เซอท้ อ โท้ ” เป็ น
พิ ธี ก รรมในระดั บ ครัว เรือ น มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งของสั ต ว์สั ญ ลั ก ษณ์ “นกโท้ ปี ค า” ซึ่ งปรากฏออกมาในรู ป ของ
“ตานาน” โดยวิธีมุขปาฐะ (Oral Tradition) จากคาบอกเล่า ดังนี้
“ชาวนาคนหนึ่งได้ปลูกข้าวในแปลงนาของตนเองที่อยู่ไกลจากบ้าน ครั้นเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว
ข้าว ชาวนาก็ทาการเก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกับนาข้าวเปลือกที่ได้มากองรวมกันไว้ในแปลงนาของตนเอง เพื่อที่จะนาไป
เก็บไว้ในยุ้งฉางที่บ้านต่อไป ในระหว่างที่ชาวนาผู้นั้นกาลังขนข้าวเปลือ กกลับบ้านอยู่นั้น มี “นกโท้ปีคา”ตัวหนึ่งร้อง
ขึ้น และการร้องของนกแต่ละครั้งได้ทาให้เมล็ดข้าวที่อยู่ในปากของนกนั้นได้ไหลออกมารวมอยู่ที่กองเมล็ดข้าวของ
ชาวนาด้วย ทาให้ข้าวที่กองอยู่นั้นได้เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนชาวนาขนข้าวกลับบ้านเท่าไรก็ไม่หมด แม้จนใกล้
ค่าแล้วข้าวก็ยังไม่หมดเสียที ด้วยความโมโหเขาจึงได้ฆ่านกตัวนั้นเสีย จากนั้นเขาจึงได้ขนข้าวเปลือกเหล่านั้นกลับ
บ้านจนหมดสิ้น
ในปีต่อมาชาวนาผู้นั้นได้กลับไปทานาอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณเดิม ซึ่งหลังจากได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจึงได้นามากองรวมกัน ปรากฏว่าเมล็ดข้าวที่ได้ในปีนี้น้อยและไม่พอกิน การที่ตนเองได้ข้าวน้อยในปีนี้
นั้น ทาให้ชาวนานึกถึง “นกโท้ปีคา” ซึ่งเสียงร้องของนกที่ร้องออกมาแต่ละครั้งนั้นได้เพิ่มจานวนเมล็ดข้าวให้กับ
ตนเอง ในปีนี้ตนเองไม่ได้ยินเสียงร้องของนก เป็นเพราะว่าตนเองได้ฆ่า “นกโท้ปีคา” ตายไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา
ชาวนาผู้นั้นจึงได้ทาพิธีเรียก “นกโท้ปีคา” ขึ้น เพื่อให้ “นกโท้ปีคา” กลับมาหาตนเอง และเสียงร้องของ “นกโท้ปี
คา” จะทาให้ตนเองมีเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น และหลังจากที่ชาวนาขนเมล็ดข้าวเก็บที่ยุ้งฉางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวนาก็จะ
ทาพิธีส่ง “นกโท้ปีคา” ให้กลับบ้านด้วยความปลอดภัย”
“ตานาน” เรื่อง นกโท้ปีคา ที่สามารถเพิ่มจานวนเมล็ดข้าวได้นั้น แสดงให้เห็นว่า ตานาน คือ
เรื่องเล่าที่ต้องการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ ได้เข้าใจ เป็นการอธิบาย เหตุผลที่มาของการประกอบพิธี และเป็น
การยอมรั บ ในอ านาจเหนื อ ธรรมชาติ และถื อ เป็ น ตั วแทนของความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และยอมรับ ว่า “นก” คื อ สั ต ว์
สัญลักษณ์ที่มีอานาจ เป็นเทพแห่งข้าว นอกจากนี้บรรพบุรุษของชาวกะเหรี่ยง มีความเข้าใจเรื่องของการอยู่ร่วมกัน
กล่าวคือ การที่นกมากินข้าวในนาจะกินแมลงไปด้วย และทาให้แมลงไม่กล้าลงมาในนาเพราะมีนกอยู่ การที่ชาว
กะเหรี่ยงแบ่งปันข้าวให้นกได้กินบ้าง เหมือนเป็นกุศโลบายที่จะให้นกได้ช่วยกินแมลงต่าง ๆ และขับไล่แมลงที่จะมา
รบกวนพืชพันธุ์ของตนเอง
1.2 ระบบคุณ ค่า หมายถึง กระบวนการให้ ความหมาย และความสาคัญ ของพฤติ กรรมทาง
กิจกรรมกับความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติ (ผี) อันมีผลต่อการจัดระเบียบของความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยึดโยง
ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมในพิธีกรรมต่างๆ ที่ชุมชนคิดค้น กาหนด รักษาและสื บทอด
ดังนี้
1.2.1 เจดีย์ทราย เป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับในอิทธิฤทธิ์อานาจที่มิได้เกิดจากการกระทา
ของมนุษย์ ให้มาปกป้องคุ้มครองคนกะเหรี่ยงให้ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีงาม หรือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เป็นการสร้างศูนย์
รวมในการยึดเหนียวจิตใจ และมีการถ่ายทอดเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เชื่อมโยงถึง “ตานาน” การสร้างเจดีย์ทราย
แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธี “มุขปาฐะ” จากคาบอกเล่า ดังนี้
“เดิม ปู้นา เป็นหมอเสี่ยงทายชาวกะเหรี่ยงที่สามารถทานายได้อย่างแม่นยา ปลูกบ้านอยู่ที่นอก
หมู่บ้าน อยู่มาวันหนึ่งได้มีเด็กผู้ชาย ซึ่งเป็นลูกของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านมาเที่ยวหา ปู้นาเห็นลักษณะท่าทาง และ
รูปร่างของเด็ก ก็ทานายว่า “เด็กชายคนนี้ จะต้องถูกฟ้าผ่าตายภายในวันนี้อย่างแน่นอน” จึงได้ไล่เด็กกลับบ้านไปหา
พ่อแม่ เพราะเกรงว่าถ้าหากเด็กถูกฟ้าผ่าตายที่บ้านของตนเอง กลัวจะมีความผิด
ขณะที่เด็กเดินทางกลับบ้านในตอนกลางวัน ได้เกิดพายุและฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นระหว่างทาง
เด็กจึงได้หยุดเล่นน้าฝนตามประสาความเป็นเด็กที่หาดทราย และได้ปั้นทรายเป็นกองสูงมียอดแหลม (รูปทรงกรวย)
ต่อมาเด็กได้นายอดของต้น “พอตะมี” (เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อนมีลักษณะเหมือนกับต้นหว้า) มาปักที่ตรงกลางยอด
ของกองทราย จากนั้นจึงก้มตัวลงกราบ 3 ครั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เด็กจึงเดินทางกลับบ้านของตนเอง ทันใดนั้นเอง
พายุและฝนฟ้าคะนองได้สงบลงอย่างน่าอัศจรรย์
วันต่อมาเด็กได้เดินทางกลับมาที่บ้านของปู้นาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปู้นาเห็นเด็กจึงตกตะลึงที่เด็ก ไม่
ตายตามคาทานายของตน จึงได้สอบถามเด็กว่า “ในระหว่างที่เจ้าเดินทางกลับบ้านนั้น ไปทาอะไรมา” เด็กจึงเล่าให้ปู้นา
ฟังว่า “ระหว่างทางนั่น ตนเองได้ปั้นทรายเป็นกองสูงมียอดแหลม และนายอดของต้นพอตะมีมาปักไว้ตรงกลางของ
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กองทราย แล้วก้มตัวลงกราบ 3 ครั้ง” เมื่อได้ฟังดังนั้น ปู้นาจึงได้เสี่ยงทายต่อไปว่าชาวกะเหรี่ยงที่สร้างบ้านเรือนอยู่
จะต้องมีการสร้างเจดีย์ทรายขึ้นไว้ในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการปกป้องภยันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่มองไม่เห็น
หลังจากนั้นเป็นต้นมา ปู้นาได้สั่งให้ชาวกะเหรี่ยงที่สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
สร้างเจดีย์ทรายขึ้นในหมู่บ้าน เพื่ออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาปกป้องคุ้มครอง และป้องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคน
ในหมู่บ้าน และจะต้องทาการเซ่นไหว้ทุกปีในเดือนเมษายน”
1.2.2 พิธี “เอาะ-แขง่ะ” หมายถึง “พิธีเซ่นไหว้บรรพชน”เป็นพิธีกรรมที่มีการรวมญาติพี่น้องที่
อยู่ต่างถิ่นให้เข้ามาร่วมในงานอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความรักความผูกพันภายในครอบครัว
ขึ้น และหรือระดั บ สายสกุ ล และเป็น ส่วนหนึ่ งของวิถีชีวิตและธรรมเนียมปฏิบัติ มีการสืบ ทอดจากรุ่น สู่รุ่น โดย
ครอบครัวใดถือปฏิบัติพิธีนี้ เมื่อมีลูกหลานออกเรือน (แต่งงาน) โดยระหว่างก่อนจะทาพิธีแต่งงานนั้นพวกเขาจะต้อง
เตรียมความพร้อมและสร้างบ้านที่จะใช้ประกอบพิธีเอาะ-แขง่ะ ไว้หลังหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นบ้านหลังเดียวกันกับที่อาศัย
อยู่ตามปกติและใช้ประกอบพิธีด้วยได้ สาหรับพิธีแต่งงานของชาวกะเหรี่ยงจะมีสองแบบ คือ 1) การแต่งงานแบบ
ทางการเรียกว่า “เอาะหมุ” และ 2) การแต่งงานแบบไม่เป็นทางการ (พอเป็นพิธี) มีระเบียบพิธีแค่ผูกข้อไม้ข้อมือ
ให้กับคู่บ่าวสาวเท่านั้น เรียกว่า “กี๊จือ” ลูกหลานที่ต้องสืบทอดพิธีเอาะ-แขง่ะ ต้องประกอบพิธีแต่งงานแบบเป็น
ทางการเท่านั้นตามแบบแผนดั้งเดิม หลังจากแต่งงานผ่านไปประมาณ 3-4 วัน ครอบครัวดังกล่าวจะไปหาสัตว์เลี้ยง
เพื่อเป็นเครื่องเซ่นในพิธีเอาะ-แขง่ะ มาเลี้ยงไว้ กล่าวคือ บางตระกูลจะใช้หมูและหรือไก่ก็ได้ จึงต้องไปหาหมูหรือไก่
พันธุ์ดี ไม่มีตาหนิ ไม่พิการ มาเลี้ยงไว้ และให้ถือว่าเป็นหมูและหรือไก่ต้นตระกูล
ในประเด็นนี้ หมูและหรือไก่ต้นตระกูล คือ หมู่ตัวแรกของครอบครัว แต่ถ้าหมูตัวแรกออกลูกอีก
ถือว่าลูกหมูตัวที่ออกตัวแรกก็สามารถนามาเป็นหมูต้นตระกูลตัวต่อไปได้อีก แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการอนุรักษ์
พันธุ์หมู สาหรับหมูต้นตระกูลจะนามาใช้ในการประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพชน การประกอบพิธีจะกระทาโดยผู้นา
ครอบครัว ในระหว่างพิธีจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันในครัวเรือน สิ่งสาคัญในการกินอาหารร่วมกันนั้น คาแรก
จะต้องให้หัวหน้า (เจ้าของพิธี) กินก่อน จากนั้นจึงไล่เรียงไปตามลาดับอาวุโสและศักดิ์ทางครอบครัว ผู้ที่จะร่วมพิธีนี้
ได้ต้องเป็นญาติโดยสายเลือดในฝ่ายของตนเองเท่านั้น หากประกอบพิธีในระดับเครือญาติ คือ ทุกครอบครัวใน
ตระกูล ที่เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเดีย วกัน เช่น หากมีครอบครัวใดออกเรือนแล้วและมีลูกด้วย หากจัดพิธีในฝ่าย
เครือญาติของฝ่ายมารดา ลูกดังกล่าวต้องเข้าร่วมพิธีตามมารดาด้วย แต่หากจัดพิธีในฝ่ายเครือญาติของบิดา ลูกๆ
จะไม่อนุญาตให้ร่วมพิธีกับบิดา เนื่องจากให้ถือฝ่ายหญิงเป็นใหญ่ อย่างไรก็ตามหากทากันในระดับครอบครัวของ
ตนเองไม่ใช่ในระดับเครือญาติทุกคนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ สาหรับผู้ที่จะรับสืบทอดพิธีเอาะ-แขง่ะ จะกระทาเมื่อ
วันที่แยกครอบครัวออกมาเท่านั้น (หลังแต่งงาน) คือ จะต้องเป็นหัวหน้า (เจ้าของพิธี) ในการประกอบพิธีนี้ให้กับ
ครอบครัวและลูกหลานที่จะเกิดตามมาต่อไป ส่วนลูกหลานที่ยังไม่ออกเรือนแม้อายุจะมากแล้วก็เป็นแค่ผู้ร่วมพิธีกับ
บิดามารดาตนเอง
1.2.3 พิธีผูกข้อมือ “หนี้ซอโคะ” เป็นพิธีกรรมในระดับครอบครัว จัดในเดือนยี่ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของพิธี คือ การเรียก “ขวัญ” ให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว ไม่ให้เจ็บป่วย และให้ปลอดภัยจากอันตรายที่มิได้เกิดจากการกระทาของมนุษย์ และในระหว่างทาพิธีผูก
ข้อมือนั้น จะมีการสวดให้พร จากผู้ที่มีความอาวุโสในครอบครัว และในชุมชน
อาจกล่าวได้ว่า พิธีผูกข้อมือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของคนในครอบครัว ที่ใช้ความ
เชื่อในเรื่องของ “ขวัญ” ที่มีอยู่ในตัวคน และเป็นระบบของความผูกพันระหว่างคนกับคน กล่าวคือ ความเป็นพี่ เป็น
น้อง เป็นเครือญาติ เป็นมิตร ความเป็นหนึ่งเดียวของจิตใจที่มีความห่วงใย คอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน โดยใช้
อานาจเหนือธรรมชาติมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนให้อยู่ในกรอบของจารีต
1.2.4 พิธีสะเดาะเคราะห์ชุมชน “วออี้” เป็นพิธีในระดับชุมชน และจะกระทาในเดือนเมษายน
หลังจากเสร็จสิ้นวันสงกรานต์ สาระสาคัญของพิธี คือ การขอร้องให้อานาจเหนือธรรมชาติ เข้ามาดูแลคนในชุมชนให้
ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงตั้งแต่ การเกิด การเจ็บป่วย การทามาหากิน และการตาย เป็นต้น เป็นการย้าเตือน
ถึงสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ชุมชน และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว คนในครอบครัวจะนาด้ายสายสิญจน์ที่ตนเองนา
มาร่วมพิธีกลับไปขึงรอบรั้วบ้าน และนามาผูกข้อมือให้กับสมาชิกในครอบครัวโดยให้ผู้อาวุโส (พ่อ/แม่ หรือ ปู่ย่า
หรือ ตายาย) เป็นผู้ผูกข้อมือให้
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พิธีดังกล่าว ถือได้ว่าเป็ น “กลไก” ที่ ทาให้คนในชุมชนมารวมตัวกัน เพื่อปั ดเป่า สิ่ งชั่วร้ายให้
ออกไปจากครัวเรือน และชุมชน ภายใต้พื้นฐานของความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติ ทาให้รู้สึกว่าเราเป็นพวก
เดียวกัน ก่อเกิดความรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเมื่อยามที่เกิดวิกฤติ
1.3 ระบบความสัมพันธ์ หมายถึง ระบบที่มีการจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
โดยใช้อานาจเหนือธรรมชาติ ผ่านกระบวนการทางพิธีกรรม สามารถเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณให้คนในชุมชนเกิด
ความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเครือญาติ ตลอดจน
การแบ่งสันปันส่วน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1.3.1 ประเพณีแต่งงาน (เอาะมุ) ในพื้นที่ด้านจังหวัดตากนั้น ผู้ชายในชุมชนกะเหรี่ยงจะต้องเป็น
ผู้สู่ขอผู้หญิง กล่าวคือ ผู้ชายชาวกะเหรี่ยงที่เกิดรัก หรือพึงพอใจในตัวของหญิงสาว ก็จะให้ญาติผู้ใหญ่ของตนเอง
จัดหา “พ่อสื่อ” (พ่อสื่อ หมายถึง ญาติผู้ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ชาย ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดหาคู่ครองให้กับเจ้าบ่าว จะมีลักษณะพิเศษที่สังเกตได้ คือ การโผกผ้าสีขาวไว้
บนศีรษะ) ไปสู่ขอกับญาติทางฝ่ายผู้หญิง
หลังจากที่พ่อสื่อได้ไปสู่ขอและเป็นที่ตกลงของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้ว ทางฝ่ายชายจะต้องจัด
สินสอดเป็นเงินหนึ่งสลึง (1 บาท) ผ้าถุง 2 ผืน (สีแดง) เสื้อเชซู หรือ เชโมอู (เชซู หมายถึง เสื้อท่อนบนของแม่บ้าน
ชาวกะเหรี่ยงที่ผ่านการแต่งงานแล้ว จะมีสีดา) 2 ตัว กาไลข้อมือเงิน 2 วง สายสร้อยเงิน 1 เส้น เกลือ 2 กิโลกรัม
เสียม 2 เล่ม และมีดโต้ 2 เล่ม และชุดสินสอดจะนาไปในวันแต่งงาน ในเรื่องของสินสอดซึ่งเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีนั้นแสดงให้เห็นว่าชาวกะเหรี่ยงไม่ได้มองในเรื่องของเงินตรา แต่มองคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน และคนกับธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกับระบบผลิตอันเป็นวิถีของเกษตรกรรมเป็นหลัก
อย่างไรก็ดีก่อนสิ้นสุดของพิธีแต่งงานซึ่งเป็นสิ่งที่คู่บ่าวสาวจะต้องทาร่วมกัน คือ การออกไปหา
ของกินร่วมกันเป็นครั้งแรก เรียกว่า “แล หะ เอาะ มุ” และในการออกไปหาของกินครั้งแรกนี้จะต้องมีสามีภรรยาคู่
หนึ่งไปทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คู่บ่าวสาวไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เมื่อไปหาของกินมาได้แล้วจะนาไปล้างแล้ว
นาไปใส่หม้อต้ม โดยให้พี่เลี้ยงเอาก้อนหินเท่าหัวแม่มือสองก้อนใส่ลงไปด้วย การกระทาดังกล่าวเป็นความเชื่อในการ
อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีอายุมั่นขวัญยืน มีหัวใจที่แข็งดังก้อนหินสองก้อน และเป็นอุ บายที่จะสอนให้คู่แต่งงานรู้จักทา
มาหาเลี้ยงครอบครัวในอนาคตต่อไป หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วให้นาก้อนหินนั้นเก็บไว้อย่างดี ห้ามโยนทิ้ง ถ้าหากสูญ
หายก็ให้หายไปเอง นี่เป็นธรรมเนียมประเพณีขั้นสุดท้ายสาหรับการแต่งงานของชาว “ปง่า-เก่อ-ญอ” ถือว่าชีวิตของ
การแต่งงานมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อความผาสุก มั่นคง รู้จักทามาหากิน และยั่งยืนในการใช้ชีวิตคู่ จึงต้องมี
ขั้นตอนของพิธีที่ค่อนข้างประณีต ละเอียดอ่อน และต้องใช้ระยะเวลานาน
ในประเด็นนี้สาหรับคู่หนุ่มสาวที่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาก่อนแล้ว โดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของ
ผู้ใหญ่ จะมีประเพณีการแต่งงานที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ จะมีการจัดทาพิธีที่บ้านของฝ่ายหญิง และมีเพียงการ
ผูกข้อมือโดยพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานแสดงความยินดีกันเฉพาะภายในครอบครัวเท่านั้น และ
อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไป คือ พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะไม่ได้รับค่าสินสอดจากฝ่ายชายแต่อย่างใด
1.3.2 ประเพณีการเกิด เมื่อสามีทราบว่าภรรยากาลังตั้งครรภ์ ชุมชนกะเหรี่ยงจึงมีกฎเกณฑ์
สาหรับสามีในการปฏิบัติตน กล่าวคือ ห้ามปีนต้นมะพร้าว เพราะถ้าหากปีนขึ้นไปแล้วจะทาให้ทะลายของมะพร้าวที่
กาลังผลิดอกออกผลอยู่ในขณะนั้นร่วงหล่นลงจากต้นทั้งหมด ถ้าหากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวแล้วย่อมเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันแยบยลของข้อห้าม กล่าวคือ ต้นมะพร้าวมีลักษณะสูงไม่มีกิ่งก้านให้จับ ถ้าหากผู้เป็น
สามีปีนขึ้นไปอาจก่อให้เกิดอันตรายพลัดตกลงจากต้นมะพร้าวถึงแก่ความตายหรือพิการแขน ขา หัก ทาให้ผู้เป็น
ภรรยาซึ่งกาลังตั้งครรภ์อยู่นั้นขาดคนดูแลหรือได้รับความยากลาบากในการดารงชีวิตอยู่ เป็นต้น
ฝ่ายสามีจะต้องเชิญหมอตาแยมาทาพิธีผูกข้อมือเรียก “ขวัญ” ด้วยการมัดที่ท้องด้วยด้ายสีดา
และก่อนคลอดหมอตาแยจะต้ องเอาด้ายที่มัดอยู่ออกจากท้อง เพื่อให้เด็กที่อยู่ในท้องคลอดง่าย และขณะที่หญิงมี
ครรภ์ตั้งท้องใกล้กาหนดคลอดแล้วจะใช้ก้อนหินที่ใช้ทาเตาไฟภายในบ้านสาหรับใช้ประกอบอาหารในขณะที่อุ่นๆ
หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้วจะนามาประคบบนท้องเบาๆ และดื่มน้าอุ่นเพื่อให้คลอดง่าย
เมื่อคลอดลูกแล้วถ้าหากเด็กที่คลอดออกมาเป็นเด็ก “ชาย” ผู้เป็นพ่อจะนาสายสะดือไปมัดกับ
กิ่งไม้ขนาดใหญ่เท่าแขนของผู้เป็นพ่อ และนาไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านตรงหัวที่นอนของเด็ก แต่ถ้าเป็นเด็ก “หญิง” ผู้เป็น
พ่อจะนาไปฝังไว้ตรงหัวบันได เพื่อให้ขวัญของเด็กอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนไม่ออกไปไหน จากนั้นผู้อาวุโสจะทาพิธีผูก
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ข้อมือ เพื่อเป็นการเรียกขวัญเด็กแรกเกิดและผู้เป็นพ่อจะจดบันทึก วัน เดือน ปีเกิดของลูกไว้บนซี่ไม้ไผ่ เพื่อเก็บไว้
ประกอบพิธี เช่น ดูดวง ต่อชะตา และอื่นๆ อีกต่อไป
1.3.3 ประเพณีการตาย “ปง่า-ซี” สาหรับชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านพะเด๊ะ จะมีพิธี
เกี่ยวกับคนที่ตายแล้ว เป็นการจัดพิธีในระดับครอบครัวของตนเอง ซึ่งต้องทาพิธีให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อย่างน้อย 3
วัน กล่าวคือ
วัน แรก จะน าศพมาไว้ที่ บ้ านของครอบครั วตนเอง มี ก ารเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ าชุ ด ใหม่ ให้ ศ พ เวลา
กลางคืนจะมีญาติพี่น้องผู้ตายมาร่วมงานที่บ้าน และมีการ “จ้อย” เป็นการร้องเพลงร่วมกันในเนื้อเพลงจะเป็นการ
แสดงความเสียใจ ชี้ทางให้ผู้ตายได้เดินทางไปสู่สุคติ
วัน ที่ ส อง เรี ยกว่า ชะมะซะ ในวัน นี้ ถ้ าหมู่ บ้ านนั้ น มี พ ระก็จ ะนิ ม นต์ ม าสวดในตอนเช้ า และ
เจ้าภาพจะนาศพไปฝังหรือเผา ที่ป่าช้าของชุมชนในเวลาประมาณ 13.00 น. เมื่อถึงป่าช้าแล้วจะตั้งศพโดยให้หัน
ศีรษะไปทางทิศที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านของผู้ตาย หลังจากเสร็จพิธีแล้ว จะเดินทางกลับมายังบ้านของผู้ตาย และจะทา
พิธีต่อ กล่าวคือ ทางเจ้าภาพจะมีพิธีผูกข้อมือให้กับผู้ที่ไปร่ วมงาน โดยให้ผู้อาวุโสเป็นผู้ผูกข้อมือให้ และจะใช้ด้าย
สายสิญจน์สีขาว เครื่องเซ่นไหว้ (ค่าครู) จะมีข้าวสุก 1 จาน และน้า 1 แก้ว ก่อนผูกข้อมือให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานนั้น
ผู้อาวุโสจะนาด้ายสายสิญจน์จุ่มลงไปที่แก้วน้าและบนข้าวสุก และนามาผู้ข้อมือข้างซ้ายให้กับ ผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุก
คน จากนั้นผู้ที่ผูกข้อมือให้จะเด็ดปลายของด้ายออกมาพอประมาณ หลังผูกเสร็จในแต่ละข้างแล้วนาไปจุ่มเล็ก
น้อยลงในเครื่องเซ่นไหว้แล้วกาไว้ในมือทาท่าลูบขึ้นจากปลายข้อมือถึงไหล่จานวน 3 รอบ แล้วนาไปวางไว้บนหัวไหล่
หรือบนกระหม่อม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
วันสุดท้าย เรียกว่า “อะปะโร” เจ้าภาพจะเอา เสื้อผ้า เครื่องทาครัว มีด บ้าน (ทาหลังเล็ก)
สิ่งของที่นาไปให้ผู้ตายนั้นจะถูกทาลาย โดยการฉีกให้ขาดหรือทุบทาลายให้ใช้การไม่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อที่จะมิให้คนอื่นนาไปใช้ ซึ่งมีความเชื่อที่ว่าถ้าคนเป็นนาไปใช้ คนตายจะไม่ได้ใช้
2. อธิบายความสัมพันธ์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ พบว่า
“ฅน“ คือ หัวใจสาคัญของการพัฒนาด้านวัตถุและด้านจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ และพืชที่ประกอบ
อยู่วิถีวัฒนธรรมเดียวกัน จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับอานาจเหนือธรรมชาติ
(ผี) ซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนทางสังคม (Social Support) อยู่ตลอดเวลาในลักษณะของกิจกรรมที่ ต้องแสดง
บทบาท ภาระหน้าที่ (Function) ร่วมกันอย่างสมดุลเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อ
การคงอยู่ได้ตามปกติของโครงสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนาคนด้านวัตถุ (รูปธรรม) พบว่า คนกะเหรี่ยงเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บน
ฐานความเชื่อในเรื่องของอานาจเหนือธรรมชาติ สอดคล้องกับตานาน (นกโท้ปีก้า และสมุดทอง) เป็นตัวกาหนด
ระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับอานาจเหนือธรรมชาติ มีการประกอบพิธีกรรม ในลักษณะการปรากฏ
ตัวบน “พื้นที่” และ “โอกาส” (Space and Time) เพื่อให้กลุ่มคนที่มีประวัติศาสตร์ และผีบรรพบุรุษร่วมกัน
เข้าร่วมกิจกรรมแบบพบปะเห็นหน้ากัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงในทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ลาธาร และสัตว์)
นาไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ทับซ้อนบนวิถีวัฒนธรรมเดียวกัน ดังนี้
1.1 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนกะเหรี่ยงใช้ ตานาน (Myth) เชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตในระบบผลิตแบบ
ดั้ งเดิ ม และถั ก ทอความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างคนกั บ คน โดยใช้ ค วามเชื่ อ (พระเจ้ า) เข้ ามาเป็ น สื่ อ กลาง การเข้ าใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติด้วยความเชื่อที่ว่า “สรรพสิ่งที่มี อยู่ในโลกล้ วนมีเจ้าของ” จึงเป็ นกุศโลบายของการจัด
ระเบียบความสาคัญ เพื่อให้เกิดความสมดุล ประเด็นการอนุรักษ์ พบว่า สัตว์เลี้ยง ได้แก่ หมู และไก่ (ต้นตระกูล) ซึ่ง
เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของชุมชน มีไว้สาหรับประกอบพิธีเลี้ยงผีหัวฝาย (เจ้าแห่งน้า เจ้าแห่งดิน และวิญญาณ
บรรพบุรุษ) และพิธี เอาะ-แขง่ะ เป็นการบูรณาการความเชื่อ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์พันธุ์
พื้นบ้าน เพื่อให้มีความมั่นคงในอาหารสาหรับครัวเรือน
1.2 ด้านสังคม พบว่า คนกะเหรี่ยงได้นาความเชื่อในเรื่อง “ขวัญ” ซึ่งเป็นระบบคุณค่า และเป็นทุน
ทางวัฒนธรรมมากาหนดวัฒนธรรมในประเด็น พิธีผูกข้อมือ และพิธีเอาะ-แขง่ะ เพื่อสร้างทุนทางสังคมของกลุ่มชาติ
พันธ์ที่มีประวัติศาสตร์และผีบรรพบุรุษร่วมกัน เข้ามาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี ความผูกพัน การแบ่งปัน และเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนในครัวเรือนและในชุมชน ประเด็นสาคัญ คือ
การขัดเกลาขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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1.3 ด้านการเมือง พบว่า คนกะเหรี่ยงจะให้ระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ เข้ามา
กาหนดบทบาทและหน้าที่ของคน ที่จะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครัวเรือน และต่อชุมชน นั้น
คือ การรับใช้สังคม เพื่อการยึดเหนี่ยวและรักษาวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม อันเป็น สายสัมพันธ์ระหว่างคนกับผู้นา ทาให้
เกิดการยอมรับ เคารพ และให้เกียรติต่อระบบอาวุโส
2. การพัฒนาคนด้านจิตใจ (นามธรรม) พบว่า คนกะเหรี่ยงนาระบบคุณค่า ที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับคน ที่ให้เกียรติกับระบบอาวุโส และคนกับความเชื่อ คือ เคารพและยาเกรงในอานาจเหนือธรรมชาติ มีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาชุดความรู้ที่ผ่าน “ตานาน” ในเรื่องเดียวกัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อจิตใจ เป็นการปลูกฝั่งค่านิยมของ
การพัฒนาชุมชน นาไปสู่การเป็นคนที่มีคุณธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนี้
2.1 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า คนกะเหรี่ยงยอมรับในวิถีดารงอยู่ของวิญญาณบรรพบุรุษ มีการสืบทอด
เรื่องเล่า “สมุดทอง” เชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม และยังเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
มีการสวดอ้อนวอนด้วยความเคารพ ส่งผลต่อจิตใจในเรื่องของการบริโภคทรัพยากรด้วยจิตสานึก รู้คุณค่า มีการ
แบ่งปันส่วนเกินในครัวเรือนให้กับผู้อาวุโส และผู้ด้อยโอกาส
2.2 ด้านสังคม พบว่า คนกะเหรี่ยงได้นา พิธีเลี้ยงผีหัวฝาย พิธีผูกข้อมือและพิธีเอาะ-แขง่ะ ซึ่งเป็น
ระบบคุณค่า เข้ามาถักทอสายสัมพันธ์ของคนกะเหรี่ยงให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เมื่อต้องเผชิญกับ
วิกฤติต่างๆ ทุกคนต้องออกมาแสดงบทบาทเข้ามาแก้ปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อรักษาสมดุลทางด้านจิตใจ
และเติมเต็มในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีมรดกทางวิถีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน
2.3 ด้ านการเมื อ ง พบว่า คนกะเหรี่ ย งจะใช้ ระบบอาวุโส และหรือ ผู้ น าที่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การ
ประกอบพิธีกรรม โดยใช้ความเชื่อในเรื่องของอานาจเหนือธรรมชาติเข้ามาจัดระเบียบความสัมพันธ์ในการบอก
ตาแหน่ง และแสดงบทบาทตามหน้าที่ เพื่ อ สร้างความเชื่อ มั่น ทางด้านจิตใจ และเป็ นเครื่องมือ ในการขั ดเกลา
พฤติกรรมคนกะเหรี่ยงทุกคนจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งวิถีวัฒนธรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
3. สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก พบว่า วิถีผลิตอย่างอย่างเป็นองค์รวม คือ หัวใจสาคัญของการพัฒนา “ฅน“ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ และพืช
(ข้าว) ซึ่งประกอบอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการส่งเสริมและสนับสนุนทาง
สังคม (social support) อยู่ตลอดเวลาในลักษณะของกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องเข้ามาแสดงบทบาท และภาระหน้าที่
(function) ร่วมกันอย่างเป็นองค์รวมเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์จากดินน้า และป่า ตลอดรวมถึงสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อการ
คงอยู่ตามปกติของโครงสร้างที่สอดคล้องกับความเชื่อแบบดั้งเดิม เป็นตัวกาหนดความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างคน
กับอานาจที่มองไม่เห็น ในลักษณะของการปรากฏตัวบน “พื้นที่” และ “โอกาส” เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีสายเลือด
ความเป็น “ปง่า-เก่อ-ญอ” เข้ากิจกรรมแบบพบปะเห็นหน้ากัน ตลอดจนการสร้างความเป็นปึกแผ่น เกิดสานึกร่วม
ของความเป็นพวกเดียวกัน อันปัจจัยที่สาคัญในการหล่อหลอมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และ
คนกับ ความเชื่อ ท้ายสุด ของการพั ฒ นา “ฅน” ให้ เป็ น คนที่ มีคุ ณ ภาพ และคุ ณ ธรรม จะนาไปสู่ การเป็ นคนที่ มี
“คุณค่า” ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมตลอดไป
อภิปรายผล
1. วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิมจะเป็นตัวกาหนด ระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์
โดยใช้ “ตานาน” ที่เกิดจากคาบอกเล่า มาเป็นกลไกการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ซึ่งให้ความสาคัญต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และเข้ามารักษาสมดุลระหว่าง คนกับการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปรากฏออกมาในรูป
วิถีดารงอยู่อย่างเป็นองค์รวม สอดคล้องกับ ปฐม หงส์สุวรรณ, (2550 : 2-3) กล่าวว่า ตานาน เป็นถ้อยแถลงอันเป็น
ความคิดความเชื่อที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเรื่องของพระเจ้า มีลักษณะความเป็นเรื่องเล่าที่ศักดิ์สิทธิ์ (the sacred
narrative) เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับอานาจเหนือธรรมชาติ และตานานในหลายวัฒนธรรมมีบทบาท สาหรับรักษาไว้
ซึ่งแบบแผนของการประกอบพิธีกรรม ตลอดรวมถึงองค์ความรู้ของท้องถิ่น
ในประเด็นนี้ “ตานาน” ได้สื่อให้เห็นถึงวิถีดารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรีย่ งที่จะต้องอยู่กับวิถีผลิตแบบ
ดั้งเดิม อยู่กับธรรมชาติ และการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด การเคารพในอานาจที่มอง
ไม่เห็น เป็นกลไกสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นองค์รวม เป็นพลังที่ซ่อนอยู่ใน “ฅน” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมคน เพื่อ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับวิถีวัฒ นธรรม สอดคล้องกับ สีลาภรณ์ บัวสาย, (2547 : 26) กล่าวว่า การจัดการ
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ความรู้โดย “คนใน” เป็นตัวชี้วัดด้านระบบความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สาคัญยิ่ง และมีสหสัมพันธ์ (Correlation) สูง
กับสภาวะความเข้มแข็ง สามารถอยู่รอดมาได้ด้วยดี และจัดการตัวเองได้ มักเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีชุดความรู้แบบ
ดั้งเดิม
2. ความสัมพันธ์การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พบว่า วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิม คือ หัวใจสาคัญของการพัฒนา กล่าวคือ “ฅน“ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์
และพืช (ข้าว) ซึ่งประกอบอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ทางสังคมอยู่ตลอดเวลาในลักษณะของกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องเข้ามาแสดงบทบาท และภาระหน้าที่ร่วมกันอย่างเป็น
องค์รวม สอดคล้องกับ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, (2551 : 26) กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นระบบที่บารุงรักษาตนเอง ทานอง
เดียวกับอินทรีย์ทั้งหลาย สังคมมีความต้องการเป็นจานวนหนึ่ง (Needs or requisites) ซึ่งเมื่อสนองได้แล้วจะทาให้
สังคมดารงชีวิตอยู่ได้ ส่วนต่างๆ สามารถพึ่งพากันได้ (Homeostasis) และรักษาสมดุลภาพไว้ได้
และการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อการคงอยู่ ตามปกติของโครงสร้าง สอดคล้อง
กับ “ตานาน” ซึ่งมีพิธีกรรมเป็นตัวกาหนดความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้อานาจ
เหนื อธรรมชาติม าเป็ น “สื่ อ” ในลั กษณะของการปรากฏตัวบน “พื้ น ที่” และ “โอกาส” เพื่ อ ให้ กลุ่ม ชาติ พั น ธุ์
กะเหรี่ยงได้ถักทอความเป็นหนึ่ งเดียว คือ ความเป็น “ปง่า-เก่อ-ญอ” สอดคล้องกับ สุภางค์ จันทวานิช, (2552 :
168-169) กล่าวว่า ระบบบุคลิกภาพ เป็นระบบที่ควบคู่กับหน้าที่พื้นฐานในการบรรลุเป้าหมาย ระบบปฏิบัติการก็
จะต้องเน้นเรื่องบุคลิกภาพ คนที่เป็นสมาชิกของสังคมจะต้องถูกหล่อหลอมขัดเกลาให้มีบุค ลิกภาพที่คิดไปในทานอง
เดี ย วกั น มองไปที่ เป้ า หมายเดี ย วกั น คนก็ จ ะต้ อ งเชื่ อ ถื อ ในอุ ด มการณ์ แ บบเดี ย วกั น จึ ง จะท าให้ เกิ ด Goal
Attainment ได้ ระบบนี้จึงจะไปรองรับการทาหน้าที่พื้นฐานของคนในชุมชนได้
การได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบพบปะเห็นหน้ากัน ตลอดจนการสร้างสานึกร่วม อันเป็นปัจจัยที่สาคัญในการ
หล่อหลอม (Mounding) ความสัมพันธ์ระหว่างคน ธรรมชาติ และอานาจเหนือธรรมชาติ (วิญญาณ) ท้ายสุดของการ
พัฒนา “ฅน” เพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของปัจจัย 4 อันเป็นเงื่อนไขที่นาไปสู่การพัฒนาคนด้านวัตถุ และ
จิตใจ ในลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่งผลต่อการพัฒนาคน
ให้ มี “คุ ณ ภาพ” และ “คุ ณ ธรรม” จนน าไปสู่ ก ารเป็ น คนที่ มี “คุ ณ ค่ า” ต่ อ ตนเอง และต่ อ สั งคมรอบข้ า ง
สอดคล้องกับ สีลาภรณ์ บัวสาย, (2547 : 23) กล่าวว่า “คนใน” เท่านั้นที่จะรู้ว่าใครเป็นแกนหลักที่มีเสียงมีอิทธิพล
ต่อความคิดของคนในชุมชน ใครจะเป็นคนที่ ว่ากล่าวตักเตือน ตัดสินข้อพิพาทต่างๆ ในชุมชนได้ ใครเป็นหัวแรง
หรือแม่งานใหญ่ ได้ ใครมีสานสัมพั นธ์กับตระกูลไหน เครือญาติสัมพั นธ์ห รือขัดแย้งกัน อย่างไร ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมมีนัยยะที่สาคัญมาก หากต้องการทางานพัฒนาชุมชน ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังภายใน จะได้รับการยอมรับที่
กว้างขวางและเกิดผลจริงและยั่งยืน ความรู้นี้สืบทอดแบบ “อยู่ไปก็รู้เอง” เป็นการอธิบายถึงการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมบนฐานความเชื่อที่เกิดจากตานาน ความเชื่อ และพิธีกรรม เพื่อที่จะเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกัน เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ด้านการพัฒนาชุมชนที่เคารพต่อกฎเกณฑ์การทาหน้าที่ของตนเอง และ
สอดคล้องกับทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ (สนธยา พลศรี, 2547 : 184) อธิบายว่า สังคมจะมีดุลยภาพหรืออยู่รอดด้วย
การยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social Solidarity) คือ การที่บุคคลในสังคมมีสิ่งยึดถือร่วมกัน ในสังคมขนาดเล็กหรือ
สังคมขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างง่ายๆ นั้น การยึดเหนี่ยวทางสังคม จะเป็นแบบ Mechanical Solidarity คือ การยึด
เหนี่ยวค่านิยม จารีตประเพณีเดียวกัน มีความคิดแบบ Organic Solidarity คือ การยึดเหนี่ยวตามบทบาทหน้าที่
ของตนโดยที่แต่ละบุคคลอาจมีค่านิยม ความเชื่อ ความคิดที่แตกต่างกันออกไป การที่สังคมจะอยู่รอดได้ ก็เพราะทุก
คนปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของสังคมนั้น
3. สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก พบว่า รูปแบบการพัฒนาชุมชนที่เชื่อมประสานในวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง จะปรากฏออกมาในรูปของทุนทาง
สังคม มีการสรุปบทเรียนแห่งวิถีดารงอยู่ที่มีมาแต่อดีตทั้งหมด มันคือ รากแก้วแห่ งการพัฒนา เป็นระบบคุณค่าทาง
จิตวิญญาณ ต่อตนเอง ชุมชน และ สังคม นามาซึ่งความสุขอันประณีต เกิดอิสรภาพ เป็นกลไกของการ “เชื่อม
ประสาน” ให้คนเกิดความรัก ความผูกพัน รู้สึกเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเครือญาติ มีความเอื้อเฟื้อ- เผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งตรงกับ เป้าหมายของการพัฒนาอยู่ที่ “ฅน” สอดคล้องกับ กาญจนา
แก้วเทพ, (2538 : 15) กล่าวว่า เป็นการกลับมาหาตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนที่จะทาให้
เกิดความภูมิใจ ศรัทธาและเกิดความเชื่อมั่นในวิธีคิด วิธีการ และวิธีทา อันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสาคัญ ของการ
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พัฒนาที่นาไปสู่ภาวะสมดุลของระบบนิเวศ และสอดคล้องกับ สีลาภรณ์ บัวสาย, (2547 : 16) และสุภางค์ จันทวา
นิช, (2552 : 168) กล่าวว่า วิถีวัฒนธรรมชุมชนสามารถถักทอจิตวิญญาณความสัมพันธ์ระหว่าง “ฅน กับ ฅน” เข้า
ด้วยกัน ทาให้กลุ่มมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น รู้สึกได้ถึงความเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเครือญาติ เป็นเพื่อนบ้าน มี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กลายเป็นพลังแห่งเครือข่ายทางสังคม ซึ่งสอดรับกับ
การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) ของชุมชนกะเหรี่ยง คือ สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของคาว่า “ปง่าเก่อ-ญอ” ซึ่งแปลว่า “ฅน” โดยใช้อานาจเหนือธรรมชาติ มาเป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรม และอธิบายให้เห็น
ถึ งความส าคั ญ ระหว่ า งคนกั บ คน คนกั บ ธรรมชาติ และคนกั บ อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ เป็ น ระบบคุ ณ ค่ า ที่ ใ ห้
ความหมายของการร่วมแรงกัน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณ อ่อนน้อม ยาเกรง และบริโภคด้วยความมีจิตสานึก
ต่อ ดิน น้า ป่า และสัตว์ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การพัฒนาชุมชนที่เกิดจากพื้นฐานวิถีวัฒนธรรม สามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อกระทรวง
พั ฒ นาสั งคม ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี และจั ด ท าเป็ น ข้ อ เสนอเชิ งนโยบายในระดั บ จั งหวั ด เพื่ อ ก าหนดเป็ น แผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวชายแดน
1. การแก้ปัญหาการพัฒนาในระดับชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคม สานัก
นายกรัฐมนตรี ควรกาหนดเป็นแผนกลยุทธ์ที่อาศัยความเข้มแข็งของวัฒนธรรม และใช้ทุนทางสังคมเข้ามาเป็นกลไก
เชื่อมประสานกับการพัฒนา ตลอดรวมถึงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. การกาหนดยุทธศาสตร์ในจังหวัดตาก ในพื้นที่ชายแดน มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์
ฉะนั้นผู้ที่จะทาการศึกษาหรือวิจัยควรให้ความสาคัญในเรื่องของความแตกต่างในบริบททางวัฒนธรรม และค้นหา
“ระบบคุณค่า” ที่มีอยู่ในพื้นที่ พร้อมกับนามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนา
3. การกาหนดยุทธศาสตร์ในระดับอาเภอ ควรมีการสร้างเครือข่ายของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกัน ในเรื่องของการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. วิถีวัฒนธรรมพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ฉะนั้นก่อนที่จะมีการทาศึกษา
หรือวิจัย ควรมีการศึกษา และทาความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมก่อนทุกครั้ง เพราะรายละเอียดของความเชื่อ
ตานาน และพิธีกรรม มีความแตกต่าง และเปราะบาง
2. การวิจัยครั้งต่ อไป ผู้ วิจัยควรให้ ความสาคัญในเรื่องของความผูกพั นที่ มีลั กษณะพื้ นฐานดั้งเดิ มทาง
สายเลือด (The Tie of Blood) ที่จะแสดงให้เห็นถึงความมีตัวตนของชุมชน “ผีบรรพบุรุษร่วมกันเป็นใคร” เป็นการ
สร้างรูปแบบเครือข่ายทุนทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต่อการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดตาก
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาอย่างยิ่งอย่าง ในการตรวจสอบโครงสร้างด้านเนื้อหา
ภาษา พร้อมกับให้คาแนะนา ปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดี
ยิ่ง ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2) ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน โปรมแกรมวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
3) ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก
ขอขอบคุณ นายวิระ วนาเจริญเขต ผู้ช่วยนักวิจัยทาหน้าที่ “ล่าม” ตรวจสอบความถูกต้องทางวิถี
วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ผ่าน “ตานาน” จากคาบอกเล่า
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จังหวัดตาก ทาการเก็บ ข้อมูลโดยใช้แ บบสอบถาม โดยสอบถามจากแรงงานข้ามชาติที่ท างานอยู่ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ในการวิเคราะห์ใช้สถิติพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นสั ญชาติพม่าและนับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาใน
ระดั บ ประถม ส่ วนใหญ่ ที่ เข้ ามาท างานอยู่ เป็ น ครอบครัว อาชี พ ก่ อ นที่ จ ะย้า ยมาท างาน คื อ รับ จ้ างทั่ วไปและ
เกษตรกร ซึ่งรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 499 บาท ด้านสุขภาพเวลาที่เจ็บป่วยจะซื้อยามาทานเองและ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 905.46 บาท สาเหตุที่ย้ายมาทางานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากค่าจ้างไม่เพียงพอและไม่มีงานทา จะเดินทางเข้ามาทางานโดยไม่ผ่านด่านและมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทางานประมาณ 500 บาท แรงงานที่เข้ามาทางานส่วนใหญ่จะทางานมาแล้วไม่ต่ากว่า 3
ปี ส่ วนใหญ่ จะท างานในภาคอุ ตสาหกรรมและภาคเกษตร สาหรับรายได้ที่ แรงงานได้รับ โดยเฉลี่ยจะมีรายได้
277,585.81 บาท/คน/ปี และมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 198,640.54 บาท/คน/ปี รูปการดาเนินชีวิตของแรงงาน
ข้ามชาติ คือ แรงงานข้ามชาติมีรูปแบบการดาเนินชีวิต ดีขึ้นเมื่อเทียบกันระหว่างก่อนและหลังเข้ามาทางานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินออมมากขึ้น และพฤติกรรมในการบริโภคส่วนใหญ่จะเป็น
การใช้จ่ายด้านอาหาร/เครื่องดื่มและยาสูบ รวมทั้งเป็นการใช้จ่ายในเรื่องของการเสี่ยงโชค
คาสาคัญ: แรงงานข้ามชาติ / การดาเนินชีวิต/ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
Abstract
The purpose of this research was to study migrant labors living in Tak Special Economic
Development Zone, Tak province. The research instrument used in the data collection was
questionnaires from migrant labor. Descriptive statistics were used in the data analysis. The
informants are migrant labors in Tak Special Economic Development Zone, Tak province.
The results show that the majority of migrants is Burmese nationals and Buddhists. The
migrants’ education level is an elementary and most of them come to work and live with their
families. By the time they worked in Burma, they were general contractors and farmers. The
average incomes and expenses per month are no more than 499 baht. At the time of illness,
they usually buy their own medicine and receive healthcare in Thai-government hospital. The
average annual costs of the treatment are 905.46 baht per person. The reasons for moving from
their home to work in Tak Special Economic Development Zone are the insufficient wages and
unemployment in their country. They come to work without an approval from checkpoint staff
and the costs of traveling to work are approximately 500 baht. Most of the migrant labor
populations have been working for at least 3 years that mainly work in industry and agriculture.
The annual received labor incomes are 277,585.81 baht per person and the average expenditure
is annually 198,640.54 baht per person. Migrants have a lifestyle that is better to have more
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revenue and have more savings compared between before and after work in Tak Special
Economic Development Zone. Most consumption behaviors are food / beverage and tobacco
consumption and are spent on gambling.
Keywords: Migrant labor / Life migrant labor / Special Economic Development Zone
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความแตกต่างด้านทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันจึงทาให้เกิด
ความชานาญในการผลิตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ โดยประเทศที่มีการ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ส่ วนใหญ่ ล้ ว นเป็ น ประเทศที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานสู ง พร้ อ มทั้ งปั จ จั ย ด้ านแรงงานที่ ไม่
เอื้ออานวยให้ทางาน เช่น ปัจจัยด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
อัต ราค่ า จ้า งขั้ น ต่ าต่ ากว่าเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ต่ า งประเทศ ปั จ จั ย ด้ านการศึ ก ษาที่ ไม่ ส มดุ ล กั น ระหว่ างการจั ด
การศึกษากับความต้องการแรงงาน และปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศที่มีความไม่แน่นอน และอาจจะมี
ปัจจัยดึงดูดที่ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน เช่น อัตราค่าจ้างสูงกว่าประเทศของแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน
ในบางสาขา โอกาสในการหาความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การได้รับการศึกษา และความมั่นคงทางการเมือง การมี
สิทธิเสรีภาพในการดาเนินชีวิต จากสถิติจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ตารางที่ 1) พบว่า แรงงาน
ข้ามชาติที่ได้รับอนุญ าตให้ทางานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553-2557 มีปริมาณเพิ่ มมากขึ้นทั้ง 5 กลุ่ม โดยในปี
2557 มีปริมาณมากถึง 1,111,775 คน
ตารางที่ 1 จานวนแรงงานข้ามชาติที่ยื่นคาขอและได้รับอนุญาตทางาน ปี 2553-2557
ปี
รวม
ทั่วไป พิสูจน์สัญชาติ
2553 391,313 90,654
208,193
2554 601,005 95,506
380,195
2555 1,039,117 96,070
761,617
2556 923,944 117,901
592,511
2557 1,111,775 122,519
685,804
ที่มา: กรมการจัดหางาน (2557)

นาเข้า ส่งเสริมการลงทุน
25,562
19,111
54,623
20,124
108,825
22,788
131,910
31,670
217,111
33,819

(หน่วย:คน)
ชนกลุ่มน้อย
47,793
50,557
49,817
49,952
52,522

สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติได้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งผลกระทบด้านบวกและ
ผลกระทบด้านลบ จากข้อมูลการสารวจของโรงพยาบาลแม่สอดและการศึกษาของกองอาเซียน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่งเป็ น โรคติดต่อ มีการตรวจพบโรคต่างๆ ดังนี้
มาเลเรีย วัณโรค เท้าช้าง ไข้เลือดออก และโรคเรื้อน เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการควบคุมให้ดีแล้ว อาจทาให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคเหล่านี้ในประเทศไทยอีกครั้ง ผลกระทบต่อรายจ่ายทางด้านสาธารณสุขหรืองบประมาณที่รัฐต้องเสีย
ไปในการดูแล รักษาแรงงานข้ามชาติหรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐต้องแบ่งปันทรัพยากรของคนไทยในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมดูแลและการป้องกันโรค ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายและเวลาใน
การออกติดตามในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจังหวัดบริเวณชายแดน จะต้องแบก
รับ ภาระสูงเพราะมี ผู้ มาใช้บ ริการมาก และส่ งผลกระทบด้านความมั่ น คง นอกจากนี้ แรงงานข้ ามชาติ ยั งสร้า ง
ผลกระทบทางด้านสังคม เช่น การก่อปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านสิงแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษาและปัญหา
เหยื่อของการค้ามนุษย์ต่อประเทศไทยอีกด้วย ส่วนผลกระทบด้านบวก ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากต้นทุน
ค่าแรงที่ต่าและการจ้างแรงงานข้ามชาติยังมีส่วนช่วยในการเติมเต็มแรงงานที่ขาดแคลนในประเทศไทย ทาให้ลด
ความไม่แน่นอนในการผลิตได้ (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557)
การพั ฒ นาประเทศในปั จ จุ บั น ส่ วนใหญ่ มี ก ารเน้ น ในเรื่อ งของการค้ าและการลงทุ น เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยให้
เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว แนวทางหนึ่งที่หลายประเทศนิยมใช้ คือ การพัฒนาพื้นในลักษณะของการ
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จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) การกาหนดเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะถูกกาหนดขึ้นใน
บริเวณที่มีความได้เปรียบในหลายๆ ด้าน โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายการพัฒนา
ไปสู่พื้นที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่เพียงในเมืองใหญ่อย่างเดียว โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นตัวในการ
พัฒนา (สานักวิชาการ และสานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557) เพื่อสร้างฐานการผลิตเพื่อ
เชื่อมโยงกับอาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน และเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์ การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงการให้บริการแรงงานข้ามชาติ (สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ภายใต้การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2557 ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพเหมาะสมในการจั ด ตั้ งเป็ น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ได้แก่
แม่สอด อรัญประเทศ ตราด มุกดาหาร และสะเดา (ด่านศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์) โดยเน้นการตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม
การจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน ปัญหา
การลักลอบนาเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดนอีกทั้ง
และจากการประชุม กนพ. ยังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆจากการเข้าไปลงทุน ได้แก่ สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุน การให้บริการ
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานข้ามชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
ในพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ทาเนียบรัฐบาล, 2557)
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเน้นในเรื่องของการใช้แรงงานเข้มข้นจึงได้ดาเนินตามภารกิจ โดย
มีการดาเนินการตามแนวทางการจัดระบบการจ้างแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานในลักษณะไป–กลับ และการจัดตั้ง
ศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และควบคุมดูแลครอบคลุมถึงงานด้านสาธารณสุข การ
ตรวจคนเข้าเมือง การจัดสวัสดิการด้านแรงงานและค่าจ้าง รวมทั้งมีดาเนินการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 2558) จาก
สถิติของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จานวนโรงงานอุตสาหกรรมและจานวนแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก
จากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์
แรงงาน พบว่า แรงงานจะเคลื่อนย้ายจากประเทศที่มีรายได้น้อยไปยังประเทศที่มีรายได้สูงกว่า และจากการเปิด
ประชาคมอาเซียนทาให้แนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การเปิดประชาคมอาเซี ยนยังเป็นกลไก
หนึ่งที่ช่วยในการยกระดับอัตราค่าจ้างและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (ดนุพล อริยสัจจากร และสมประวิณ มัน
ประเสริฐ, 2557) การวิเคราะห์ผลกระทบการเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจ ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อตัวแปรต่างๆ และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นการส่งเสริมใน
เรื่องของการจ้างแรงงานข้ามชาติ และจากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าแรงงานข้ามชาติส่งผลกระทบทาให้
ผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต ของแรงงานข้ า มชาติ ว่ า มี พ ฤติ ก รรมอย่ า งไร รวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศและภูมิภาค ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตของ
แรงงานข้ามชาติ และผลกระทบของแรงงานข้ามชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนามาสู่การหาแนวทางในการ
จัดการระบบแรงงานข้ามชาติให้เหมาะสมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และให้ส อดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก
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กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ
2. ลักษณะการทางานของแรงงานข้ามชาติ
ก่อนย้ายเข้ามาทางานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
3. ลักษณะการทางาน รายได้และรายจ่ายของ
แรงงานข้ามชาติในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก

การดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จังหวัดตาก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายที่ทางานอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก จังหวัดตาก ซึ่งพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของแรงงานข้ามชาติมากที่สุดจะอยู่ที่อาเภอแม่ สอด ดังนั้น เพื่อความ
เป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้เลือกทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จึงนามากาหนดเป็นประชากรในการวิจัย โดยได้ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สามารถคานวณได้ตามสูตรของ Yamane (1973) โดยกาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 85 เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณและแบบสอบถามค่อนข้างจะละเอียด ผู้วิจัยจึง
ยอมรับระดับความเชื่อมมั่นเท่ากับร้อยละ 85
𝑛=

17,910
1 + 17,910(0.15)2

= 44.33

ประมาณ 44 ตัวอย่าง

ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย ณ ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 15 ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 44 ตัวอย่าง จากแรงงานข้ามชาติ 17,910 คน (สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก,
2556)
2. การสุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง จะทาการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple
random sampling) จากแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายที่ทางานอยู่ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ การสารวจและสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามที่มี
ลักษณะแบบปลายปิดและแบบปลายเปิดตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จั ง หวั ด ตาก เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามอย่ า งมี โ ครงสร้ า ง (Structured
questionnaire) โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ
ตอนที่ 2 ลักษณะการทางานของแรงงานข้ามชาติ
ตอนที่ 3 การดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ได้ลงพื้นเก็บข้อมูลของแรงงานข้ามชาติที่ทางานใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก
2. นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ เพื่อหารูปแบบการดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ประกอบด้วย ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่าสุด (Minimum) เพื่อบรรยายให้เห็นถึง
การดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก
สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาการดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก สามารถ
สรุปการวิจัยได้ดังนี้
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของแรงงานข้ า มชาติ ที่ เ ข้ า มาท างานในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษตาก พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชายร้อยละ 51.30 และเพศหญิงร้อยละ 48.70 ส่วนจะอยู่ในช่วงอายุ 45-54 ปี ร้อย
ละ 36.80 อายุ 25-34 ปี ร้อยละ 25.00 และอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 15.80 สัญชาติพม่าร้อยละ 89.50 ส่วนที่เหลือ
เป็นสัญ ชาติกระเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด สาหรับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมร้อยละ
52.60 รองลงมา ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 38.20 และจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 5.30 สถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 63.20 รองลงมา โสด ร้ อยละ 25.00 แต่งงาน
แยกกันอยู่ ร้อยละ 3.90 จานวนบุตรในครอบครัว ไม่มีบุตรเลย คิดเป็นร้อยละ 28.90 รองลงมาจานวน 2 คน ร้อย
ละ 27.60 และจานวน 3-4 คน ร้อยละ 23.70 ตามลาดับ อาชีพของแรงงานข้ามชาติก่อนที่จะย้ายเข้ามาทางานใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่ วไป ร้อยละ 44.70 รองลงมาอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 43.40
และว่างงานร้อยละ 5.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนก่อนย้ายมาทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ร้อยละของรายได้
ร้อยละของรายจ่าย
ไม่มรี ายได้หรือรายจ่าย
5.30
3.90
ต่ากว่า 499 บาท
60.50
80.30
500-999 บาท
22.40
7.90
1,000-1,499 บาท
7.90
6.60
1,500-1,999 บาท
3.90
1.30
รวม
100.0
100.00
จากตาราง พบว่า แรงานข้ามชาติมีรายได้เฉลี่ยก่อนที่จะย้ายมาทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มี
รายได้ต่ากว่า 499 บาทต่อเดือนร้อยละ 60.50 รองลงมามีรายได้ 500-999 บาท และมีรายได้ 1,000-1,499 บาท
ตามลาดับ สาหรับรายได้จ่าย แรงงานข้ามชาติมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 499 บาท ร้อยละ 80.30 รองลงมามี
รายจ่าย 500-999 บาท และมีรายจ่าย 1,000-1,499 บาท ตามลาดับ
การเข้ารับการรักษาส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติจะซื้อยามาทานเองร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ จะไปรับ
การรั ก ษาที่ โรงพยาบาลรั ฐ ร้ อ ยละ 22.80 ปล่ อ ยให้ ห ายเองร้ อ ยละ 19.10 และสถานี อ นามั ย ร้ อ ยละ 17.50
ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการรักษาของแรงงานข้ามชาติ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาของแรงงานข้ามชาติ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ค่าใช้จ่ายต่าสุด
ค่าใช้จ่ายสูงสุด

จานวนเงิน(บาท)
905.46
60.00
5,000.00

จากตาราง พบว่า แรงงานข้ามชาติจะมีคา่ ใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 905.46 บาท โดยค่าใช้จ่าย
ที่แรงงานจ่ายต่าที่สดุ คือ 60 บาท และจ่ายสูงสุด คือ 5,000 บาท
ส าหรับ สาเหตุ ที่ ล ะทิ้ งถิ่ น ฐานจากประเทศพม่ า เพื่ อ เข้ า มาท างานในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษตาก
เนื่องจาก ค่าจ้างต่าและไม่เพียงพอร้อยละ 33.50 รองลงมา คือ ยากจนและไม่มีงานทา และต้องการรายได้ การมี
งานทา คุณ ภาพชีวิตร้อยละ 30.30 โดยแรงงานข้ามชาติจะเดินทางเข้ามาทางานโดยไม่ผ่านด่านคิดเป็นร้อยละ
77.60 และที่ เดิ นทางผ่ านด่านร้อ ยละ 22.40 ส าหรับ ค่ าใช้จ่ ายแรงงานข้ ามชาติจ ะมี ค่ าใช้จ่ ายการเดิน ทางข้ าม
พรมแดนมาทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยประมาณ 500 บาท ร้อยละ 51.30 รองลงมา คือ 501-1,000
บาท ร้อยละ 44.70 และเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยร้อยละ 2.6 ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเงิน
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 57.90 รองลงมา คือ เงินในครอบครัวและการกู้ยืม ร้อยละ 35.50 และ 6.60
ลักษณะการทางาน รายได้และร่ายจ่ายของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
แรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่ เข้ามาทางานในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจแม่สอดส่วนใหญ่ มากกว่า 3 ปี ร้อ ยละ
55.30 รองลงมาประมาณ 3 ปี ร้อยละ 23.70 และประมาณ 1 ปี น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.90 ตามลาดับ
สาหรับลักษณะงานส่วนใหญ่จะทางานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรและภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 42.10 40.80
และ 17.10 ตามลาดับ ส่วยสถานภาพการทางานส่วนใหญ่เป็นการจ้างานแบบรายวัน คิดเป็นร้อยละ 53.90 งาน
ประจาร้อยละ 44.70 และจ้างเหมาร้อยละ 1.3 ตามลาดับ สาหรับรายได้ของแรงงานข้ามชาติ จะแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประเภทรายได้ของแรงงานข้ามชาติ
ประเภทรายได้
ค่าจ้าง
การกู้ยืม
การเสียงโชค
รวม

จานวนเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี
213,865.81
28,120.00
35,600.00
277,585.81

ร้อยละ
77.05
10.13
12.82
100.00

จากตาราง พบว่า รายได้ ของแรงงานโดยเฉลี่ยจะมีรายได้ 277,585.81 บาท/ปี และมี รายจ่ายเฉลี่ ย
198,640.54 บาท/ปี โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าจ้าง การเสี่ยงโชคและลูกหลานให้ สาหรับรายจ่ายของแรงงาน
ข้ามชาติใช้จ่ายเงินเฉลี่ยต่อปี จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ดังนี้
ตารางที่ 5 การใช้จ่ายของแรงงาน
ประเภทค่าใช้จ่าย
อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ
ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ภายในบ้าน
ยานพาหนะ/การเดินทาง
ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า
การสื่อสาร
เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล
การบันเทิง/การจัดงานพิธี

จานวนเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี
69,594.50
17,709.40
12,828.57
18,959.30
3,401.21
3,503.97
1475

ร้อยละ
35.03
8.92
6.46
9.54
1.71
1.76
0.74
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กิจกรรมทางศาสนา
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ภาษี เบี้ย
ประกันภัย ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย เป็นต้น)
รวม

1,889.00
69,279.59

0.95
34.88

198,640.54

100.00

จากตาราง พบว่า แรงงานข้ามชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 198,640.54 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร เครื่องดืม่ และยาสูบร้อยละ 35.03 รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
ร้อยละ 34.88 ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 9.54 ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 8.92
ยานพาหนะ/การเดินทางร้อยละ 6.46 เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 1.76 การสื่อสารร้อยละ 1.71 กิจกรรม
ทางศาสนาร้อยละ 0.95 และการบันเทิง/การจัดงานพิธรี ้อยละ 0.74
รูปแบบการดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่ทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก คือ แรงงานข้ามชาติมี
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกันระหว่างก่อนและหลังเข้ามาทางานในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ลักษณะการทางานไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ยังคงทางานที่ใช้ทักษะฝีมือต่า แต่จะมีรายได้และเงินออมมากขึ้น
และพฤติกรรมในการบริโภคส่วนใหญ่จะเป็นการใช้จ่ายด้านอาหาร/เครื่องดื่มและยาสูบ รวมทั้งเป็นการใช้จ่ายใน
เรื่องของการเสี่ยงโชค
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย การศึกษาการดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่ทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษตาก
จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการศึกษา พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเป็นสัญชาติพม่าและนับถือศาสนาพุทธ สาหรับการ
ดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติก่อนที่จะเข้ามาทางาน พบว่า มีความลาบากเพราะส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปกับ เกษตรกร ทาให้ รายได้ ไม่เพียงพอและในบางช่วงก็จะไม่มีงานท า การเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ค่อนข้างลาบากเช่นกัน ส่วนใหญ่จะซื้อยามาทานเอง จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้แรงงานข้ามชาติย้ายมาทางานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเป็นวัยหนุ่มสาว และจะอยู่เป็นคู่หรือครอบครัว แรงงานข้าม
ชาติโดยเฉลี่ยจะทางานอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมาแล้วไม่ต่ากว่า 3 ปี สอดคล้องกับงานวิจัย อภิชาติ
จารัสฤทธิ์รงค์ จรัมพร โห้ลายองและกัญ ญา อภิพรชัยสกุล (2554) ที่กล่าวถึงลักษณะแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา
ทางานในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงาน อยู่กันเป็นคู่ครองแต่ก็มีบางส่วนก็ยังเป็นโสด และมักจะทางานที่
ใช้ทักษะฝีมือต่า
สาหรับรายได้ของแรงงานโดยเฉลี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อ
การใช้จ่าย และยังมีเหลือสาหรับการส่งเงินกลับไปให้ยังครอบครัวที่อยู่ประเทศพม่าได้อีกด้ วย โดยรายได้ส่วนใหญ่
มาจากค่าจ้าง การเสี่ยงโชค และการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักในการดารงชีวิตของทุกคน ซึ่งเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจะพบว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
รองลงมาที่แรงงานมีการใช้จ่ายมากเช่นกัน คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุป โภคบริโภค (ภาษี เบี้ ยประกันภั ย
ดอกเบี้ย ซื้อสลากกิ นแบ่ งรัฐบาล/หวย เป็น ต้น) จากการศึกษารายได้และรายจ่ายของแรงงานข้ามชาติ พบว่า
แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่ายส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติจะมีรายได้และรายจ่ายจากการเสี่ยงโชค โดยการเสี่ยง
โชคเป็นคาดหวังว่าจะถูกรางวัล และพฤติกรรมแบบนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีรายได้ต่า
สอดคล้องกับการศึกษาของ Ariyabuddhiphongs (2011) ที่ได้มีการศึกษาถึงลักษณะของผู้ที่ชอบการเสี่ยงโชคว่า
มั ก จะมี ลั ก ษณะทางสั งคมและเศรษฐกิ จ ต่ าและมั กจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ เพื่ อ หรือ สั งคมที่ มี ก ารเสี่ ย งโชคเป็ น ประจ า
รองลงมาแรงงานข้ามชาติจะมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ บอกจากอาหารและเครื่องดื่มมีการบริโภค
ในชีวิตประจาวันอยู่แล้ว แรงงานข้ามชาติมักจะพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เช่น เครื่องดื่มชูกาลัง
กาแฟ เป็นต้น เพราะช่วยทาให้สดชื่น ไม่ง่วงนอน

115

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิ จั ย พบว่ า การด าเนิ น ชี วิ ต ของแรงงานข้ ามชาติ ก่ อ นที่ จ ะย้ า ยมาท างานในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตาก มีความลาบาก ค่าจ้างต่า รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เป็นสาเหตุที่ทาให้แรงงานข้ามชาติ
ย้ายเข้ามาทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก บางครั้งอาจจะมีแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้ามา เพราะ
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ชายแดนจึงง่ายต่อการเดินทางเข้ามา ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาในด้านการ
จัดการแรงงานข้ามชาติ การให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานข้ามชาติทั้งกับแรงงานเองและผู้ประกอบการด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการวิจัย พบว่า การดาเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติเมื่อย้ายมาอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก แรงงานมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจะจ่ายไปกับสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค ควรจะมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติม
2. จากการวิจัยพบว่าจานวนแรงงานข้ามชาติมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตากเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า จึงเสนอให้มีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของแรงงานข้ามชาติที่ย้ายเข้า
มาทางานในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
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บทบาทสตรีสูงอายุในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว
กรณีศึกษากลุ่มพานพุ่ม หมู่บ้านมอมะนาว
ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
เกตศินี เพ็งอาไพ 1, เกศศิริ วงศ์สองชั้น 1, ธวชินี ลาลิน 2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

(ทีมวิจยั )
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง บทบาทสตรีสูงอายุในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว กรณีศึกษา กลุ่มพานพุ่ม
หมู่บ้านมอมะนาว ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ
และปัจจัย ที่ทาให้สตรีสูงอายุสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของครอบครัว (2) เพื่อศึกษาหลักคิดของสตรีผู้สูงอายุ ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว (3) เพื่อศึกษาถึงลักษณะบทบาทของสตรีสูงอายุ ต่อครอบครัวใน
หมู่บ้านมอมะนาว งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีสูงอายุ ที่อยู่ในกลุ่มพานพุ่ม พื้นที่
หมู่บ้าน มอมะนาว ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรจานวน 15 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิธีวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีเทคนิควิเคราะห์ทาง
เนื้อหา นอกจากนี้ ยังตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เพื่อให้วิเคราะห์ข้อมู ลได้อย่างถูกต้องแม่นยาและเป็นธรรม
ปราศจากอคติ ผลการวิจัยพบว่า (1) หากผู้สูงอายุนี้ไม่มีรายได้จะนาไปสู่ผลกระทบในการดาเนินชีวิตในด้านต่างๆ
รวมทั้งจะเป็นภาระไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือบุคคลภายในครอบครัว สตรีสูงอายุส่วนใหญ่ถูกมองจากสามีและ
ลูกหลานว่าเป็นภาระ ไม่ทางานไม่หารายได้ คอยรอรับเงินจากลูกหลานและสามีที่ทางาน จึงทาให้สตรีสูงอายุเริ่มหา
งานที่ตนเองทาไหว ที่สภาพร่างกายเอื้ออานวยที่พอจะทาได้ เพื่อให้คนรอบข้าง และทาผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีคุณค่า
ยังมีความสามารถในการหาเงินหรือทางานได้ นอกจากนี้สตรีสูงอายุบางส่วน มีเวลาว่างที่ไม่รู้จะไปทาอะไร เมื่อมี
อายุมากขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่บ้านเฉยๆ หรือไม่ก็หากิจกรรมอย่างอื่นทา ทั้งนี้สตรีสูงอายุบางส่วนเป็นผู้นาหลักในการ
หารายได้ให้ครอบครัว เนื่องจากสามีป่วยหรือเสียชีวิต และผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านกับหลานเพียงลาพัง หากสตรีสูงอายุ
ไม่ทางานก็จะไม่มีเงินใช้เพียงพอสาหรับรายจ่ายของครอบครัว (2) หลักคิดของสตรีผู้สูงอายุในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว คือ สตรีสูงอายุซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองว่ าหากตนเองไม่ได้ทางาน อยู่บ้านเฉยๆรอให้
ลูกให้หลานเลี้ยงจะทาให้ตนเองดูไม่มีคุณค่า รู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และไม่มีบทบาทต่อครอบครัว รวมทั้ง
กลายเป็นภาระของลูกหลานถึงแม้ลูกหลานจะเต็มใจเลี้ยงดูก็ตาม นอกจากนี้สตรีสูงอายุส่วนมาก มีทัศนคติเกี่ยวกับ
การทางานว่าเป็นการสร้างรายได้ แต่สตรีสูงอายุไม่ได้มองว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง แต่พวกเขามองว่าเป็น
การสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ช่วยแบ่งเบาภาระลูกหลานและสามี (3) ลักษณะบทบาทของสตรีสูงอายุที่มีต่อ
ครอบครัว คือ ปัจจุบันนี้สตรีสูงอายุ มีบทบาทเป็นผู้นาครอบครัว ในเรื่อ งของเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สมาชิกในครอบครัวที่บุตรหรือสามี ได้
ย้ายถิ่นฐานไปทางานต่างจังหวัด ย้ายเข้าสู่ความเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม บทบาทความเป็นผู้นา
ก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงทันที หรือเมื่อใดที่ครอบครัวเกิดปัญหาขึ้น กับบุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัวที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นสามี เมื่อนั้นครอบครัวก็จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเสาหลักมาเป็นแม่หรือเมียแทน และในบางครอบครัวที่พ่อแม่
แยกทางกัน ครอบครัวรูปแบบใหม่ก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน นั้นคือครอบครัวข้ามรุ่น ที่มีสตรีสูงอายุมีบทบาทเป็นยาย
หรือย่าคอยเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง
คาสาคัญ : บทบาท/ ผู้สูงอายุ/ สตรี/ การทางาน/ เศรษฐกิจ
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Abstract
The roll of elderly women in increasing the economic value for their families; case study
of BhanBhoom club, Mor-Manow village is written for (1) Studying causes and reasons of
increasing the economic value of elderly women for their families (2) Studying the thoughts of
elderly women in increasing the economic value for their families (3) Studying the roll of Elderly
women in their families of Mor-Manow village. This research is a qualitative research. The samples
are 15 elderly women of Bhanbhoom club at Mor-Manow village, Sak Ngam Sub-District, Khlong
Lan District, Kamphaeng Phet province sampled by using purposive sampling. Interviewing is used
as the research tool and instrument. Data were analyzed by using content analysis. In addition,
triangulation analysis is also used in this research to analyze the data truly and accurately
without any biases. The results of the research found (1) If the elderly women do not have any
incomes, it will affect in their daily lives and their families or relatives have to take the
responsibility for taking care of them. Most of their husbands and descendants think that elderly
women are burdensome. They do not work, and always wait for money from their working
husband and descendants. These forced elderly women to do works which they can do and do
not cause any detriments to their health for change their reputations and show that they can do
works. In addition, some of elderly people have a lot of free time. So, they do not know what
they will do. When they become old, they just live at their houses or find some activities to do,
but some of them make the main income for their houses because their husbands are dead or
sick, and some of them have to live with their grandchildren. If these elderly women do not do
works, their family will not have enough money to pay expenditures of the family. (2) The
thoughts of elderly women in increasing the economic value for their families, they will feel
worthless, and they do not have any benefits and roles for their families, if they do not do any
works, and let their relative take the responsibility. They also feel they are burdensome for their
families. In addition, most of elderly women have the attitude about working to make income
that it is not for them, it is the making income for their families and helping their husbands.(3)
The roll of Elderly women in their families, nowadays, elderly women have a leader role in
economy of their families more than ever because of the unavoidable happening of changing of
Thai economy and society. Elderly women will have roles in family’s economy when the
members of their families have to go to work in other provinces where there are the industrial
developments. When there are some problems with their husbands or the members who make
the main income of the families, the wives or elderly women will take the roll to work for making
income. In the case that parents divorced, there may be the new type of family, cross generation
family which elderly women of grandmother live with their grandchildren.
Keywords: Role/ Elderly people/ Women/ Working/ Economy
ที่มาและความสาคัญ
โครงสร้างอายุของประชากรโลกและของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยกาลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่มี
อายุสูงมากขึ้นปรากฏการณ์ทางประชากรนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราเกิดของประชากรทั่วโลกได้ลดต่าลง ในขณะ
ที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น การสูงวัยของประชากรย่อมมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีเข้าสู่สังคมผู้อายุอย่างรวดเร็ว และมีผู้สูง อายุจานวนมากขึ้นในทุกๆปี โดยปีพ.ศ.2557 มี
ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 14.9, ปีพ.ศ. 2558 มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ16.0,ปีพ.ศ.2559มีประชากรผู้สูงอายุร้อย
ละ 16.5, และปีพ.ศ. 2560 มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 16.8 ของประชากรทั้งหมด(กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561).
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นอกจากนี้ยังมีการพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีปัญหาการว่างงานหรือมีรายได้ต่าเนื่องจากไม่มีงานประจา
หรืออาชีพเสริมหลังการเกษียณอายุงาน ซึ่งทาให้เกิดปัญหาประชากรวัยสูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ว่างงานและมี
รายได้น้อยในขณะที่รายจ่ายเท่าเดิมหรืออาจสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับรายได้ของผู้สูงอายุ ทาให้ต องมีการมองเรื่องผู
สูงอายุกันใหม จากภาพของคนแกทาอะไรไมได เจ็บออดแอด จึงเปนชวงเวลาที่สามารถดารงรักษาสุขภาพ ทางาน
หรืออาชีพเสริมที่ เปนประโยชน มีรายได้และมีความสุขไดมาก เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสามารถดูแลตนเอง สมาชิก
ในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสต่อการแสดงศักยภาพในการส่งเสริมอาชีพทั้งในด้าน
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ถึงพร้อม
ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วันที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอยแล้ว แต่ท่านก็
ยังพร้อมและสามารถที่จะช่วยเหลือหารายได้เสริมให้ครอบครัวได้ เพราะว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังทางานเชิงเศรษฐกิจ
ให้ครอบครัวได้อยู่ ประเด็นสตรีสูงอายุที่มีบทบาทต่อครอบครัว ผู้สูงอายุนั้น มิต้องการเป็นเพียงแต่จะเป็นฝ่ายรับ
จากบุตรหลานหรือจากสังคมเท่านั้น อันที่จริงท่านพยายามที่จะช่วยตนเองมากที่สุด เท่าที่ท่านจะทาได้ ไม่ว่ าจะเป็น
เรื่องอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ ท่านจะอาศัยพึ่งพาลูกหลานต่อเมื่อท่านทาไม่ไหวแล้วเท่านั้น แม้กระนั้นก็ตามท่านก็
ยินดีที่จะ ช่วยเหลือครอบครัวตามศักยภาพที่ท่านจะทาได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านแรงกาย แรงสติปัญญา ทักษะฝีมือ
คาแนะนาต่างๆ เท่าที่ท่านจะสามารถแนะนาได้ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558).
ในขณะเดียวกัน การที่สมาชิกในครอบครัววัยทางานต้องไปทางานต่างถิ่นทาให้ผู้สูงอายุยังคงต้องรับภาระ
เลี้ย งดูบุ ตรหลานเพี ยงลาพั ง ก่อ ให้เกิดครอบครัวที่เรียกว่า “ครอบครัวข้ามรุ่น ”หรือ“ครอบครัวแหว่งกลาง”ใน
รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน ปัจจุบันมีครอบครัวข้าม
รุ่นมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 2 ของครอบครัวทั้งหมดในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วน
ใหญ่ในพื้นที่ชนบทเกือบครึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัวข้ามรุ่ น ปัจจัยที่ทาให้เกิดครอบครัวข้ามรุ่น คือการย้ายถิ่นจาก
ชนบทสู่เมือง ค่าครองชีพในเขตเมืองที่สูงกว่าชนบทและการขาดระบบสนับสนุนต่างๆ หัวหน้าครอบครัวข้ามรุ่นกว่า
ครึ่งเป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และเกือบร้อยละ 90 เป็นผู้หญิงเลี้ยงดูหลานเพียงลาพัง (สานักงานสถิติแห่ งชาติ,
2558) หัวหน้าครอบครัวข้ามรุ่นส่วนใหญ่ยังคงทางาน โดยส่วนมากอยู่ในภาคเกษตรกรรมหรืองานฝีมือ และหัวหน้า
ครอบครัวข้ามรุ่นส่วนหนึ่งสุขภาพไม่แข็งแรง ทั้งยังมีครอบครัวข้ามรุ่นบางครอบครัวที่สตรีสูงอายุที่ไม่เพียงแต่ต้อง
ดูแลหลานเท่านั้น หากยังต้องดูแลสามีที่ เจ็บป่วยอีกด้วย ผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่นส่วนมากมีรายได้ต่า จึงต้อง
ทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของบุตรหลาน ซึ่งอาจจะมีความเครียดที่เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องเลี้ยงดูหลานไป
พร้อมๆกับที่ต้องทางานของตัวเอง ซึ่งทาให้สตรีสูงอายุต้องหารายได้ให้กับครอบครัว และเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว แสดงให้เห็นว่าสตรีสูงอายุมีบทบาทสาคัญและเป็นฟันเฟืองในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของครอบครัว
อีกด้วย
ดังนั้นสตรีสูงอายุจึงมีบทบาทสาคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวได้มากขึ้นจากเดิมอีกทั้ง
นอกจากสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุแล้ วยังเป็นการให้ผู้สูงอายุได้ทากิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่นที่เป็นวัยเดียวกัน ทา
ให้ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น เห็นคุณ ค่าในตนเองมากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดภาวะความเครียดของ
ผู้สูงอายุอีกด้วย การทางานและบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุ ยังไม่มีผู้ให้ความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มาก นักกลุ่มของ
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเรื่อง “บทบาทสตรีสูงอายุในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว กรณีศึกษากลุ่ม
พานพุ่ม หมู่บ้ านมอมะนาว”เพื่ อให้ เห็ นถึงบทบาทของสตรีสูงอายุในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและให้เห็น ถึง
ศักยภาพของสตรีสูงอายุสืบต่อไป
บริบทพื้นที่ในการศึกษา
เดิมที่ตั้งของหมู่บ้านมอมะนาวอยู่ในเขตตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยมี
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายจารัส เข็มทองหมู่ที่ 6 ตาบลโป่งน้าร้อน ต่อมาแยกเป็นหมู่ที่ 13 ตาบลโป่งน้าร้อนและเมื่อ พ.ศ.
2527 ได้มีการแยกตาบลออกจาก ตาบลโป่งน้าร้อน มาเป็นตาบลสักงาม และแยกการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน
โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกที่มาปกครอง คือ นายประเทือง เมืองฉาย และได้มีการร่วมใจกันสร้างวัดมอมะนาวขึ้นมา
เพื่อเป็นศูนย์รวมใจ และให้มีการสืบทอดพระพุทธศาสนากันต่อๆไป ต่อมาเมื่ อปี พ.ศ.2533 ผู้ใหญ่ประเทือง เมือง
ฉาย ได้เสียชีวิตลง และได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านคนที่สองคือ นายอานวย เมืองฉายเมื่อปีพ.ศ. 2536 ได้มีการก่อสร้าง
โรงเรียนขึ้นในหมู่บ้านเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของตาบล ซึ่งที่ตั้งของตั้งอยู่ติดถนนสายคลองแม่ลาย –
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คลองลานทางหลวงหมายเลข 1117 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนสักงามวิทยา และ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นางคานึง
เมืองฉาย
พื้นที่บ้านมอมะนาว อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารตาบลสักงาม ห่างจากอาเภอคลอง
ลาน ไปทางทิศเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร พื้นที่ 5.87 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่อยู่อาศัยจานวน 131 ไร่ พื้นที่ ทา
การเกษตร จานวน 3,869 ไร่ รวมมีเนื้อที่ 4,000 ไร่ บ้านมอมะนาวมีราษฎรอาศัยอยู่ทั้งสิ้นจานวน 176 ครัวเรือน
จานวน 650 คนแยกเป็นผู้สูงอายุที่มีอยู่ จานวน 102 คน
หมู่บ้านมอมะนาวมีความมุ่งมั่นและให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุในด้านต่างๆในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเองมีการแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน การรักษาความสะอาดความเป็ นระเบียบของชุมชน การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งในหมู่บ้านมอมะนาวมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุอย่างหนึ่ง คือ การรวมกลุ่มกันทาพานพุ่มเงินพุ่มทองของผู้สูงอายุ
สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมอมะนาว มีการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร โดยมีการทาไร่อ้อย ไร่มัน สาปะหลัง ทานาและมีบางส่วนทาสวนผลไม้ ในด้านกลุ่มอาชีพ
เสริมที่ทารายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน เช่น กลุ่มพับพานพุ่มเงินพุ่มทองกลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว รองลงมาคือ
อาชีพรับจ้าง ประชากรหมู่บ้านบ้านมอมะนาวส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดแถบภาคกลาง เช่น จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุทัยธานี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (คานึง เมืองฉาย, สัมภาษณ์, 2561).
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้สตรีสูงอายุสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของครอบครัว
2. เพื่อศึกษาหลักคิดของสตรีผู้สูงอายุในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว
3. เพื่อศึกษาถึงลักษณะบทบาทของสตรีผู้สูงอายุต่อครอบครัวในหมู่บ้านมอมะนาว
แนวคิดที่ใช้
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ คือบุคคลทีมีอายุตังแต่60 ปี ขึ้ นไป เป็นวัยสุดท้ายของชีวิตเป็นวัยทีมีการเปลี่ยนแปลงในทาง
เสื่อมถอยทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมและเป็นบุคคลสมควรได้รับการอุปการะช่วยเหลือ รวมทั้งได้รับการดูแล
จากลูกหลานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
บทบาทจึงหมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทาของบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่ง และสมาชิกอื่นๆมุ่งหวังที่จะให้ บุค คลแสดงออกภายใต้ส ถานการณ์ ทางสังคม ซึ่งบทบาทจะประกอบด้วย
พฤติกรรมความคาดหวังและตาแหน่งทางสังคมผู้สูงอายุจะรับบทบาททางสังคมที่แตกต่างกันไปตลอดชีวิต
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว
ครอบครัวหมายถึงกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีความผูกพันและ ความสัมพันธ์กันทาง
สายโลหิต ทางกฎหมาย หรือการดาเนินชีวิตร่วมกัน อาศัยอยู่ร่วมกัน พึ่งพิงกันทางสังคม เศรษฐกิจ โดยสมาชิกแต่
ละคนจะทาหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกัน เช่น บิดา มารดา
4.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสตรี
สตรีนิยม หรืออิตถีนิยม หมายถึง อุดมการณ์ที่พยายามส่ง เสริมและ ยกระดับสถานภาพและบทบาททาง
สังคมของผู้หญิงไม่ให้ต่าต้อยกว่าผู้ชาย สตรีนิยมจึงเห็นว่าความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายของบุคคลมิได้
เป็นเพียงความแตกต่างทางสรีรวิทยาตามธรรมชาติเท่านั้น หากเป็นความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ซึ่งมนุษย์ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมาด้วย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการและกระบวนการที่เริ่มต้นจากการสร้าง
ฐานความคิด เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินงานวิจัย มาใช้เป็นหลักการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้มาจากการ
สังเคราะห์งานศึกษาวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่มุมมองด้านเงื่อนไขและความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ที่เป็นไป
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อย่างหลากหลาย ที่เกิดขึ้นบนขอบเขตของพื้นที่การศึกษา เมื่อได้ข้อมูลมาอย่างครบถ้วนแล้วจะนาข้อมูลทั้งหมดมา
จาแนกส่วนประกอบให้เห็นถึงความเป็นไปของแต่ละส่วน ทั้งการเรียบเรียงข้อมูล เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่
สัมพันธ์กันอย่างมีระบบ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดวิธีการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้นหรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary) เป็นการเก็บจากข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก
ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ กลุ่มสตรีสูงอายุ บทบาทของสตรีสูงอายุ และเศรษฐกิจของผู้สูงอายุซึ่งเป็นเอกสาร
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น จากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์และนาไปเป็นฐานคิดในการวางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
2. เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ นครบถ้ ว นครอบคลุ ม แล้ ว ผู้ วิ จั ย ก็ จ ะเข้ า ไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม
(Fieldresearch) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพ จะใช้วิธีการสารวจพื้นที่ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างการจดบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพและใช้วิธีการเข้าไปในชุมชนเพื่อ
สัมภาษณ์ เกี่ยวกับกลุ่มสตรีสูงอายุ บทบาทของสตรีสูงอายุ และเศรษฐกิจของสตรีสูงอายุ โดยผู้วิจัยใช้วิ ธีการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ดังต่อไปนี้
2.1. โดยการติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านมอมะนาว เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้า
สารวจพื้นที่สัมภาษณ์คนในหมู่บ้าน และเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น รายชื่อ เบอร์โทร กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ติดต่อขอสัมภาษณ์
2.2. การลงพื้นที่ในครั้งแรกจะเป็นการสารวจพื้นที่ โดยขั้นแรกก็จะเข้าไปพูดกับกลุ่มคนโดยทั่วไป
ตามแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snow ball) โดยที่เข้าพูดคุยครั้งแรกอาจเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญหรือไม่ก็
ได้ วัตถุประสงค์ของการพูดคุยก็เพื่อแสวงหาผู้ใ ห้ข้อมูลหลักท่านต่อๆไปและขั้นต่อมาเมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จึง
เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาจากลักษณะของกลุ่มที่เลือก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทั้ง
ยังเป็นการสร้างความเชื่อใจระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มคนในชุมชนอีกด้วย
2.3. การรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย ผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กับผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรงตามแบบสอบถามที่สร้างไว้หลังจากเก็ บรวบรวม
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สัมภาษณ์จะทาการตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ส่วน
ต่างๆในแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยในพื้นที่ทันทีก่อนที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
3.น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ม าตรวจสอบข้ อ มู ล งานวิ จั ย โดยงานวิ จั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย จะใช้ วิ ธี ก าร
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ดังต่อไปนี้
3.1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation check) ใช้ตรวจสอบแหล่งที่มาข้อมูล
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเรื่องเวลา สถานที่ และสถานการณ์บุคคลที่แตกต่างกัน
3.2. การตรวจสอบเวลาที่ต่างกัน ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่านอย่างน้อย 2 ครั้งโดยจะใช้
รูปแบบการสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการและวันเวลาที่ต่างกัน
3.3. การตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เขียนในรายงานนั้น
ตรงกับข้อเท็จจริงที่ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลมาหรือไม่
4. จากนั้นนาข้อมูลที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการนาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและเขียน
เป็นรายงานวิจัย
5. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สรุปผลการวิจัย
1.สาเหตุและปัจจัยที่ทาให้สตรีสงู อายุสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของครอบครัว
1.1.เนื่องด้วยโครงสร้างประชากรของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน ทาให้โครงสร้างประชากรวัย
สูงอายุมีมากขึ้น อันมาจากเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ที่ดีขึ้น อาหารการกินที่สมบูรณ์ขึ้น ทาให้ผู้สูงอายุมี
อายุยืนยาวขึ้นและมีจานวนมากขึ้นในปัจจุบัน นามาสู่ผลกระทบต่อการจ้างงานและปัญหาเศรษฐกิจทั้งในครัวเรือน
และชุมชนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งหากผู้สูงอายุนี้ไม่มีรายได้จะนาไปสู่ผลกระทบในการดาเนินชีวิตในด้าน
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ต่างๆ รวมทั้งจะเป็นภาระไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือบุคคลภายในครอบครัว จากที่กล่าวมานี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทา
ให้สตรีสูงอายุในหมู่บ้านมอมะนาวต้องทางานสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของรายได้ให้กับครอบครัว ในพื้นที่หมู่บ้านมอ
มะนาว การที่สตรีสูงอายุต้องทางานเพื่อเพิ่ มรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมาก เพราะในพื้นที่นี้เป็น
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของหนุ่มสาววัยทางานหรือวัยเรียนก็จะไปเรียนหรือทางานใน
พื้นที่ต่างๆ ส่วนมากจะทางานอยู่ในตัวเมืองกาแพงเพชร ตัวเมืองชลบุรีและกรุงเทพมหานครตามลาดับ จึงทาให้ใน
พื้นที่หมู่บ้านจะมีวัยสูงอายุจานวนมาก อีกทั้งวัยสูงอายุเพศหญิงส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นเพศที่ไม่ทารายได้ให้กับ
ครอบครัว เป็นภาระของครอบครัวทั้งที่ความจริงแล้ว ผู้หญิงสูงอายุส่วนใหญ่มีหน้าที่เลี้ยงหลานเล็กๆ ที่พ่อแม่เด็ก
ต้องทางานทาให้เมื่อคลอดลูกแล้วจึงส่งลูกมาอยู่กับย่า/ยายเลี้ยงดู แต่สตรีสูงอายุส่วนใหญ่ถูกมองจากสามีและ
ลูกหลานว่าเป็นภาระ ไม่ทางาน ไม่หารายได้คอยรอรับเงินจากลูกหลานและสามีที่ทางาน จึงทาให้สตรีสูงอายุเริ่มหา
งานที่ตนเองทาไหวและสภาพร่างกายเอื้ออานวยที่พอจะทาได้ เนื่องจากสภาพร่างกายของเพศหญิงเมื่อสูงอายุขึ้นจะ
ไม่เหมือนกับสภาพร่างกายของเพศชาย เพศหญิงนั้นเมื่อแก่ชราแล้วร่างกายจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเพศชายเพราะ
ผ่านการตั้งท้องมีลูกมาแล้ว ทาให้ร่างกายเสื่อมเร็ว ด้วยเหตุนี้สตรีสูงอายุส่วนใหญ่จึงหางานที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของตนเองและสามารถปรับเวลาในการทางานได้ตามความสะดวกของตนเอง อย่างเช่น การทาพานพุ่มเงินพุ่มทองที่
เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านมอมะนาว ทั้งงานการทาพานพุ่มนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทาจึงเหมาะกับเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย
1.2. เนื่องด้วยเมื่อมีอายุมากขึ้นส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุจะอยู่บ้านเฉยๆหรือ ไม่ก็หากิจกรรมอย่างอื่นทา เช่น
รวมกลุ่มสนทนากับคนวัยเดียวกัน หรือรวมกลุ่มกันแล้วนาหลานที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาเลี้ยงรวมกัน แต่
กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นก็ไม่อาจสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจึงพยายามหางานหรือกิจกรรมยามว่างที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและไม่ให้เสียเวลาไปเปล่าๆ ซึ่งสตรีสูงอายุเหล่านี้ที่มีเวลา
ว่างไม่รู้จะทาอะไรเลยมองหาอาชีพเสริมที่มีรายได้ทา
1.3. เนื่องจากความจาเป็นที่สตรีสูงอายุต้องทางานเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว เพราะบางครอบครัวนั้น
สตรีสูงอายุอยู่กับหลานเพียงลาพัง หรือบางครอบครัวอยู่กับสามีที่ไม่สามารถทางานได้ โดยอาจเกิดจากความพิการ
หรือมีโรคประจาตัว เช่น โรคอัลไซเมอร์ เบาหวาน ความดัน และโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้สตรีสูงอายุต้อง
กลายเป็นผู้นาในครอบครัวในด้านการหารายได้ให้กับครอบครัว หากสตรีสูงอายุเหล่านี้ไม่ทางานหรือหารายได้ให้กับ
ครอบครัว ก็จะทาให้สามีหรือบุตรหลานต้องลาบากอดยากอย่างแน่นอน ซึ่งหากถามหาว่าทาไมสตรีสูงอายุจึงต้อง
ทางานหรือลูกๆ ไปไหนไม่ส่งเสียเลี้ยงดู จากการสัมภาษณ์ก็จะได้คาตอบว่า ลูกของผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ส่งเสียเลี้ยงดู
เป็นรายเดือน แต่จานวนเงินไม่มากนักเพราะพวกเขาเหล่านั้นก็มีภาระค่าใช้จ่ายของตนเอง เช่น ผ่อนรถยนต์ หรือ
บางคนมีลูกหลายคนที่ฝากผู้สูงอายุเลี้ยง แล้วเงินที่ส่งมาไม่เพียงพอ จึงทาให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องออกหางานทาและ
การจ้างงานในสตรีสูงอายุนั้นมีจานวนที่น้อยมาก เพราะงานในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการเกษตร เช่น การ
ทาไร่ การทานา การทาแตงโม การทาไร่สวนปาล์ม เป็นต้น ซึ่งงานต่างๆ นี้ต้องใช้แรงงานและกาลังกายจานวนมาก
จึงทาให้นายจ้างไม่นิยมจ้างงานสตรีสูงอายุมากนัก ซึ่งงานอาชีพที่สตรีสูงอายุจะทาได้นั้นก็อย่าง เช่น การทาขนม
ขาย การเก็บผักต่างๆแล้วฝากแม่ค้าขายตามตลาดนัด และการรับจ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้น แต่ก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่
สตรีสูงอายุพอทาไหวและทาได้ดี คือ งานหัตถกรรมการทาพานพุ่ม ซึ่งมีพื้นฐานการทาพานพุ่มมาจากการพับกรีบก
ระทงหรือการทาบายศรี ซึ่งสตรีสูงอายุส่วนใหญ่มีพื้นฐานในการทางานด้านนี้อยู่แล้ว เพราะการทากระทงหรือการ
ทาบายศรีนี้เป็นความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทาให้สตรีสูงอายุส่วนใหญ่สามารถปรับ
ใช้ความรู้ในส่วนนี้มาเป็นพื้นฐานในประกอบอาชีพได้ สตรีสูงอายุจึงใช้เวลาว่างจากงานอื่นหรือเลือกการทาพานพุ่ม
เป็นอาชีพของตนเอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งผู้สูงอายุหรือสตรีสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับ
สวัสดิการของภาครัฐด้วย รวมกับที่ลูกของผู้สูงอายุส่งมาให้และงานอาชีพเสริมที่ผู้สูงอายุทาด้วย จึงทาให้รายได้ของ
ครอบครัวเพียงพอกับการใช้ชีวิตในครอบครัวของผู้สูงอายุเอง
1.4. เนื่ อ งจากสตรี สู งอายุ เหล่ า นี้ ต้ อ งการให้ ค นรอบข้ า งของตนเองมองว่ า ตนเองยั งมี คุ ณ ค่ า ยั ง มี
ความสามารถ
ในการหาเงินหรือทางานได้ โดยไม่ต้องรอให้ลูกหลานหรือสามีเลี้ยง ซึ่งสตรีสูงอายุเหล่านี้ส่วนมากจะเคยทางานมา
ก่อนในตอนที่ยังเป็นสาวและยังทางานไหว แต่เมื่อแก่ชราแล้วทางานไม่ไหวลูกหลานจึงขอร้องให้หยุดทางานและอยู่
บ้านเฉยๆ ให้ลูกหลานได้เลี้ยงดูตอบแทนคุณของผู้สูงอายุบ้าง แต่ในทางกลับกันสตรีสูงอายุเหล่านี้กลับมองว่าตนเอง
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หมดคุณ ค่าเมื่อไม่ได้ทางานต้องรอให้ผู้อื่นมาเลี้ยงดู เพราะมองว่าผู้สูงอายุที่เป็นเพศชายยั งสามารถทางานได้ไป
รับจ้างได้ แต่ทาไมตนเองที่เป็นผู้หญิงที่สูงอายุจึงทางานบ้างไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องของการมองคุณค่าในตัวเองทาให้สตรี
สูงอายุอยากเพิ่มคุณค่าในตัวเองและอยากเพิ่มบทบาทในการเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวเหมือนตอน
ที่ตนเองยังเป็นวัยทางานอยู่ ในด้านของการทางานของสตรีสูงอายุที่จะออกไปรับจ้างลูกหลานก็ของร้องไม่ให้ออกไป
รับจ้าง เพราะกลัวว่าสตรีสูงอายุที่เป็นแม่หรือย่ายายจะเจ็บป่วยจะเป็นลมหากต้องออกไปตากแดดทางาน แต่สตรี
สูงอายุก็ยังอยากทางานอยู่จึงเลือกที่จะหางานที่ในหมู่บ้านมีและสามารถทางานได้โดยไม่ต้องออกไปไหน ซึ่งหมู่บ้าน
มอมะนาวนี้ก็มีกลุ่มอาชีพของกลุ่มสตรีอยู่ก็คือ การทาพานพุ่ม สตรีสูงอายุจึงหันมาเรียนรู้วิธีการทาและยึดอาชีพนี้
เป็นอาชีพเสริมของตนเพื่อหารายได้ รวมทั้งลูกหลานของสตรีสูงอายุเห็นว่าอาชีพนี้ก็ไม่ต้องออกไปตากแดดทางานไร่
นา หรือลาบากอะไรจึงอนุญาตให้ทาและยังเป็นการเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุเอง ทาให้สตรีสูงอายุเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองและเห็ นคุณ ค่าของตนเองมากขึ้นที่ สามารถท างานได้ไม่อยู่ว่างหรือคิ ดว่าตนเองไร้ป ระโยชน์ที่ ต้องให้
ลูกหลานมาค่อยเลี้ยงดูการทางานของผู้สูงอายุนี้นอกจากเป็นการเพิ่มความภาคภู มิใจของผู้สูงอายุแล้วยังเป็นการ
เพิ่มรายได้ของครอบครัวอีกด้วย ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีความสาคัญมองเห็นคุณค่า รวมทั้งเป็นการทาให้
เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุต่อครอบครัวอีกด้วย
1.5.เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นที่ท าให้สตรีสูงอายุต้องทางานเพื่อเพิ่ ม
รายได้ให้กับครอบครัว อย่างเช่น การทางานโดยไม่สนมูลค่าทางการเงิน แต่ทางานเพื่อให้ได้บริหารร่างกายทาให้ได้
ขยับร่างกายไม่อ่อนแอง่าย ทาเพื่อต้องการเข้าสังคม เพราะหากไม่มีอะไรทาสตรีสูงอายุส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านเฉยๆ
นั่งๆนอนๆไม่ได้ทาอะไร ไม่ค่อยได้พบปะผู้คน ผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงก็จะไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ทามากนัก จึงต้องหา
กิจกรรมให้ตนเองทาเพื่อที่จะได้เป็นการออกกาลังกายไปในตัวด้วย และอีกปัจจัยหนึ่งคือ ผู้สูงอายุส่วนมากจะเป็น
โรคเครียดเนื่องด้วยปัญหาต่างๆจึงต้องหาอะไรทาเพื่อให้ตนเองไม่มี เวลาว่างมากพอที่จะมาคิดเรื่องเครียด เพราะ
หากผู้สูงอายุมีความเครียดก็จะทาให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกด้วยและมีอีกหลายปัจจัยที่ผู้สูงอายุเลือกที่จะทางาน แต่
ปัจจัยหลักๆของการทางานของผู้สูงอายุก็ยังคงเป็นในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพศ
หญิง
2. หลักคิดของสตรีผู้สูงอายุในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว
2.1. สตรีสูงอายุซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองว่าหากตนเองไม่ได้ทางานอยู่บ้านเฉยๆรอให้ลูกให้หลานเลี้ยงจะ
ทาให้ตนเองดูไม่มีคุณ ค่า รู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และไม่มีบทบาทต่อครอบครัว รวมทั้งกลายเป็นภาระของ
ลูกหลานถึงแม้ลูกหลานจะเต็มใจเลี้ยงดูก็ตาม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยากจะใช้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด
ทั้งในด้านความพร้อมในการทางาน ความรู้ประสบการณ์ ตามความพร้อมของสภาพร่างกาย
2.2. สตรีสู งอายุ ในหมู่ บ้ านมอมะนาวนั้ น มองว่าการท างานเป็ น สิ่ งที่ จาเป็ น อย่ างยิ่ ง เพราะส่ วนมาก
ชาวบ้านมอมะนาวมีฐานะในระดับปลานกลางถึงในระดับยากจน จึงทาให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มสตรีต้องทางาน
คนกลุ่มนี้จึงมองว่าการทางานนั้นจะมีความจาเป็นอย่างยิ่งถึงแม้อายุจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตาม สตรีสูงอายุ
ส่วนมากมีทัศนคติเกี่ยวกับการทางานว่าเป็นการสร้างรายได้ แต่สตรีสูงอายุไม่ได้มองว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ตนเอง แต่พ วกเขามองว่าเป็น การสร้างรายได้ให้ กับ ครอบครัว ช่ วยแบ่งเบาภาระลูกหลานและสามี อีกทั้ งบาง
ครอบครัวสตรีสูงอายุเหล่านี้จะรับบทบาทเป็นผูน้ าในการหารายได้ให้กับครอบครัว เนื่องจากปัญหาเสียชีวิตหรือหย่า
ร้างและมีหลานที่ต้องเลี้ยงดู จึงทาให้สตรีสูงอายุเหล่านี้ต้องรับบทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.3. สตรีสูงอายุในกลุ่มพานพุ่มบางส่วนมีทัศนคติกับการทางานคือการใช่เวลาให้เป็นประโยชน์ หรือบาง
คนก็มองว่าเป็นการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาแสดงให้ผู้อื่นเห็น บางส่วนมองว่าการทางานนี้เป็นการรักษา
วัฒนธรรม ประเพณี เนื่องจากการทาพานพุ่มเงินพุ่มทองนี้มีพื้นฐานมาจากการทากระทงการพับกรีบกระทงและการ
ทาบายศรีต่างๆ และกลุ่มของผู้สูงอายุเองก็ยังคงที่จะยังยึดถือวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นจึงมองว่าการทางานที่
เกี่ยวกับพานพุ่มนี้เป็นอีกทางหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
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3. เพื่อศึกษาถึงลักษณะบทบาทของสตรีผู้สูงอายุต่อครอบครัวในหมู่บ้านมอมะนาว
ปัจจุบันนี้ในสังคมส่วนใหญ่ จะพบได้ว่าบทบาทของสตรีจะมีความเด่นชัดมากขึ้นต่างจากในอดีต ไม่ว่าจะ
เป็นบทบาทในครอบครัวหรือบทบาทต่อสังคมที่แสดงให้เห็นในหลายๆด้าน โดยเฉพาะบทบาท
ของสตรีสูงอายุ ที่มีต่อครอบครัวในสังคมชนบท ที่ส่วนใหญ่จะพบได้ว่าครอบครัวเกินครึ่งของหมู่บ้าน จะมีสตรี
สูงอายุที่จาเป็นต้องแสดงบทบาทของตนเองให้ชัดเจน ทั้งในฐานะผู้นาครอบครัว ผู้ที่หารายได้หลัก รวมถึงบทบาทใน
หลายๆด้านที่จาเป็นเฉพาะเจาะจงต่อสตรีสูงอายุ ซึ่งจากการลงพื้นที่หมู่บ้านมอมะนาว ผู้วิจัยได้แยกลักษณะบทบาท
ของสตรีสูงอายุไว้ 3 ด้าน ดังนี้
3.1 ผู้นาครอบครัว
1. สตรีสูงอายุมีบทบาทเป็นผู้นาครอบครัวเนื่องจากบุตรหลานหรือรวมทั้งสามีที่ย้ายถิ่นฐานไปทางาน
ต่างจังหวัด คือ การย้ายเข้าสู่ความเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและด้านการพัฒนาความทันสมัย ซึ่ง
สาเหตุหลักของการย้ายถิ่นฐานเกิดจากเศรษฐกิจที่ซบเซา ทาให้รายได้ที่สมาชิกในครัวเรือนได้รับไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กระแสการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองหลวงจึงเกิดขึ้น เนื่องด้วยความเจริญที่แตกต่างกัน
ระหว่างเมืองกับชนบท เป็นแรงดึงดูดประชากรจากชนบทเข้าสู่เมือง อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบและสาเหตุของการย้าย
ถิ่นของผู้คนนั้นมีความสลับซับซ้อนและมีปัจจัยหลายระดับเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน และระดับชาติ ด้วยสาเหตุทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของครอบครัวที่มีสตรีสูงอายุขึ้นมามีบทบาทการเป็น
ผู้นา แทนบุตรหลานหรือสามีของตนเองนั้นเองที่ย้ายไปอยู่ในต่างพื้นที่
2. จะพบได้ในลักษณะของการมีบทบาทผู้นาของความเป็นผู้หญิง ในเรื่องของการดูแลปรนนิบัติต่อสมาชิก
ในครอบครัว คอยจัดหาเครื่องใช้สิ่งของที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตประจาวันให้กับสมาชิกในครอบครัว และให้ความ
ช่วยเหลือดูแลรักษาสามีและบุตร เมื่อมีความเดือดร้อนหรือเจ็บป่วย โดยผูห้ ญิงนั้นจะถูกปลูกฝังให้ตื่นก่อนสมาชิกคน
อื่นๆในครอบครัว เพื่อมาเตรียมอาหารและทาความสะอาดบ้านเรือน และในขณะเดียวกันผู้หญิงเมื่อดูแลเรื่องภายใน
บ้านแล้ว บางคนก็ยังคงต้องทางานนอกบ้านอีกเช่นกัน
3. ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันเนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
อันเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมที่ก่อให้เกิดครอบครัวรูปแบบใหม่ คือ ครอบครัวข้ามรุ่น ซึ่ง
ปัญหาที่ทาให้เกิดครอบครัวข้ามรุ่นนั้น อาจเกิดจากความขัดแย้ง และความคิดเห็นไม่ตรงกันของสามีและภรรยา
บางคู่จึงเลือกที่จะจบชีวิตคู่ด้วยการแยกทางกันหรือหย่าร้างกัน และแน่นอนว่าปัญหาที่ตามมาก็คือลูก เมื่อพ่อแม่
ต่างเลิกรากันไปทุกครอบครัวส่วนใหญ่ที่มีบุตรร่วมกัน ก็จะให้บุตรนั้นย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่มีแค่ปู่ย่าตายาย หรือ
ที่เรียกว่าครอบครัวข้ามรุ่น และแน่นอนว่าการเลี้ยงดูส่วนใหญ่นั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ฉะนั้น สตรีสูงอายุที่มี
บทบาทเป็นยายหรือย่าก็ต้องรับเลี้ยงดูแลบุตรหลานของตนเอง ส่วนปู่หรือตาก็จะประกอบอาชีพนอกบ้านเป็นส่วน
ใหญ่ หรือบางครอบครัวที่เหลือเพียงย่าหรือยายเพียงคนเดียว หน้าที่ผู้นาก็จะตกมาเป็นของสตรีสูงอายุในบ้านที่ต้อง
รับภาระมากกว่าครอบครัวที่มีผู้ชายคอยช่วยหารายได้
4. ครอบครัวที่สามีป่วยหรือเสียชีวิต ผู้ชายเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้าของครอบครัวและเมื่อใดที่ช้างเท้า
หน้าของครอบครัวที่เป็นผู้ชายขาดหายไป จากบทบาทที่เคยเป็นเนื่องด้วยประสบปัญหาด้านความเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตก็ตาม ครอบครัวนั้นก็จาเป็นที่จะต้องใช้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทเป็นช้างเท้าหน้าแทน ซึ่งบางครอบครัวนั้นอาจ
เกิดปัญหามากจนถึงกรณีที่ต้องรับภาระด้านการเลี้ยงดูเอาใจใส่สามีคนเดียว ทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
เป็นเวลานานหรือบางรายอาจเลี้ยงดูบุตรหลานร่วมด้วย ดังนั้น รายจ่ายของครอบครัวที่จะต้องใช้จ่ายในทุกๆวัน จึง
ตกเป็นของฝ่ายหญิงที่ต้องดูแล และผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรีสูงอายุ ที่มีบทบาทในการดูแลครอบครัวและจาก
การลงพื้นที่ในหมู่บ้านมอมะนาว พบว่าครอบครัวที่สตรีสูงอายุเป็นหัวหน้าครอบครัวมีอยู่พอสมควร ที่จาเป็นที่
จะต้องหารายได้เข้าครอบครัว ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่ทางครอบครัวได้ใช้จ่ายก็มาจากการทาพานพุ่มเงินพุ่มทองของ
กลุ่มสตรีในหมู่บ้านนั้นเอง
3.2. ผู้หารายได้
1. สตรีสูงอายุเป็นหัวหน้าครอบครัว เนื่องด้วยจากสาเหตุที่สามีป่วยไม่สามารถหารายได้มาใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวได้ หรือสาเหตุจากครอบครัวที่สามีเสีย
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ชีวิตจึงจาเป็นที่จะต้องหาเลี้ยงตนเอง และบางครอบครัวเองยังต้องเลี้ยงดูบุตรหลานร่วมอีกด้วย เพราะพ่อแม่ไป
ทางานต่างจังหวัดจึงกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวข้ามรุ่น ที่มีเฉพาะปู่ย่าตายายกับรุ่นหลานอาศัยอยู่ร่วมกันเท่านั้น
และการดูแลเลี้ยงดูส่วนใหญ่ก็ต้องตกเป็นของฝ่ายหญิงนั้นคือ สตรีสูงอายุที่ชื่อว่าเป็นย่ายาย ดังนั้นสตรีที่สูงอายุจึง
จาเป็นที่จะต้องเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัวโดยส่วนมากจะอยู่ในภาคของงานหัตถกรรม ขณะที่บุตรของ
ตนเองก็ไม่ได้ส่งค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายมาให้หรือไม่เพียงพอ สตรีสูงอายุจึงมีรายได้จากสวัสดิการผู้สูงอายุจากทางด้าน
เดียวเพียงเท่านั้น ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความเครียดที่เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องเลี้ยงดูหลานไปพร้อมๆกับที่ต้องทางานของ
ตัวเองด้วยสตรีสูงอายุในหมู่บ้านมอมะนาวจึงต้องหารายได้จากการทาพานพุ่มเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและยังเป็น
ผู้นาทางเศรษฐกิจของครอบครัว จึงแสดงให้เห็นว่าสตรีสูงอายุมีบทบาทสาคัญและเป็นฟันเฟืองในการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวได้เป็นอย่างดี
2. เรื่องของเศรษฐกิจภายในครอบครัว ที่ปั จจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับตัวผู้สูงอายุในเรื่องของรายได้ การเกื้อหนุนทางการเงินจาก
บุตรในครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยตนเองนั้น นับเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของผู้สูงอายุในอดีตที่ผ่านมา แต่ใน
ปัจจุบันกลับพบว่าผู้สูงอายุได้รับเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตรมีสั ดส่วนที่ลดลงไปอย่างมาก เนื่องอาจจะเกิดจาก
เศรษฐกิจที่ตกต่าทาให้บุตรได้รับรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในตนเอง จึงไม่หยิบยืนมาให้พ่อแม่หรืออาจจะด้วย
สาเหตุอื่นๆ ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุเองก็ไม่คอยรายได้จากบุตรเหมือนแต่ก่อน
เช่นกัน แต่กลับหารายได้ด้วยจากการพึ่งตนเอง เช่น การทางาน เงินเก็บออม หรือจากดอกเบี้ยต่างๆ ซึ่งเรียกได้ว่า
การหรายได้ของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสตรีสูงอายุในหมู่บ้านมอมะนาว ที่ได้รับรายได้จากการทาพานพุ่ม ถึงแม้จะไม่ใช่
รายได้ที่มากมาย สาหรับตัวสตรีสูงอายุเองแล้วถือว่า เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวทั้งบุตรและสามีได้บ้าง
ซึ่งนับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้เป็นอย่างดีเพราะเรื่องเศรษฐกิจถือเป็น
ปัญหาสาคัญของครอบครัวการ รู้จักใช้เงินอย่างประหยัดคุ้มค่า ใช้ให้เหมาะสมกับความจาเป็นพื้ นฐานไม่ฟุ่มเฟือย
หรือใช้จ่ายเกินควร คานึงถึงประโยชน์และความก้าวหน้าของในครอบครัว จัดเก็บบางส่วนไว้เป็นเงินสะสมเผื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน เรียกได้ว่าสร้างความมั่นคงในอนาคตร่วมกันระหว่างบุตรกับพ่อแม่ที่สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมในเรื่องรายได้ของ
ครอบครัวได้อย่างอิสระ
3.3. บทบาทความเป็นแม่,เมีย,ย่า,ยาย
1. ความเข้าใจคนในครอบครัวเมื่อเจอกับปัญหา ในฐานะบทบาทความเป็นผู้หญิงที่เป็นสมาชิก
ของครอบครัวนั้น ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อบุตรหลานมีปัญหาคนเป็นแม่ เป็นย่า ยาย ก็จะคอยรับฟังปัญหา และแก้ไข
ปัญหาให้กับบุตรหลานได้อย่างง่าย เพราะในสถานภาพความเป็นผูห้ ญิงนั้น จะซ้อนความอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ
ในเรื่องทางจิตใจได้ดีกว่าผู้ชาย คือ พ่อ ปู่ ตา แต่การแก้ไขปัญหา และรับฟังเข้าใจกันในหลายๆเรื่องนั้น ไม่ใช่เพียง
แค่บทบาทของผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้าใจถึงปัญหาของบุคคลได้ แต่ยังรวมถึงในเรื่องความสัมพันธ์ที่มีต่อกันของสมาชิก
ในครอบครัวเข้าไปด้วย เพราะความสัมพันธภาพต่อกันในครอบครัวนั้น ถือเป็นความผูกพันรักใคร่ ความใกล้ชิด
คุ้นเคยสนิทสนมกันระหว่างบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย และบุตรตลอดจนถึงเครือญาติและบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว
ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งระหว่างสมาชิกในครอบครัวถือเป็นบุคคลสาคัญที่ สามารถทาให้เรื่องที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวเปลี่ยนเป็นผลดีได้ และยิ่งความครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็จะผ่านไป
ได้อย่างรวดเร็ว เพราะสตรีสูงอายุมักจะเข้าอกเข้าใจรู้จักพูดให้สมาชิกในครอบครัวผ่อนปรนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้
2. บทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัว โดยสังคมไทยจะกาหนดให้ชายและหญิงมีความ
เท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา แต่ทางด้านการทางานความรับผิดชอบต่อครอบครัวนั้นไม่ได้มีกรกาหนดความเท่า
เทียมเข้ามาด้วย การทางานรับผิดชอบครอบครัวส่วนใหญ่ จึงตกเป็นของผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียว บทบาทของผู้หญิง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือการเป็นแม่ การดูแลบ้าน ดูแลสมาชิกในครอบครัวเป็นหน้าที่หลักของผู้หญิง ถึงแม้
ผู้หญิงสามารถทางานนอกบ้านหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างผู้ชาย แต่หน้าที่ทางานในบ้านดูแลลูก ค่าใช้จ่าย
ทาอาหารก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเพศหญิงเช่นเดิม ทาให้หน้าที่ภายในบ้านก็ยังเป็นพื้นที่ของผู้หญิง ซึ่งพบว่าผู้หญิงนั้น
มีหน้าที่ดูแลการบ้านการเรือน ดูแลงานในบ้าน การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน และรับผิดชอบงานในบ้านทุกอย่างไม่
ขาดตกบกพร่องแล้ว ก็ยังคงต้องรับผิดชอบการทางานนอกบ้านให้มีประสิทธิภาพอีกด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าความ
ไม่ เท่าเที ยมระหว่างเพศนั้น มีให้พบเห็ นกันอย่างไม่สิ้น สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ยังมีให้พบเห็ นกันอยู่ ยิ่งใน
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ครอบครัวที่เป็นครอบครัวข้ามรุ่น หรือครอบครัวแหว่งกลางนั้น จะพบได้ว่าความรั บผิดชอบสตรีสูงวัย ในบทบาท
ความเป็นย่า ยาย จะสูงมาก เพราะพ่อแม่ทางานต่างจังหวัดจึงต้องส่งให้บุตรไปอยู่กับปู่ย่า ตายายแทน ค่าใช้จ่าย
ของบุตรหลานจึงตกมาเป็นของผู้สูงอายุแทน และในครอบครัวที่เด็กอยู่กับย่า หรือ ยาย เพียงลาพังบทบาทของย่า
หรือยาย ก็ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน และเป็นผู้หารายได้เข้าครอบครัวด้วยตัวเอง
3. บทบาทความเป็นผู้นาของผู้หญิง เมื่อถึงเวลาขับขันของครอบครัว ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อครอบครัวเกิด
การเปลี่ยนแปลงของบทบาทผู้นาเนื่อง จากสาเหตุที่จาเป็นของครอบครัว อย่างเช่น ครอบครัวผู้อายุที่อาจจะต้องพบ
เจอกับปัญหาเจ็บไข้โรครุมเร้า และเมื่อใดที่ปัญหานี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ขึ้นว่าเป็นเสาหลักครอบครัว และยังเป็นคนที่
หารายได้เข้าครอบครัว เมื่อนั้นครอบครัวจึงจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเสาหลัก และจะเป็นใครไม่ได้นอกจากบุคคลที่มี
บทบาทเป็นแม่หรือเมี ยนั้นเอง ซึ่งการรับหน้าที่เป็นผู้นานั้นในที่นี้คือ ด้านเศรษฐกิจรายได้ของครอบครัว เพราะ
เมื่อใดที่สามีไม่สามารถหารายได้จุนเจือครอบครัวได้ ภรรยาจึงจาเป็นที่จะต้องแสดงพื้นที่ในสังคมเพื่อหารายได้ และ
ในครอบครัวที่รับภาระเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยแล้ว สตรีสูงอายุที่เป็ นผู้นาก็จะต้องแบกรับการเลี้ยงดู และรับภาระ
ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าปกติ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในหมู่บ้านมอมะนาว ได้พบว่าในหมู่บ้านมีครอบครัวที่สตรีสงู อายุเป็นผู้นา
อยู่ เนื่องจากสามีป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามารถเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ ดังนั้นครอบครั ว
จึงมีรายได้จากการทาพานพุ่มเงินพุ่มทองจากภรรยาเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเรียกได้ว่าครอบครัวนี้ภรรยาได้ทาหน้าที่เป็น
เสาหลักของครอบครัวในความเป็นเมียได้เป็นอย่างดี เมื่อยามที่ครอบครัวเกิดปัญหาขึ้น
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการนาเสนอการรับรู้การใช้ความรุนแรงในครอบครัว กรณีศึกษาชาวบ้านหมู่ 1 ตาบล
นครชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้ต่อความรุนแรงในครอบครัวและศึกษาแนวทางการป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า
1. การับรู้ต่อ ความรุนแรงในครอบครัวของชาวบ้ านหมู่ 1 ตาบลนครชุม มี การรับ รู้ว่าความรุน แรงใน
ครอบครัว คือ การทาร้ายร่างกาย และการทาร้ายจิตใจ ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว สาเหตุหลัก คือ การดื่มสุรา หึง
หวงและเรื่องของเศรษฐกิจ การรับรู้ข่าวสารความรุนแรงในครอบครัวของชาวมีการรับรู้ ได้จาก ลาดับแรกรับรู้มา
จากการดูข่าวในโทรทัศน์ ฟังวิทยุและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ Face Book, YouTube เป็นต้น และลาดับที่สอง คือ
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
2. แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว มีสามประการ คือ ประการแรก การปลูกฝัง
ความรักและความเข้าใจให้คนในครอบครัว ประการที่สองการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรง ปัจจัยสุดท้าย
คือ การจัดการด้านอารมณ์ความเครียด เป็นต้น
คาสาคัญ : การรับรู้ / แนวทางการป้องกัน / ความรุนแรงในครอบครัว
Abstract
This article needs to present perceptions of domestic violence. case study of Village 1, Nakorn
Chum This study is written to Study domestic violence experiences and Study the ways to
prevent domestic violence. The instrument used for data collection was the interview form.
1. Experiences in Domestic Violence of People in Village 1, Nakorn Chum District. Their
experience is physical abuse. And mental aggression with family members. The main causes are
drinking intoxicants, jealousy, and financial problems. In the news, villagers learned about
domestic violence from two sources. The first is news, television news, radio and multimedia
such as Face book, YouTube, etc. And secondly, it is the real situation of domestic violence in
the village.
2. There are three main ways to prevent domestic violence: First, cultivate love and
understanding for the family. Second, avoiding the factors that cause violence. Finally, emotional
stress management should be organized.
Keywords: Domestic Violence / Experience / Preventive Way
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันแรกที่ทุกคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีและถือได้ว่าเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดเป็นแหล่ง
ที่ปลูกฝังความคิดอุดมการณ์ต่าง ๆ ระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวครอบครัวเป็นแหล่งขัดเกลา
ที่สาคัญ ต่อเด็กอย่างมากและเป็น รากฐานสาคั ญ ในการผลั กดันให้ เด็ก ได้เจริญ เติบโตอย่างสมบูรณ์ ผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตหลายหลายด้าน
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เกิดค่านิยมต่าง ๆ มากมายส่งผลให้เกิดการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่ผู้หญิงเคยทางานในบ้านกลับต้อง
ออกไปทางานนอกบ้านเพราะด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดจึงกลายเป็นบ่อเกิดของปัญหา
ต่าง ๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเครียดการขาดการเอาใจใส่กันภายในครอบครัวการละเลยกันและกันใครใน
ครอบครัวจึงนาไปสู่ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในด้านต่าง ๆ
ความรุ น แรงในครอบครั ว (Domestic Violence) ถื อ เป็ น ปั ญ หาหนึ่ งในครอบครัว ที่ มี ก ารกระท าใน
ลักษณะของการทาร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศและการทาร้ายจิตใจ ระหว่างสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ฉันท์
ครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือญาติ ที่รวมถึงการปล่อยปละเลยไม่ใส่ใจดูแล (รณชัย คงสกนธ์
และนฤมล โพธิ์แจ่ม, 2551) สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวที่ผ่านมาได้ศึกษาสาเหตุของการทะเลาะ วิวาทใน
ครอบครัว คือ การบ่มเพาะความอึดอัดไม่พอใจระหว่างสามี ภรรยาเป็นเวลานาน กิจกรรมของครอบครัว และความ
สนใจของสามี ภรรยาที่แตกต่างกัน และความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่
สามีจะแสดงบทบาทผู้มีอานาจเหนือกว่าและต้องการให้ภรรยาสมยอมในทุกเรื่องและทาให้ภรรยาต้องอยู่ในภาวะ
พึ่งพาสามี โดยเห็นว่าการหย่าร้างจะนาผลร้ายมาสู่ลูกๆ (มาฆะ ขิตตะสังคะ, 2545)
ซึง่ ในปัจจุบันพบว่า ความรุนแรงในครอบครัวพบเห็นได้บ่อยในหน้าหนังสือพิมพ์และตามสื่อต่าง ๆ ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวสะท้อนคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยทั้งยังสร้างผลกระทบระยะยาวตามมา ไม่
ว่าจะเป็นภาวะทางจิตใจของเหยื่อความรุนแรง ก่อให้การซึมซับความรุนแรงและอาจนาไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ
ข้อมูลสถิติการใช้ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมีจานวนเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2556-2558 จากเดิมปี 2556 ทาง
มูลนิธิได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด 298 ราย แต่ปี 2558 จานวนการรับเรื่องร้องทุกข์กลับพุ่งสูงเป็น 614 ราย นับ
จากเดือนมกราคม-กันยายน (สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. 2558) จากข้อมูลสถิติพบว่ามีความรุนแรงใน
ครอบครัวเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะต้องมีมากขึ้นกว่าเดิม แต่ผู้ที่ถูกกระทาไม่กล้าที่จะออกมาแจ้งความหรือขอความ
ช่วยเหลือเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัวจึงปล่อยผ่านและเพิกเฉย ซึ่งสาเหตุของการเพิกเฉยต่อความ
รุนแรงในครอบครัวส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของทัศนคติที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสังคมรอบตัว
วงจรการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีเป็น “วัฏจักร” กล่าวคือเมื่อมีการใช้ความรุนแรงแล้วหนึ่งครั้งจะมีครั้งที่สอง
และสามตามมา “สาเหตุของการใช้ความรุนแรงคงคล้ายกับเห็นขยะอยู่ข้างหน้าแล้วเขี่ยไปไว้ใต้พรม โดยไม่คิดที่จะ
กวาดขยะกองนั้นไปทิ้งในถัง” ดังนั้นมันก็ทาให้เกิดการใช้ความรุนแรงอยู่ดี หากมองว่าการใช้ความรุนแรงเป็น “เรื่อง
ของชาวบ้าน” หรือ “เดี๋ยวเขาก็กลับมาดีกัน” ความคิดเช่นนี้อาจนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “เพิกเฉยต่อปัญหาหรือความ
รุนแรง” ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรงไม่รู้จบ (อารีวรรณ จตุทอง, 2558)
ความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นค่านิยมชายเป็นใหญ่ที่มองว่าการนอกใจหรือทาร้ายร่างกายภรรยา
เป็นเรื่องที่ยอมรับได้และการมีปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น เสพติดสุราหรือสารเสพติดหรือเสพติดการพนันและยัง
มีอีกสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมองข้าม นั่นก็คือการละเลยการไม่สนใจกันภายในครอบครัว การไม่พูดไม่จากัน
ทาให้คนในครอบครัวรู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่สบายใจ ก็ถือว่าเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเช่นกัน เพราะการที่ คนในครอบครัวขาด
การดูแลเอาใจใส่ เกิดปัญหาก็ไม่พูดจากันและเงียบใสกันตลอดจะทาให้อีกฝ่ายเกิดรู้สึกอึดอัดเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้ซ้า
แล้วซ้าเล่าทนกับความกดดันไม่ไหวจนต้องแสดงออกโดยการด่าทอจนถึงขั้นทาร้ายร่างกายหรือต้องแยกทางกันใน
ที่สุด ข้อมูลในเชิงสถิติของการแพทย์บอกว่า ความรุนแรงครั้งแรกเริ่มจากการกระทาเบา ๆ ก่อนที่จะหนักมือเรื่อย ๆ
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปเป็นลาดับความรุนแรงจากน้อยไปจนถึงขีดสุด คือถึงขั้นทาให้อีกฝ่ายเสียชีวิตภาคประชาสังคมหรือว่า
ภาคประชาชนในชุมชนหลายพื้นที่เจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อจะเข้าทาการแจ้ง ความกับเจ้าหน้าที่
ตารวจ แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิเสธเพราะไม่รู้จักและไม่รับรู้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งที่กฎหมายออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 นี้จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบแน่นอนจากการรับ
ฟังประชาชนผู้มีส่วนรู้เห็น ทาให้ประชาชนรู้สึกหวั่นเวลาต้องเข้าแจ้งความเมื่อพบปัญหาความรุนแรงแล้วถูกปฏิเสธ
ทาให้ต้องมีกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นกลไกเครื่องมือที่นามาแก้ไขปัญหาสังคมให้มีคุณภาพกว่าที่ควร
ดังนั้น การใช้ความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็ นเรื่องสาคั ญ ที่จะเป็นข้อ มูลเพื่อให้ สมาชิก ในครอบครัว ได้
ตระหนั กถึ งผลของการใช้ค วามรุน แรงในครอบครัว ควรให้ คนในชุ มชนและทุ กฝ่ ายทุ กหน่ วยงานรับ รู้และเห็ น
ความสาคัญยอมรับและนาไปใช้ในการพัฒนาสมาชิกของคนในครอบครัวเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่
ในเรื่องของการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวและผลที่ตามมาของการใช้ค วามรุนแรงเพื่อเป็นการลดปัญหาของ
การใช้ความรุนแรง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้การใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนนครชุม
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อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชรเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ นามาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านความรู้
ความเข้าใจให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนภายในพื้นที่ต่อไป
จากการที่ได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ อ.บ.ต นครชุม พบว่าเคยมีผู้ที่ถูกกระทาความรุนแรงอยู่จานวน
2 ราย ซึ่งเป็นจานวนที่น้อย ถือว่าเป็นผลดีต่อชุมชน ตาบลนครชุม แต่เชื่อได้ว่าจะต้องมีผู้ที่ถูกกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวอีกจานวนไม่น้อยที่ไม่ได้ไปเรียกร้องสิทธิของตน ในเรื่องของการกระทาความรุนแรง เพราะคงคิดว่าน่าจะ
เป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัว และไม่มีใครกล้าเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ด้วยการที่เป็นประเด็นที่ยังเกิดขึ้นในสังคมอยู่
ในเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ที่ มีอัตราแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสถิติในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม
ปี 2561 มีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกับเด็กและสตรี สูงถึง 83.6% เฉลี่ยมากถึง 5 คนต่อวัน (สานักงาน
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2561) ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ อยากทราบในประเด็นของการรับรู้เรื่องของการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ผ่านมุมมอง ความคิดของคนในชุมชน ว่ามีระดับการรับรู้มากน้อยแค่ไหน ภายใต้ความ
รุนแรงที่มีเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคม ในการทาความเข้าใจการรับรู้ของชุมชนนครชุม
บริบทของพื้นที่ศึกษา
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่บ้านวังยางหมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นมาก่อนพ. ศ. 2350 โดยไม่ได้แยกจากหมู่บ้านอื่น เพราะราษฎรในสมัยนั้นส่วนมากได้อพยพมา
จากทางเหนือ โดยใช้เรือหรือแพเป็นพาหนะล่องลงมาตามลาแม่ น้าปิงได้มาพักแรมอยู่เป็นเวลานานพอสมควร และ
เห็นว่าพื้นที่ดินบริเวณนี้เหมาะที่จะทาการเพาะปลูกพืชผักได้อย่างดีเพราะมีลาคลองไหลผ่านพื้นที่ทากินและมีต้นไม้
ใหญ่ ๆ ขึ้นตามริมคลองจานวนมาก ไม้นี้ คือ ไม้ยางลาคลองนี้มีวังน้าลึกอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์น้านานา
ชนิด เช่น จระเข้ นาคน้า เป็นต้น หัวหน้ากลุ่มจึงตั้งชื่อคลองนี้ว่า คลองวังยาง เพราะมีต้นยางเป็นสัญลักษณ์ และ
ต่อจากนั้นมาก็ตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันเป็นกลุ่ม อยู่มาหลายปี หัวหน้ากลุ่มเห็นว่าบ้านนี้ยังไม่มีชื่อ จึงได้ตั้งชื่อ
เพลงนี้ว่า บ้านวังยางมาจนถึงทุกวันนี้ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก เช่น ทานา ทาไร่ ทาน้ามันยาง และนามาขาย
พ่อค้าทางเรือสมัยนั้นไม่มีรถบรรทุกมีแต่เรือ เรียกว่า เรือลาว
การดูแลปกครองของหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ชื่อ
นายบุญทิน นนท์คา และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ ศิริวัลย์ นามคง
ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 ตาบล นครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งมีจานวนครัวเรือ น
1,084 หลังคาเรือน จาแนกออกเป็น เพศชาย 1,068 คน เพศหญิง 1,163 คน รวมชาย/หญิง 2,232 คน
อาชีพหลัก คือ ทานา, ทาสวน, ค้าขาย
สรุปภาษาดั้งเดิมของชาวตาบลนครชุม คนพื้นเพดั้งเดิมของตาบลนครชุม ส่วนใหญ่เป็นคนอพยพมาจากที่
อื่น ภาษาก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น
1. ภาษาพม่า ซึ่งดั้งเดิมมาจากเวียงจันทร์
2. ภาษามอญ และภาษาละแหม่ง
3. ภาษาลาวเวียงจันทร์
4. ภาษาโซง
5. ภาษากลาง
6. ภาษาไทยใหญ่
คนพื้ น เพดั งเดิ มของหมู่ บ้ านเป็ น คนอพยพมาจากถิ่น อื่ น ส่ วนมากจะมาจากทางเหนื อ ภาษาที่ ใช้พู ด
สาเนียงจะแปร่งนิดหน่อย
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญของหมู่บ้านประเพณีของหมู่บ้านที่สาคัญ คือ วันเทศกาล เช่น วันตรุษ
สงกรานต์ มีการส่งน้าพระอาบน้าคนแก่ และมีการละเล่นพื้นบ้าน นอกจากนั้น วันเพ็ญเดือนสิบสอง จะมีการจัดงาน
ลอยกระทงตามประเพณีทุก ๆ ปี
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วัตถุประสงค์การศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาการรับรู้ความรุนแรงในครอบครัว หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวหมู่ที่1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นวิธีที่ทาให้ได้ ผลการศึกษา ที่ชัดเจน ได้ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง
ตามความเป็นจริง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประมวลและวิเคราะห์ผล
4.1 ผู้ให้ข้อมูล (Source of Data / Informant)
ผู้ให้ ข้อ มู ล ได้แ ก่ ตั วแทนครอบครัวที่ มีคุ ณ ลัก ษณะและบริบ ทแวดล้ อ มที่ ห ลากหลาย ผู้ วิจั ย ได้ เลื อ ก
ประชากรเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ในหมู่ที่ 1 จานวน 15 คนซึ่งได้แก่ เจ้าหน้ าที่องค์การบริห ารส่วนตาบล
จานวน 1 คนผู้นาชุมชน จานวน 2 คนสามี จานวน 5 คนภรรยา จานวน 5 คนและบุตร จานวน 2 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (Research Instrument / Tool)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured In-depth Interview) โดย
มุ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามการรับรู้ของประชาชน ตาบล
นครชุม จังหวัดกาแพงเพชรโดยใช้แนวคาถามปลายเปิด ถามการรับรู้ในเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
พร้อมคาอธิบายองค์ประกอบของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และการรับรู้สภาพครอบครัวตนเอง ตัวอย่าง
คาถามได้แก่
1.ความรุนแรงในครอบครัวตามความเข้าใจของท่าน หมายถึงอะไร
2.ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ ถ้าเคยท่านคิดว่าการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวมีผลเสียอย่างไร
3.ท่านคิดว่าความรุนแรงในครอบครัวมีความรุนแรงทางด้านไหนบ้าง
4.ท่านคิดว่า สาเหตุหลักของการกระทาความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากสาเหตุอะไร
5.ท่านมีแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอย่างไร
การใช้คาถามปลายเปิด จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูล ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับชีวิตและประสบการณ์ของ
ตนเอง และลดโอกาสที่จะทาให้ข้อมูลปนเปื้อนจากกรอบแนวคิดหรือความเชื่อเกี่ยวกับครอบครัวอบอุ่นจากผู้วิจัย
ข้อมูลที่ได้จากการตอบคาถามปลายเปิด จะนาไปสู่การสร้างคาถามใหม่อย่างต่อเนื่องระหว่างการสัมภาษณ์
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ค ณะผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (in-depth interview)
เนื่องจากจะทาให้ผู้วิจัยสามารถซักถามและหารายละเอียด ของประเด็นที่ต้องการศึกษาได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
ในขณะที่สัมภาษณ์บรรยากาศดาเนินไปในลักษณะไม่เป็นทางการ ทาให้สามารถโต้ตอบซึ่งกันและกัน และตรวจสอบ
ความเข้าใจระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ให้ตรงกัน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เตรียมแนวคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้ร่างแนวคาถามส่งให้ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบ
แก้ไข ปรับปรุง ก่อนจะนาไปสัมภาษณ์
2. เตรียมความพร้อมของผู้สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้วิจัยจานวน 2 คน ได้ทาความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับวิธีการและแนวทางเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากความแตกต่างของผู้สัมภาษณ์
3. ผู้วิจัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อบต. ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวที่มีลักษณะ
ตรงกับที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ และประสานงานกับผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์
4. ผู้วิจัยไปพบผู้ให้สัมภาษณ์ตามวันเวลาที่นัดหมาย และดาเนินการสัมภาษณ์ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 แนะนาตัว แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และขออนุญาตบันทึกเสียง
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4.2 สร้างสัมพั นธภาพ โดยการสนทนาเรื่องทั่วๆไป เพื่ อให้เกิด ความคุ้นเคย ขณะเก็บ ข้อมู ล
พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้วิจัย อาจจะเนื่องจากมีการประสานงานไว้ล่วงหน้าแล้ว
4.3 สัมภาษณ์ตามแนวคาถามที่กาหนดไว้ ถ้าหากพบคาตอบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา หรือเป็นคาตอบที่น่าสนใจ ผู้สัมภาษณ์ใช้คาถามถามต่อเนื่องเพื่อขอรายละเอียดในประเด็นนั้นๆ
4.4 หลังจากการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์สรุปประเด็นการสนทนา เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ อีกครั้งก่อนยุติการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์
ใช้เวลา 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลที่ได้ คณะผู้วิจัยถอดข้อความที่ได้จากการบันทึกเสียง และประมวลผล
ข้อมูลหลังการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ประชากรเป้าหมายในครั้งต่อไป เพื่อให้ได้แนวการสัมภาษณ์ที่
สามารถขยายความต่อจากที่กาหนดไว้
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.5.1 การจัดทาข้อมูล (Data Processing) หรือการจัดระเบียบข้อมูลโดยการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
เรียบร้อยแล้วมาจัดการให้เป็นระเบียบก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.5.2 เมื่อทาการรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจะดาเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลให้มีลักษณะเป็น
แนวเชิงนามธรรมเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่ทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยนาเสนอในลักษณะของการ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
บทสรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
1. การรับรู้ต่อความรุนแรงในครอบครัวและผลเสียต่อความรุนแรงในครอบครัว หมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการศึกษา ผู้ให้ข้อมูล มีการรับรู้การใช้ความรุนแรงในครอบครัวว่าความรุนแรงในครอบครัว คือ มีการ
ทาร้ายร่างกาย ตบ ตี กันในสมาชิกครอบครัว ด้านจิตใจก็คือ การด่าทอ การพูดจาหยาบคาย ทาให้เกิดอารมณ์โมโห
จนกระทั้งทาร้ายร่างกายกันจนถึงขั้นเสียชีวิต และสาเหตุที่ทาให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุหลักที่ชาวบ้าน
บอกคื อ การดื่ ม สุ ร า เป็ น สาเหตุ ให้ เกิ ด การใช้ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ค นดื่ ม สุ ร าอาจจะเกิ ด
ความเครียดด้านการทางาน ด้านการเงิน ติดเพื่อน ทาให้ต้องดื่มทุกวันทาให้เป็นสาเหตุเกิดการทะเลาะกันระหว่าง
ภรรยาหรือคนในครอบครัว รองลงมาคือความหึงหวง กีดกันไม่ให้คู่สมรสเจอเพื่อน ๆ หรือเป็นคนหึงโหดชอบทา
ร้ายร่างกาย เป็นต้น การรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชาวบ้านหมู่ 1 ลาดับแรกรับรู้มา
จากการดูข่าวในโทรทัศน์ ฟังวิทยุและสื่อออนไลน์ต่างๆอาทิ Face Book YouTube ลาดับที่สอง คือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เป็นการทะเลาะกันแบบรุนแรงของสามีภรรยาตบตีกัน ขว้างข้าวของ ทาลายสินทรัพย์กัน และอีก
กรณีหนึ่ง คือ ปู่ทาร้ายหลานในหมู่บ้าน ทาให้ชาวบ้านทนไม่ได้จึงต้องมาแจ้งให้กับผู้นาชุมชน เข้าการช่วยเหลือและ
ดาเนินคดี
ผลเสียที่ตามมาคือ ผู้ที่ถูกกระทาส่วนใหญ่จะเป็นสตรีและเด็ก ถ้าเป็นสตรีส่วนมากจะยอมถูกทากระทา
ความรุนแรงซ้าแล้วซ้าเล่า อาจเพราะมีความรักและผูกพันต่อสามีและลูก จึงยอมๆทน แต่ปัจจุบันข่าวในเรื่องของ
ความรุนแรงในครอบครัวนาเสนอบ่อยมาก ตัวอย่างเช่น ข่าวของภรรยาที่ฆาตกรรมสามีเพราะทนไม่ได้ที่ตนเองนั้น
ถูกทาร้ายทั้งด้านจิตใจและร่างกายเป็นเวลานาน การหึงหวงจนนาไปสู่การฆ่ากัน การทาร้ายร่างกายและละเมิดทาง
เพศต่อเด็กทาให้เด็กรู้สึกหวาดกลัวและมีบาดแผลในใจ และในอนาคตเด็กจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร มันกลายเป็น
ปัญหาทางสังคมที่มีเพิ่มมากขึ้นในสังคม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
ผลการศึกษา แนวทางการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต. นครชุม มีแนวทางการ
ป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว มีอยู่สามประการ คือ ประการแรก การปลูกฝังความรักและความเข้าใจ
กับคนในครอบครัว เช่น การพูดจาด้วยเหตุผล เห็นใจผู้อื่น ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน ประการที่สอง การหลีกเลี่ยง
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น การดื่มสุรา การเล่นการพนัน จนทาให้เกิดหนี้สินต่าง ๆ ตามมา ปัจจัยพวกนี้ก็
อาจเป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัวได้ ปัจจัยสุดท้าย คือ การจัดการด้านอารมณ์
ความเครียด เช่น ความเครียดที่เกิดจากการทางานนอกบ้าน การกดดันในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ จะ
ส่งผลต่อการทะเลาะเบาะแว้งและอาจจะนาไปสู่ถึงขั้นทาร้ายร่างกาย ถ้าทุกครอบครัวมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น
ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ระยะยาว ควรหันหน้าเข้าพูดจากัน หาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ผลักภาระความรับผิดชอบให้ฝ่าย
หนึ่งรับผิดชอบ สื่อสารด้วยวาจาสุภาพอ่อนโยน ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแล้วความขัดแย้งต่างๆ จะคลี่คลายไป
ในทางที่ดีขึ้นอันจะเป็นผลให้ครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ตลอดไป
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกรณีศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชน หมู่ที่ 1
ตาบลนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร มีประเด็นที่นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การรับรู้ต่อความรุนแรงในครอบครัวและผลเสียต่อความรุนแรงในครอบครัว หมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
จากผลการวิจัยพบว่า ว่า ชาวบ้านหมู่ 1 ตาบลนครชุม มีการรับรู้การใช้ความรุนแรงในครอบครัวว่าความ
รุนแรงได้ครอบครัว คือ การทาร้ายร่างกาย ตบ ตี กันในสมาชิกครอบครัว และด้านจิตใจก็คือ การด่าทอ การพูดจา
หยาบคาย ทาให้เกิดอารมณ์โมโห จนกระทั้งทาร้ายร่างกายกันจนถึงขั้นอาจทาให้ถึงแก่ชีวิต ข้อค้นพบที่อธิบายได้
จากข้อสรุปการรับรู้เรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวตามความหมายของคนในชุมชนพบว่ามีรับรู้ว่าความ
รุนแรงในครอบครัว คือ การทาร้ายด้านร่างกาย การทาร้ายทางด้านจิตใจ เรื่องของเศรษฐกิจและความหึงหวง อาจ
เป็นเพราะคนในชุมชนยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอย่างแท้จริงซึ่ง
รูปแบบของการรับรู้มีความสอดคล้องกับความหมายของพัชนี เชยจรรยา และคณะ (2543) กล่าวว่ากระบวนการ
รับรู้ หมายถึง การรับรู้ที่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจและมักเกิดขึ้นตามประสบการณ์และการสั่ง
สมทางสังคมที่เกิดจากแรงผลักดันหรือแรงจูงใจประสบการณ์สภาพแวดล้อมและสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ ซึ่ง
แท้ จ ริงแล้วมี รู ป แบบของการกระท าความรุ น แรงที่ ห ลากหลาย ที่ น อกเหนื อจากการท าร้ายร้างการและจิต ใจ
กระทรวงสาธารณะสุข (2547) ได้ระบุถึงลักษณะและขอบข่ายความรุนแรงในครอบครัว ตามที่หน่วยงานและองค์กร
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ได้ระบุไว้ ดังนี้การใช้ความรุนแรงในด้านสังคม เช่น การปล่ อยปละละเลย ไม่ให้
ความสาคัญหรือสนใจการใช้ความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การมีหนี้สิน การจากัดการใช้จ่าย และการกระทา
ทารุณทางเพศเช่น การข่มขืน หรือการทาอนาจารที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสีย
ส่วนสาเหตุ และผลกระทบในการใช้ความรุนแรง จากการผลการวิเคราะห์ที่ได้จากกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า การดื่ม
สุรา เป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก การไม่มีเวลาให้กันและกันเนื่องมาจากต่างฝ่ายต่างมี
ภารกิจต้องทางาน นาไปสู่ผลกระทบด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น การมีพฤติกรรมการก้าวร้าวรุนแรง เด็กที่ได้รับความ
รุนแรงอย่างมากๆ จะมีแนวโน้มที่จะต่อต้านสังคมความรุนแรงในครอบครัวมีผลเสียต่อจิตใจ และพัฒนาการทางด้าน
บุคลิกภาพของเด็ก ซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันลดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวให้หมดไป หรือลดน้อยลง ในที่สุดเราก็ได้
ประชากรที่นิยมความรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู ทางสังคมของ Bandura (1979) แบนดูร่า อธิบาย
ว่า ความก้าวร้าวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ บุคคลมีการสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าวและจะแสดงพฤติกรรม
เมื่อประสบความสาเร็จในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและจะแสดงพฤตกรรมเมื่อประสบความสาเร็จหรือเมื่อไดรับ
รางวัลแต่ถาถูกลงโทษจะทาให้บุคคลหยุดแสดงพฤติกรรม ตามทฤษฎีนี้การใช้ ความรุนแรงต่อภรรยาเกิดจากการ
เรียนรูและเสริมแรงทางบวกจากวัฒนธรรมสูประสบการณตรงกล่าวคือ ในวัยเด็กสังเกตเห็นบิดามารดา เพื่อนบ้าน
ทะเลาะกันหรือเคยเห็นบิดาทุบตีมารดา หรือเคยถูกบิดามารดากระทาทารุณกรรม ประกอบกับ การยอมรับของคน
ในสังคมว่าการทุบตีภรรยาเป็นสิ่งที่กระทาได เด็กจะเรียนรู้และซึมซับความรุนแรงโดยกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม (Socialization) จนกระทั่งเป็นพฤติกรรมติดตัวในอนาคต เพราะฉะนั้นครอบครัวเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดใน
การอบเลี้ยงดู สอดคล้องกับแนวคิด ทัลคอทท์พาร์สัน (Talcott Parsons) ที่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการดารงรักษาไว้ซึ่ง
หน้าที่ในการให้กาเนิดบุตรและการสร้างกระบวนการขัดเกลาทางสังคมให้แก่บุตร คือ สามีและภรรยาจะต้องทา
หน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมกล่าวคือ สามีทาหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว หรือทาหน้าที่ในการจัดหาสิ่งต่างๆ เพื่อ
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ตอบแทนความต้องการที่จาเป็นของสมาชิกในครอบครัว ตัวอย่างเช่น การหารายได้ การหาอาหาร การจัดที่อยู่ การ
จัดการศึกษา เป็นต้น ส่วนภรรยาทาหน้าที่ดูแลครอบครัว ตัวอย่างเช่น การทาหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการ
ทางอารมณ์ ความรู้สึกของคนในสมาชิกในครอบครัว ด้วยการเลี้ยงดูบุตรการดูแลสมาชิกในครอบครัวและการช่วย
บรรเทาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
2. แนวทางการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวของชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม
จากผลการวิจัย พบว่า การป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวต้องเริ่มจากตัวเราเอง ต้องใจเย็นๆพูด
อย่างมีเหตุผลห้ามใช้คาหยาบ ควรปลูกฝังความรักและความเข้าใจกันในครอบครัว พูดจากันด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความ
รุนแรงต่อกัน แต่ถ้าทนไม่ไหวต่อการยั่วยุจริงๆ ให้หลีกเลี่ยงการลงไม้ลงมือ โดยการเดินหนีไปสักระยะหนึ่ง เมื่อหาย
โกรธค่อยกลับมา หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น การดื่มสุรา การคบชู้ เล่นการพนันการติดหนี้สิน ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการทะเลาะเบาะแว้งและอาจจะนาไปสู่ถึงขั้นทาร้ายร่างกายได้ การป้องกันความรุนแรง
ไม่ให้เกิดหรือถ้าเกิดขึ้นควรให้มีความรุนแรงน้อยที่สุดไม่ถึงขั้นการทาลายชีวิตกัน เพราะฉะนั้นชุมชนต้องตระหนัก
และเห็นความสาคัญเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นเชิง
กิจกรรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ของ ยงยุทธ
แสนประสิทธิ์ (2524) พบว่า รูปแบบที่ได้จากกิจกรรมการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
1. ได้รูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยภายนอกกับผู้นาชุมชนและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้วิจัย
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชนย่อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลที่รวมตัวกัน
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับเครือข่าย
ผู้นาชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาความรุ นแรงในครอบครัว ตามวงรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ ใน 4 ลักษณะ คือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรม
วิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหตุที่เสี่ยงต่อปัญหาและหาสิ่งสนับสนุนการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของ
ชุมชน กิจกรรมการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในระดับบุคคลและชุมชน และกิจกรรมสังเกตและ
สะท้อนผลการปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน 2. ได้รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการพัฒ นาเพื่อป้องกันปัญ หาความรุนแรงในครอบครัว ที่แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา แนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา เงื่อนไขของความสาเร็จ และข้อพึงระวังต่างๆใน
รูปแบบนี้แสดงถึงนวัตกรรมของการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการบูรณาการทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนเข้ามาสนั บสนุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒ นาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และมี
กิจกรรมที่มุ่งแทรกแซงปัญหาด้วยสื่อสารการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักในปัญหารวมทั้งการพัฒนาทักษะความชานาญ
ต่างๆเพื่ อ ให้ เกิด พลังอ านาจกับ กลุ่ ม เป้ าหมายแต่ ละระดั บ ในชุ มชนและยั งสอดคล้อ งกั บ งานวิจั ยเรื่ องการรับ รู้
คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ที่ส่งผลต่อการยอมรับ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550 ของพนักงานอัยการทั่วประเทศ ของ รจรี แก่นจันทร์ (2558) เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้
คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์และการยอมรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 ของพนั ก งานอัย การอยู่ ในระดั บ ปานกลางและมาก ความเห็ น ในการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และการรับรู้คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ของกฎหมาย
ส่งผลต่ อการยอมรับ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองผู้ ถูกกระท าด้ ว ยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ของ
พนักงานอัยการ และแนวทางการส่งเสริมการรับรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550 คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนี้
รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้ปฏิบัติจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น และควรกาหนดกรอบแนวทางของ
ระบบงานให้ชัดเจนเพื่อผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อการทางานให้ สอดประสานกัน มีการจัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติใน
ส่วนต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันทั้งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา จัดทา
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อที่ผู้ที่ถูกกระทาความรุนแรงจะได้มี
ความรู้ค วามเข้ าใจหรือ คนรอบข้ างพบเห็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ รุน แรง จะได้ ช่ว ยเหลื อ หรือ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจให้ ม า
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ช่วยเหลือได้ การรับรู้กฎหมายของเจ้าหน้าที่จะช่วยให้ผู้ที่ถูกกระทาความรุนแรงได้รับความช่วยเหลือไม่ถูกเพิกเฉย
ให้เจอแต่ปัญหาความรุนแรงแบบนี้ซ้าแล้วซ้าอีกให้พวกเขาได้หลุด พ้นจากความเจ็บปวดและสามารถกลับมาใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้วิจัยจะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายหรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องนั้นๆ ได้รับทราบและนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. น าผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ น าออกเผยแพร่ ไ ปยั ง กลุ่ ม เป้ า หมายด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การ
ประชาสั มพั น ธ์โดยท าโบวโชว์เรื่องความรุน แรงในครอบครัว มากระจายข่ าวหรือการจัด กิจกรรมให้ ความรู้กั บ
ชาวบ้าน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. นาคาอธิบายความหมายของการใช้ความรุ่นแรงในครอบครัว และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การใช้ความรุ่นแรงในครอบครัว ไปจัดทาตัวชี้วัดระดับการรับรู้การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในแต่ละชุมชนให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับวัดระรับการรับรู้ และเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและประเมิน
สภาวะครอบครัวใน จังหวัดกาแพงเพชรต่อไป
2. วิจัยเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้การลดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่
ชุมชน โดยการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาวิธีการที่จะนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดระดับการรับรู้การใช้
ความรุนแรงในครอบครัว ลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
รายชื่อผู้สัมภาษณ์
คุณจามมารี ศิริวัฒนาวงษ์
คุณบุญทิน นนท์คา
คุณศิริวัลย์ นามคง
คุณประพัฒน์พนธ์ ชูสงฆ์
คุณสายันธ์ ถิ่นน้อย
คุณสหภัทร นามพงษ์
คุณประทุม เอมแย้ม
คุณสุพล ทิพประสาตร์
คุณวงเดือน น้อยเผ่า
คุณอนงค์ เลือมผิว
คุณสุปัญญา คงอรุน
คุณวิไล ชูสงฆ์
คุณทวีทรัพย์ พามโพ
คุณพรวิภา มาน้อย
คุณธนภูมิ นามคง

ผู้ให้สัมภาษณ์. 1 กันยายน 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 10 กันยายน 256
ผู้ให้สัมภาษณ์.1 กันยายน 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 23 สิงหาคม 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 23 สิงหาคม 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 23 สิงหาคม 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 10 กันยายน 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 10 กันยายน 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 23 สิงหาคม 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 23 สิงหาคม 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 23 สิงหาคม 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 23 สิงหาคม 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 7 กันยายน 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 1 กันยายน 2561
ผู้ให้สัมภาษณ์. 1 กันยายน 2561
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทานาข้าวอินทรีย์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
The Factor of a Communication for Technologies Transfer Organic Rice of the
Community Enterprise Producing Organic Rice in the Lower Northern Thailand
ประจักษ์ กึกก้อง1 ธัญรดี บุญปัน2 และณัฐพล วรรณ์สุทธะ3
Prajak Kukkong1, Tunradee Boonpan2 and Nattapol Wansutta3
1,2,3

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการสื่อสาร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทานาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้นาหรือประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์
ที่ได้รับรางวัลข้าวปลอดภัย หรือข้าวอินทรีย์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีการเจาะจง จานวน 18 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ กึ่งมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์ เนื้อ หา ผลการวิจัย เกี่ ยวกับ สภาพการสื่อ สาร พบว่า (1) ผู้ ส่งสาร ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน
ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่มและปราชญ์ชุมชน (2) เนื้อหา ประกอบด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนิ น งานของกลุ่ ม การผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย์ การดู แ ลและก าจั ด ศั ต รู พื ช ความรู้ เกี่ ย วกั บ การตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ (3) ช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย วิธีการประชุมแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โทรศัพท์
ไลน์ ประกาศเสียงตามสาย กิจกรรมการทานาอินทรีย์ การรับประทานอาหารร่วมกัน (4) ผู้รับสาร ประกอบด้วย
สมาชิกทุกคนในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม บุคคลที่สนใจ บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใน
อนาคต สาหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร พบว่า ปัจจัยที่ สาคัญ คือ ความตั้งใจ ความรู้ ความสามารถใน
การเกษตร มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้นา มีทักษะในการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม
เป็นผู้นาในการปฏิบัติหรือทดลอง การใช้สื่อที่หลากหลาย การใช้สื่อวีดิทัศน์ สารคดี การประยุกต์ใช้กับสื่ออื่นๆ ได้
อย่างหลากหลาย
คาสาคัญ: ปัจจัย / การสื่อสาร / ข้าวอินทรีย์
Abstract
This research aims to study communication condition and Factors related to
communication for transferring technology of organic rice farming of organic rice community
enterprise in the lower northern region of Thailand. This research utilizes the qualitative research
method. The key informants are the leader or president of the famous organic rice community
that received a certificate of safe rice or organic rice from the Ministry of Agriculture and
Cooperatives. The research instrument was a semi-structured questionnaire. By in-depth
interview. Analyze data using descriptive analysis. The results of the research on the
communication condition of the organic rice community enterprises were as follows: (1 )
Community members and community members (2) Content includes content related to group
operations organic rice production, pest control, knowledge of marketing and public relations. (3)
Communication channels include conferences. Discuss the formal and informal groups. The way
to communicate over the phone, line, voice announcement, organic farming activities and eating
together (4 ) Recipients consist of all members in the group and between groups, interested in
attending the event, personnel in relevant agencies, current customers and prospects. For factors
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related to communication for the transfer of technology for organic rice farming, it was found
that the major factor in the operation of the organic rice community was the intention to
produce organic rice, agricultural knowledge human relations Leadership, and skills of internal
communication, interpersonal communication and group communication, Leaders must make or
test them beforehand. The use of various types of media in the group. Including the use of
documentary video to communicate in groups or between groups. The media is applied to other
media in variety channels.
Keywords: Factor / Communication / Organic Rice
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้าวอิน ทรีย์ (organic rice) เป็ น ข้าวที่ ได้จ ากการผลิต แบบเกษตรอิ นทรีย์ (organic agriculture หรือ
organic farming) ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สาร
ควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกาจัดศัตรูพืช สารป้องกันกาจัดโรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการ
ผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต ปัจจุบันกระแสการผลิตข้าวอินทรีย์กาลงได้รับความนิยม เพราะนอกจาก
จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเองแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต และสงวนรักษาไว้ซึ่งพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ไม่ให้สูญหายไปจากวิถีชีวิตของเกษตรกร ทุกวันนี้เกษตรกรเริ่มเข้าใจแล้วว่า กระบวนการอะไรที่ผิดธรรมชาติ ย่อม
ไม่ก่อให้เกิดผลดี ส่งผลให้การผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มในการผลิตเพิ่ มขึ้น (รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์,
2548, หน้า 14, 16)
การรวมตัวของเกษตรกรชาวนาถือได้ว่าเป็นวิธีการช่วยเหลือชาวนาให้มีความมั่นคงในด้านการประกอบ
อาชีพมากขึ้น เช่น การจัดอบรมถึงเทคนิคและกระบวนการผลิตต่างๆ ตลอดจนแนวทางการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
หรือแม้ แต่ก ารวางแผนการตลาดและการแปรรูป เพื่อ เพิ่ม มูลค่ า ด้ วยสิ่งต่ างๆ เหล่านี้จะท าให้ก ลุ่มและสมาชิ ก
สามารถขับเคลื่อนปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนทาให้กลุ่มนั้นเกิดความเข้มแข็งและที่สาคัญความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้น
ตามมา ปัจจุบันกลุ่มต่างๆ ของชาวนาจึงเกิดขึ้นมากมาย
การสื่อสารเป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจความหมายร่วมกัน ความคล้ายคลึงกันให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่สอดคล้องต้องกันการสือ่ สารจึงจะประสบผลสาเร็จ
การสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในสังคม อาจแบ่งออกได้หลายลักษณะ ประโยชน์ และข้อจากัดในการใช้แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร เนื้อหาหรือสาร ช่องทาง และผู้รับสาร การสื่อสารเป็นทั้งเครื่องมือ
และวิธีการในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งต่อปัจเจกบุคคล กลุ่ม ต่อองค์กร และต่อท้องถิ่น
สังคม (ประจักษ์ กึกก้อง, 2557, หน้า 1) ตลอดจนการใช้การสื่อสารในการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ 1) การศึกษาเป็น
การพัฒ นาด้านการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา 2) การสาธารณสุข เป็นการ
สื่อสารที่พัฒนาให้ผู้รับสารสามารถรู้วิธีป้องกันและแก้ไขในเรื่องสุขภาพ 3) การเกษตร เป็นการสื่อสารที่ช่วยให้
เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในเรื่องเกษตรกรรมมีความคิดริเริ่มหรือมีแนวคิดใหม่ ๆ ในการทาเกษตรกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตหรือเพื่อเป็นการหาวิธีในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร 4) การเมือง การสื่อสารมีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับ การเมื อ ง อั น เนื่ อ งมาจากนั ก การเมื อ งมี ก ารสื่ อ สาร การเจรจา ต้ อ งใช้ ค าพู ด และสื่ อ ต่ าง ๆ ในการสื่ อ สาร
(ประจักษ์ กึกก้อง, 2552, หน้า 18)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อการพัฒนา คือ การรับรู้ถึงความเป็นจริงทางสังคม
รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์ของบุคคล การประกอบสร้าง “ความจริง” ทางสังคม ในการให้ความรู้ หรือความเป็นจริง
ทางสังคม รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการที่จะพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นของตนเองต่อไป (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2548, หน้า 25)
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวอินทรีย์ที่เป็นการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพื่อผลิตข้าว
คุณภาพ ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกร เพื่อศึกษาถึงสภาพการสื่อสาร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการทานาข้าวอินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการสื่อสารไปยังกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาสภาพการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทานาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทานาข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้ อ หา การวิจัยนี้ มุ่ งศึ กษาสภาพการสื่ อสาร ปั จจั ยที่ เกี่ย วข้องกับ การสื่ อสารเพื่ อ การ
ถ่า ยทอดเทคโนโลยีก ารทานาข้า วอิน ทรีย์ข องกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนผลิต ข้า วอิน ทรีย์ใ นเขตภาคเหนือ ตอนล่า ง
ประเทศไทย
ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยนี้มุ่งศึกษาในขอบเขตพื้นที่ของกลุ่มวิส าหกิจ ชุม ชนผลิต ข้า วอิน ทรีย์ในเขต
ภาคเหนือ ตอนล่า งที่มีชื่อ เสีย งเป็น ที่รู้จัก ของประชาชน ได้รับ รางวัล รับ รองข้า วปลอดภัย หรือ ข้า วอิน ทรีย์
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการดาเนินงานอย่างต่ อเนื่อง
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ทาการวิจัยนี้มุ่งศึกษาผู้นาหรือประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้า ว
เกษตรอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ขอบเขตด้ า นระยะเวลา ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 – เดื อ น
พฤษภาคม 2561
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาสภาพการสื่อสาร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทานาข้าว
อินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัย
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผู้ให้ข้อมูล หลัก คือ ผู้นาหรือประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อเสียง ได้รับ รางวัล
รับรองข้าวปลอดภัย หรือข้าวอินทรีย์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องใน
ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย โดยวิธีการเจาะจง จานวน 18 คน
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ งมี โครงสร้าง โดยวิ ธีก ารสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth
Interview) โดยจะกาหนดแนวคาถามไว้อย่างกว้างๆ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์
บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ กระบวนการวิจั ย ในส่ ว นของการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงาน (เป็นการส่วนตัว) กับผู้นาหรือประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อเสียงและมีการดาเนินงานอย่างต่ อเนื่องในภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
จ านวน 18 คน เพื่ อ ด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ( In-depth
Interview) ระหว่างการพูดคุยในการสัมภาษณ์จะมีการขออนุญาตเพื่อจดบันทึก บันทึกเสียง และบันทึกภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูล คือ วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ เนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้ อหาที่ศึกษา
แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามที่กาหนด คัดสรรข้อมูลที่ต้องการ ตัดทอนข้อมูล และนา
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลการวิจัย
สภาพการสื่อสารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย เพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทานาข้าวอินทรีย์ สรุปได้ดังนี้
1. ผู้ส่งสาร ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่มและปราชญ์ชุมชนที่มี
ความรู้ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร คุณลักษณะที่สาคัญของผู้ส่งสารส่วนมากจะเป็นผู้นาทั้งที่เป็นผู้นาแบบ
เป็นทางการ และผู้นาตามธรรมชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่ม
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2. เนื้ อหา ประกอบด้วย เนื้อ หาที่เกี่ย วข้ องกั บการดาเนิน งานของกลุ่ม ความรู้เกี่ยวกับ การผลิต ข้าว
อินทรีย์ การดูแลและกาจัดศัตรูพืช ความรู้เกี่ยวกับการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์กลุ่ม ตลอดจนความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. ช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย วิธีการประชุม พูดคุยหารือกันในกลุ่มแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ประกอบด้วยวิธีการสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ประกาศเสียงตามสาย การร่วมกิจกรรมการทานาอินทรีย์ร่วมกัน การรับประทานอาหาร
ร่วมกัน
4. ผู้รับสาร ประกอบด้วย สมาชิกทุกคนในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผลิต
ข้าวอินทรีย์ รวมทั้งบุคคลที่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์
บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต
สาหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทานาข้าวอินทรีย์ สรุปได้คือปัจจัยที่
สาคัญ ในการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ คือ ความตั้งใจในการผลิตข้าวอินทรีย์ ความรู้
ความสามารถในการเกษตร มนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้นาหรือมีภาวะผู้นา ตลอดจนการสื่อสารในรูปแบบการสื่อสาร
ภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม ผู้นาจะต้องทาหรือทดลองให้ดูก่อน ตลอดจนการใช้สื่อที่
หลากหลายประเภทในกลุ่ม รวมทั้งการใช้สื่อวีดิทัศน์ สารคดี เข้ามาประกอบการสื่อสารในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม
พร้อมนาสื่อดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับสื่ออื่นๆ ได้อย่างหลากหลายช่องทาง
อภิปรายผล
1. สภาพการสื่อสารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย เพื่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทานาข้าวอินทรีย์ สรุปได้ดังนี้ (1) ผู้ส่งสาร ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน ประธานกลุ่ม
คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิ กกลุ่มและปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร คุณลักษณะ
ที่สาคัญของผู้ส่งสารส่วนมากจะเป็นผู้นาทั้งที่เป็นผู้นาแบบเป็นทางการ และผู้นาตามธรรมชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้
มีความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่ ม โดยจะเห็นได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ส่งสารจะต้องเป็นผู้นาทางด้าน
ความคิดหรือมีวุฒิภาวะผู้นา สอดคล้องกับชัยมนตรี โยธาบริบาล (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
ในการขยายผลการทานาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันทรายหมู่ที่ 6 เทศบาลตาบลลวงเหนือ อาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เงื่อนไขปัจจัยความสาเร็จและสภาพปัญหาของการสื่อสารคือ ความเชื่อถือใน
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาทางด้านความคิด และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันทราย (2) เนื้อหา
ประกอบด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่ม ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ การดูแลและกาจัด
ศัตรูพืช ความรู้เกี่ยวกับการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์กลุ่ม ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับสันติ ศรีสวนแตง และคณะ (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่อง “ข้าว” จากผู้ใหญ่ สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ พบว่า การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้าวใน
3 เรื่อง ได้แก่ การเตรียมพันธุ์ข้าวและการหว่านข้าว และการสังเกตแมลง โดยการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของชุมชน
และให้มีวิทยากรจากชุมชน โดยจัดเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (3) ช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย วิธีการ
ประชุม พูดคุยหารือกันในกลุ่มแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล และ การสื่อสาร
กลุ่มอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ประกอบด้วยวิธีการสื่อสารทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ประกาศเสียงตามสายการร่วม
กิจกรรมการทานาอินทรีย์ร่วมกัน การรับประทานอาหารร่วมกัน จะเห็นได้ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์มี
วิธีการสื่อสารหรือช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายโดยการสื่อสารด้วยวิธีการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ สอดคล้องกับชัยมนตรี โยธาบริบาล (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสื่อสารในการขยายผลการ
ทานาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันทรายหมู่ที่ 6 เทศบาลตาบลลวงเหนือ อาเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า รูปแบการสื่อสารภายในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านสันทราย มีกิจกรรมและเป้าหมายในการสร้าง
ความเข้าใจในการขยายผลการทานาข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรต้นแบบทั้ง 7 ราย ได้แก่ การประชุมประจาเดือน
การอบรมให้ความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ปากต่อปาก การเดินทางไปศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์เครือข่าย (กลุ่มย่อย) และ (4) ผู้รับสาร ประกอบด้วย
สมาชิกทุกคนในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ รวมทั้งบุคคลที่สนใจใน
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การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทานาข้าวอินทรีย์ สรุปได้ คือ ความ
ตั้งใจในการผลิตข้าวอินทรีย์ ความรู้ความสามารถในการเกษตร มนุ ษยสัมพันธ์ ความเป็ นผู้นาหรือมีภาวะผู้น า
ตลอดจนการสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม ผู้นาจะต้องทา
หรือทดลองให้ดูก่อน ตลอดจนการใช้สื่อที่หลากหลายประเภทในกลุ่ม รวมทั้งการใช้สื่อวีดิ ทัศน์ สารคดี เข้ามา
ประกอบการสื่อสารในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม พร้อมนาสื่อดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับสื่ออื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย
ช่องทาง ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ว่ ากลุ่ มวิส าหกิจผลิต ข้าวอิน ทรีย์ ที่ ป ระสบผลสาเร็จในการสื่ อสารและการด าเนิน งาน
มีปัจจัยที่หลากหลาย สอดคล้องกับชัยมนตรี โยธาบริบาล (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสื่อสารในการ
ขยายผลการทานาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านสันทรายหมู่ที่ 6 เทศบาลตาบลลวงเหนือ อาเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เงื่อนไขปัจจัยความสาเร็จและสภาพปัญหาของการสื่อสารคือ ความเชื่อถือในผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ผู้นาทางด้านความคิด และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันทราย ระบบความสัมพันธ์
ที่สะท้อนผ่านแบบแผนภายในกลุ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์บ้านสันทราย คือระบบเครือญาติ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญใน
กระบวนการยอมรับ และสอดคล้องกับศุภชัย สุทธิเจริญ (2553) ศึกษาเรื่องการยอมรับการปลูกข้าวอินทรีย์โดยใช้
ข้าวพั น ธุ์ห อมแดงของเกษตรกรในเขตอ าเภอบ าเหน็ จณรงค์ จั งหวัด ชัย ภู มิ พบว่า ปั จจั ยที่ มี ผลต่อ การยอมรับ
การปลูกข้าวอินทรีย์พันธุ์หอมแดง โดยใช้ข้าวกล้องเป็นเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ในระดับยอมรับมากที่สุด ได้แก่
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางการผลิตอยู่ในระดับ
การยอมรับมาก และมีการยอมรับปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ ควรมีการดาเนินการสื่อสารในกลุ่มสมาชิกโดยการ
ประยุ ก ต์ ใช้ สื่ อ ที่ ห ลากหลาย และเหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายผู้ รั บ สาร ในรู ป แบบการสื่ อ สารระหว่ างบุ ค คล
การสื่อสารกลุ่ม และการสื่อสารระหว่างกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ก ารท านาข้ า วอิ น ทรี ย์ น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในกิ จ กรรมการสื่ อ สารทุ ก รู ป แบบเพื่ อ ส่ งเสริ ม กระตุ้ น ให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการผลิตข้าวอินทรีย์หรือข้าวปลอดภัย เพื่อขยายผลให้เกิด
กลุ่ ม วิสาหกิ จ ข้าวอิ น ทรีย์ ข้าวปลอดภั ยมากยิ่งขึ้น และท าให้ กิ จ กรรมการสื่ อสารไปยั งกลุ่ ม เป้ าหมายตรงตาม
คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท จากผู้ให้
ข้อมูลสาคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ จานวน 108 คน และดาเนินการสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูผู้สอนช่วงชั้นปีที่ 1-3 และกลุ่มครูผู้สอนช่วงชั้นปีที่ 4-6 กลุ่มละ 10 คน แล้วทา
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าค่านิยมแห่งความกตัญญูของนักเรียนในโรงเรียนอยู่ในระดับที่น่ายกย่อง น่า
ชมเชย เพราะนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านความกตัญญู เช่น การมีความรู้สึกสานึกในบุญคุณ ด้วยการ
แสดงความเคารพ นับถือเชื่อฟัง และช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ส่วนด้านการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของ
นักเรียนในโรงเรียนจะมองผู้สูงอายุในเรื่องการมีคุณค่าลดต่าลง และกระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญู
และการเห็นคุณค่าผูส้ ูงอายุของนักเรียนนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเริ่มตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน
โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าโรงเรียนเป็นแกนนาที่สาคัญที่เป็นเบ้าหลอมใน
การกระตุ้นจิตสานึกสร้างเสริมค่านิยมให้นักเรียนมีความกตัญญูและเห็นคุณค่าต่อผู้สูงอายุ โดยการนาเอากิจกรรม
ต่างๆ เข้ามาใช้ในการดาเนินการ
คาสาคัญ : ค่านิยมแห่งความกตัญญูและคุณค่าผูส้ ูงอายุ/ สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
ABSTRACT
This research was a qualitative research that collected data from school administrators
and teachers in schools under the jurisdiction of Chai Nat Provincial Primary Education Office. Key
informants in in-depth interviews. 108 experienced people were selected and group discussions
were held, consisting of school administrators. Teachers in Years 1-3 and Teachers in Years 4-6
each group 10. Analyzed content Analysis. The study found that the values of gratitude of the
students in the school were praised by the students because of their gratifying behavior, such as
the sense of gratitude. With respect Obey and help in activities. Usually On the other hand, the
perceived value of the older students in the school will look to the elderly for their lower value.
The process of promoting the value of gratitude and appreciating the elders of the students must
be supported by all sectors, from families, communities, schools and agencies. Associated the
study found that the school was a major force in the crucible to raise awareness and value the
students to be grateful and appreciate the elderly. By bringing activities. To be used in the
operation.
Keywords: Grateful and Elderly Values/ Educational Service Area Office
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) มีเกณฑ์ว่าประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็น
สัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนของประชากรอายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ 7 แสดงว่าประเทศนั้น
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ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ประชากรไทยกาลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ประเทศไทยได้กลายเป็น
สังคมสูงวัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 แล้ว เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สูงถึงร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด ในปี พ.ศ.2550 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.7ของประชากรทั้งหมดประเทศ
ไทยกาลังจะกลายเป็น สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมาก
ถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2564 และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ใน
อีกไม่ถึง 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2578) โดยประมาณการว่า จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 28 ของจานวน
ประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2558, หน้า 6)
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจานวนและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุได้ก่อให้เกิดความห่วงใยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องของภาระการดูแลผู้สูงอายุของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยมองว่าหากทัศนะของคนรุ่น ลูกรุ่นหลานต่อ
ผู้สูงอายุเปลี่ยนไป เช่น มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของลูกหลาน หรือเป็นภาระของสังคม ทัศนะเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อ
การดูแลผู้สูงอายุในอนาคต อย่างไรก็ตามแม้สังคมไทยจะมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่ให้คุณค่าแก่ผู้สูงอายุ แต่ก็ยังมี
“วยาคติ ” หรือมีอคติต่อผู้คนในบางกลุ่มอายุอยู่โดยเฉพาะต่อกลุ่มผู้สูงอายุ เราพอจะมองเห็นว่าสังคมไทยยังมี
ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในเชิงลบอยู่ไม่น้อย ทัศนคติเชิงลบหลายอย่างได้รับการปลูกฝังมาแต่เด็ก เช่น
ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ คือ ผู้เฒ่า ที่จะต้องหลังโกง ถือไม้เท้า ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอกขาวโพลน พูดด้วยเสียงสั่น
เครือ หูตึง เชื่องช้า เงอะงะ ซุ่มซ่าม ฟันหลุดหมดปาก หูตาฝ้าฟาง จู้จี้ขี้บ่น ขี้หลงขี้ลืม และเจ็บออดๆ แอดๆ คนแก่
ไทยถูกวาดภาพให้เป็นคนอ่อนแอ หมดพลังในการทางาน ไม่สามารถทางานได้อีกต่อไป กลายเป็นผู้เป็นภาระต้อง
พึ่งพาคนวัยแรงงานบ่อยครั้งที่เราได้ยินคาพูดเย้ยหยันให้ผู้สูงอายุเลิกทางาน หรือเลิกเกี่ยวข้องกับการทางาน แล้วไล่
ให้กลับไปเลี้ยงหลาน สิ่งที่ควรระวังคือ ทัศนคติ เชิงลบต่อผู้สูงอายุที่อาจเกิดขึ้นในคนบางกลุ่ม หรือในสังคมไทยใน
อนาคต จะเป็นพลังผลักให้ผู้สูงอายุต้องหลุดออกจากวงในไปอยู่ชายขอบ ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์กาลังหลั่งไหล
เข้าสู่สังคมไทยคุณค่าของผู้สูงอายุที่เคยมีอยู่ในสังคมไทยอาจสั่นคลอนไปได้ คนไทยรุ่นใหม่กาลังซึมซับเอาความคิด
และวิถีการดาเนินชีวิตในแนวทุนนิยมและบริโภคนิยม วิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
จานวนผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก คนรุ่นใหม่อาจเปลี่ยนค่านิยมที่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุที่เคยเป็นเหมือนการแสดงความกตัญญูกตเวทีอาจถูกมองว่าเป็นภาระของลูกหลาน ครอบครัว และสังคม
ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุเช่นนี้หากเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีในสังคมผู้สูงอายุนัก (ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ,
2555, หน้า 110)
ในโลกตะวันตกได้มีการศึกษาถึงทัศนคติของประชากรกลุ่มต่างๆ หรือในวัยต่างๆ ที่มีต่อผู้สูงอายุโดยทั่วไป
พบว่า มีแนวโน้ม การมองผู้สูงอายุในเชิงลบ เช่น การมองผู้สูงอายุข องบุ คลากรทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข
(Parsons, 1993; Cheung, Chan & Lee, 1999) ที่มักมองว่า คนไข้สูงอายุแก่เกินไปที่จะเรียนรู้ หรือเข้าใจในสิ่ง
ต่ า งๆ บางคนก็ ม องว่ า เป็ น ภาระต่ อ สั งคม เพราะไม่ ส ามารถท าการผลิ ต ได้ อี ก มี ค วามอ่ อ นแอมากขึ้ น หรื อ
ความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวันลดลง (Parsons, 1993) นอกจากนี้ การศึกษาถึงทัศนคติของเด็กต่อผู้สูงอายุ ก็
มีแนวโน้มไปในเชิงลบเช่นกัน เช่น เด็กมักมองความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ูงอายุกับไม้เรียว รอยย่น เสื้อผ้าที่โบราณเชยๆ
แต่ก็พบว่า ถ้าเด็กอยู่ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่ดีกับผู้สูงอายุ ก็จะมีแนวโน้มทัศนคติในทางบวกต่อผู้สูงอายุ
(Knox et al., 2005) สาหรับสังคมตะวันออก ซึ่งให้ความสาคัญและคุณค่ากับผู้สูงอายุ ตลอดจนให้ความเคารพนับ
ถือและยกย่องผู้สูงอายุ ก็พบความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติเช่นกัน การศึกษาถึงความรู้สึกเคารพนับถือผู้สูงอายุของ
คนหนุ่มสาวชาวเกาหลี พบว่า คนหนุ่มสาวบางส่วนมีแนวโน้มไม่ให้ความเคารพผู้สูงอายุมากขึ้น ด้วยการแสดงออกที่
ไม่สนใจปัญหาผู้สูงอายุ ละเลย หรือทาร้าย ตลอดจนมีอคติ และแบ่งแยกการปฏิบัติ (Sung & Kim, 2003)
สังคมไทยปั จจุบั น กาลังละเลยคุ ณ ธรรมในเรื่องของความกตั ญ ญู กตเวที เนื่ องจากวิถีชีวิต คนในสั งคม
สมัยใหม่มุ่งเอาชนะและช่วงชิง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการและมุ่งเสพวัตถุเป็นสาคัญ ตามอุดมการณ์ทุนนิยม
มากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ความเอื้ออาทร การพึ่ งพาอาศัยกัน การกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณที่เป็นวัฒนธรรมดั่งเดิม
จึงถูกวัฒนธรรมใหม่กดทับ ทาให้สังคมเกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกขาดความกตัญญูต่อพ่อแม่ ลูกศิษย์ไม่ยา
เกรงครู ศาสนิกชนไม่สนใจในคาสอน ผู้น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่ ผู้คนไม่เห็นคุณค่าของธรรมชาติทาให้สิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ (สุพรรณ พรมตัน, 2554, หน้า 1)
แนวโน้มผู้สูงอายุในสังคมไทยจะถูกใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากเดิมที่ลูกหลานต้องช่วยกันดูแล แต่เมื่อ
วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพและสภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปทาให้ลูกหลานต้องไปประกอบ
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อาชี พ นอกบ้ า นหรือ ย้ ายถิ่ น ไปท ามาหากิน ที่ อื่น ท าให้ การดู แลผู้ สู งอายุ ล ดน้ อ ยลง (สุ วิณี วิวัฒ น์ ว านิ ช, 2552)
นอกจากนี้นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน
จานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ แต่กลับพบปัญหาผู้สูงอายุถูก
ทอดทิ้งเป็นจานวนมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและครอบครัวที่เคยอยู่กันอย่าง
อบอุ่น มีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่กัน กลับกลายมาเป็นวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ต่างคนต่างอยู่ ทาให้ความสาคัญ
ของผู้สูงอายุลดน้อยลง ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้ว้าเหว่ ซึ่งกระทบต่อจิตใจผู้สูงอายุ ถือเป็นปัญหาทางสังคมที่จะต้อง
ร่วมกันช่วยแก้ไข (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559)
การปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวที ค่านิยม ทัศนคติในการมองผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่านี้ให้เกิด
ขึ้นกับเยาวชนได้นั้น ต้องอาศัยกระบวนการจัดการขัดเกลาทางสังคมที่จะเป็นตัวแทนของสังคมทาหน้าที่ในการ
อบรมสั่งสอนและปลูกฝังสมาชิกในสังคมให้มีลักษณะตามที่สังคมต้องการ ตัวแทนหรือแหล่งขัดเกลาทางสังคมที่
สาคัญได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน สถาบันศาสนา เพื่อน สิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน (สุพรรณ พรมตัน, 2554, หน้า
4) โดยเฉพาะโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กๆ รวมทั้ง
ช่วยพัฒนาจิตใจเด็ก อันจะส่งผลกระทบถึงความสุขของสังคมภายหน้าได้มาก โรงเรียนจึงเป็นตัวแทนของสังคมที่มี
ความสาคัญในการขัดเกลาทางสังคม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7 ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒ นธรรมของชาติ การกีฬ าภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ภูมิปัญ ญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่ งตนเอง มีความริ เริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม ความดีต้องมาก่อน
สถานศึกษาทุกแห่งต้องสอนให้นักเรียนเป็นคนดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 22)
สาหรับสถานการณ์ ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาท พบว่า ในปี พ.ศ.2556 มีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้น ไป
จานวน 60,972 คน และดัชนีการสูงวัยอยู่ที่ร้อยละ 107.97 อยู่ในลาดับความรุนแรง ลาดับที่ 6 ของประเทศ ในปี
พ.ศ.2557 มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 67,500 คน และดัชนีการสูงวัยอยู่ที่ร้อยละ 124.3 อยู่ในลาดับ
ความรุน แรง ลาดับที่ 6 ของประเทศ เช่น เดียวกัน จึงสะท้ อนว่าจังหวัดชัยนาทมีระดับ ความรุนแรงในประเด็ น
ผู้สูงอายุสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558, หน้า 4)
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่เด็กจะมีความกตัญญูกตเวทีและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุนั้น
จะต้องอาศัยกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม โดยผ่านสถาบันทางการศึกษาที่จะขัดเกลาให้เด็กได้มีการพัฒนาจิตใจ
ให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในเชิงวัตถุ
นิยมได้ เป็ น อย่ างดีแ ละส่งผลต่อ ความกตัญ ญู ก ตเวทีแ ละการเห็ น คุณ ค่าของผู้ สูงอายุ โดยเฉพาะกับ นัก เรีย นใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีจิตใจและอารมณ์เปลี่ยนแปลงและอ่อนไหวง่ายต่อการชักนาหรือตาม
กระแสสังคม มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ และต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มและสังคม จึงเรียกในช่วงวัยนี้ว่า
เป็นระยะหัวเลี้ยวหั วต่อ ถ้าหากในช่วงวัยนี้ได้รับการอบรมดูแลและปลูกฝังคุณ ธรรมจริยธรรมที่ดีงามหรือชี้น า
แนวทางที่ถูกต้องแล้วจะทาให้เกิดค่านิยมที่ดีได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมค่านิยม
แห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
จังหวัดชัยนาท” ผลงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์มากต่อบิดามารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และโรงเรียนหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีและ
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญ ญูและการเห็นคุณ ค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท
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2.เพื่อจัดทาคู่มือการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาประเด็นเพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการ
เห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาทและจัดทาคู่มือ
การส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความ
กตัญญูและการเห็นคุณค่าผูส้ ูงอายุให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท
ทาการเก็บข้อมูลจากผู้อานวยการโรงเรียน ครูผู้สอน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทางหลัก เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ได้อย่างแท้จริง โดยใช้เทคนิค
1.การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยกาหนดให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในแต่ละโรงเรียน แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้อานวยการ/ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 54 คน (2) กลุ่มตัวแทนครูผู้สอนใน
โรงเรียน จานวน 54 คน รวมจานวน 108 คน
2.การจัดการสนทนากลุ่ม ทาการสนทนากลุ่ม จานวน 1 ครั้ง ที่ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ทชัยนาท อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยนาท โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม จานวน 30 คน ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน
จานวน 10 คน (2) กลุ่มครูผู้สอนช่วงชั้นปีที่ 1-3 จานวน 10 คน (3) กลุ่มครูผู้สอนช่วงชั้นปีที่ 4-6 จานวน 10 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา กาหนดระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือน 30 ตุลาคม 2560- 29 ตุลาคม 2561
กรอบแนวคิดการวิจัย
สาหรับการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้กาหนดกรอบในการวิจัยสาหรับใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน โดยได้กาหนดเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมแห่งความกตัญญูและการ
เห็นคุณค่าผู้สูงอายุในโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) ค่านิยมแห่งความกตัญญู
(2) การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ
(3) กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียน
(4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากนั้นก็นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท โดยวิธีการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม สาหรับรายละเอียดของวิธีการวิจัยมีดังนี้
เนื่องจากการศึกษาการสร้างกระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท ต้องทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์และเกี่ยวข้องโดยตรง ผู้วิจัยจึงได้กาหนดรูปแบบการดาเนินการวิจัย โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ได้อย่างแท้จริง เพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่มีรายละเอียดและเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Cooper and Schindler, 2001) มีขั้นตอน
การดาเนินการวิจัย ดังนี้
1.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ (Key Informant) และเกี่ยวข้องกับนักเรียน
โดยตรง จากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท ที่ทาการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 54 โรงเรียน โดยทาการคัดเลือกแบบเจาะจงกลุ่มละ 1 คน จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่แบ่ง
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ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ (1) กลุ่ม ผู้บ ริห ารโรงเรีย น จ านวน 54 คน (2) กลุ่ มครูผู้ ส อน จานวน 54 คน รวมกลุ่ ม
ตัวอย่างโรงเรียนละ จานวน 2 คน ที่ต้องทาการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 54 โรงเรียน ในครั้งนี้ จานวนทั้งสิ้น 108 คน
ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นคาถามกาหนดขึ้นไว
ในการสนทนาอย่างกว้างๆ เพียงประเด็นหลักๆ สวนประเด็นอื่นๆ มักจะมีเพิ่มเติมขึ้นระหว่างการสนทนา โดยไม่มี
การเรียงลาดับคาถามไวแน่นอนตายตัวจะปิดการสัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็ได ตามที่ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าไดข้อมูลเป็นที่
เพียงพอแล้ว เพื่อทราบถึงค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อทราบกระบวนการ
ส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของนักเรียน
2.การจัดสนทนากลุ่ม (Group Discussion)
ดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม จานวน 1 ครั้ง ที่โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ทชัยนาท อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม จานวน 30 คน ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 10 คน (2) กลุ่ม
ครูผู้สอนช่วงชั้นปีที่ 1-3 จานวน 10 คน (3) กลุ่มครูผู้สอนช่ วงชั้นปีที่ 4-6 จานวน 10 คน เพื่อให้ได้กระบวนการ
ส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุให้แก่นักเรียน ซึ่งขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างทาโดย
ประสานขอรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านความกตัญญูจากสานักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท ในแต่ละกลุ่มที่กาหนด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล
และภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยเลือกวิธีใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย โดยบรรยายเป็นเนื้อหาตามที่ปรากฏใน
ข้อความและการพิจารณาเนื้อหาโดยผู้วิจัย ไม่มีอคติหรือความรู้สึก ส่วนตัวเข้าไปพัวพัน เทคนิคนี้จะทาให้เนื้อหา
สาระเพื่อตอบคาถามปัญหาวิจัยได้เที่ยงตรงมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยแยกประเด็นออกเป็น 4 ด้าน คือ
1.1 ค่านิยมแห่งความกตัญญู
1.2 การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ
1.3 กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของนักเรียน
1.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในลักษณะเชิงบรรยาย และอ่านทาความเข้าใจ
ตามเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตที่ศึกษาทั้ง 4 ด้านข้างต้น
3. คัดเลือกคา ประโยค หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษาในแต่ละด้านข้างต้นออกมาให้ได้มาก
ที่สุด
4. ผู้วิจัยดาเนินการซ้าตามข้อ 2 - 3 สาหรับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนต่อไปจนครบ จานวนที่ไปสัมภาษณ์
แล้วนามาจัดกลุ่มประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยถามประเด็นในเรื่องเดียวกันก็จะ
รวบรวมไว้ด้วยกัน โดยยังไม่พิจารณาว่าประเด็นใดเป็นประเด็นหลักและประเด็นใดเป็นประเด็นย่อยในขั้นตอนนี้
5. เมื่อได้ประเด็นต่างๆ จานวนมาก และไม่มีประเด็นใหม่ๆ เกิดขึ้น (ข้อมูลอิ่มตัว) ผู้วิจัยจึงหยุดสัมภาษณ์
แล้วนาข้อมูลทุกรายมาวิเคราะห์รวมกัน
6. ผู้วิจัยลดทอนข้อมูล โดยการพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้กับประเด็นเหล่านั้นว่า ข้อความใดควรเป็นประเด็น
หลัก และข้อความใดควรเป็นประเด็นย่อยที่อยู่ภายใต้ประเด็นหลัก ประเด็นที่ตัดออกเนื่องจากเป็นคาตอบที่ซ้าซ้อน
กันก็จะตัดออกไป เพื่อหาข้อสรุปตามความเป็นจริงที่ปรากฏและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษา
7. ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะนามาพิจารณาจัดหมวดหมู่ตาม ประเด็นที่ศึกษา 4
ด้านข้างต้น เพื่อหาข้อสรุปตามความเป็นจริงที่ปรากฏและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษา
8. ผู้ วิจั ยนาข้อสรุป ที่ ได้จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัม มนากลุ่ มเขียนในลั กษณะเชิงบรรยาย ปรากฏการณ์
ทั้งหมดเพื่อสรุปเป็นค่านิยมแห่งความกตัญญู การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญู
และการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของนักเรียน และข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สรุปผลการวิจัย

147

ค่านิยมแห่งความกตัญญู
สถานการณ์ของค่านิยมแห่งความกตัญญูของนักเรียนในโรงเรียนพบว่าเด็กนักเรียนมีความกตัญญูอยู่ใน
ระดับที่น่ายกย่อง น่าชมเชยเนื่องจากพบเห็นจากภาษากาย หรือการแสดงออกของนักเรียนซึ่งเด็กนักเรียนแต่ละคน
จะมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการเลี้ยงดู การปลูกฝังจาก
ผู้ใหญ่ การพบเห็ นการแสดงตัวอย่างจากผู้ใหญ่ หรือคนในครอบครัว ส่วนใหญ่ นักเรียนจะมีพฤติ กรรมและการ
แสดงออกทางด้านความกตัญญู เช่น การมีความรู้สึกสานึกในบุญคุณ ด้วยการแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง และ
ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ดูแลปรนนิบัติ ญาติผู้ใหญ่ เป็นประจา มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตนเป็น
ลูกหลานที่ดี นอกจากนี้เด็กนักเรียนบางส่วนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุตามลาพังจะต้องทางานบ้าน
ออกรับจ้างหางานพิเศษทาเพื่อจะได้มีรายได้มาแบ่งเบาภาระครอบครัว เช่น บางคนก็ไปเล่นดนตรีไทย บางคนก็ไป
รับจ้างตามร้านอาหาร
นอกจากนี้ยังได้สะท้อนปัญหาค่านิยมที่ทาให้เด็กนักเรียนมีค่านิยมแห่งความกตัญญูเปลี่ยนแปลงไป มี
ดังต่อไปนี้
1. ยึดติดกับวัตถุนิยมมากเกินไป
2. ปัญหาเศรษฐกิจ รายได้ของครอบครัว
3. ปัญหาสังคม ติดเพื่อน
4. ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
5. ขาดการทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
6. เด็กๆ ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ ขาดการเอาใจใสจากครอบครัว
7. ผู้ปกครองขาดความรู้ในการเลี้ยงดู
การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ
สถานการณ์ ด้านการเห็ น คุณ ค่าผู้สู งอายุข องนั กเรียนในโรงเรียนพบว่าเด็ กนั กเรียนในปั จจุบั นจะมอง
ผู้สูงอายุในเรื่องการมีคุณค่าลดต่าลง ซึ่งแตกต่างจากประเด็นความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ จากการสังเกตของครูผู้สอนให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่าเด็กนักเรียนจะมองผู้สูงอายุเฉพาะคนที่ตนเคารพ หรือที่อยู่บ้านเดียวกันเท่านั้นว่ามีคุณค่าแต่
สาหรับผู้สูงอายุทั่วไปที่ไม่รจู้ ักก็จะมีค่านิยมที่เฉยๆ มองแค่เป็นผู้สงู อายุธรรมดา ดังนั้นการแสดงออกของเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนจึงไม่มีความชัดเจนเท่าใดนัก ก็จะเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่พบเห็น และอาจมีช่วยเหลือบ้าง
ตามกาลังของเด็กๆ
สาเหตุที่ทาให้เด็กนักเรียนมีมุมมองให้การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุลดลง มีดังต่อไปนี้
1. ความเบี่ยงเบนเชิงพฤติกรรม เช่น เด็กนักเรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีมากเกินไป สนใจใน
เรื่องวัตถุมากกว่าความสัมพันธ์เชิงญาติมิตร ขาดคุณธรรม จริยธรรม การเลือกคบเพื่อน
2. สถานภาพของครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก ความไม่พร้อมในการที่จะสร้างครอบครัว การเลี้ยง
ลูกที่ผิดวิธี (พ่อแม่รังแกฉัน)
3. นโยบายด้านการศึกษาในปัจจุบันที่เน้นการแข่งขัน แก่ งแย่งมากจนเกินไป ทาให้เด็กนักเรียนมีมุมมอง
ว่าทุกคนเป็นคู่แข่ง น้าใจเอื้ออาทรต่อกันลดลงจนถึงขนาดหายไป
กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของนักเรียน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจาการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มพบว่าการพัฒ นาให้เด็กนักเรียนมี
ค่านิยมแห่งความกตัญญูและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่จาเป็นและสามารถพัฒนาได้ เพราะนักเรียนคือเด็กและ
เยาวชนที่ครูสามารถสั่งสอน หล่อหลอมให้เป็นคนดี มีมารยาท อ่อนน้อม จากการสอนสอดแทรกในบทเรียน การ
ประชุม/การอบรม การทาให้ดูเป็นตัวอย่าง การดาเนินกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น กิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรม
ผักและผลไม้ โดยผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การสวัสดีกันทุกเช้าของครูเป็นต้น และยังพบว่ากระบวนการ
และระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะทาการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าว ควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ต่อเนื่องไปในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรในปัจจุบันไม่ปรากฏรายวิชา “คุณธรรม” จึงทาให้ครูไม่สามารถสอดแทรกเรื่องความกตัญญู
และเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ ซึ่งจะนาไปสอดแทรกในรายวิชาอื่นๆ ก็เป็นไปได้ยาก
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2. ครูรุ่นใหม่แตกต่างจากครูรุ่นเก่าๆ ครูรุ่นใหม่ทาเพียงหน้าที่สอนไม่สอดแทรกคุณธรรมให้เด็กและไม่มี
น้าใจต่อครูที่มีอาวุโสกว่า
3. ครอบครัวไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ จึงนาวิธีคิดและการปฏิบัติจากที่บ้านมาใช้ที่โรงเรียนโดยไม่
เกรงกลัวครู จนต้องมีการลงโทษเพื่อปลูกฝังให้รู้ว่าที่ทาเป็นสิ่งที่ผิด
4. กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน
5. ขาดงบประมาณสนับสนุน
จากสถานการณ์ด้านค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของนักเรียน ยังพบปัญหาที่ส่งผล
ต่อความกตัญญูที่มีต่อผู้สูงอายุ 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเรื่องสภาวะมีบุตรน้อย ทาให้ผู้สูงอายุถูกละเลยจากการดูแลของลูกหลานเมื่อเทียบกับการมีบุตร
หลายคนในอดีต ลูกหลานจึงมีหลายคนสามารถสับเปลี่ยนกันมาดูแลผู้สูงอายุได้
2. สถานภาพด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาวะตกต่าทาให้ทุกคนใช้เวลาทางานเพื่อหาเงินเป็นหลัก ลูกหลานไป
ทางานในเมืองทิ้งให้ผู้สูงอายุให้อยู่ตามชนบทและอยู่ตามลาพัง ลูกหลานจึงไม่มีเวลาให้แก่ผู้สูงอายุจึงใช้เงินเป็นสิ่ง
ชดเชยความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงอายุแทน
3. ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กจึงสนใจเทคโนโลยีมากกว่าการทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
ในครอบครัว
กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของนักเรียนนั้นจะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเริ่ มตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่าโรงเรียนเป็นแกนนาที่สาคัญ ที่เป็นเบ้าหลอมในการกระตุ้นจิตสานึก สร้างเสริมค่านิยมให้
นักเรียนมีความกตัญญูและเห็นคุณค่าต่อผู้สูงอายุ โดยการนาเอากิจกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ในการดาเนินการ เช่น
1. กิจกรรมจิตอาสา
2. กิจกรรมวันแม่
3. กิจกรรมภูมิปัญญา
4. กิจกรรมยกย่องเด็กกตัญญู
5. กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง
6. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
7. กิจกรรมครูพานักเรียนเข้าวัด
8. กิจกรรมเกษตรสร้างสัมพันธ์ในคุณธรรม
อภิปรายผลการวิจัย
ค่านิยมแห่งความกตัญญู
สถานการณ์ ข องค่ า นิ ย มแห่ งความกตั ญ ญู ข องนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ประถมศึกษาชัยนาท พบว่าเด็กนักเรียนมีความกตัญญูอยู่ในระดับที่น่ายกย่อง เพราะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีความ
กตัญญูต่อบิดามารดา ตลอดจนญาติผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในชุมชน อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาชัยนาท มีกิจกรรมสอดแทรกเรื่องความกตัญญูให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติ ซึ่งทางโรงเรียนมีการ
ส่งเสริมสนับ สนุ นและพั ฒ นาอย่างต่อเนื่ องโดยได้ ดาเนิ นการโครงการส่ งเสริมคุ ณ ธรรมจริยธรรมนัก เรียน ซึ่งมี
กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกัน เช่น กิจกรรมทาบุญและฟังธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้น
ตรี-ชั้นโท และชั้นเอกกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กิจกรรม 5 ห้องชีวิต กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมเขตบุญความสะอาด เป็นต้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีก ารสอนสอดแทรกเรื่องความกตัญญูโดย
การสอนและอบรมผ่านกลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และใช้วิธีการสอนโดนการเล่านิทาน
การอบรมในช่วงกิจกรรมของชั่วโมงกิจกรรม สวดมนต์ในวันศุกร์ การเน้นย้าค่านิยมวัฒ นธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เช่น การรดน้าดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ และกล่าวถึงวันสาคัญๆ เนื่องในวันผู้สูงอายุของไทย
เป็นต้น ประกอบกับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่มีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ และสาเหตุ
หนึ่งอาจมาจากได้รับการปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อผู้ให้กาเนิดและผูม้ ีพระคุณเป็นจุดแข็งของคนไทย เป็นค่านิยมที่
ทาให้คนไทยไม่ทอดทิ้งผู้ที่เคยอุปการะกันมา โดยเฉพาะบิดามารดาผู้ให้กาเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ จึงเป็นหลัก
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สวัสดิการสังคมโดยสมัครใจที่สังคมให้ความสาคัญ ต่อการดูแลเพื่อตอบแทนพระคุณ (สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558, หน้า 23) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพวงรัตน์ ชานาญเลิศกิจ (2559, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่ อ ง การส่ งเสริ ม นั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โรงเรีย นประถมศึ ก ษา ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รูพ่ า ย
กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมและรายด้านด้านความกตัญญูอยู่ในระดับมาก และ
การส่งเสริมความกตัญญู ควรส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณและปฏิบัติตามคาสั่งสอนของท่าน
การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ
สถานการณ์ ด้านการเห็ น คุณ ค่าผู้สู งอายุข องนั กเรียนในโรงเรียนพบว่าเด็ กนั กเรียนในปั จจุบั นจะมอง
ผู้สูงอายุในเรื่องการมี คุณ ค่าลดต่าลงจากอดีต ซึ่งจากการเก็บ ข้อมูลพบว่าในปัจจุบั นเด็กนักเรียนจะเข้าถึงสื่อที่
รวดเร็วส่ งผลให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงหรือ เบี่ ย งเบนเชิงพฤติ ก รรม มี อิท ธิผ ลต่ อ มุ ม มอง ทั ศ นคติ ต่ อผู้ สู งอายุ ที่
เปลี่ยนแปลงไป เด็กสมัยนี้มีความคิดเป็นของตนเองให้ความสาคัญกับวัตถุมากกว่าความสาคัญทางด้านจิตใจ สาหรับ
นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยนาท ในช่วงแรกจะมองและให้ความสาคัญกับ
ผู้สูงอายุที่ เป็นญาติผู้ใหญ่ ของตนเพราะอยู่ใกล้ชิดกว่าผู้สูงอายุทั่วๆ ไปในชุม ชน ทางโรงเรียนจึงได้ มีการนาเอา
ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเข้ามาทากิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนในโรงเรียน เช่น กิจกรรมเกษตรสร้างสัมพันธ์ในคุณธรรม
โดยนาเอาปราชญ์ชาวบ้านผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความรู้เรื่องการปลูกผัก ปลูกข้าว ทาขนม มาสอนให้นักเรียนทา
ด้วยกันตั้งแต่เริ่มปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวเอามาทาเป็นอาหารและร่วมรับประทานด้วยกัน เป็นการ
สร้างความใกล้ชิดระหว่างวัยเป็นการลอดช่องว่างให้นักเรียนกับผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมนี้มีบทบาทสาคัญอย่าง
ยิ่งที่ทาให้นักเรียนได้มองเห็นคุณค่าผู้สูงอายุในชุมชน และนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมครูพานักเรียน
เข้าวัดเพื่อไปช่วยพยุง ช่วยหิ้วของให้กับผู้สูงอายุที่มาทาบุญที่วัด ซึ่งสถานการณ์ด้านการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุนี้ไม่เพียง
แก่ในประเทศไทยเท่านั้นที่กาลังประสพกับปัญหานี้ต่างประเทศก็กาลังมีปัญหานี้เข่นเดียวกัน เช่น ค่านิยมของสังคม
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มีการศึกษาพบว่า ชาวเอเชียตะวันออกได้มีการเปลี่ยนค่านิยมเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุไปบ้างแล้ว เช่น ชาวเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งได้ชื่อว่ามีค่านิยมยกย่องให้ความเคารพผู้สูงอายุอย่างสูง แต่
ทัศนคติเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในประเทศเกาหลีพบว่า คนรุ่นหนุ่มสาวบางส่วนเริ่มมีแนวโน้มไม่ให้ความ
เคารพนับถือแก่ผู้สูงอายุ แสดงออกด้วยการที่ไม่สนใจต่อปัญหาของผู้สูงอายุ ละเลย และทาร้ายผู้สูงอายุ รวมทั้ง
เลือกปฏิบัติด้วย และยังพบว่าคนหนุ่มสาวในฮ่องกงมีทัศนคติในการให้คุณค่าผู้สูงอายุลดลง (ปราโมทย์ ประสาทกุล
และคณะ, 2555, หน้า 110) จากการที่โรงเรียนนาเอาผู้สูงอายุมาร่วมทากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนทาให้เห็นคุณค่า
ในด้านต่างๆ มากมาย สอดคล้องกับการกล่าวถึงคุณค่าของผู้สูงอายุของอรทัย อาจอ่า (2553, หน้า 174-175) ที่
กล่าวว่าคุณค่าผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม การสร้างคนรุ่นใหม่ การสร้างและสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คุณค่าทางจิตใจ คุณค่าทางสมอง และคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
กระบวนการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของนักเรียน
สาหรับการส่งเสริมค่านิยมแห่งความกตัญญูและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุของนักเรียนนั้น เป็นเรื่องของทุก
ภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกัน โรงเรียนในฐานะเป็ นตัวเชื่อมประสานให้ เกิดกระบวนการที่จะส่งเสริมหล่อหลอมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามที่ควรจะเป็น ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ใช้การสอดแทรกกิจกรรมในรายวิชาที่
สอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความกตัญญูและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ แม้จะมีอุปสรรค
ปัญ หาในการปฏิบัติ เช่น ในปัจจุบันไม่มีการกาหนดรายวิชาเกี่ยวกับ คุณ ธรรมในสาระการเรียนรู้จึงท าให้ครูไม่
สามารถสอดแทรกเรื่องความกตัญญูและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ ซึ่งจะนาไปสอดแทรกในรายวิชาอื่นๆ ก็เป็นไปได้อยาก
หรือแม้แต่ประเด็นของบุคลากรที่จะมาเป็นครูรุ่นใหม่ยังมีไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เพียงแค่ทาหน้าที่สอนเท่านั้น
ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้ทางโรงเรียนได้แก้ไขมาโดยตลอดจน ครูจะพยายามทาตัวอย่างที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้
นักเรียนเห็น เช่น การแสดงความเคารพระหว่างครูด้วยกันทุกเช้า และที่ผ่านมาโรงเรียนจะเน้นกิจกรรมสอดแทรก
เรื่องความกตัญญูและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ เป็นหลัก การที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมแห่ง
ความกตัญญูและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุนั้นจะต้องมีกระบวนการหล่อหลอมเริ่มตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
สังคม ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ มาตรการการหล่อ หลอมกล่ อ มเกลาเพื่ อ สร้างค่ านิ ย มและปลูก ฝั งคุณ ธรรมจริ ยธรรมที่
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2558, หน้า 55) ได้กล่าวไว้ว่า การหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม (Agents
of socialization) นับ เป็น กระบวนการที่สาคัญ ยิ่ งในการสร้างคนให้ เติบโตมามี ค่านิยมอย่างไร และมี คุณ ธรรม
จริยธรรมประจาใจหรือไม่ ซึ่งการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมประกอบด้วยสถาบันทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่
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โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ครอบครัวและระบบการเลี้ยงดูสถาบันศาสนา ชุมชนท้องถิ่น สื่อมวลชน/สื่อสาธารณะ
เป็นต้น ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันและรวมพลังขับเคลื่อนไปด้วยกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัยพบว่าการส่ งเสริมให้ เด็กนั กเรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม เนื่ องจากมีก ารน าเอ ากิ จกรรม
สอดแทรกเรื่องความกตัญญูให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติ เช่น กิจกรรมทาบุญและฟังธรรมในวันพระ กิจกรรมการเรียน
การสอนธรรมศึกษาชั้นตรี -ชั้นโท และชั้นเอกกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กิจกรรม 5 ห้องชีวิต
กิจกรรมวัน สาคัญ ทางศาสนา กิจ กรรมเขตบุ ญ ความสะอาด เป็ น ต้น จึงเป็ น แนวทางสาหรับ การดาเนิ นการใน
โรงเรียนอื่นๆ ได้
2. สาหรับการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเห็นคุณค่าผู้สูงอายุนั้น จากการวิจัยพบว่ามีการนาเอาผู้สูงอายุใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมเกษตรสร้างสัมพันธ์ในคุณธรรม โดยนาเอาปราชญ์
ชาวบ้านผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความรู้เรื่องการปลูกผัก ปลูกข้าว ทาขนม ซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่โรงเรียนอื่น สามารถ
นาไปปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน
3. การที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมแห่งความกตัญญูและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
นั้นจะต้องมีกระบวนการหล่อหลอมเริ่มตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม จากการวิจัยพบว่าครูจะพยายามทา
ตัวอย่างที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียนเห็น เช่น การแสดงความเคารพระหว่างครูด้วยกันทุกเช้า เป็นต้น ซึ่ง
โรงเรียนอื่นๆ ก็สามารถนาไปปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน
4. จากประเด็นหลักสูตรในปัจจุบันไม่ปรากฏรายวิชา “คุณธรรม” จึงทาให้ครูไม่สามารถสอดแทรกเรื่อง
ความกตัญญู และเห็นคุณ ค่าผู้สูงอายุ ซึ่งจะนาไปสอดแทรกในรายวิชาอื่นๆ ก็เป็นไปได้ยาก สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ควรนาข้อมูลดังกล่าวไปนาเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
5. จากประเด็ น ของบุ ค ลากรครู รุ่ น ใหม่ แ ตกต่ า งจากครู รุ่ น เก่ า ทางส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยนาท ควรมีการอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้ารับราชการเพื่อ ให้มีการปรับทัศนคติที่ดีที่เหมาะสมกับการ
เป็นครูให้กับบุคลากรที่มาบรรจุใหม่ทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่
6. จากประเด็นครอบครัวไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ นั้น ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะ
เป็นสถาบันที่หล่อหลอมเด็กๆ ก่อนที่จะมาอยู่ในโรงเรี ยน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทควร
ประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดชัยนาท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาหาวิธีหรือมาตรการในการ
แก้ไขต่อไป
7. จากประเด็นกิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนหรือขาดงบประมาณใน
การดาเนินงานนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ควรให้การสนับสนุนและทาความเข้าใจกับ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและเห็นคุณค่า
ผู้สูงอายุให้กับเด็กนักเรียน
2. ควรทาการศึกษาประเด็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีการอบรมเลี้ยงดูเด็กนักเรียนให้มีค่านิยม
แห่งความกตัญญูและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทย
3. ควรทาการศึกษาการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียน โดยใช้พื้นที่โรงเรียน
เป็นศูนย์กลางด้วยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก – ครู - ผู้ปกครอง
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ความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายเรื่องคากริยาในภาษาไทย: บททบทวนจากการศึกษา
เอกสารทางวิชาการ แบบเรียน และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย
Disunity of Explanation of Verb in Thai: A Revision from a Study of Academic
Documents, Textbooks and Thai Ordinary National Education Test
ธงชัย แซ่เจี่ย1
Thongchai Sae-Chia1
1

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทคัดย่อ
การอธิบายเรื่องคากริยาที่ถือเป็นบรรทัดฐานของไวยากรณ์ไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อย่างไรก็
ดี แบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ใช้อยู่ในขณะนี้อธิบายเรื่องคากริยาในภาษาไทยอย่างไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน บทความนี้ใช้ก ารวิจัย เอกสาร โดยศึกษาจากเอกสาร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เอกสารทางวิชาการที่
อธิบายไวยากรณ์ไทย 2) แบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา และ 3) แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
วิชาภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจการอธิบายคากริยาในเอกสารทางวิชาการที่อธิบายไวยากรณ์ไทย
ศึกษาการอธิบายคากริยาในแบบเรียนวิชาภาษาไทยปัจจุบัน และพิจารณาข้อสอบเกี่ยวกับ คากริยาที่ปรากฏใน
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทยในฐานะแบบทดสอบความรู้ของนักเรียนระดับประเทศ นาเสนอผล
การศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า เอกสารทั้ง 3 กลุ่มที่นามาศึกษาแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็น
เอกภาพของการอธิบายเรื่องคากริยาในภาษาไทยปัจจุบันที่นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาต้องเรียน ความไม่เป็น
เอกภาพดังกล่าวมิเพีย งส่งผลต่อ การเรีย นการสอนภาษาไทยสาหรับ นัก เรียนระดับ ชั้น มัธยมศึก ษาในปัจจุบัน
เท่านั้น หากยังส่งผลต่อคะแนนสอบของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทยอย่างมีนัยสาคัญด้วย
คาสาคัญ : ความไม่เป็นเอกภาพ / คากริยา / แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ / แบบเรียนวิชาภาษาไทย /
ไวยากรณ์ไทย
Abstract
Due to the normative explanation, present Thai verb is explained differently from the
past. However, Thai textbooks for high school students published nowadays explain Thai verb
inconsonantly. This article, which is a document research, aims to point the disunity of knowledge
about Thai verb by studying 3 groups of documents; which are academic documents that explain
Thai grammar, Thai textbooks for grade 7-12 students that explained about Thai sentence, and
Ordinary National Education Test during academic year 2006-2016. The result, which is a
descriptive analysis, is that three groups of documents show the disunity of explanation of verb
in present Thai that students have to learn. The disunity of explanation of verb in Thai as
mentioned above is not only affected to present teaching in high school, but also significantly
affected to the point of Ordinary National Education Test too.
Keywords: Disunity / Ordinary National Education Test / Thai Grammar / Thai Textbook / Verb
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
และได้พัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรดังกล่าวประกาศใช้เป็นกรอบ
และทิศทางการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่พุทธศักราช
2551 เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน การพัฒ นาหลักสูตรครั้งนั้นส่งผลให้สานักพิมพ์ต่าง ๆ ปรับปรุงและเรียบเรียง
แบบเรียนให้สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร นอกจากที่กล่าวมา กระทรวงศึกษาธิการยังได้แต่งตั้ง
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คณะกรรมการจัดทาหนังสืออุเทศภาษาไทย เพื่ อพัฒ นาหนั งสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทยสาหรับใช้เป็ นตาราใน
การศึกษาค้นคว้าหลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยสาหรับผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้น
คากริยา คือคาที่ทาหน้าที่เป็นส่วนหลักของกริยาวลีซึ่งเป็นหัวใจของประโยค (สถาบันภาษาไทย, 2552,
หน้า 32) เรื่องคากริยาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วย ทว่าจากการสังเกตในเบื้องต้ น พบว่า คาอธิบาย
เรื่องคากริยาที่ปรากฏในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของสานักพิมพ์ต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ความไม่เป็นเอกภาพของการ
อธิบายความรู้เรื่องคากริยาในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของสานักพิมพ์ต่าง ๆ ทาให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการอธิบาย
เรื่องคากริยาทั้งในเอกสารทางวิชาการที่อธิบ ายไวยากรณ์ไทยและแบบเรียนวิชาภาษาไทย อีกทั้งเมื่อพิจารณาว่า
เนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในแบบเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความรู้ของนักเรียนผ่านแบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ก็ทาให้เกิดข้อสงสัยยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างความรู้เรื่องคากริยาที่ปรากฏในแบบเรีย นวิชา
ภาษาไทยและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
เมื่อได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาในลักษณะคล้ายคลึงกัน พบว่า บทความเรื่อง “‘คาซ้อนเพื่อ
เสียง’ จะยังเป็นคาซ้อนอยู่หรือไม่ : บททบทวนจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ แบบเรียน และแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย” ได้ศึกษา “คาซ้อนเพื่อเสียง” ซึ่งปรากฏไม่ตรงกันในเอกสารทางวิชาการ
แบบเรียนวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ส่งผลให้เกิดข้อคาถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เรื่อง “คาซ้อน” (ธงชัย แซ่เจี่ย, 2560) บทความเรื่อง “การสอน ‘คาสันธาน’ ควรดาเนินต่อไปอย่างไร?: ข้อสงสัย
จากการศึ กษาเอกสารทางวิชาการ แบบเรียน และแบบทดสอบทางการศึก ษาแห่งชาติ วิชาภาษาไทย” ศึก ษา
คาสันธานจากเอกสาร 3 กลุ่มและตั้งคาถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องดังกล่าวสาหรับนักเรียน (ธงชัย แซเจี่ย,
2561ก) นอกจากนี้ บทความเรื่อง “ความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายเรื่องประโยคในภาษาไทย: บททบทวนจาก
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ แบบเรียน และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย” ก็ได้ศึกษาประโยค
ในภาษาไทยจากเอกสาร 3 กลุ่มในลักษณะเดียวกัน (ธงชัย แซ่เจี่ย, 2561ข) อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีการศึกษา
คากริยาในลักษณะนี้มาก่อน น่าที่ จะนาเอกสารทางวิชาการที่อธิบายไวยากรณ์ไทย แบบเรียนวิชาภาษาไทยของ
สานั กพิ มพ์ ต่าง ๆ และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มาศึกษาเปรียบเที ยบการอธิบ ายเรื่องค ากริยาเพื่ อ
ชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้เรื่องดังกล่าวต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจการอธิบายคากริยาในเอกสารทางวิชาการที่อธิบายไวยากรณ์ไทย
2. เพื่อศึกษาการอธิบายคากริยาในแบบเรียนวิชาภาษาไทยปัจจุบัน
3. เพื่อพิจารณาข้อสอบเกี่ยวกับคากริยาที่ปรากฏในแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทยใน
ฐานะแบบทดสอบความรู้ของนักเรียนระดับประเทศ
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี้ใช้การวิจัยเอกสาร มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. สารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายไวยากรณ์ไทย โดยเฉพาะเรื่องคากริยา ดังนี้
1.1 ตารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร
1.2 ตารา หลักภาษาไทย ของกาชัย ทองหล่อ
1.3 ตารา โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์ ของวิจินตน์ ภาณุพงศ์
1.4 หนังสือ ไวยากรณ์ไทย ของนววรรณ พันธุเมธา
1.5 หนั งสือ บรรทั ดฐานภาษาไทย เล่ ม 3: ชนิ ด ของค า วลี ประโยค และสั มพั น ธสาร ของ
สถาบันภาษาไทย
2. ศึ ก ษาแบบเรีย นวิชาภาษาไทยระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 ซึ่ งปรั บ ปรุงตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วเลือกวิเคราะห์เฉพาะแบบเรียนที่อธิบายเรื่องคากริยา ดังนี้
2.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สานักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น
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2.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ
สถาบันคุณภาพวิชาการ
2.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่ม 1 สานักพิมพ์วัฒนาพานิช
2.4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
2.5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย 2 เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สานักพิมพ์เอมพันธ์
2.6 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ
3. วิเคราะห์แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2559 โดยเลือก
วิเคราะห์เฉพาะข้อที่วัดความรู้เรื่องคากริยา
4. สรุปและนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
สรุปผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิจัยจะแบ่ งรายละเอียดตามเอกสาร 3 กลุ่มที่ได้ศึกษา คือ เอกสารทางวิชาการที่
อธิบายไวยากรณ์ไทย แบบเรียนวิ ชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เฉพาะที่ปรากฏเรื่องคากริยา และ
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2559 ดังนี้
1. การอธิบายคากริยาในเอกสารทางวิชาการที่อธิบายไวยากรณ์ไทย
เรื่องคากริยาในภาษาไทยมีนักวิชาการอธิบายไว้อย่างหลากหลายดังปรากฏในตาราไวยากรณ์หลายเล่ม
การอธิบายในตาราเหล่านั้นแตกต่างกันด้วยแนวคิดพื้นฐานของไวยากรณ์แต่ละแนว ในที่นี้จะได้กล่าวถึงการอธิบาย
เรื่องคากริยาในภาษาไทยที่ตาราไวยากรณ์เหล่านั้นได้อธิบายไว้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548, หน้า 83-85) ได้เรียบเรียงตารา “วากยสัมพันธ์” ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ.2480 ใน
ตาราดังกล่าวได้จาแนกคากริยาในภาษาไทยออกเป็น 4 ชนิด คากริยาชนิดแรก คือ อกรรมกริยา หมายถึง คากริยาที่
มีใจความบริบูรณ์ ไม่ต้องมีคาที่เป็นกรรมข้างท้าย คากริยาชนิดที่สอง คือ สกรรมกริยา หมายถึง คากริยาที่มีใจความ
ไม่ครบบริบูรณ์ในตัว ต้องมีคาที่เป็นกรรมรับข้างท้าย คากริยาชนิดที่สาม คือ วิกตรรถกริยา หมายถึง คากริยาที่ไม่มี
เนื้อความในตัว ต้องอาศัยเนื้อความของคาที่อยู่ข้างท้ายเข้าช่วย จึงจะได้ความครบ ส่วนคากริ ยาชนิดสุดท้าย คือ
กริยานุเคราะห์ หมายถึง คากริยาที่ใช้ช่วยกริยาอื่นให้ได้ความครบ อาจใช้ประกอบหน้ากริยาหรือหลังกริยาก็ได้
แนวทางการจาแนกคากริยาในภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสารดังกล่าวข้างต้นได้ส่งอิทธิพลต่อการ
เรียบเรียงตารา “หลักภาษาไทย” ของกาชัย ทองหล่อ (2556, หน้า 222-224) ดังที่ปรากฏคาเรียกและการจาแนก
ในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ดี ในตาราของกาชัย ทองหล่อยังได้อธิบาย “กริยาสภาวมาลา” ว่าคือคากริยาที่ทา
หน้าที่คล้ายกับนาม อาจเป็นประธาน เป็นกรรม หรือเป็นส่วนขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคก็ได้ (กาชัย ทอง
หล่อ, 2556, หน้า 225) โดยนัยนี้กล่าวได้ว่า นอกจากคากริยา 4 ชนิดของพระยาอุปกิตศิลปสารแล้ว ในทัศนะของ
กาชัย ทองหล่อ “กริยาสภาวมาลา” ยังเป็นส่วนหนึ่งของคากริยาด้วย
ในเวลาต่อมา วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2522) ได้เรียบเรียงตารา “โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์” ขึ้น
โดยปรับปรุงจากตาราที่ใช้สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคาแหงตั้งแต่ปีการศึกษา 2516
ตาราดังกล่าวเรียบเรียงตามแนวไวยากรณ์โครงสร้าง และได้กล่าวถึง “กรอบประโยคทดสอบ” เพื่อใช้ทดสอบว่าคา
ใดอยู่ในหมวดคาใด (วิจินตน์ ภาณุ พ งศ์, 2522, หน้า 52-54) กรอบประโยคทดสอบจานวน 2 กรอบต่อไปนี้ใช้
ทดสอบหมวดคากริยาอกรรม
ก.
x

แล้ว
ข.
x
กาลัง

จากกรอบประโยคทดสอบดังกล่าว คาใดก็ตามที่สามารถปรากฏในตาแหน่ง  ได้ ถือว่าเป็นคาในหมวด
คากริยาอกรรม
กรอบประโยคทดสอบจานวน 2 กรอบต่อไปนี้ใช้ทดสอบหมวดคากริยาสกรรม
ก.
นาม
–
นาม แล้ว
ข.
นาม กาลัง
–
นาม
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จากกรอบประโยคทดสอบดังกล่าว คาใดก็ตามที่สามารถปรากฏในตาแหน่ง – ได้ ถือว่าเป็นคาในหมวด
คากริยาสกรรม
กรอบประโยคทดสอบจานวน 2 กรอบต่อไปนี้ใช้ทดสอบหมวดคากริยาทวิกรรม
ก.
นาม
–
นาม นาม แล้ว
ข.
นาม กาลัง
–
นาม นาม
จากกรอบประโยคทดสอบดังกล่าว คาใดก็ตามที่สามารถปรากฏในตาแหน่ง – ได้ ถือว่าเป็นคาในหมวด
คากริยาทวิกรรม
กรอบประโยคทดสอบต่อไปนี้ใช้ทดสอบหมวดคากริยาอกรรมย่อย
ก.
นาม
–
กว่า
นาม แล้ว
จากกรอบประโยคทดสอบดังกล่าว คาใดก็ตามที่สามารถปรากฏในตาแหน่ง – ได้ ถือว่าเป็นคาในหมวด
คากริยาอกรรมย่อย
สรุปได้ว่า ตารา “โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์” มีหมวดคากริยาจานวน 4 หมวดคา ได้แก่ หมวด
คากริยาอกรรม หมวดคากริยาสกรรม หมวดคากริยาทวิกรรม และหมวดคากริยาอกรรมย่อย
นววรรณ พันธุเมธา (2558) ก็ได้เรียบเรียงหนังสือ “ไวยากรณ์ไทย” ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2525 ด้วยเห็น
ว่าตาราไวยากรณ์ไทยที่มีอยู่ในขณะนั้นขัดแย้งกันบางเรื่อง หนังสือเล่มนี้ได้รับอิทธิพลจากไวยากรณ์หลายแนว ทั้ง
จากตาราของพระยาอุปกิตศิลปสาร ตาราของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ ไวยากรณ์ปริวรรต ไวยากรณ์การก และหนังสือ
หรือบทความอื่น ๆ คากริยาตามคาอธิบายของนววรรณ พัน ธุเมธา หมายถึง คาที่ใช้แสดงอาการ เหตุการณ์ สภาพ
หรือความรู้สึกต่าง ๆ ทั้งยังจาแนกคากริยาออกเป็น 3 ชนิด ชนิดแรก คือ คากริยาแสดงอาการ หมายถึงคากริยาที่ใช้
แสดงอาการที่เคลื่อนที่หรือแสดงอาการที่อยู่กับที่ ชนิดที่สอง คือ คากริยาแสดงสภาพ หมายถึงคากริยาที่ใช้แสดง
สภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกาย และชนิดสุดท้าย คือ คากริยา
แสดงการประสบ หมายถึงคากริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับการรู้ การรู้สึก หรือประสาทสัมผัส (นววรรณ พันธุเมธา,
2558, หน้า 8-16)
ในปัจจุบันมีการเรียบเรียง “บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของคา วลี ประโยค และสัมพันธสาร” ซึ่ง
เป็ น หนั งสื อ ที่ เรี ย บเรี ยงขึ้ น “เพื่ อ ประมวลความรู้เกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะและหลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ในการเรีย นรู้
ภาษาไทย. . .แต่ไม่รวมคาอธิบายที่พิจารณาว่าล้าสมัย หรือไม่ใคร่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุ บัน”
(สถาบันภาษาไทย, 2552, คานา) หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงคากริยาว่าคือ คาที่ทาหน้าที่เป็นส่วนหลักของกริยาวลีซึ่ง
เป็นหัวใจของประโยค ทั้งยังจาแนกคากริยาไว้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่มีหน่วยกรรมกับประเภทที่ไม่มีหน่วย
กรรม แต่ละประเภทยังจาแนกย่อยได้อีก ดังนี้
คากริยาที่มีหน่วยกรรมจาแนกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ คากริยาสกรรม และคากริยาทวิกรรม คากริยาสกรรม
คือ คากริยาที่มีนามวลีตามหลังและนามวลีนั้นทาหน้าที่เป็นหน่วยกรรม ส่วนคากริยาทวิกรรม คือ คากริยาที่มี
นามวลี 2 นามวลีตามหลัง นามวลีแรกทาหน้าที่กรรมตรง ส่วนนามวลีที่สองทาหน้าที่กรรมรอง
คากริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมจาแนกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ คากริยาอกรรม คากริยาคุณศัพท์ คากริยาต้องเติม
เต็ม คากริยานา และคากริยาตาม คากริยาอกรรม คือ คากริยาที่ไม่ต้องมีนามวลีทาหน้าที่เป็นหน่วยกรรม หน่วยเติม
เต็ม หรือหน่วยเสริมความตามหลัง คากริยาคุณศัพท์ คือ คากริยาที่ไม่ต้องมีนามวลีทาหน้าที่เป็นหน่วยกรรม หน่วย
เติมเต็ม หรือหน่วยเสริมความตามหลัง และเป็นคากริยาที่แสดงคุณสมบัติหรือสภาพของคานามหรือคาบุรุษสรรพ
นาม คากริยาต้องเติมเต็ม คือ คากริยาที่ต้องมีนามวลีทาหน้าที่เป็นหน่วยเติมเต็มตามหลังเสมอ คากริยานา คือ
คากริย าที่ ต้องปรากฏหน้ าค ากริยาอื่น เสมอ และคากริยาตาม คือ คากริยาที่ป รากฏตามหลังคากริยาอื่ นเสมอ
(สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 32-37)
2. การอธิบายคากริยาในแบบเรียนวิชาภาษาไทยปัจจุบัน
เรื่ อ งค ากริ ย าเป็ น เนื้ อ หาที่ บ รรจุ อ ยู่ ในหนั งสื อ เรี ย นรายวิช าพื้ น ฐานภาษาไทย กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อสารวจหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทยของสานักพิมพ์ต่าง ๆ ที่วางจาหน่ายอยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีจานวน 6 เล่มที่อธิบายเรื่องคากริยา แบ่งเป็น
แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 เล่ม ได้แก่ แบบเรียนของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (นาวินี
หลาประเสริฐ และคณะ, 2559) แบบเรียนของสานักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น (ดวงพร หลิมรัตน์, 2558) แบบเรียนของ
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สานักพิมพ์วัฒนาพานิช (เสนีย์ วิลาวรรณ และคณะ, 2558) แบบเรียนของสานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (ฟองจันทร์
สุขยิ่ง และคณะ, 2558) และแบบเรียนของสานักพิมพ์เอมพันธ์ (ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร และนิธิอร พร
อาไพสกุล, 2558) ส่วนอีก 1 เล่มเป็นแบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ (กาญจนา นาค
สกุล และคณะ, 2556) เมื่อพิจารณาการอธิบายเรื่องคากริยาในแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยข้างต้น พบว่า
สามารถจาแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการอธิบายเรื่องคากริยา ดังนี้
1) แบบเรียนที่อธิบายเรื่องคากริยาตามการอธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสาร
แบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยที่อธิบายเรื่องคากริยาตามการอธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสารมี
2 เล่ม ได้แก่ แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของสานักพิมพ์วัฒนาพานิช และแบบเรียนของสานักพิมพ์อักษร
เจริญ ทั ศน์ แบบเรียนทั้งสองเล่ม อธิบ ายคากริยาเช่ นเดียวกับที่ พระยาอุปกิต ศิลปสารอธิบายไว้ อย่างไรก็ดี แม้
แบบเรียนทั้งสองเล่มจะจาแนกคากริยาออกเป็น 4 ชนิดเหมือนกัน ทว่าชื่อเรียกคากริยาชนิดต่าง ๆ มีความแตกต่าง
กันเล็กน้อย กล่าวคือ แบบเรียนของสานักพิมพ์วัฒนาพานิชเรียกคากริยาทั้ง 4 ชนิดว่า กริยาที่ไม่ต้องมีกรรม กริยาที่
ต้องมีกรรม กริยาที่ต้องมีนามหรือสรรพนามมารับแต่ไม่ใช่กรรม และกริยาช่วย (เสนีย์ วิลาวรรณ และคณะ, 2558,
หน้า 37) ขณะที่แบบเรียนของสานักพิ มพ์ อักษรเจริญ ทั ศน์ เรียกคากริยาทั้ง 4 ชนิ ดว่า คากริยาที่ มีความหมาย
สมบูรณ์ในตัวเอง คากริยาที่ต้องมีกรรมมารับ คากริยาที่ต้องมีส่วนเติมเต็ม และคาช่วยกริยา (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และ
คณะ, 2558, หน้า 127) กล่าวได้ว่า แม้การเรียกชนิดของคากริยาจะแตกต่างกัน แต่การอธิบายชนิดของคากริยาใน
แบบเรียนทั้งสองไม่ต่างจากการอธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสารมากนัก
2) แบบเรียนที่อธิบายเรื่องคากริยาตามการอธิบายของกาชัย ทองหล่อ
แบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยที่อธิบายเรื่องคากริยาตามการอธิบายของกาชัย ทองหล่อมี 2
เล่ม ได้แก่ แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของสานักพิมพ์สานักพิมพ์ แม็คเอ็ดดูเคชั่น และแบบเรียนของ
สานักพิมพ์เอมพันธ์ แบบเรียนทั้งสองเล่มอธิบายคากริยาเช่นเดียวกับที่กาชัย ทองหล่ออธิบายไว้ อย่างไรก็ดี แม้
แบบเรียนทั้งสองเล่มจะจาแนกคากริยาออกเป็น 5 ชนิดเหมือนกัน ทว่าชื่อเรียกคากริยาชนิดต่าง ๆ มีความแตกต่าง
กันเล็กน้อย กล่าวคือ แบบเรียนของสานักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่นเรียกคากริยาทั้ง 5 ชนิดว่า กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมา
รับ กริยาที่ต้องมีกรรมมารับ กริยาช่วย กริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม และกริยาสภาวมาลา (ดวงพร หลิมรัตน์,
2558, หน้า 85) ขณะที่แบบเรียนของสานักพิมพ์เอมพันธ์เรียกคากริยาทั้ง 5 ชนิดว่า คากริยาที่สมบูรณ์ คากริยาที่ไม่
สมบูรณ์ คากริยาที่มีคาอื่นมาเสริม คากริยาช่วย และคากริยาที่ทาหน้าที่คล้ายคานาม (ผกาศรี เย็นบุ ตร, สุภั ค
มหาวรากร และนิธิอร พรอาไพสกุล, 2558, หน้า 5-6) กล่าวได้ว่า แม้การเรียกชนิดของคากริยาจะแตกต่างกัน แต่
การอธิบายคากริยาชนิดต่าง ๆ ในแบบเรียนทั้งสองไม่ต่างจากการอธิบายของกาชัย ทองหล่อเท่าใดนัก
3) แบบเรียนที่อธิบายเรื่องคากริยาตามแนวไวยากรณ์ปัจจุบัน
แบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยที่อธิบ ายเรื่องคากริยาตามแนวไวยากรณ์ปัจจุบันมี 2 เล่ม ได้แก่
แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของสถาบันคุณภาพวิชาการ และแบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ดี การอธิบายคากริยาในแบบเรียนทั้งสองเล่มมีความแตกต่างกันกันบางประการ
กล่าวคือ แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการอธิบายเรื่องคากริยาและจาแนกชนิดของ
คากริยาตามที่ปรากฏใน “บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของคา วลี ประโยค และสัมพันธสาร” ทุกประการ
(กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2556, หน้ า 114-117) ทว่าแบบเรียนระดับ ชั้น มั ธยมศึ กษาปีที่ 1 ของสถาบั น
คุณภาพวิชาการกล่าวถึงชนิดของคากริยาเพียง 4 ชนิด ได้แก่ คากริยาสกรรม คากริยาอกรรม คากริยาคุณศัพท์
และคากริยาต้องเติมเต็ม (นาวินี หลาประเสริฐ และคณะ, 2559, หน้า 35-36) ไม่มีการกล่าวถึงคากริยาทวิกรรม
คากริยานา และคากริยาตาม ดังที่ปรากฏในการอธิบายในตาราไวยากรณ์ปัจจุบัน
3. การวัดความรู้เรื่องคากริยาในแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (Ordinary National Education Test – ONET) เป็นแบบทดสอบ
วัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
ประเมิ น ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 จ านวน 51
มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ออกแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ คือ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2560) เมื่อการทดสอบแต่ละปีเสร็จสิ้นลง สถาบันดังกล่าวจะนาแบบทดสอบ
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เผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ http://www.niets.or.th เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ ส นใจสามารถดาวน์ โ หลดมาอ่ า นหรื อ ฝึ ก ท า
แบบทดสอบได้ ยกเว้นก็แต่แบบทดสอบของปีการศึกษา 2554-2557 ที่ทางสถาบันไม่เผยแพร่
เมื่อพิจารณาแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทยที่สถาบันดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ โดย
พิจารณาเฉพาะข้อคาถามที่วัดความรู้เรื่องคากริยา พบว่า มีข้อคาถามที่วัดความรู้เรื่องคากริยาจานวน 6 ข้อ ทั้งหมด
เป็นแบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบทั้ง 6 ข้อมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ ความกากวมของ
การวัดความรู้เรื่องคากริยาในแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย ด้วยเหตุที่ การอธิบายเรื่องคากริยา
ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาไม่เป็นเอกภาพ ทาให้เกิดข้อสงสัยว่า หากนาคาอธิบายเรื่องคากริยา
ที่แตกต่างกันมาพิจารณาคากริยาที่ปรากฏในข้อคาถามที่มุ่งวัดความรู้เรื่องคากริยาในแบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติวิชาภาษาไทย คาตอบที่ได้จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่
จากการพิจารณาการอธิบายเรื่องคากริยาในแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
พบว่า แบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยอธิบายเรื่องคากริยาตามแนวทางการอธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสาร
กาชัย ทองหล่อ และตามแนวไวยากรณ์ปัจจุบัน ในที่นี้จะได้นาคาอธิบายทั้งสามแนวมาพิจารณาคากริยาที่ปรากฏใน
ข้ อ ค าถามที่ มุ่ งวั ด ความรู้ เรื่อ งค ากริ ย าในแบบทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ วิ ช าภาษาไทย เมื่ อ ได้ พิ จ ารณา
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทยที่วัดความรู้เรื่องคากริยาทั้ง 6 ข้อ พบว่า มีแบบทดสอบจานวน 1
ข้อที่ให้คาตอบแตกต่างกันเมื่อพิจารณาด้วยคาอธิบายคากริยาสามแนวทางข้างต้น ดังที่ปรากฏในแบบทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 ข้อที่ 2 คาถามถามเกี่ยวกับจานวนคากริยาที่ปรากฏในข้อความ
ว่า
“การบริการที่ดีจะต้องทาให้ผู้ใช้บริการประทับใจและมีการบอกต่อ ข้อสาคัญคือ ผู้ให้บริการจะต้องเต็มใจ
ในการให้บริการ”
จากคาถามดังกล่าว หากนาการอธิ บายเรื่องคากริยาของพระยาอุปกิตศิลปสารและกาชัย ทองหล่อมา
พิจารณาคากริยาที่อยู่ในโจทย์ จะพบว่าคากริยาในประโยคดังกล่าวมีจานวน 5 คา ได้แก่คาว่า ทา ประทับใจ มี คือ
และเต็มใจ แต่หากนาการอธิบายเรื่องคากริยาตามแนวไวยากรณ์ปัจจุบันดังที่ปรากฏใน “บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม
3: ชนิดของค า วลี ประโยค และสัม พั นธสาร” มาพิจ ารณาค ากริยาที่ อยู่ในโจทย์ จะพบว่าค ากริย าในประโยค
ดังกล่าวมีจานวน 6 คา คาที่เพิ่มเข้ามาคือคาว่า “ดี” เพราะตามแนวไวยากรณ์ปัจจุบันจัดคากริยาที่แสดงคุณสมบัติ
หรือสภาพของคานามหรือบุรุษสรรพนามเป็น “คากริยาคุณศัพท์” (สถาบันภาษาไทย, 2552, หน้า 33) คาว่า “ดี”
ในโจทย์จึงนับว่าเป็นคากริยา ขณะที่พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548, หน้า 87) และกาชัย ทองหล่อ (2556, หน้า 250)
จะจัดคานี้เป็นคาวิเศษณ์ที่ทาหน้าที่เป็นอกรรมกริยา
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทยที่ มุ่งวัดความรู้เรื่องคากริยามี
บางข้อที่ให้คาตอบแตกต่างกันเมื่อพิจารณาด้วยคาอธิบายไวยากรณ์ต่างแนวกัน นั่นย่อมส่งผลต่อคะแนนอย่างมิอาจ
ปฏิเสธได้
อภิปรายผลการวิจัย
คากริยาในภาษาไทยเป็นเรื่องที่ปรากฏในแบบเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเรียน ในตาราที่
อธิบ ายไวยากรณ์ ไทยที่ ผ่านมาปรากฏว่าอธิบายและจาแนกชนิ ดของคากริย าได้ไม่ ตรงกัน ด้ วยเพราะใช้เกณฑ์
แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี การอธิบายเรื่องคากริยาที่ถือเป็นบรรทัดฐานของไวยากรณ์ไทยในปัจจุบันจาแนกคากริยาไว้
เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่มีหน่วยกรรมกับประเภทที่ไม่ มีหน่วยกรรม แต่ละประเภทยังจาแนกย่อยได้อีก ทว่า
จากการสั งเกตแบบเรีย นวิ ชาภาษาไทยของส านั ก พิ ม พ์ ต่ าง ๆ กลั บ พบว่ า แบบเรี ย นวิ ช าภาษาไทยระดั บ ชั้ น
มัธยมศึ กษาที่ใช้ อยู่ในขณะนี้อ ธิบ ายเรื่องค ากริย าในภาษาไทยอย่างไม่เป็ นเอกภาพ นาไปสู่การพิ จารณาความ
สอดคล้องของเนื้อ หาเรื่องดั งกล่าวในเอกสารทางวิชาการที่ อธิบายไวยากรณ์ ไทย แบบเรียนวิชาภาษาไทย กั บ
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าสอบ
จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการที่อธิบายไวยากรณ์ไทย พบว่า การอธิบายคากริยาในเอกสารทาง
วิชาการที่อธิบายไวยากรณ์ไทยแตกต่างกันไปตามเกณฑ์การอธิบายไวยากรณ์แต่ละแนวก่อนที่จะมีไวยากรณ์ปัจจุบัน
เพื่อใช้อธิบายภาษาไทยที่เป็นปัจจุบันที่สุด ทว่าแบบเรียนวิชาภาษาไทยที่นามาศึกษากลับปรากฏทั้งการอธิบายตาม
แนวไวยากรณ์ดั้งเดิมและไวยากรณ์ปัจจุบัน เมื่อนาแนวทางการอธิบายเรื่องคากริยาที่ไม่เป็นเอกภาพมาพิจารณา
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แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทยที่มุ่งวัดความรู้เรื่องคากริยา พบว่า เมื่อพิจารณาด้วยไวยากรณ์ต่าง
แนวกัน บางข้อก็ให้คาตอบที่แตกต่างกัน ความไม่เป็น เอกภาพของการอธิบ ายความรู้เรื่องคากริย าในภาษาไทย
ดังกล่าวข้างต้นมิเพียงส่งผลต่อการเรียนการสอนเรื่องคากริยาสาหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในปัจจุบัน
อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หากยังส่งผลต่อคะแนนสอบของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทยอย่างมี
นัยสาคัญด้วย
เมื่อ พิจ ารณาเปรียบเทีย บกับ งานวิจัย ในลัก ษณะเดีย วกัน ที่มีม าก่อ นหน้า พบว่า แม้ในบทความเรื่อง
“‘คาซ้อนเพื่อเสียง’ จะยังเป็นคาซ้อนอยู่หรือไม่ : บททบทวนจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ แบบเรียน และ
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย” จะได้ศึกษา “คาซ้อนเพื่อเสียง” ซึ่งปรากฏไม่ตรงกันในเอกสาร
ทางวิชาการ แบบเรียนวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ส่งผลให้เกิดข้อคาถามเกี่ ยวกับการ
เรียนการสอนเรื่อง “คาซ้อน” (ธงชัย แซ่เจี่ย, 2560) ทว่าในงานศึกษาดังกล่าวไม่พบว่า ความไม่เป็นเอกภาพของ
การอธิบายเรื่อง “คาซ้อนเพื่อเสียง” จะส่งผลต่อคะแนนสอบของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย
แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทความเรื่อง “การสอน ‘คาสันธาน’ ควรดาเนินต่อไปอย่างไร?: ข้อสงสัยจาก
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ แบบเรียน และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย” (ธงชัย แซเจี่ย,
2561ก) และบทความเรื่อง “ความไม่ เป็ นเอกภาพของการอธิบ ายเรื่องประโยคในภาษาไทย: บททบทวนจาก
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ แบบเรียน และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย” (ธงชัย แซ่เจี่ย,
2561ข) กลับพบว่า ควาไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้ทั้งสามเรื่องส่งผลต่อคะแนนสอบของแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน
เมื่อเป็น ดังนี้ คาถามที่เกิดตามมาก็คือจึงไม่เพียงเกี่ยวข้ องกับ การเรีย นการสอนรวมถึงการวัดความรู้
เรื่องคากริยาในภาษาไทยสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคาถามต่อการเรียนการสอน
ไวยากรณ์ไทยหลาย ๆ เรื่องด้วยว่าควรจะดาเนินต่อไปอย่างไร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3. ด้วยเหตุที่ความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายเรือ่ งคากริยาเป็นผลจากการศึกษาเอกสาร 3 กลุ่ม
ดังที่นาเสนอแล้วข้างต้น การนาผลการวิจัยไปใช้ทางหนึ่งคือ ควรปรับ คาอธิบายเรื่องคากริยาในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากถือว่าคาอธิบายในตาราไวยากรณ์ปัจจุบันเป็น “บรรทัดฐาน”
แบบเรียนที่ยังอธิบายคากริยาตามการอธิบายในอดีตก็ควรต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน แต่หากจะอธิบายคากริยาด้วย
คาอธิบายที่ปรากฏในตาราไวยากรณ์ในอดีต ก็อาจต้องยกเลิกตาราไวยากรณ์ปัจจุบันเสีย แม้ว่าตาราดังกล่าวจะผ่าน
การเรียบเรียงและกลั่นกรองให้สอดคล้องกับลักษณะภาษาไทยที่เป็นปัจจุบันเพียงใดก็ตาม
4. หากปรับคาอธิบายเรื่องคากริยาในแบบเรียนวิชาภาษาไทยทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ได้แล้ว การนาผลการวิจัยไปใช้ในอีกทางหนึ่งก็คือ ควรกาหนดแนวไวยากรณ์ที่จะใช้ในแบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติให้สัมพันธ์กับแนวไวยากรณ์ที่อยู่ในแบบเรียนวิ ชาภาษาไทยด้วย เพื่อมิให้เกิดความลักลั่นระหว่างเนื้อหาที่
นักเรียนเรียนจากแบบเรียนกับแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ของนักเรียนทั้งประเทศ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาการอธิบายเรื่องอื่น ๆ ในแบบเรียนภาษาไทยของแต่ละสานักพิมพ์ เช่น การใช้ภาษา
การเขียน วรรณกรรม วรรณคดี ฯลฯ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้ อันอาจ
นาไปสู่การทบทวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มี วัต ถุประสงค์ 1. ทดลองใช้นวัตกรรมการสอนฯ และเปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาหลังเรียนกับเกณฑ์มาตรฐาน และ 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อนวัตกรรม
การสอนฯ แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองกับกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม จานวน 80 คน เครื่องมือวิจัย คือ 1. นวัตกรรม
การสอนฯ PPP+P two-way communication model 2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ 3. แบบวั ด ทั ก ษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมฯ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่า
ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การเปรีย บเที ย บคะแนนกั บ เกณฑ์ และการทดสอบที แ บบไม่ อิ ส ระ
ผลการวิจัยพบว่าหลังจากเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนฯ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ าน พบว่า ด้ านการประมวลผลสารสนเทศมี ค่ าเฉลี่ ย สู งที่ สุด และนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ งพอใจต่ อ
นวัตกรรมการสอนฯ
คาสาคัญ: นวัตกรรมการสอน / ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
The purposed of this study were 1. to experiment the innovative teaching and to
compared the information technology skills of undergraduate students with standard score, 2. to
study students’ satisfaction on innovative teaching. Research methodology was quasi experiment.
There were three group of experiment (n = 80). Research tools were consisted to 1. Innovative
teaching PPP+P two-way communication model, 2. Lesson plan, 3. Test the information
technology skills and 4. Question of satisfaction. Quantitative data were analyzed by using
Percentage, Mean, Standard deviation and t-test dependent. The results were found that after
learning with innovative teaching all of group were above standard score. Addition, it was found
that the information processing was the highest score. Most students were satisfied with
innovative teaching.
Keywords: Innovative teaching / Information technology skills
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พันธกิจหลักของอาจารย์ ผู้สอนในระดับอุดมศึ กษาประกอบด้วยหน้าที่ห ลักสาคัญ 4 ประการ กล่าวคื อ
ประการแรก คือ การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนากาลังคนในระดับสูง
ให้กับสังคม ประเทศชาติ ประการต่อมา คือ การทาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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ประการที่สาม คือ การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงให้สังคมเจริญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิ ต ของคนในสั งคม โดยใช้ วิชาการขั้ น สู งเป็ น พื้ น ฐาน และประการสุ ด ท้ ายคื อ การท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติไทย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, หน้า 2; เรณุมาศ มาอุ่น,
2559, หน้า 169-176) และเพื่อให้บรรลุพันธกิจหลักดังกล่าวข้างต้น อาจารย์มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีการบูรณา
การให้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรลุผลเพื่อสนองต่อหน้าที่ของการเป็น
ผู้สอนระดับอุดมศึกษา (เรณุมาศ มาอุ่น, 2559, หน้า 169-176)
การจั ด การเรีย นการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป็ น พั น ธกิ จแรกของผู้ ส อน เป็ น สิ่ งที่ ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ งใน
การด าเนิ น งานในสถาบั น อุ ด มศึ กษาเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รับ ความรู้ ได้ มี การพั ฒ นาตนเองและฝึ ก ประสบการณ์
ด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพ ผู้สอนจาเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้ถึงขีดสูงสุดเท่าที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติ และเต็ ม ตามศั กยภาพ (ธวัช เติ มญวน, 2548) ดั งนั้ น อาจารย์ จึงเป็ น ตั วจัก รสาคั ญ ที่ จ ะขับ เคลื่ อนให้
การเรียนการสอนมีคุณภาพ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2524, หน้า 19; นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2535, หน้า 81) แต่
อาจารย์ส่วนใหญ่ที่สอนในระดับอุดมศึกษาสาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
และไม่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนมาก่อนทาให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทักษะในการจัดการเรียนการสอน
หรือเทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ ซึ่งแนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความสาคัญในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ (พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, มปป. หน้า 3) โดยอาศัยปรัชญาการสอนและ
ทฤษฎีการเรียนรู้การพัฒนาสื่อประกอบการสอน และการวัดผลและการประเมินผล (พัชราพร รัตนวโรภาส, 2553
อ้ า งถึ ง ใน นธี เหมมั น ต์ และอภิ นั น ท์ สิ ริ รั ต นจิ ต ต์ , 2558, หน้ า 45-56) ซึ่ ง การจั ด การเรี ย นการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF : HEd) ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด ผล
การเรียนรู้ 5 ด้าน กล่าวคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญใน
การพัฒนาบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติจะทาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและ
ท าความเข้ า ใจประเด็ น ปั ญ หา สามารถเลื อ กและประยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
อย่ า งเหมาะสมในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่ มบุคคลที่
แตกต่างกันได้ (ธานินทร์ คงศิลา, 2556, หน้า 3) จากการศึกษาที่ผ่านมา มีข้อค้นพบที่สาคัญว่าการพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัญหาในดาเนินการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์กับผู้เรียนในอุดมศึกษา สะท้อนได้จ ากการประเมินของเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกที่
ปรากฏว่ าผู้ เรี ย นผ่ านเกณฑ์ ในด้ านนี้ ได้ น้ อ ยมาก (จุฑ าทิ พ ย์ อิ ท ธิ ชิน พั ฒ น์ และคณะ, 2559, หน้ า 125-134)
การสร้างนวัตกรรมการสอนที่ใช้สาหรับพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเป็นความจาเป็นอย่างเร่งด่วนสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น จากการทบทวน
งานวิจัยที่ผ่าน พบว่า มี งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ งานวิจัยของ จุฑาทิพย์ อิทธิชินพัฒน์ และคณะ (2559,
หน้า 125-134) ที่ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และงานวิจัยของ
ธานินทร์ คงศิลา (2556, หน้า 3) ได้ศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อเพื่อพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราไพพรรณี เป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นภาคตะวันออก วัตถุประสงค์ของใน
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่แบ่งออกเป็น
5 ด้ า น คื อ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (Ethics and moral) ด้ า นความรู้ (Knowledge) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา
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(Cognitive skills) ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (Interpersonal skills and
responsibility) และด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
analysis, communication and information technology skills) โดยการส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ จั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ถึงขีดสูงสุดเท่าที่ผู้เรียนจะสามารถ
พัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตดังกล่าว
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โดยกองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดีได้
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนของสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ. 2558 คือการจัดทาโครงการพัฒ นา
กระบวนทัศน์การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีค่าเป้าหมายคือจานวนอาจารย์ที่สอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ สาหรับปีการศึกษา 2558 จานวน 24 คน และปีการศึกษา 2559 จานวน 50 คน
ระยะที่ 1 ผลที่ได้รับจากการจัดทาโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทาให้ เกิด ข้อค้ นพบแนวปฏิ บัติ ที่ ดี (Good practice) จานวน 2 แนวปฏิ บัติ คือ นวัตกรรมการจัด การเรียนรู้ใน
รายวิชาบรรยาย โดยผู้สอนควรให้ความสาคัญกับกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อม (แคะ)
(2) การกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล ความรู้เพิ่มเติม (ค้น) (3) การลงมือปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้จากการคิด (คิด)
(4) การนาเสนอแนวคิด ผลการเรียนรู้ (คาย) ทั้งนี้รายวิชาบรรยายจะมีการใช้เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม หรือที่เรียกว่า “แคะ ค้น คิด คาย” ส่วนแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาปฏิบัติ คือ แนวปฏิบัติสาหรับผู้สอนในมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
(1) การวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วม (Participation) (2) เรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาลอง/เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้กระบวนการวิจัย กิจกรรมกลุ่ม หรือสัมมนา (Practice) (3) นาเสนอผล
การเรียนรู้ ผลงาน ชิ้นงาน (Presentation) หรือที่เรียกว่า “PPP model”
ต่อมา ในระยะที่ 2 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ได้นาแนวคิดเรื่องการออกแบบ
กิ จ กรรม “PPP model” มาพั ฒ นาต่ อ โดยเพิ่ ม ระบบ PDCA และการสื่ อ สารแบบสองทาง (Two-way
communication) พร้อมทั้งตั้งชื่อเรียกนวัตกรรมการสอนที่พัฒนาขึ้นว่า “นวัตกรรมการสอน PPP+P two-way
communication model” และเพื่อเป็นการทดสอบว่านวัตกรรมการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้เพื่อช่ วย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง จึงเกิด
คาถามการวิจัยว่านวัตกรรมการสอน “PPP+P two-way communication model” ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ได้หรือไม่ อย่างไร และผลการวิจัยสามารถใช้สาหรับพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญรายวิชาปฏิบัติของหลักสูตรและแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทดลองใช้นวัตกรรมการสอน PPP+P Two-way communication Model รายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลังเรียนกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
2. ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ นวั ต กรรมการสอน PPP+P Two-way communication
Model รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้จากัดขอบเขตของการวิจัยในการศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนฯ ดังนี้
1) ขอบเขตด้านกระบวนการ
ระยะที่ 1 การประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) เป็นระยะที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ร่วมกันระดมสมอง (Brainstorming) ผ่านการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) จานวน 3 ครั้ง เพื่อ
กาหนดรูปแบบของนวัตกรรมการเรียนการสอนสาหรับรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ
ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) เป็นการทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นกับ
นักศึกษาในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย
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รูปแบบการใช้นวัตกรรมเป็นลักษณะของการบูรณาการเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสัปดาห์ จานวน 3
สัปดาห์
ระยะที่ 3 การนาเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ จริง คือ ในรายวิชา 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษา หมวดวิ ช าครู หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2) ขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตด้ านเนื้ อ หาของงานวิ จั ย เรื่อ ง การศึ ก ษาผลของการใช้ น วัต กรรมการเรี ย นการสอนฯ เป็ น
การศึ ก ษาผลการเรี ย นรู้ (Learning outcome) ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ น วั ต กรรมที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ร่วมกันผ่านการระดมสมอง (Brainstorming) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีที่สอนรายวิชา
ที่ เน้ น การปฏิ บั ติ จนได้ น วั ต กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ชื่ อ ว่ า PPP+P Two-way communication model
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
(1) การวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วม (Participation) (2) เรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาลอง/เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้กระบวนการวิจัย กิจกรรมกลุ่ม หรือสัมมนา (Practice) (3) นาเสนอผล
การเรียนรู้ ผลงาน ชิ้นงาน (Presentation) หรือที่เรียกว่า “PPP+P” สาหรับนวัตกรรมการเรียนการสอน Twoway communication model คือ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรายวิชาปฏิบัติ
โดยนาการสื่อสารทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนลักษณะสื่อสารสองทาง การมีส่วน
ร่วม (Participation) ภายใต้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ (Practice) และ การนาเสนอผล
การเรี ย นรู้ (Presentation) ตั ว แปรตามของการวิ จั ย คื อ ทั ก ษะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF : HEd) ด้ านทั ก ษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองนวัตกรรมการเรียนการสอน “PPP+P two-way communication model”
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เนื้อหาวิชา 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึก ษา หมวดวิชาครู หน่ ว ยการเรีย นรู้เรื่ อง การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ การศึก ษา โดยมี เนื้ อหา
ประกอบด้ วย ความหมายและความส าคัญ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การศึ กษา ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และการใช้โปรแกรมประยุกต์
บนอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวความคิดของการวิจัยที่เชื่อมโยงกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับชุดของ
ตัวแปรตามของการวิจัยในลักษณะของแผนภาพไว้ดังนี้
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นวัตกรรมการสอน “PPP+P
two-way communication
model”

1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ด้านการสืบค้นข้อมูล/สารสนเทศ
1.2 ด้ า นการรวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูล
1.3 ด้านการประมวลผลสารสนเทศ
1.4 ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การนาเสนอ
1.5 ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การติดต่อสื่อสาร
2. ความพึงพอใจ

วิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนของการวิ จั ย ใช้ แ บบวั ด เฉพาะหลั งการทดลองโดยเที ย บกั บ เกณฑ์ (Posttest only design
compare with standard score) กลุ่มทดลองจานวน 3 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้นวัตกรรม
การสอน PPP+P Two-way communication Model ที่มีต่อทักษะของผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชานวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทางการศึกษา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยชิ้นงานจานวน 3 ชิ้นงาน คือ การสร้าง
แผนผังความคิด(Mind map) ด้วยโปรแกรม Coogle การใช้โปรแกรม Google docs ในการนาเสนอข้อมูล และ
การใช้โปรแกรม Google drive ในการเก็บข้อมูลและ Google mail สาหรับส่งข้อมูล และการสร้างชิ้นงานกราฟิก
ด้วยโปรแกรม Gimp โดยแต่ละชิ้นงานผู้เรียนจะต้องใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการทางาน ระยะเวลา
การทดลองจานวน 3 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชั่วโมง ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2561 โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่ม
มีคุณลักษณะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใกล้เคียงกันเนื่องจากเป็นนักศึกษาสาขาวิชาและชั้นปี
เดียวกัน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 2 สาขาสั ง คมศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 80 คน (จาแนกเป็นหมู่เรียนที่ 1 จานวน 30 คน หมู่
เรียนที่ 2 จานวน 24 คน และหมู่เรียนที่ 3 จานวน 26 คน)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน การเก็ บ ข้ อ มู ล ป ระ กอบ ด้ วย 1. น วั ต ก รรม การส อน PPP+P two-way
communication model 2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ 3. แบบวั ด ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมการสอน PPP+P two-way communication model
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนตามลาดับขั้นตอน คือ
1) ขั้นก่อนการทดลอง (Pre-experiment) ผู้วิจัยดาเนินการชี้แจงทาความเข้ากับผู้เรียนถึงวิธีการ
เรียน พร้อมทั้งกาหนดข้อตกลงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน แนะนาการทากิจกรรมการเรียน และวิธีการวัดผลการเรียน
2) ขั้น ดาเนิ นการทดลอง (Experiment) ผู้วิจัยเป็น ผู้ดาเนิ นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ นวัตกรรม
การสอนผ่านการบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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3) ขั้นหลังการทดลอง (Post-experiment) เป็น ขั้นของการวัดทัก ษะของนั กศึกษาด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากชิ้นงาน พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแนวคาถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลและมาตราวัดโดยยึดตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) การวิเคราะห์ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังการทดลองใช้นวัตกรรม ด้วยการหา
ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ
2) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน หลังการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) จากการสัมภาษณ์ แล้วสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ประกอบการนาเสนอด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ และ
ความถี่
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งผลของการใช้ น วั ต กรรมการสอน “PPP+P two-way communication model” ที่ มี ต่ อ
พั ฒ นาทั ก ษะตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (TQF) ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีข้อสรุปทีได้จากการผลของการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลของการใช้นวัตกรรมการสอน “PPP+P two-way communication model” ที่มีต่อพัฒนาทักษะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี พบว่า เมื่อเปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย
นวั ต กรรมการสอน PPP+P Two-way communication Model กั บ เกณฑ์ ที่ ตั้ งไว้ พบว่ า หลั งจากเรี ย นด้ ว ย
นวัตกรรมการสอน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 ( = 10.5) ทั้งสามกลุ่ม ( = 12.93,
12.08 และ 11.46 ตามลาดับ) ลาดับถัดมาเป็นผลของทักษะรายด้านของแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มแรกและกลุ่มที่
สามมีทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล /สารสนเทศมากที่สุด ( = 2.80 และ = 2.50 ตามลาดับ) ส่วนกลุ่มที่สองมี
ทักษะด้านการประมวลผลสารสนเทศมากที่สุด ( = 2.88)
และเมื่อพิจารณาถึงระดับของทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์พบว่า ทั้งสาม
กลุ่มมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33, ร้อยละ 87.5 และ
ร้อยละ 84.61 ตามลาดับ ในส่วนของภาพรวมคะแนนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 ด้าน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( = 2.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการประมวลผลสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 2.71) รองลงมาคือด้านการสืบค้นข้อมูล/สารสนเทศ
( = 2.70) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะต่าที่สุด
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อนวัตกรรมการสอน PPP+P two-way communication model สรุป
ได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ ร้อยละ 96.15 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 3.85
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลในประเด็นสาคัญที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลของการใช้นวัตกรรมการสอน “PPP+P two-way communication model” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่
เป็นการสังเคราะห์ร่วมกันของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีเพื่อหารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ
การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาและเข้ า กั บ บริบ ทของมหาวิท ยาลั ย โดยนวัต กรรมฯที่
พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Participation) ลงมือ
ปฏิ บั ติ ส ร้ างชิ้ น งานที่ ได้ จ ากมี ส่ ว นร่ว มในขั้ น ที่ 1 (Practice) และเมื่ อ ได้ ชิ้น งานแล้ ว มี ก ารน าเสนอให้ กั บ เพื่ อ น
นักศึกษาและอาจารย์ (Presentation) เพื่ อร่วมกันเสนอแนะในการปรับปรุงข้อดีข้อควรปรับปรุงให้กับเจ้าของ
ผลงาน ซึ่งนักศึกษาจะสามารถมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสื่อสารกับ ผู้สอนและเพื่ อน
นักศึกษาผ่านทางการเผชิญหน้า (Face to face) และทางระบบออนไลน์ (Online) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
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โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้ นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ ทักษะ
ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ด้วยตัวเอง (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2550, หน้า 23-24)
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างจากการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมการสอนฯ เทียบกับ เกณฑ์ พบว่า คะแนนเฉลี่ ยของคะแนนที่ได้จากการวัดโดยการประเมิน ด้วย
รูบริคสกอร์ (Scoring rubric) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติทั้งสามกลุ่มทดลองบ่งชี้ ให้ เห็น ว่านวัตกรรมการสอนฯ ที่ค ณาจารย์ของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
ราไพพรรณีร่วมกันพัฒนาขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเพราะสามารถพัฒนาทักษะของกลุ่มทดลองทั้งสามกลุ่ม
ได้เพราะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะสูงกว่าเกณฑ์ทั้งหมดทั้งนี้เนื่องมาจากนวัตกรรมการเรียนการสอน PPP+P two
way communication มีขั้นตอนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน (Participation : P1) เพราะการที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแข็งขัน (Active learning) จะทา
ให้ประสาทการรับรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและสร้างการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพราะการรับรู้เป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จะประกอบด้วยการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรี ย นการสอนทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย (Physical participation) ด้ า นสติ ปั ญ ญ า (Intellectual
participation) ด้านสังคม (Social participation) และด้านอารมณ์ (Emotional participation) ซึ่งหลักการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้นี้คือ หลักการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั่นเอง (ทิศนา แขมมณี, 2547, หน้า
15; สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา, 2549, หน้า 45; Jia Shen, et.al., 2004, p. 1-5) และยิ่งไปกว่านั้น
นวัตกรรมการสอน ในงานวิจัยยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Practice : P2) และได้นาเสนอสิ่งที่
ตนเองพัฒนาขึ้น (Presentation : P3) ให้กับผู้สอนและเพื่อนนักศึกษาในห้องเรียนในลักษณะของชิ้นงานรายบุคคล
ที่ใช้การประเมินผลงานจากการปฏิบัติ การประเมินผลงานนั้นจะใช้การพิจารณาจากชิ้นส่วนของงานที่ผู้เรียนส่ง
(ภัทรา นิคมานนท์, 2538; อุทุมพร จามรมาน, 2548) และนาเสนอผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งเป็น
การท าให้ ผู้ เรีย นได้รั บ ประสบการณ์ ต รงด้ วยตั วเองท าให้ เป็ น การเรีย นรู้ที่ มี ค วามคงทนของผลการเรีย นรู้ห รื อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และในตอนสรุปของการเรียนยังได้มีการทบทวนการปฏิบัติด้วยวงจรคุณภาพ
(PDCA : P4) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภ าพและคุณภาพการดาเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอน
คือ การวางแผน ลงมือทา ตรวจสอบ และปฏิบัติเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุง มีพัฒนาการจากการควบคุมคุณภาพ ซึ่ง
งานวิจัย นี้ผู้ วิจัย ได้ด าเนิน การตามวงจรคุ ณ ภาพในทุ กขั้น ตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน และน ารูป แบบ
การสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนลักษณะสื่อสารสองทาง (Two-way communication) มาใช้
ตลอดกระบวนการใช้นวัตกรรมฯ จึงทาให้ผลของการใช้นวัตกรรมการสอนฯ สามารถส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาได้จริง
2. ผลจากการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อนวั ต กรรมการสอน PPP+P two-way
communication model พบว่า นั กศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มี ค วามพึ งพอใจต่ อนวัตกรรมการสอน สาเหตุเป็ น เพราะ
นวัตกรรมการสอนมีการออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การเรียนการสอนใช้
วิธีการจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรก โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น (Participatory) จากนั้นมีการจัดให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตหิ ลังจากที่ผู้สอนบรรยายทฤษฏีและ
แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง ท ากิ จ กรรมเพื่ อ ฝึ ก ฝนทั ก ษะการเรี ย นรู้ ซึ่ งคื อ กระบวนการของการฝึ ก ปฏิ บั ติ (Practice)
(อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2545, หน้า 38-47; สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา, 2549, หน้า 45) และเมื่อฝึก
ปฏิบัติเสร็จสิ้น ผู้สอนจัดให้มีการนาเสนอผลการปฏิบัติ (Presentation) กล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มี ความสาคัญ
เพราะเมื่อผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดผลงาน เมื่อมีโอกาสได้นาเสนอให้กับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะทาให้
เกิ ด ความภู มิ ใจในผลงานของตนเอง และมี โอกาสได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ใช้ ป รั บ ปรุ งผลงานให้ ดี ยิ่ งขึ้ น ต่ อ ไป
(ถาวร สายสืบ, ม.ป.ป.) และเมื่อจบทั้งสามกระบวนการ เพื่อให้ทราบผลของการเรียนการสอน จึงมีการทบทวนด้วย
วงจรของเดมมิ่ง PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่ อท าให้ ทราบผลของการปฏิ บั ติที่ จะปรับ ปรุงให้ ดี ยิ่งขึ้น เมื่ อ มี
การปฏิบัติครั้งต่อไป โดยกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอนผ่านการสื่ อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ตลอด
การเรียนการสอนด้วยการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งแบบเผชิญหน้า (Face to face) และแบบออนไลน์ (Online)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีควรมีการขยายผลของการใช้นวัตกรรมการสอน
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนาไปสู่รายวิชาที่เน้นการปฏิบัติอื่นๆ ในคณะ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีนวัตกรรมการสอนที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการจัดทาแผนสาหรับ
การวางนโยบายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทดลองใช้ น วั ต กรรมการสอนกั บ รายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เป็ น รายวิ ช าปฏิ บั ติ เพื่ อ ศึ ก ษาและยื น ยั น
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการสอน PPP+P two-way communication model
2. เพิ่ ม ตั วแปรในการวิ จัย เพื่ อยืน ยั นผลการทดลอง เช่ น ศึ ก ษาความคงทนของผลการเรียนรู้ หรือ
เปรียบเทียบผลระหว่างนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานแตกต่างกัน เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง
ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
A Study of Elderly People Living Alone without Family; Case Study from Kae
Tong House at Huay Yang Sub-District, Bhran Kratai District, Kamphaen Phet
อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม1 นางสาวกนกรดา ถาวร2 และ นายสมรักษ์ ชูแผ้ว2
Isaraporn Klomklumnun1, Kanokrada Thaworn2 and Somrak Chooparw2
1

อาจารย์ประจาวิชาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว และแนว
ทางการดูแลผู้สูงอายุที่ อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณี ศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศ
หญิ ง ที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 20 คน และบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย 1) เจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 3 คน 2) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ จานวน 1 คน 3) นักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ และ2) การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนามา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาผลการศึกษาพบว่า
1. ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย พบว่า มีการดูแลสุขภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุ คือ การเลือกรับประทานอาหาร มีการออกไปเดินเล่นสนทนากับเพื่อนบ้าน ไปตรวจสุขภาพเป็นประจา
และทางหน่วยงานก็จะเข้ามาดูแลส่งเสริมในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายอย่าง
ถูกต้อง 2) ด้านจิตใจ พบว่า รู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกเครียด สนุกสนาน มีการสนทนา ทากิจกรรมร่วมกัน และได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ความอบอุ่นจากครอบครัว ทางหน่วยงานเข้ามาให้กาลังใจผู้สูงอายุดูแลในเรื่องสภาพจิตใจ ไม่ให้
เกิดความเครียดหรือเกิดโรคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ มี
บรรยากาศที่น่าอยู่อาศัย ทางหน่วยงานเข้ามาดูแลเหมือนญาติพี่น้อง และพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ 4)ด้าน
ครอบครัว พบว่า ผู้สูงอายุรู้สึกอบอุ่น ในบางครั้งก็รู้สึกเหงา แต่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ถึงแม้ลูกหลาน
จะไปทางานที่อื่น ก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่ นอกจากนี้ ทางหน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่ลูกหลานในการดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัวอย่างถูกวิธี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวให้ทา
กิจกรรมร่วมกัน 5) ด้านชุมชน พบว่า มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ระหว่างผู้สูงอายุ เกิดความสามัคคี ความสุข ผู้สูงอายุบางคนไปเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ เพราะมีอายุมากขึ้น ทาให้
บทบาททางสังคมนั้นลดลง 6) ด้านหน่วยงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และอาสาสมัครชุมชน ได้เข้ามาดูแลในเรื่องการดูแลสุขภาพ สภาพจิตใจ สภาพความเป็นอยู่ มีการจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุ ตลอดถึงการให้คาปรึกษาในการดูแลตนเอง และมีการช่วยเหลืออย่างทั่งถึง
2. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มี 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านหน่วยงาน พบว่า ได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
ได้เข้าร่วมทากิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การให้กาลังใจ เอาใจใส่ ดูแลด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ
ด้านอาหาร การออกกาลังกาย และการใช้ชีวิตประจาวัน คอยให้คาปรึกษาคาแนะนา เพื่อป้องกันหรือชะรอการ
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เจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น และมีการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ มี
การช่วยเหลื อในการซ่อมแซมบ้ านหรื อห้ องน้ าให้กับ คนที่มี สภาพที่อยู่อ าศั ยทรุดโทรมและใช้งานไม่ได้ แล้ วจะ
ช่วยเหลือในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้สูงอายุ 2. ด้านครอบครัว พบว่า ได้รับการดูแลจากครอบครัว ซึ่งจะ
คอยดูแลด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านอาหาร และการดูแลเอาใจใส่ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียด พาไปหาหมอ
3. ด้านชุมชน พบว่า มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้เข้าร่วมทากิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน
ความคิดกัน ไม่ทาให้เครียด ทาให้เกิดความสามัคคี มีความสุข และอาสาสมัครชุมชนได้เข้าไปดูแลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
และคอยให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตลอดจนการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง
คาสาคัญ: ความเป็นอยู่ / ผู้สูงอายุ / ตามลาพังจากครอบครัว
Abstract
This research is written to study the living of the elderly people who live without their family
with the case study from Kae Tong House at Huay Yang Sub-District, Bhran Kratai District,
Kamphaen Phet province. This study is a qualitative research by studying the samples of 20 male
and female aged people who have over 60 years old and officers of the related agencies; 1) 3
persons of Sub-District Health Promoting Hospital 2) 1 person of Welfare Department 3) 1 Social
Developer. The in-depth interviewing is used as a tool and instrument in this research consisting
of 1) Formal interviewing and 2) Informal interviewing. From data collection from the samples
and the data content analyzing, it presents the results as following.
1. There are 6 results of the living of elderly people in Kae Tong House at Huay Yang SubDistrict, Bhran Kratai District, Kamphaen Phet province; 1) Physical section, There are health cares
to elder people which are selecting nutrition, going for a walk to talk with neighbors, and usual
having a medical examination, and the agencies also help promoting health care of elderly
people and giving information in physical health care properly. 2) Mental section, elderly people
feel relaxed, happy and enjoy. There are conversations, activities, and caring from their family.
These make them feel comforted in both physical and mental way. The agencies associate with
elderly people about mental health care to avoid the stress and depression. 3) Environment
section, the environment of the residence of elderly people is a livable atmosphere. The
agencies take care of aged people as their relatives, and the agencies are always available to
help them. 4) Family section, the elderly people feel comforted, but sometimes they feel lonely.
Although their family must go to work far away from them, they are still taken care by their
family, and they do not leave their responsibility. The agencies also arrange the activities which
giving the information in taking care elderly people properly and making bond in family. 5)
Community section, There are opportunities provided for association with the community. There
is a communication between the elderly people. Unity and happiness were happened, but some
old people cannot come join the activities because they are too old, and this lowers their social
roles. 6) Agency section, Sub-District Administrative Organization, Sub-District Health Promoting
Hospital, and Community Volunteers have associated to help widely in caring physical and
mental health, residence, welfare for elderly people, and self-caring suggestion.
2. The caring process of elderly people living alone without family From case study from Kae
Tong House at Huay Yang Sub-District, Bhran Kratai District, Kamphaen Phet province, there are 3
results found; 1) Agency section, There is an activity arranging for elderly people to communicate,
cheer up, and take care about health in daily life; physical health, mental health, nutrition, and
exercise to prevent and slow early stage illness. Welfare also is arranged for elderly people.
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There is environment maintenance such as repairing broken houses or restrooms. They also help
about organizing budget of aged people. 2) Family section, elderly people were taken care by
their family in physical and mental health, nutrition, stress prevention, and taking them to
hospital. 3) Community section, there is an activity arranging for elderly people to provide them
an opportunity to associate with community, communicate, prevent stress, and make happiness
and unity in the community. The community volunteers are responsible for visiting at elderly
people’s houses and suggesting about health care including wide association.
Keywords: Living, Elderly People, Without Family
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง
(ปี 2557) จานวน 8.8 แสนคน เป็นชาย 3.2 แสนคน และหญิง 5.6 แสนคน เมื่อวิเคราะห์โดยใช้อัตราตายรายอายุ
และเพศในปีเดียวกันซึ่งมีอาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาไว้ พบว่าประเทศไทยมี
แนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะตายตามลาพัง 4.7 หมื่นคนต่อปี เป็นชาย 19,700 คน และหญิง 27,600 คน ตัวเลข 4.7 หมื่น
นี้ถือว่าเป็นประมาณการขั้นต่า เพราะผู้เขียนใช้อัตราตายของผู้สูงอายุโดยทั่วไป ในขณะที่ มีงานวิจัยพบว่าอัตราตาย
ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจะสูงกว่าปกติเนื่องจากการอยู่ตามลาพังอาจมีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น การถูก
ทอดทิ้ง การขาดการติดต่อจากโลกภายนอก ตลอดจนความกดดันทางอารมณ์ (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2560) ด้วย
อัตราการเกิดที่ลดลง และคนมีอายุยืนขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสูส่ ังคมสูงวัยเป็นที่เรียบร้อย และเพื่อเตรียมรับมือ
กับสังคมสูงวัย 1.วัยแรงงานรับภาระดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้ น เมื่อผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น แต่จานวนคนเกิดใหม่
ลดลง ทาให้สัดส่วนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุมีจานวนลดลง จากเดิมวัยแรงงาน 7 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ลดลงเหลือ 4.4
คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน และเหลือเพียง 2.8 คนต่อผู้สูงอายุ 1 ในปี 2573 วัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ
เพิ่ ม ขึ้น (สั มมะโนประชากรและเคหะ ส านั ก งานสถิติ แห่ งชาติ ปี 2543 และ 2553, สานัก บริห ารการทะเบี ย น
กรมการปกครอง, การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 2.ผู้สูงอายุอยู่เพียงลาพังมากขึ้น จานวนผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว และอยู่ลาพังกับคู่
สมรสมีจานวนเพิ่มขึ้น ปี 2545 มีผู้สูงอายุ 2 กลุ่มนี้จานวนร้อยละ 22 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
24 ,27 และ 28 ในปี 2550 2554 และ 2557 ตามลาดับ (การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545,
2550, 2554 และ2557 สานักงานสถิติแห่งชาติ) 3.ผู้สูงอายุพึ่งพิงรายได้จากลูกหลานลดลง ปี2550 มีผู้สูงอายุกว่า
ครึ่ง (ร้อยละ 52 ของผู้สูงอายุทั้งหมด) มีรายได้หลักจากเงินที่ลูกให้ แต่สัดส่วนดังกล่าวเริ่มลดลงเหลือร้อยละ 37 ในปี
2557(การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550 2554 และ2557 สานักงานสถิติแห่งชาติ) 4.แรงงานใน
ระบบมีแนวโน้มลดลง เมื่อนาจานวนประชากรที่มีอายุ 20–24 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
กาลังจะกลายเป็นแรงงานหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มาเทียบกับจานวนประชากรที่มีอายุ 60–64 ปี ซึ่งเข้าสู่ช่วง
เกษียณอายุ และกาลังออกจากตลาดแรงงาน นาจานวนคนที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานมาเทียบกับคนที่กาลังจะออก
จากระบบ จะเห็นได้ว่าตัวเลขของแรงงานหน้าใหม่ที่เข้ามาในระบบกลับลดลง ขณะที่แรงงานหน้าเก่าที่จะออกจาก
ระบบมีจานวนสูงขึ้น(สัมมะโนประชากรและเคหะ ปี 2543 สานักงานสถิติแห่งชาติ , สานักบริห ารการทะเบียน
กรมการปกครอง, การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 5.รัฐมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น เมื่อคนมีอายุมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งรัฐได้ดาเนินนโยบายระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง มา
ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชน สิ่งที่ตามมาคือรัฐย่อมมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น จากเดิม ปี
2537 รายจ่ายสุขภาพคนไทยเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 2,160 บาท/คน เพิ่มขึ้นเป็น 3,211 บาท/คน และ 4,032 บาท/คน ใน
ปี 2545 และ 2548 ตามลาดับ และปี 2556 มีรายจ่ายสุขภาพอยู่ที่ 7,354 บาท/คน จากเดิมในปี 2537 ก่อนที่จะมี
ระบบประกันสุขภาพ สัดส่วนที่รัฐจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45 ของค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมด และ ปี 2545 สัดส่วนที่รัฐจ่าย
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 63 และในปี 2556 สัดส่วนค่าใช้จ่ายสุขภาพที่รัฐจ่ายอยูท่ ี่ร้อยละ 77 ของค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมด
(บัญ ชีรายจ่ายสุข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2556 สานักงานพัฒ นานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวง
สาธารณสุข)โดยในปี 2558 รัฐจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สงู อายุจานวน 7.8 ล้านคน คิดเป็นเงิน 61,577 ล้านบาท สะท้อนให้
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เห็นว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพังมีจานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีของครอบครัวและสังคมไทย การที่ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้นและขาด
คนดูแล รวมทั้งขาดหลักประกันในชีวิต ย่อมก่อให้เกิดปั ญ หาทั้งตัวผู้สูงอายุ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นต้อง
วางแผน เตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งตัวผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อการดารงชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่อยู่ ตามลาพัง
(จงจิตร์ ฤทธิรงค์, 2559)
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างครอบครัวให้กลายเป็นครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น ความรักความผูกพันในครอบครัวน้อยลง คนในครอบครัวมัวแต่สนใจเรื่องการทางานเก็บเงิน จนอาจ
มองข้ามความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวต่อไป ส่งผลให้สัดส่วนของผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวจากครอบครัวมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น สาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่พบบ่อยที่สุดคือ ความรู้สึกเหงา สูงถึงร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ
ปัญหาไม่มีคนดูแลท่านเมื่อเจ็บป่วย ร้อยละ27.5 ปัญหาด้านการเงินที่ต้องเลี้ยงชีพ ร้ อยละ 15.7 และไม่มีลูกหลาน
มาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้าน ร้อยละ 5.3 ทาให้ผู้สูงวัยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินชีวิต เช่น ความ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย หน้าที่การงาน ถูกลดบทบาทและสถานภาพลง ได้รับการยอมรับจากสังคมน้อยลง โอกาส
การพบปะสมาคมกับผู้อื่นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆลดลง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย
จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและ
สังคมอีกด้วย ด้านครอบครัวต้องรับภาระดูแลผู้สูงวัยที่สุขภาพร่างกายเสื่อมลง สภาพจิตใจเปลี่ ยนแปลงไป อาจเกิด
ปัญ หาการปรับตัวระหว่างผู้สูงวัยกับบุตรหลาน ซึ่งส่งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวได้ ส่วนด้านสังคม รัฐต้อง
รับภาระดูแลผู้สูงวัยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งนับวันจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น (เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, 2558)
สิ่งสาคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ก็คือตัวผู้สูงวัยเอง ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะใช้
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม สภาพทั่วไปของหมู่บ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย ประชากรส่วนใหญ่มี
อาชีพทานาและรับจ้าง สมาชิกในครอบครัวต้องหารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน ส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่มี
อาชีพ รายได้ก็จะได้จากลูกหลาน เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ตกต่าลงทุก ๆวัน ราคาข้าวและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
และปัจจุบันกาลังแรงกายที่ทางานได้น้อย มีคนตกงานมากมาย เกิดปัญหาน้าท่วมทางการเกษตร เหตุต่าง ๆที่
เกิดขึ้นเพราะเศรษฐกิจจึงทาให้ ครอบครัวของคนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องออกหางานและทามาหากิน เพื่อหาเลี้ยงชีพ
และคนในครอบครัว อาทิเช่น ส่งลูกเรียน ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน อาหารการกิน และของใช้ต่าง ๆที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีพ จึงเป็นเหตุที่ทาให้ทอดทิ้งผู้สูงอายุ อยู่บ้านคนเดียว ทาให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมของ
ครอบครัวต้ องลดลงไป ท าให้สั งคมละเลยคุ ณ ค่าผู้สู งอายุ เป็ น ผลให้ผู้ สูงอายุถูก ทอดทิ้ งให้ อยู่ต ามลาพั งมากขึ้ น
ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้หรือไม่เลี้ยงดู ทาให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะลาบาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน เจ็บป่วย
ผู้สูงอายุในชนบทเป็นจานวนมาก ทาให้ผู้สูงอายุขาดความมั่นคงในชีวิตถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาช่วยกัน สร้าง
ความเข้าใจ พร้อมไปกับร่วมแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในสังคมให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น (องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยั้ง, 2561)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการดูแลผูส้ ูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการศึกษา
เรื่อง การศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วย
ยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
1.ขอบเขตเนื้อหา
เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของผูส้ ูงอายุ และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุทอี่ ยู่ตามลาพังจากครอบครัว
กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร

173

2.ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งเพศชาย
และเพศหญิ ง จานวน 20 คน และบุ คลากรในหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ อง จานวน 5 คน ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้ าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ 3) นักพัฒนาชุมชน
3.พื้นที่
ผู้ศึกษาได้ศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และแนวทางการดูแลผูส้ งู อายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว
กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
4.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เริ่มทาการศึกษา 1 กรกฎาคม 2561- 30 กันยายน 2561
กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)
แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ

ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

-

การดูแลด้านร่างกาย
บทบาทในการดูแลด้านอารมณ์/
ความรูส้ ึก
ความสุข
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ลักษณะครอบครัว
ความสัมพันธ์ของครอบครัว
การเลื่อมใสในศาสนา
รู้สึกหมดหวัง/กดดัน
บทบาททางสังคม
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากชุมชน
เวลาว่าง
การเงินของผู้สูงอายุ
การเกื้อกูลผู้สูงอายุด้านสังคม

- ที่อยู่อาศัย
- ได้รับการดูแลจากครอบครัว/
ชุมชนและได้รับการคุ้มครอง
- สวัสดิการสังคม (ท้องถิ่น)
ผู้สูงอายุที่อยู่
ตามลาพังจาก
ครอบครัว

- ความมั่งคงทางรายได้
- การให้กาลังใจ/การเอาใจใส่
- การเยี่ยมบ้านดูแลรักษาสุขภาพ/ให้
คาปรึกษา
- อาสาสมัครบริการดูแล
- ป้องกันหรือชะรอการเจ็บป่วยใน
ระยะเริ่มต้น
- กิจกรรมนันทนาการของสังคม

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดประเด็นคาถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) โดยผู้วิจัยใช้การ
สัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรียมแนวคาถามการสัมภาษณ์ไว้ ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่น และ
กระทาได้โดยง่าย และมีความต่อเนื่องของคาถาม สามารถ เจาะลึก การตั้งแนวคาถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบ
กว้าง ๆ เพื่ อ ให้ มี จุ ด ยื น และประเด็ น ที่ ต้ อ ง สั ม ภาษณ์ ใช้ ลั ก ษณะค าถามแบบปลายเปิ ด ไม่ มี ก ารก าหนดหรื อ
เรียงลาดับหัวข้อคาถาม แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ และไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ถูกซักถาม เช่น สาหรับการ
สัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ 2 แบบ 1) การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่จากัดคาตอบ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มี ความเป็น
อิสระที่จะเล่าเรื่องต่าง ๆ ของตนเอง ครอบครัว ผู้วิจัยได้ใช้แนวคาถามนี้ สาหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะถามในเรื่อง
ความเป็นอยู่ และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว 2) การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก หรือการ
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สัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจโดยเฉพาะ เป็นการสัมภาษณ์เจาะจงในเรื่องที่เป็นจุดสนใจของผู้วิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว ผู้วิจัยได้ใช้แนวคาถามนี้ ถามกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยต้องใช้เวลา
ในการสร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เขายอมรั บและให้ความไว้วางใจ และนาไปสู่ข้อมูลที่
ต้องการ
2. ใช้การจดบั น ทึ ก และการบั น ทึ กเสีย งโดขออนุ ญ าตผู้ ให้ ข้อ มูล ก่อ น เพื่ อ ป้อ งกัน การลืม หลัก การลง
ภาคสนาม และเพื่อช่วยให้สามารถเรียบเรียงความคิดในการนามาวิเคราะห์ผล นอกจากนี้ยังช่วยให้สรุปข้อมูลได้เป็น
ระยะ ๆ ผู้วิจัยจะได้บันทึกเสียงไว้ ทาให้สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้มากขึ้น โดยไม่ต้องพะวงกับการจด
บั น ทึ ก ภายหลั ง ท าให้ ก ารสนทนาเป็ น ไปอย่ างธรรมชาติ ระหว่างผู้ วิจั ย กับ ผู้สู งอายุ ผู้ วิจั ย จะไม่ น าข้อ มู ล ของผู้
บันทึกเสียงไปเผยแพร่ในที่ใด ๆ
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน มีขั้นตอนการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมื อ
ออกแบบการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์ซึ่งเครื่องมือการ
วิจัยผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากอาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ตามแนวทางและประเด็นซึ่งกาหนดไว้เพื่อให้ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาใช้ในการวิเคราะห์สรุปเนื้อหาความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว
4. มี ก ารสั ม ภาษณ์ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งจากโรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบล และกองสวั ส ดิ ก าร/
นักพัฒนาสังคม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง บ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอ
พรานกระต่ าย จังหวัดกาแพงเพชร ที่ มีอ ายุ 60 ปี ขึ้น ไป จ านวน 20 คน และบุ คลากรในหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง
ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ 3) นักพัฒนาชุมชน
เริ่มทาการศึกษา 1 กรกฎาคม 2561- 30 กันยายน 2561 (องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยั้ง, 2561)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) ประกอบด้วย ดังนี้ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ คือ การสัมภาษณ์
การนัดแนะ เวลา สถานที่แน่นอนไว้ก่อน และ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ คือ การสัมภาษณ์โดยการพบปะ
แบบส่วนตัวให้ได้ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยได้แนะนาตัวกับผู้นาชุมชน เพื่อติดต่อขอความร่วมมือในการขอเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่โดยรวม และ
การตอบแบบสัมภาษณ์ที่คัดเลือกไว้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ ตามกาหนดวัน และเวลาที่
ได้นัดหมายกับผู้สูงอายุบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้วเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีเคราะห์เชิงเนื้อหาพรรณนาพร้อมกับการรวบรวมข้อมูล และหลังจากที่ได้ข้อมูลจากผู้สูงอายุทั้ง 20 ราย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคลากรจานวน 5 ราย ผู้ศึกษาได้ทาการถอดเทปคาต่อคา และนาข้อมูลที่ได้มาแยกแยะ
หมวดหมู่ข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ก่อนสรุปความหมายเพื่ออธิบายสาเหตุและ
เชื่อมโยงข้อมูล ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุป
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพั งจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง
จากครอบครัว 2.เพื่อศึกษาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง บ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 20 คน และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1)
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 3 คน 2) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ จานวน 1 คน 3) นักพัฒนา
ชุมชน จานวน 1 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บข้ อมูลใช้แบบสัม ภาษณ์ เชิงลึก (In-depth) ประกอบด้วย 1) การ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เริ่มทาการศึกษา 1 กรกฎาคม 2561- 30
กันยายน 2561 โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) มีข้อค้นพบดังนี้
1.เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว 13 ด้าน
ได้แก่
1.1 การดู แ ลด้ า นร่ า งกาย พบว่ า หน่ ว ยงานก็ จ ะเข้ า มาดู แ ลส่ งเสริ ม ในด้ า นสุ ข ภาพของผู้ สู งอายุ มี
งบประมาณมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ ในการดูแล การเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย การออก
กาลังกายให้มีความสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และไปตรวจสุขภาพเป็ นประจา ไปหาหมอตามนัด ทาให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างถูกต้อง
1.2 วิธีการดูแลด้านอารมณ์/ความรู้สึก พบว่า หน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมสนทนา
เพื่ อแลกเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึกซึ่งกันและกัน ทาให้รู้สึ กผ่อนคลาย ไม่รู้สึ กเครียด มีรอยยิ้ม สนุ กสนาน
เพลิดเพลิน และเกิดความสุขให้กับผู้สูงอายุ
1.3 ความสุข พบว่า ความสุขของผู้สูงอายุเกิดจากที่ลูกหลานอยู่กันพร้อมหน้าเป็นครอบครับ มีการสนทนา
และทากิจกรรมร่วมกัน เช่น ไปเที่ยว ไปทาบุญ และได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ทาให้
เกิดความสุขทั้งกายและใจ ทางหน่วยงานมีความสุขที่ได้เห็นผู้สูงสูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยมี
กาลังใจในการดูแลรักษาต่อไป
1.4 สภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย พบว่า สภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีสภาพ
บรรยากาศที่น่าอยู่อาศัย และทางหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลเหมือนญาติพี่น้อง ทาให้ผู้สูงอายุคิดว่าไม่ได้อยู่ตามลาพัง
ยังมีหน่วยงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ
1.5 ลักษณะครอบครัว พบว่า ครอบครัวของผู้สูงอายุมีความอบอุ่น ในบางครั้งก็รู้สึก เหงา เพราะผู้สูงอายุ
อยู่ตามลาพัง แต่ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว เช่น ลูกหลานโทรหา และการพบปะสนทนากันระหว่าง
ครอบครัว ถึงแม้ลูกหลานจะไปทางานที่อื่น ก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่ ทางหน่วยงานเข้ามาจัด
กิจกรรมให้ความรู้แก่ลูกหลานในการดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัวอย่างถูกวิธี
1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่กัน
ทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ สภาพที่อยู่อาศัย การรับประทานอาหาร ทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดี คอยดูแลช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในยามเจ็บป่วย ลูกหลานจะดูแลเป็นอย่างดี และทางหน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคนในครอบครัวให้ได้ทากิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
1.7 เข้าร่วมกิจกรรมในทางศาสนา พบว่า ผู้สูงอายุบางคน ไปทาบุญ ใส่บาตรที่วัด และเทศกาลวันสาคัญ
ทางศาสนาเป็นบางครั้ง เพราะผู้สูงอายุมีอายุที่มาก ทาให้ไม่สะดวกในการเดินทาง และทากิจกรรมทางศาสนา ทาง
หน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทากิจกรรมร่วมกัน เช่น ก่อเจดีย์ทราย กวนข้าวเหนียวแดง ถือเป็นกิจกรรม
ทางศาสนาที่สืบทอดกันมานาน
1.8 รู้สึ ก หมดหวั ง/กดดั น พบว่า ผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่ รอคอยลู ก หลานกลั บ มาหาอยู่ กั น พร้อ มหน้ าเป็ น
ครอบครัว แต่บางครั้งเวลาเจ็บป่วยไม่มีคนดูแล พาไปหาหมอ ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกหมดหวังขาดการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิด และทางหน่วยงานเข้ามาให้กาลังใจผู้สูงอายุดูแลในเรื่องสภาพจิตใจ ไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียด หรือเกิด
โรคซึมเศร้าแก่ผุ้สูงอายุ
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1.9 บทบาททางสังคม พบว่า ด้วยอายุที่มากขึ้นทาให้บทบาททางสังคมลดลง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
ขึ้นมาเป็นผู้นาแทน แต่ก็คอยให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางในการเป็นผู้นาที่ดี ทางหน่วยงานคอยจัดหางบประมาณมา
จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของตนเองแก่คนรุ่นใหม่
1.10 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากชุมชน พบว่า หน่วยงานจัดหางบประมาณมาจัดกิจกรรมให้กับชุมชน
เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วม ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กัน ทาให้เกิดความสามัค คี
ความสุข และเกิดรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ
1.11 เวลาว่าง พบว่า เวลาว่างส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุก็จะ อยู่บ้าน ปลูกผักสวนครัว ปลูกดอกไม้ ดูโทรทัศน์
เลี้ยงหลาน มีการออกไปเดินเล่นสนทนากับเพื่อนบ้าน และทาให้เกิดความสุขไม่เครียด ทางหน่วยงานก็จะเข้ามาจัด
กิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทากิจกรรม ทาให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.12 การเงินของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุไม่ได้ทางาน มีรายได้แค่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ล่ะเดือน ทาให้
รายรับกับรายจ่ายไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตประจาวัน ทางหน่วยงานจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่อง
ของอาชีพ เช่น จักสาน ทาให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น
1.13 การเกื้อกูลผู้สูงอายุด้านสังคม พบว่า มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และอาสาสมัครชุมชน ได้เข้ามาดูแลในเรื่องการดูแลสุขภาพ สภาพจิตใจ สภาพ
ความเป็นอยู่ การเลือกรับประทานอาหาร ตลอดการให้คาปรึกษาในการดูแลตนเอง และมีการช่วยเหลืออย่างทั่งถึง
2.เพื่อศึกษาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง
อาเภอพรานกระต่ าย จังหวัด ก าแพงเพชร พบว่า มี แ นวทางการดู แ ลผู้ สู งอายุ ที่ อ ยู่ ตามล าพั งจากครอบครัว 9
แนวทาง ได้แก่
2.1 หน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง พบว่า ทางหน่วยงานได้มี
การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านหรือห้องน้าให้กับคนที่มีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมและใช้งานไม่ได้จริง ๆ ก่อน
แล้วก็จะช่วยเหลือในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้สูงอายุ และก็ดูในเรื่องสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุสิ่งของที่ขาดเหลือจาเป็นต้องใช้
2.2 ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน และได้รับการคุ้มครอง พบว่า ครอบครัวของผู้สูงอายุก็ จะคอย
ดูแลด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ การเลือกรับประทานอาหาร และการดูแลเอาใจใส่ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียด มี
ลูกหลานคอยแวะมาดูแลเอาใจใส่ พาไปหาหมอ ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่ได้อยู่ตามลาพัง และชุมชนได้จัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
2.3 สวัสดิการสังคม (ท้องถิ่น) พบว่า มีการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ในการแจกเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุอย่างทั่งถึงทุกเดือน ผู้สูงอายุจะได้เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุตามอายุของแต่ละคน และได้มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมทากิจกรรม ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 2.4 ความมั่นคงทางรายได้ พบว่า ทางหน่วง
งานได้เข้ามาช่วยหาอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่ม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความรู้ และได้ปฏิบัติจริง
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนาไปสร้างอาชีพเสริมได้
2.5 การให้กาลังใจ/การเอาใจใส่ พบว่า ทางหน่วยงานได้เข้ามาสนทนาให้กาลังใจแก่ผู้สูงอายุ เอาใจใส่ใน
การดูแลด้านสุขภาพ สภาพจิตใจ การเลือกรับประทานอาหาร และคอยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ
2.6 การเยี่ยมบ้านดูแลรักษาสุขภาพ/ให้คาปรึกษา พบว่า อาสาสมัครชุมชนได้เข้าไปดูแล และเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และคอยให้
คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตลอดจนการช่วยเหลือ
2.7 อาสาสมัครบริการดูแล พบว่า อาสาสมัครชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คอยเข้ามาดูแล
แนะนา ให้คาปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สภาพจิตใจ การเลือกรับประทานอาหาร ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ายังมี
กาลังใจในการรักษาต่อไปเพราะมีการดูแลที่ทั่วถึง และมีกาลังใจที่ดี
2.8 ป้องกัน หรือชะรอการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น พบว่า ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีการ
ดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ ในการดูแลตนเองการเลือกรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การใช้
ชีวิตประจาวัน ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมต่อสู้กับโรคที่เป็นให้ชะรอการเจ็บป่วยให้อยู่ในระยะเริ่มต้น
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2.9 กิจกรรมนันทนาการของสังคม พบว่า ทางหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้เข้าร่วมทา
กิจกรรม เดือนล่ะ 2 ครั้ง ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกัน รู้สึกผ่อย
คลาย ไม่ทาให้เครียด ทาให้เกิดความสามัคคี และมีความสุข
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ เรื่องความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้าน
แคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร มีประเด็นสาคัญที่ค้นพบตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาซึ่งผู้ศึกษาได้นาเสนออภิปรายผล ดังนี้
1. ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตาบลห้วยยั้ง อาเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร พบว่ามีความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว มี 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านร่างกาย พบว่า เวลาว่างส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุอยู่บ้าน ปลูกผักสวนครัว ปลูกดอกไม้ ดูโทรทัศน์ เลี้ยงหลาน
การดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ การเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีการออกไปเดินเล่น
สนทนากับเพื่อนบ้านเป็นการออกกาลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไปตรวจสุขภาพเป็นประจา ไปหาหมอตาม
นัด และทางหน่วยงานก็จะเข้ามาดูแลส่งเสริมในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ มีงบประมาณมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทา
ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีประภา ชัยสินธพ (2558)
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง ด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลกดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
เป็นวัยที่ประสาท สมองและกล้ามเนื้อเกิดการเสื่อมถอยลง ส่งผลให้สมรรถสภาพทางกายลดลง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ปัญหาเรื่องเรื้อรังหรือโรคประจาตัวด้วยสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ ซึ่งโรคสาคัญในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคระบบต่อมไร้ทอ โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ
2. ด้านจิตใจ พบว่า หน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรมให้ผสู้ ูงอายุได้เข้าร่วมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึก
ซึ่งกันและกัน ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกเครียด มีรอยยิ้ม สนุกสนานเพลิดเพลิน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รอคอยลูกหลาน
กลับมาหาอยู่กันพร้อมหน้า มีการสนทนา ทากิ จกรรมร่วมกัน เช่น ไปเที่ยว ไปทาบุญ และได้รับการดูแลเอาใจใส่
ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ทาให้เกิดความสุขทั้งกายและใจ แต่บางครั้งเวลาเจ็บป่วยไม่มีคนดูแล พาไปหาหมอ
ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกหมดหวังขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และทางหน่วยงานเข้ามาให้กาลังใจผู้สู งอายุดูแลใน
เรื่องสภาพจิตใจ ไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียด หรือเกิดโรคซึมเศร้าแก่ผู้ สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรี
ประภา ชัยสินธพ (2558) ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาหลายประการ เช่น การเปลี่ยน
แปลกทาง ด้านร่างกาย จิต ใจ สั งคม และเศรษฐกิจ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลกดั งกล่าวส่งผลกระทบทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ประสาท สมองและกล้ามเนื้อเกิดการเสื่อมถอยลง ส่งผลให้สมรรถสภาพทาง
กายลดลง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเรื้อรังหรือโรคประจาตัวด้วยสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ ซึ่งโรคสาคัญในผู้สูงอายุ
ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบต่อมไร้ทอ โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ โรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า สภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ มีที่อยู่อาศัยที่
ดี มีสภาพบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัย และทางหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลเหมือนญาติพี่น้อง ทาให้ผู้สูงอายุคิดว่าไม่ได้อยู่
ตามลาพัง ยังมีหน่วยงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา ศรีวณิชชากร และ
คณะ, (2556) ที่ได้อธิบายว่า ครอบครัวและคนในชุมชนเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับผู้สูงอายุมากที่สุด
มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน คือ ค่านิยมความกตัญญูกตเวที ดูแลเอาใจใส่บุพการีหรือผู้สูงอายุด้วยความ
เคารพรั ก เยี่ ย มเยี ย น พู ด คุ ย และให้ ก าลั งใจ ซึ่ งท าให้ ผู้ สู งอายุ ค ลายเหงา และมี ค วามสุ ข ได้ ระดั บ หนึ่ งดั งนั้ น
ครอบครัวจึงเป็นกลุ่มที่ให้การดูแลผู้สูงอายุครอบคลุม 5 มิติ ประกอบด้วย 1) บทบาทในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั่วไป และกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือและดูแลเรื่อง
การทากิจวัตรประจาวันครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิ น แต่งตัว ทาความสะอาดร่างกาย การใช้ห้อง
ส้วม เคลื่อนที่ภายในบ้าน และออกไปทากิจกรรมนอกบ้าน ซึ่งจะต้องสลับเวลาในการร่วมกันดูแล เนื่องจากมีภาระ
ต้องทามาหากิน หรือมีธุระต้องทา รวมไปถึงการนอนเฝ้าเวลากลางคืน 2) บทบาทในการให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุอาทิ ให้เงินใช้ รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน เช่น
ค่ากับข้าว ค่าน้าค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาล หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่าง ๆ สาหรับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติด
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เตียง เช่น กระดาษชาระ ผ้าอ้อมสาเร็จรูป เป็นต้น 3) บทบาทในการดูแลอาหารและโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ คือ
จัดเตรียมและทาอาหารให้ผู้สูงอายุทั่วไป และผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว 4) บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุตามบรรทัด
ฐานและค่านิยมที่ดีของวัฒนธรรมไทย คือ ปรนนิบัติดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุทั้งยามปกติยามเจ็บป่วย รวมไปถึงเยี่ยม
เยียน พูดคุย และให้กาลังใจ 5) บทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของ
ผู้สูงอายุ โดยการจัดบ้าน สภาพแวดล้อม บรรยากาศทั้งในบ้านและรอบ ๆ บ้าน จัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง
ๆ ให้เอื้อต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ แต่ก็พบว่าบางบ้านก็ยังมีการจัดบรรยากาศ สถานที่ และจัดหา
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ 4. ด้านครอบครัว พบว่าครอบครัว
ของผู้สูงอายุมีความอบอุ่น ในบางครั้งก็รู้สึกเหงา เพราะผู้สูงอายุอยู่ตามลาพั ง แต่ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จ าก
ครอบครัว เช่น ลูกหลานโทรหา และการพบปะสนทนากันระหว่างครอบครัว ถึงแม้ลูกหลานจะไปทางานที่อื่น ก็
ไม่ได้ปล่อยปะละเลยหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่ ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่กัน ทั้งค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ สภาพที่อยู่อาศัย การรับประทานอาหาร ทาให้ผู้สูงอายุมี สุขภาพร่างกายที่ดี คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ยามเจ็บป่วย ลูกหลานจะดูแลเป็นอย่างดี และทางหน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ลูกหลานในการดูแล
ผู้สูงอายุภายในครอบครัวอย่างถูกวิธี และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวให้ได้ทากิจกรรมร่วมกัน เป็น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชวลิต สวัสดิ์ผล และคณะ, (2559) การดูแลผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิงในครอบครัว อาจเป็นเพราะสังคมไทยได้รับการขัดเกลาในเรื่องความกตัญญูกตเวที ลูกต้องดูแลพ่อ
แม่เมื่อสูงอายุ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ เป็นแบบอย่างที่ปฏิบัติกันมา
จากที่เห็นพ่อแม่ปฏิบัติต่อปู่ย่าตายาย นอกจากนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมผู้สูงอายุมีสถานะที่เป็น
เจ้าโคตรได้รับการเคารพนับถือจากลูกหลาน วัฒนธรรมในเรื่องการรับมรดกที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมา ชาวบ้านเมื่อ
แต่ งงาน ส่วนใหญ่ ฝ่ายชายจะไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิ ง เป็ นแรงงานทามาหากินเลี้ยงดูพ่ อแม่ของฝ่ายหญิ ง หาก
ครอบครัวฝ่ายหญิงมีลูกสาวหลายคน จะมีคนใดคนหนึ่งเลี้ยงดูพ่อแม่และจะได้มรดกเป็นบ้านและที่ดินทากิน น่าเป็น
ปัจจัยหนึ่งทาให้พ่อแม่ที่สูงอายุ และอยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล 5. ด้านชุมชน พบว่า มีการเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมจากชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วม ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทาให้เกิด
ความสามัคคี ความสุข และเกิดรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุในทางศาสนา ผู้สูงอายุบางคน ไปทาบุญ ใส่บาตรที่วัด และ
เทศกาลวันสาคัญทางศาสนาเป็นบางครั้ง เพราะผู้สูงอายุมีอายุที่มาก ทาให้ไม่สะดวกในการเดินทาง และทากิจกรรม
ทางหน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทากิจกรรมร่วมกัน เช่น ก่อเจดีย์ทราย กวนข้าวเหนียวแดง ถือเป็น
กิจกรรมทางศาสนาที่สืบทอดกันมานาน ด้วยอายุที่มากขึ้นทาให้บทบาททางสังคมลดลง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
ขึ้นมาเป็นผู้นาแทน แต่ก็คอยให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางในการเป็นผู้นาที่ดี ทางหน่วยงานคอยจัดหางบประมาณมา
จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของตนเองแก่คนรุ่นใหม่
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤฒพลังสู่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกที่
หลาย ประเทศได้เข้ามาสู่สั งคมผู้ สู งอายุ ท าให้ น โยบายการด าเนิ น การในพั ฒ นาระบบการดู แลรวมถึ งการจั ด
สวัสดิการเกี่ยวกับของผู้สูงอายุต้องเน้นใน ระบบเชิงรุกมากกว่าการตั้งรับ เพราะหากประเทศไม่มีการวางแผน
ป้องกันที่ดีจะส่งผลถึงภาวะวิกฤติต่อประเทศได้ทางองค์การอนามัยโลก ได้มีนโยบายในการพัฒนาผู้สูงอายุ คือ การ
มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อให้ ผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้มีศักยภาพ และเป็นผู้ที่ยังสามารถทาประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและ
สังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) ที่มีเป็นแนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุ
และเป็นเป้าหมายของผู้สูงอายุทั่วโลก และคาดว่าแนวคิดพฤฒพลังเป็นทางออกที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเพิ่ม
จานวนของผู้สูงอายุ โดยภาวะพฤฒิพ ลังมีองค์ประกอบที่ สาคัญ 3 ประการ คือ 1) การส่งเสริมให้ มีสุขภาพที่ ดี
(Healthy) 2) การส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security) 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
(Participation) (World Health Organization, 2002) ซึ่งแนวคิดทั้ง 3 ประการนี้สามารถนามาประยุกต์แนวทาง
ในการวางแผนเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังได้ดังนี้ 1.1 ด้านการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่
ดี (Healthy) นั้นต้องทาให้ ผู้สูงอายุเกิดความรับรู้และตระหนักรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเองรวมถึง กระทาการดูแล
สุขภาพตนเองให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพ โดยกระทาอย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่
อาศัย1.2 ด้านการส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันใน ชีวิต (Security) ในด้านนี้อาจมองถึงความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจของ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องอยู่ตามลาพัง ดังนั้นความพร้อม
ทางด้านการเงินอาจต้องมีเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงแหล่งสนับสนุนในการสร้างงานเพื่อให้เกิดรายได้เพียงพอ
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และ ต่อเนื่องไม่ให้เกิดความลาบากในการใช้ชีวิต 1.3 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation) ในแนวคิด
ด้านนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังไม่ถูกทิ้งห่างออกจากสังคม การมีกิจกรรมต่า งๆภายใน
ชุมชนและได้มีส่วนร่วมในงานจะช่วยสร้างให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว้าเหว่เหงา และเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองให้กับ
ผู้สูงอายุได้ ในด้านทฤษฎีที่ช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังได้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างต่อเนื่องและมี
ความสุ ข ในช่ ว งชี วิ ต วั ย สู งอายุ โดยในที นี้ ข อยกทฤษฎี ท างด้ า นสั งคมวิ ท ยา Jett (2008) ที่ มี ก ารกล่ า วถึ งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการกระทาที่ต่อเนื่องของตัวผู้สูงอายุ 6. ด้านหน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงานเข้ามา
ช่วยเหลือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และอาสาสมัครชุมชน ได้เข้ามาดูแล
ในเรื่องการดูแลสุขภาพ สภาพจิตใจ สภาพความเป็นอยู่ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับชุมชน การเลือกรับประทาน
อาหาร ความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุ การเกื้อกูลผู้สูงอายุด้านสังคม ตลอดการให้คาปรึกษาในการดูแลตนเอง
และมีการช่วยเหลืออย่างทั่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, (2556) ที่ได้อธิบายว่า
ครอบครัวและคนในชุมชนเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับผู้สูงอายุมากที่สุดมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน คือ ค่านิยมความกตัญญูกตเวที ดูแลเอาใจใส่บุพการีหรือผู้สูงอายุด้วยความเคารพรัก เยี่ยมเยียน พูดคุย
และให้กาลังใจ ซึ่งทาให้ผู้สูงอายุคลายเหงา และมีความสุขได้ระดับหนึ่งดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นกลุ่มที่ให้การดูแล
ผู้สูงอายุครอบคลุม 5 มิติ ประกอบด้วย 1) บทบาทในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ทั่ วไป และกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ติ ด บ้ า น/ติ ด เตี ย ง ซึ่ งจะต้ อ งให้ ค วามช่ วยเหลื อ และดู แ ลเรื่อ งการท ากิ จ วัต รประจ าวั น
ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน แต่งตัว ทาความสะอาดร่างกาย การใช้ห้องส้วม เคลื่อนที่ภายในบ้าน
และออกไปทากิจกรรมนอกบ้าน ซึ่งจะต้องสลับเวลาในการร่วมกันดูแล เนื่องจากมีภาระต้องทามาหากิน หรือมีธุระ
ต้องทา รวมไปถึงการนอนเฝ้าเวลากลางคืน 2) บทบาทในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุอาทิ ให้เงินใช้ รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน เช่น ค่ากับข้าว ค่าน้าค่าไฟ ค่า
รักษาพยาบาล หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นต่างๆ สาหรับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง เช่น กระดาษชาระ
ผ้าอ้อมสาเร็จรูป เป็นต้น 3) บทบาทในการดูแลอาหารและโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ คือ จัดเตรียมและทาอาหาร
ให้ผู้สูงอายุทั่วไป และผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว 4) บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุตามบรรทัดฐานและค่านิยมที่ดีของ
วัฒ นธรรมไทย คือ ปรนนิบัติดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุทั้งยามปกติยามเจ็บป่วย รวมไปถึงเยี่ยมเยียน พูดคุย และให้
กาลังใจ 5) บทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ โดยการจัด
บ้าน สภาพแวดล้อม บรรยากาศทั้งในบ้า นและรอบๆ บ้าน จัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เอื้อต่อการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ แต่ก็พบว่าบางบ้านก็ยังมีการจัดบรรยากาศ สถานที่ และจัดหาเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ไม่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ อาทิ ความสะอาด ฝุ่นละอองและแม้ว่าสังคมไทยจะมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุ แต่ยังมีบางครอบครัวที่มีระบบการดูแลที่ดี
โดยพบว่าปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ คือ การคัดเลือกผู้ดูแลหลักที่เหมาะสมการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของความ
รักหรือความกตัญญู ความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองของผู้ดูแล และการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ดูแล
2. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว กรณี ศึกษาบ้านแคทอง ตาบลคลองห้วยยั้ง
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจากครอบครัว มี 3 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านหน่วยงาน พบว่า ได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมทากิจกรรม ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการให้กาลังใจ เอาใจใส่ในการดูแลด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ การเลือกรับประทานอาหาร การ
ออกกาลังกาย การใช้ชีวิตประจาวัน คอยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน หรือชะรอ
การเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น และมีการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ในการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่ง
ถึงทุกเดือน ได้สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่ม และก็ดูในเรื่องสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุสิ่งของที่ขาดเหลือจาเป็นต้องใช้ มีการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านหรือห้องน้าให้กับคนที่มี
สภาพที่อ ยู่อาศัยทรุดโทรมและใช้งานไม่ ได้จริง ๆ ก่อนแล้วก็ จะช่วยเหลือในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ แก่
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, (2556) ที่ได้อธิบายว่า ครอบครัวและคนใน
ชุมชนเป็น กลุ่ม ที่มี ความใกล้ชิดและสนิ ทสนมกับ ผู้สูงอายุมากที่ สุด มีศัก ยภาพในการดู แลผู้สู งอายุในชุม ชน คื อ
ค่านิยมความกตัญญูกตเวที ดูแลเอาใจใส่บุพการีหรือผู้สูงอายุด้วยความเคารพรัก เยี่ยมเยียน พูดคุย และให้กาลังใจ
ซึ่งทาให้ผู้สูงอายุคลายเหงา และมีความสุขได้ระดับหนึ่งดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นกลุ่มที่ให้การดูแลผู้สูงอายุครอบคลุม
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5 มิติ ประกอบด้วย 1) บทบาทในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั่วไป และกลุ่มผู้สูงอายุ
ติดบ้าน/ติดเตียง ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือและดูแลเรื่องการทากิจวัตรประจาวันครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่อง
อาหารการกิน แต่งตัว ทาความสะอาดร่างกาย การใช้ห้องส้วม เคลื่อนที่ภายในบ้าน และออกไปทากิจกรรมนอก
บ้าน ซึ่งจะต้องสลับเวลาในการร่วมกันดูแล เนื่องจากมีภาระต้องทามาหากิน หรือมีธุระต้องทา รวมไปถึงการนอน
เฝ้าเวลากลางคืน 2) บทบาทในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวิตประจาวันสาหรับ
ผู้สูงอายุอาทิ ให้เงินใช้ รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน เช่น ค่ากับข้าว ค่าน้าค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาล หรือจัดหาวัสดุ
อุป กรณ์ ที่จ าเป็ น ต่างๆ สาหรับการดู แลกลุ่ม ผู้สูงอายุติ ดเตี ยง เช่น กระดาษชาระ ผ้ าอ้อมสาเร็จรูป เป็ น ต้น 3)
บทบาทในการดูแลอาหารและโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ คือ จัดเตรียมและทาอาหารให้ผู้สูงอายุทั่วไป และผู้สูงอายุ
ที่มีโรคประจาตัว 4) บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ ตามบรรทัดฐานและค่านิยมที่ดีของวัฒนธรรมไทย คือ ปรนนิบัติ
ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุทั้งยามปกติยามเจ็บป่วย รวมไปถึงเยี่ยมเยียน พูดคุย และให้กาลังใจ 5) บทบาทในการจัด
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที่ เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิต ประจ าวัน ของผู้ สู งอายุ โดยการจั ด บ้ า น สภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศทั้งในบ้านและรอบๆ บ้าน จัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เอื้อต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของ
ผู้สูงอายุ แต่ก็พบว่าบางบ้านก็ยังมีการจัดบรรยากาศ สถานที่ และจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เอื้อต่อ
การดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ อาทิ ความสะอาด ฝุ่นละอองและแม้ว่าสังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุ แต่ยังมีบางครอบครัวที่มีระบบการดูแลที่ดี โดยพบว่าปัจจัยสนับสนุน
ที่สาคัญ คือ การคัดเลือกผู้ดูแลหลักที่เหมาะสมการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของความรักหรือความกตัญ ญู
ความรู้สึ ก ภาคภู มิ ใจในความสามารถของตนเองของผู้ ดู แ ล และการจัด สิ่ งแวดล้ อ มให้ เอื้ อต่ อ การดูแ ล 2. ด้า น
ครอบครัว พบว่า ได้รับการดูแลจากครอบครัว จะคอยดูแลด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ การเลือกรับประทานอาหาร และ
การดูแลเอาใจใส่ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียด มีลูกหลานคอยแวะมาดูแลเอาใจใส่ พาไปหาหมอ ทาให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกไม่ได้อยู่ตามลาพัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชวลิต สวัสดิ์ผล และคณะ (2559) การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงในครอบครัว อาจเป็นเพราะสังคมไทยได้รับการขัดเกลาในเรื่องความกตัญญูกตเวที ลูกต้องดูแลพ่อแม่เมื่อ
สูงอายุ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ เป็นแบบอย่างที่ปฏิบัติกันมา จากที่เห็น
พ่อแม่ปฏิบัติต่อปู่ย่าตายาย นอกจากนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมผู้สูงอายุมีสถานะที่เป็นเจ้าโคตร
ได้รับการเคารพนับถือจากลูกหลาน วัฒนธรรมในเรื่องการรับมรดกที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมา ชาวบ้านเมื่อแต่งงาน
ส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิง เป็นแรงงานทามาหากินเลี้ยงดูพ่อแม่ของฝ่ายหญิง หากครอบครัวฝ่าย
หญิงมีลูกสาวหลายคน จะมีคนใดคนหนึ่งเลี้ยงดูพ่อแม่และจะได้มรดกเป็นบ้านและที่ดินทากิน น่าเป็นปั จจัยหนึ่งทา
ให้พ่อแม่ที่สูงอายุ และอยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล 3. ด้านชุมชน พบว่า มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้เข้า
ร่วมทากิจกรรม เดือนล่ะ 2 ครั้ง ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกัน
รู้สึกผ่อยคลาย ไม่ทาให้เครียด ทาให้เกิดความสามัคคี มีความสุขและอาสาสมัครชุมชนได้เข้าไปดูแล และเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ สภาพจิตใจ การเลือกรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และ
คอยให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิ ดทฤฒพลั งสู่ผู้ สูงอายุที่อ าศั ยอยู่ ตามลาพั ง จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกที่ หลาย
ประเทศได้เข้ามาสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้นโยบายการดาเนินการในพัฒนาระบบการดูแลรวมถึงการจัดสวัสดิการ
เกี่ยวกับของผู้สูงอายุต้องเน้นใน ระบบเชิงรุกมากกว่าการตั้งรับ เพราะหากประเทศไม่มีการวางแผน ป้องกันที่ดีจะ
ส่งผลถึงภาวะวิกฤติต่อประเทศได้ทางองค์การอนามัยโลก ได้มีนโยบายในการพัฒนาผู้สูงอายุ คือ การมุ่งสู่การพัฒนา
เพื่อให้ ผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้มีศักยภาพ และเป็นผู้ที่ยังสามารถทาประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) ที่มีเป็นแนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุ และเป็น
เป้าหมายของผู้สูงอายุทั่วโลก และคาดว่าแนวคิดพฤฒพลังเป็นทางออกที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มจานวน
ของผู้สูงอายุ โดยภาวะพฤฒิพลังมีองค์ ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) การส่งเสริมให้ มีสุขภาพที่ดี (Healthy)
2) การส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามมั่ น คงหรื อ การมี ห ลั ก ประกั น ในชี วิ ต (Security) 3) การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) (World Health Organization, 2002) ซึ่งแนวคิดทั้ง 3 ประการนี้สามารถนามาประยุกต์แนวทาง
ในการวางแผนเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังได้ดังนี้ 1.1 ด้านการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่
ดี (Healthy) นั้นต้องทาให้ ผู้สูงอายุเกิดความรับรู้และตระหนักรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเองรวมถึง กระทาการดูแล
สุขภาพตนเองให้ได้มากที่สุดตามศัก ยภาพ โดยกระทาอย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่
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อาศัย1.2 ด้านการส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันใน ชีวิต (Security) ในด้านนี้อาจมองถึงความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจของ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องอยู่ตามลาพัง ดังนั้นความพร้อม
ทางด้านการเงินอาจต้องมีเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงแหล่งสนับสนุนในการสร้างงานเพื่อให้เกิดรายได้เพียงพอ
และ ต่อเนื่องไม่ให้เกิดความลาบากในการใช้ชีวิต1.3 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation) ในแนวคิดด้าน
นี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังไม่ถูกทิ้งห่างออกจากสังคม การมีกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน
และได้มีส่วนร่วมในงานจะช่วยสร้างให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว้าเหว่เหงา และเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุได้
ในด้านทฤษฎีที่ช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังได้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขในช่วง
ชีวิต วัยสูงอายุ โดยในทีนี้ขอยกทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา Jett (2008) ที่มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตลอดจนการกระทาที่ต่อเนื่องของตัวผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีบริการสุขภาพทั้งทางกายแลจิตใจสาหรับ
ผู้สูงอายุทั้งในด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก รวมทั้งการรักษาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ และควรจั ด ให้ มี ค ลิ นิ ก ผู้ สู งอายุ ในโรงพยาบาลต่ า งๆ และชั ก ชวนให้ โรงพยาบาลต่ า ง ๆรวมถึ ง
โรงพยาบาลเอกชนให้เห็นความสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น
2) หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ควรสารวจผู้สูงอายุให้ครบและทั่วถึง
รวมทั้งเพิ่มค่าเบี้ยยังชีพด้วย นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้ครอบครัว/เยาวชนของผู้สูงอายุ ควรให้ความสนใจ ดูแล
ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดกัน เพื่อส่งเสริมความอบอุ่น การเอาใจใส่ดูแล และไม่ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าอยู่ตามลาพัง
3) หน่วยงานภาครัฐควรจัดให้ มีโครงการศึกษาที่ ให้ผู้สูงอายุ เป็ นครู (คลังสมอง) หรือ เป็น ผู้
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อที่จะเป็นการสร้างให้ผู้สูงอายุมีบทบาททางสังคมและ
เป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆกับผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ในเชิงปริมาณที่เน้นการศึกษาภาพรวม ควรขยายจานวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น หรือขยาย
พื้นที่ เป้าหมายให้ครอบคลุมทุกตาบล ในอาเภอ หรือทุกอาเภอ ในจังหวัดกาแพงเพชร แล้วนาผลที่ได้จากการศึกษา
ของแต่ละตาบล หรือทุกอาเภอ มาเปรียบเทียบกัน เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงและส่งเสริมในด้านความ
ต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังต่อไป
2. ควรมีการวิจัย หรือประเมินผลเป็นรายเดือนในด้านความต้องการสวัสดิการ ของผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนาผลวิจัยดังกล่าวไปวางแผน ปรับปรุง กลยุทธ์ในการให้ความ ช่วยเหลือ หรือการ
สร้างนโยบายใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษากระบวนการผลิต ผ้ าไหมมั ด หมี่ และเพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มทอ
ผ้าบ้านลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร จานวนทั้งสิ้ น 33 คน รวบรวมข้อมูล
ด้านเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ ผลการวิจัยมี ดังนี้
1. กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ของกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่ 9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มี 10 ขั้นตอน คือ 1) การปลูกหม่อน 2) การเลี้ยงไหม 3) การสาวไหม 4) การตีเกลียว
เส้นไหม 5) การฟอกไหม 6) การมัดหมี่ 7) การย้อม 8) การกรอ 9) การเตรียมเส้นไหมยืน และ 10) การทอผ้าไหม
มัดหมี่
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่ 9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า มีการพัฒนาโดยการคิดออกแบบ
ลายผ้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงการดารงชีวิตของคนในชุมชน 2) ด้านเอกลักษณ์ พบว่า ผ้าไหมมัดหมี่จะ
ผ่านกระบวนการทอมือทาให้ผ้ามีลักษณะที่มีความละเอียด ลวดลายไม่ซับซ้อน เนื้อผ้านุ่มมีลายที่เป็นเอกลักษณ์
ประจาถิ่น 3) ด้านคุณภาพ พบว่า ผ้าทุกผืนจะผ่านกระบวนการทาเองในทุกๆขั้นตอน นอกจากนี้ผ้าทุกผืนของกลุ่ม
จะได้รับตรานกยุงซึ่งจะแสดงอย่างชัดเจนว่าผ้านั้นมีคณ
ุ ภาพที่สุด 4) ด้านการรวมกลุ่ม พบว่า เริ่มจากการทอผ้าที่สืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้เองในครัวเรือน ตกทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง
ต่อมาการทอผ้านั้นได้เยอะเหลือใช้ จึงมีการเริ่มคิดจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ในปี 2544 จนมาถึงปัจจุบันและเริ่ม
นาผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายและส่งเข้า 5) ด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน พบว่า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตาก ได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้เข้ามาสนับสนุนทั้งด้านการให้ไข่ไหมแก่สมาชิกกลุ่มทุกคน การนาพันธุ์หม่อนมาไว้ให้
สาหรับใช้ในการเพาะปลูกและยังสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่สาคัญสาหรับการทอผ้า มีการจัดอบรมและให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มทุกคน 6) ด้านความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ พบว่า มีการสร้างสรรค์ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
ประจาถิ่น และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม 7) ด้านการเพิ่มยอดขายของกลุ่มทอผ้าบ้าน
ลานไผ่ พบว่า มีการสร้างมาตรฐานของผ้าให้มีคุณภาพมากขึ้น สร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ และนาผ้าออกขายสู่
ตลาดภายนอก และ 8) ด้านความสาคัญของสื่อกับกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ พบว่า สื่อเป็นสิ่งที่ทาให้สมาชิกกลุ่มเกือบ
ทุกคนมีรายได้เพิ่มจากการขายผ้าเพราะมีการขายผ่านสื่อต่างๆทาให้คนภายนอกสามารถรู้ข้อมูลและเห็นแบบผ้า
อย่างครบถ้วน ดังนั้น สื่อนับได้ว่าเป็นเครื่องมือในการขายได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง
คาสาคัญ: ผ้าไหมมัดหมี่ / ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Abstract
This is a study of Mudmee Silk Production Process for Community Development with the
case study from Barn Lan Bhai weaving club at 9th Village, Huay Yang Sub-District, Bhran Kratai
District, Kamphaen Phet province for studying Mudmee silk production process and local product
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development. This is a qualitative research and the research tool and instrument is questionnaire
collected from all 33 members of Barn Lan Bhai weaving club at 9th Village, Huay Yang SubDistrict, Bhran Kratai District, Kamphaen Phet province. Documentation data were collected from
related concepts and theories. These are the results of the research.
1. There are 10 procedures to weave Mudmee silk of Barn Lan Bhai weaving club at 9th
Village, Huay Yang Sub-District, Bhran Kratai District, Kamphaen Phet province; 1) Mulberry
planting 2) Silkworm nurturing 3) Silk reeling 4) Silk yarn twisting 5) Silk bleaching 6) Mudmee tying
7) Dyeing 8) Yarn spinning 9) Main yarn preparation and 10) Madmee silk weaving.
2. The product development of Barn Lan Bhai weaving club at 9th Village, Huay Yang
Sub-District, Bhran Kratai District, Kamphaen Phet province is divided into eight sections; 1)
Product development section, It is developed by designing a unique pattern presenting the life of
villagers. 2) Identity section, handmade weaved Mudmee silk is high quality, a simple pattern,
smooth, and unique as local identity. 3) Quality section, every cloth is made by handmade
process. In addition, every cloth will be sealed a peacock symbol to clearly guarantee the high
quality silk. 4) Grouping section, it was started with weaving which inherit the local knowledge
from household weaving and was inherited to newer generations. There are household silkworm
nurtures which made the clothes oversupplied in later. Therefore, Silk weaving club was
established and started selling the products since 2001. 5) State agency collaboration section,
Queen Sirikit Sericulture Center (Tak) has collaborated and promoted in providing silkworm’s eggs
and requisite equipment for weaving, selecting Mulberry’s species for plantation, and arranging
training for villagers. 6) Creativity in designing Mudmee silk section, there are a unique local
identity pattern and village’s identity designed package. 7) Increasing sales volume of Lan Bhai
weaving club section, there is the standard development to make a higher quality silk by creating
the unique pattern and selling to the general markets. and 8) Media relation with the silk weaving
club section, media helps villagers to earn more income from silk selling because they sell
Mudmee silks via many media, and it makes people know about the information and the pattern
of the Mudmee silk widely. Therefore, media is a beneficial tool for selling as a one way of
marketing.
Keywords: Mudmee silk / Local product
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ผ้าไหมไทยถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยเฉพาะลวดลายผ้าไหมในแต่ละ
ท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะมากมายจนสามารถสร้างชื่อเสียงและความมีเอกลักษณ์ให้แก่ประเทศไทยเนื่องจากมี
การประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของแต่ละท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบรรพบุรุษของชาวอีสานได้สั่งสมภูมิปัญญาด้านหัตกรรมการทอ
ผ้ามานานนับพันปีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของทอผ้าที่พบในประเทศไทยพบในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่สันนิษฐานว่ามีอายุ
ราว 700 ปี ก่อนคริสตกาล โดยพบชิ้นส่วนผ้าฝ้ายและใยไหมซึ่งรูปแบบและลวดลายของผ้าล้วนสะท้อนถึงวัฒนธรรม
การดารงชีวิตและประเพณีอันดีงามในอดีตได้เป็นอย่างดี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าผ้าไหมอีสานเป็น
สินค้าสาคัญที่ส่งไปขายยังกรุงศรีอยุธยามีทั้งไหมลาว ไหมเขมร และไหมโคราช ในปัจจุบันคนไทยให้ความสาคัญกับ
ภูมิปัญญาของชาวบ้านมากขึ้นหันมาบริโภคสินค้าไทย นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้ผลิตภัณ ฑ์ที่ทาจากผ้าทอมือ
โดยเฉพาะผ้าไหมไทยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่ทอขึ้นมาจากเส้นไหมอันเป็นเส้นใยจากธรรมชาติมีเทคนิคการทอ
ลวดลายที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ มีเสน่ห์ในตัวเอง เป็นการสร้างสีสันให้กับงานฝีมือของไทย
เลือกซื้อหาได้ง่ายไม่น้อยกว่าผ้าทอและผลิตภัณฑ์ผ้าทออื่นๆ ผ้าไหมไทยมีความโดดเด่น เพราะมีเนื้อผ้าเป็นมันวาว
เป็นประกาย มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกับผ้าไหมจากประเทศอื่นๆ แม้ปัจจุบันสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์
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ผ้าไหมจะมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพิ่มขึ้นตามลาดับ (ศิริพร บุญชู และ นันทวรรณ รัก
พงษ์, 2555)
การมัดหมี่นับได้ว่าเป็นศิลปะการสร้างลวดลายผ้าทอพื้ นเมืองของไทยที่เป็นงานหัตถกรรมชั้นสูงที่ต้อง
อาศัยฝีมือและความชานาญในการทาเป็นอย่างมากการทาผ้าไหมมัดหมี่นั้นทาได้โดยการมัดย้อมเส้นด้ายให้เกิดสี
และลวดลายก่อนแล้วจึงนาทาไปทอเป็นผืนผ้า เสน่ห์ของผ้าไหมมัดหมี่อยู่ที่รอยซึมของสีที่วิ่งไปตามบริเวณที่ถูกมัด
ทาให้เกิดเป็นความเหลื่อมล้าของสีบนเส้นไหมที่ต่างไปจากผ้าทอมือชนิดอื่นๆ นับเป็นภูมิปัญญาที่ควรแก่การอนุรักษ์
และพัฒนาปัจจุบันมีการทอผ้าไหมเพื่อเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนกระจายอยู่ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ43.5 ของ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนทั้งหมดการพัฒนาผ้าทอให้มีศักยภาพทางการตลาดจะส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มและ
เศรษฐกิจดีขึ้นตลอดจนเป็ นการอนุรักษ์ วัฒ นธรรมการผ้าทอไหมให้ดารงอยู่คู่กับ สังคมไทยต่อไป (สานักพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมในครอบครั ว และหั ต ถกรรมส านั ก พั ฒ นา อุ ต สาหกรรมในครอบครั ว และหั ต ถกรรม , 2551)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงฟื้นฟูไหมไทยวัสดุธรรมชาติที่ทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจคงไม่มี
สิ่งใดเทียบเท่าเส้นใยไหมที่ทาให้ได้สิ่งทอที่สวยงามดังเช่นผ้าไหมไทยที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การผลิต
ในประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคแห่งการ
ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหม จนปัจจุบันการผลิตผ้าไหมในประเทศไทย
เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชากร (วรรณา วุฒทะกุล และยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา, 2550)
แนวคิดระบบเศรษฐกิจทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคชนบทจึงเป็นที่สนใจมากขึ้นในฐานะ
เป็นแนวทางสร้างความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจะเป็นฐานรากให้เกิดความมั่นคงในระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ โดยนโยบายหนึ่ งที่ ภ าครัฐ น ามาใช้ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รากฐาน ได้ แ ก่ โครงการหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภั ณ ฑ์ซึ่งชุมชนหนึ่ งจะมีผลิตภัณ ฑ์ที่มีลักษณะพิ เศษเป็น เอกลักษณ์ ของชุมชนอย่างน้อยหนึ่งตราสินค้าที่ ใช้
ทรัพยากรที่ มีในชุมชนสร้างคุณ ค่าที่เพิ่มขึ้นในสายตาของลูกค้า โดยชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และมี
ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ณัฐพัชญ์ เอกสิริชัยกุล, 2556)
กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชรเริ่มจากการทอผ้าทีส่ บื
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้เองในครัวเรือน สมัย ปู่ ย่า ตายาย ตกทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน มีการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมเองเพื่อทอผ้าไว้สวมใส่ต่อมาการทอผ้านั้นได้เยอะเหลือใช้ภายในครัวเรือนทางกลุ่มแม่บ้านจึงมี
แนวคิดร่วมกัน ประชุม ปรึกษาหารือและจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อทอผ้าขายต่อมาได้ทาการจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่
หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 ขึ้นโดยมีสมาชิกเริ่มแรก จานวน 15 คน โดยระดมหุ้นจากสมาชิก
จ านวน 1,500 บาท ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก กลุ่ ม ทั้ งสิ้ น 33 คน ทุ น เรือ นหุ้ น 2,600 บาท จากนั้ นเริ่ม น าผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออกจาหน่ายและเข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชยประกวดผลิตภัณฑ์ผ้า ประจาปี 2546 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดการทอผ้าจังหวัดกาแพงเพชร 2547 รางวัลชนะเลิศการประกวดการสาวไหม ปี2558เริ่มจากการนา
สินค้าออกจาหน่ายในงานสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร และขยายวงกว้างไปยังจังหวัดต่างๆจนได้รับ
มาตรฐาน OTOP คัดสรร 4 ดาว ปี 2547 และปี 2556 อีกทั้งยังมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ชนิด Thai Silk ปี2552 จึงทาให้กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง มีชื่อเสียงในวงการการทอผ้ามาอย่างช้า
นานช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า ได้แก่ ที่ทาการกลุ่มทอผ้า บริเวณเขตอาเภอพรานกระต่าย ออกร้านตามสถานที่
ต่างๆที่มีงานประเพณี หรืองานประจาปีต่างๆทั้งในจังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง (องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยั้ง, 2561)
จากที่กล่าวมาทาให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตซึ่งผ้าไหม มีบทบาททาง
เศรษฐกิ จ และเป็ น สื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างสั งคมที่ บ่ งบอกความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น กระบวนการทอผ้ า เป็ น
กระบวนการทางภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ที่พัฒนาจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการสร้างสรรค์ต่อยอดให้
เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นทุนทางสังคมในการพึ่งพาตนเองได้ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ผ้าไหมมัดหมี่เป็นมรดกของชุมชนสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมหมัดหมี่ กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ ม.9 ต.ห้วยยั้ง
อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร
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2. เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ ม.9 ต.ห้วยยั้ง
อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะทาการศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา
กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่ 9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านลานไผ่ หมู่ 9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 33
คน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 (องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยั้ง, 2561)
กรอบแนวคิดการวิจัย
กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่
- การปลูกหม่อน
- การเลีย้ งไหม
- การสาวไหม
- การตีเกลียวเส้นไหม
- การฟอกไหม
- การมัดหมี่หรือมัดลาย
- การย้อม
- การกรอ
- การเตรียมเส้นไหมยืน
- การทอ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ความมีเอกลักษณ์
- คุณภาพ
- การรวมกลุ่ม
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
- ความคิดสร้างสรรค์
- การเพิ่มยอดขาย
- สื่อ

การผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การก าหนดประเด็ น ค าถามเพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสั ม ภาษณ์ โดยการเตรีย มแนวค าถามการ
สัมภาษณ์ไว้
2. ใช้การจดบันทึก และการบั นทึกเสียงโดยขออนุญ าตผู้ให้ข้อมูลก่อน เพื่อป้องกันการลืมหลักการลง
ภาคสนาม และเพื่อช่วยให้สามารถเรียบเรียงความคิดในการนาว่าวิเคราะห์ผล นอกจากนี้ยังช่วยให้สรุปข้อมูลได้เป็น
ระยะๆ ผู้วิจัยจะได้บันทึกเสียงไว้ ทาให้สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้มากขึ้น โดยไม่ต้องพะวงกับการจด
บันทึกภายหลัง ทาให้การสนทนาเป็นไปอย่างธรรมชาติระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจะไม่นาข้อมูล
ของผู้บันทึกเสียงไปเผยแพร่ในที่ใดๆ
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3. ขั้นตอนการดาเนินงาน มีขั้นตอนการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมือออกแบบ
การสัมภาษณ์ เพื่อเป็นข้อคาถามในการสัมภาษณ์ซึ่งเครื่องมือการวิจัยผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากอาจารย์
อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ตามแนวทางและประเด็นซึ่งกาหนด
ไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และนาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ มาใช้ในการวิเคราะห์สรุปเนื้อหาในการศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้จะทาการศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านลานไผ่ หมู่ 9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ จานวนทั้งหมด 33 คน เริ่มทาการศึกษา 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561
(องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยั้ง, 2561)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ได้ ไปติ ด ต่ อ ผู้ น าชุ ม ชนเพื่ อ ติ ด ต่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสั ม ภาษณ์ เรื่ อ ง ศึ ก ษา
กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามกาหนดวันและเวลาที่ได้นัด
หมายกับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่ 9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง
3. น าแบบสั ม ภาษณ์ เรื่อ ง การศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ผ้ า ไหมมั ด หมี่ ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน
กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร โดยอ่านให้ฟังและ
ให้สมาชิกกลุ่มตอบจนครบ
4. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้วเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหาพรรณนา พร้อมกับการรวบรวมข้อมูล และหลังจากที่ได้ข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มทอผ้า
ทั้ง 33 คน ผู้ศึกษาได้ทาการถอดเทปคาต่อคา และนาข้อมูลที่ได้มาแยกแยะหมวดหมู่ข้อมูลในการสัมภาษณ์เพื่อ
อธิบายสาเหตุและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุป
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา
กลุ่ม ทอผ้าบ้ านลานไผ่ หมู่ 9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ และเพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากสมาชิกกลุ่ มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร จานวนทั้งสิ้น 33 คน เริ่มทาการศึกษา 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) มีข้อสรุปจากการศึกษา ดังนี้
1. กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ของกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพราน
กระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มี 10 ขั้นตอน คือ 1) การปลูกหม่อน มีความสาคัญในการเลี้ยงไหม เพราะใบ
หม่อนจะเป็นอาหารของตัวหนอนไหม เริ่มต้นจึงต้องมีการปลูกและดูแลต้นหม่อนไหม 2) การเลี้ยงไหม เริ่มเลี้ยง
ตั้งแต่ยังเป็นไข่เล็กๆ เท่าปลายเข็มจนเติบโตเป็นตัวหนอนไหม และโรยใบหม่อนพอประมาณ 3) การสาวไหม คือ
การเอาใยไหมออกมาจากฝักหลอกมาเป็นเส้นไหม โดยนาเอาฝักหลอกต้มใส่หม้อดิน ที่มีเครื่องมือคีบดึงเส้นไหม
ออกมาเป็นเส้นยาวติดต่อกันเป็นเส้นเดียวกันตลอดจนหมดทุกฝัก 4) การตีเกลียวเส้นไหม หลักจากที่สาวไหมจนได้
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เส้นไหมแล้วต้องนามาผ่านการตีเกลียวเส้นไหม เพื่อให้เส้นไหมเรียวและเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผ้า 5) การฟอก
ไหม เป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ไหมที่มีสีขาวนุ่มและเป็นมัน เพราะเส้นไหมที่ยังไม่ผา่ นการฟอกจะมีลกั ษณะเป็นเส้นหยาบ
แข็งเส้นไม่เรียบไม่สม่าเสมอกัน 6) การมัดหมี่ เป็นการนาเส้นไหมที่ฟอกแล้วมามัดหมี่ตามลวดลายที่ออกแบบไว้ จะ
ใช้เชือกปอหรือเชือกกล้วยก็ได้ 7) การย้อม คือการนาเส้นไหมที่มัดลายแล้วไปย้อมสีตามต้องการ 8) การกรอ เมื่อ
ย้อมเสร็จแล้วตัดเชือกที่มัดออกน้าเส้นไหมมากรอใส่หลอด 9) การเตรียมเส้นไหมยืน การนาเส้นไหมเส้นยืนมาผูกต่อ
กับเส้นด้ายในซี่ฟันหวีโดยทาการต่อที่ละเส้นจนหมดจานวนเส้นยืน และ 10) การทอผ้าไหมมัดหมี่ เป็น ขั้นตอน
สุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผ้าผืน คือการทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วยเส้นไหม 2 ชุด คือ “เส้นไหมยืน” และ “เส้น
ไหมพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย เพื่อให้กระสวยเป็นตัวนาเส้นด้ายพุ่งสอดขัดเส้นด้ายยืนเป็นมุมฉาก ทอสลับกันไป
ตลอดความยาวของผืนผ้าการสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้าน แล้วจึงวกกลับมา จะทาให้เกิดริม
ผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้าน ส่วนลวดลายของผ้านั้น ขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าตามแบบของผู้ทอที่ได้ทาการมัดหมี่ไว้
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า มีการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ ในการ
คิดออกแบบลายผ้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และสะท้อนถึงการดารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งลายผ้า ที่
ได้รับการพัฒนา คือ ลายไก่ มีความหมายคือ เป็นความอุดมสมบูรณ์ และเป็นลายแห่งการพัฒนาในหมู่บ้าน และ
ลายกระต่าย มีความหมายคือ เป็นเอกลักษณ์ ประจาถิ่น และเป็นการสื่อถึงประวัติความเป็นมาของอาเภอพราน
กระต่าย นอกจากนี้ยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการเอาไว้ใส่ผ้าไหมมัดหมี่ บรรจุภัณฑ์นี้จะเอาไว้ใส่ผ้าไหมมัดหมี่
โดยเฉพาะ เพราะจะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มและเป็นการเพิ่มมูลค่าในการออกขายสูต่ ลาดภายนอกต่อไป 2)
ด้านเอกลักษณ์ พบว่า ผ้าไหมมัดหมี่ทุกผืนจะผ่านกระบวนการทอมือทาให้ผ้ ามีลักษณะที่มีความละเอียด มีเนื้อแน่น
ลวดลายไม่ซับซ้อน ถักทอด้วยความประณีตเนื้อผ้านุ่มและยังมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่นที่โดดเด่นเป็นที่สนใจ
ของคนภายนอก 3) ด้านคุณภาพ พบว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนใส่ใจและถักทอด้วยความประณีตระมัดระวัง เป็นผ้าที่ทอ
มือทั้งหมด ผ่านกระบวนการทาเองในทุกๆขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง แล้วนอกจากนี้ผ้าทุกผืน
ของกลุ่มจะมีตรานกยุงซึ่งจะแสดงอย่างชัดเจนว่าผ้านั้นมีคุณภาพที่สุด 4) ด้านการรวมกลุ่ม พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้าน
ลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชรเริ่มจากการทอผ้าที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
เริ่มจากการทอผ้าใช้เองในครัวเรือน ตกทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองเพื่อทอผ้าไว้สวมใส่ต่อมา
การทอผ้านั้ นได้ เยอะเหลือ ใช้ภายในครัวเรือ น จึงมี การเริ่มคิ ดจัด ตั้งกลุ่มทอผ้าไหมมั ดหมี่ ในปี 2544 จนมาถึ ง
ปัจจุบนั และเริ่มนาผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายและส่งเข้าประกวด ทาให้ผ้าทอของบ้านลานไผ่เป็นที่รู้จักของคนภายนอก
มากขึ้น 5) ด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน พบว่า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เข้ามาสนับสนุนเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการให้ไข่ไหมแก่สมาชิกกลุ่มทุกคน การนาพันธุ์
หม่อนมาไว้ให้สาหรับใช้ในการเพาะปลูกและนาใบหม่อนไปใช้สาหรับการเลี้ยงตัวหนอนไหม นอกจากนี้ยังสนับสนุน
อุปกรณ์ต่างๆที่สาคัญสาหรับการทอผ้า และมีการจัดอบรมและให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มทุกคน 6) ด้านความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ พบว่า มีการสร้างสรรค์ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่น และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม 7) ด้านการเพิ่มยอดขายของกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ พบว่า มีการสร้างมาตรฐาน
ของผ้าให้มีคุณภาพมากขึ้น สร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ และนาผ้าออกขายสู่ตลาดภายนอก เช่น การนาออกไป
ขายที่งานประจาจังหวัดและการขายทางออนไลน์ทาให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น และ 8) ด้านความสาคัญของสื่อกับ
กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ พบว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้สมาชิกกลุ่มเกือบทุกคนมีรายได้จากการขายผ้าที่เพิ่มมากขึ้นเพราะมี
การขายผ้าผ่านสื่อต่างๆประจักษ์แก่สายตาของคนภายนอกทาให้คนสามารถรู้ข้อมูลและเห็นแบบผ้าอย่างครบถ้วน
ดังนั้น สื่อนับได้ว่าเป็นเครื่องมือในการขายได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิป รายผลการวิจัยครั้งนี้ มีป ระเด็น สาคั ญ ที่ค้ นพบตามวัตถุป ระสงค์ของการศึกษาซึ่งผู้ศึกษาได้
นาเสนออภิปรายผล ดังนี้
1. กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แบ่งออกเป็น10ขั้นตอน คือ การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหม
การสาวไหม การตีเกลียวเส้นไหม การฟอกไหม การมัดหมี่ การย้อม การเตรียมเส้นไหมยืน และการทอผ้าไหมซึ่ง
สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของ ระวี วรรณ กิ จโรจน์ สกุ ล (2557) ที่ ได้ ศึก ษาผ้ าไหมหางกระรอก : การอนุ รัก ษ์ แ ละ
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พัฒนาการผลิตเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า กรรมวิธีในการทอวัตถุดิบที่ใช้
เครื่องมือในการทอในอดีตล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาแบบดั้ งเดิมมีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเอง สีที่ใช้เป็นสีที่ได้จากวัสดุ
ธรรมชาติ กี่ที่ใช้ในการทอผ้าเป็นกี่พื้นเมือง ขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบ ตลอดจนการทอใช้วิธีตามภูมิปัญญาจาก
บรรพบุรุษ ซึ่งนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ดาพลงาม (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาเครื่องแต่งกาย
สตรี เชิ งพาณิ ช ย์ จั งหวั ด มหาสารคาม ผลการวิ จั ย พบว่ า กระบวนการผลิ ต เครื่ อ งแต่ งกายผ้ าไหมสตรี จั งหวั ด
มหาสารคามที่แบ่งขั้นตอนเป็นดังนี้คือ การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การทาเส้นใย การมัดหมี่ การย้อมหมี่ การทอ
ผ้าไหม
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ หมู่9 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กาแพงเพชร พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ มีการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ ในการคิดออกแบบลวดลายผ้าให้มีความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และสะท้อนถึงการดารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งลายผ้าที่ได้รับการพัฒ นา คือ ลายไก่ มี
ความหมายคือ เป็นความอุดมสมบูรณ์ และเป็นลายแห่งการพัฒนาในหมู่บ้าน และลายกระต่าย มีความหมายคือ
เป็นเอกลักษณ์ ประจาถิ่น และสื่อถึงประวัติความเป็นมาของอาเภอพรานกระต่าย นอกจากนี้ ท างกลุ่ม ยังมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการเอาไว้สาหรับใส่ผ้าไหมมัดหมี่ บรรจุภัณฑ์นี้จะเอาไว้ใส่ผ้าไหมมัดหมี่โดยเฉพาะ เพราะจะ
เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มและเป็นการเพิ่มมูลค่าในการออกขายสูต่ ลาดภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษจฐ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องจินตนาการใหม่ผ้าไหมมัดหมี่อีสาน งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง
แสวงหาแนวคิ ดการออกแบบละการผลิ ตผ้าไหมต้ นแบบโดยใช้เทคนิ คการสร้างลวดลายด้วยการมัด หมี่ ให้เกิ ด
ลวดลายใหม่ๆ ในการผลิตผ้าทอพื้นเมือง จากกรณีศึกษาพบว่าแนวคิดผู้วิจัยสามรถนาไปใช้ในการออกแบบ ลวดลาย
ใหม่เกิดจากแนวคิดดังนี้ 1. การจัดการองค์ประกอบใหม่ในลวดลายโบราณ เป็นการนาเอาลวดลายผ้า โบราณของ
อีสานโดยเฉพาะลวดลาย ผาสาด ลวดลายเอี้ย ลวดลายนาคมาจัดองค์ประกอบใหม่ ลดจานวนของลวดลายบนผืนผ้า
ให้มีความเหมาะสม 2. การพัฒนารูปทรงของศิลปะพื้นบ้านมาเป็นแรงบันดาลใจ เป็นการนาเอารูปร่างของเงาหนัง
ตะลุงภาคอีสานมาเป็นแรงบันดาลใจในการอออกแบบลายผ้าทอร่วมสมัย โดยการตัดทอนรูปทรงให้สามารถสร้าง
ลวดลายด้ วยเทคนิ ค การมัด หมี่ และ 3. การน าเอาคติค วามเชื่อ มาเป็ น แนวคิ ด ในการออกแบบเป็ น การน าเอา
ปรากฎการณ์กบกินเดือน (จันทรุปราคา) มาเป็นแรงบันดาลใจโดยการสร้างลวดลายกบโดยนารูปร่างกบจริง รูปร่าง
จากศิ ล ปะพื้ น บ้ า นมาพั ฒ นาทั้ งพั ฒ นารู ป ร่ าง การคงรู ป ร่ างและตั ด ทอนรู ป ร่า ง แล้ ว น ารู ป ร่ างเหล่ า นั้ น มาจั ด
องค์ประกอบใหม่และการจัดการผลิตผ้าต้นแบบของช่างทอพบว่า ในการมัดหมี่และการทอจาเป็นจะต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนาวารุณี สุนทร
เจริญเงิน (2556) ที่ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่ต้องกระทาในหลายจุด ได้แก่ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์มีผลต่อการสร้างมูลค่าของ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฐิติพันธ์ จันทร์หอม (2555) เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าทอด้วยศิลปะและภูมิปัญญา ของชาวไทยทรงดาในจังหวัด
นครปฐมพบว่า ยังคงเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และแสดงออกอย่างเด่นชัดบน
พื้นฐานของความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ มีการรักษาไว้ซึ่งกรรมวิธีและกระบวนการทอผ้าที่มีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะ
เป็นลวดลาย สีสัน และรูปร่างที่คล้ายคลึงกัน แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจาหน่ายอยู่เดิมมีคุณภาพต่า แต่
วิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่นั้นมีคุณภาพดีอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาให้คงความ
เป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2. การผลิตผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลานานในการเรียนรู้และประสบการณ์
ในการฝึกปฏิบัติ ปัจจุบันกลุ่มผลิตผ้าไหมพบว่าส่วนใหญ่ จะมีเฉพาะผู้สูงอายุ ดังนั้นควรหากลยุทธ์หรือแนวทางใน
การอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ควรมีการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาพื้นบ้านการทอผ้า
ให้แก่กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การศึกษารูปแบบลายผ้ าของที่ อื่น เนื่อ งจากลวดลายผ้ าแต่ ละท้ องถิ่น จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม บริบทของชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านความคิดสร้างสรรค์
และการออกแบบ
2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายในการออกแบบมากยิ่งขึ้น
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วิธีการเพื่อความปลอดภัยในคดีสิ่งแวดล้อม
The application of safety measures in environmental cases
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อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยประสบปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและมลพิ ษ อย่ า งรุ น แรง เนื่ อ งจาก การพั ฒ นาด้ า น
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายจึงได้กาหนดมาตรการ
ทางอาญาเป็นโทษปรับหรือโทษริบทรัพย์สินไว้ แต่เนื่องจากการกาหนดอัตราโทษปรับนั้น ยังมีความรุนแรงไม่มาก
พอที่จะควบคุมการก่อมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น มาตรการที่ มีความเหมาะสมและสามารถบังคับใช้
ควบคู่กับการลงโทษปรับหรือริบทรัพย์ก็ได้ คือ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ 1) การห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 50 และ 2) การเรียกประกันทัณฑ์บน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4647
คาสาคัญ: วิธีการเพื่อความปลอดภัย/ สิ่งแวดล้อม/ นิติบุคคล/ การลงโทษ/ มลพิษ
Abstract
A Thailand is currently face up to environmental and pollution problem, as a result of
country development in the way of industry. An industrial factory control, in order to, is not
illegal to the environment and pollution. The law establishes a criminal penalty or measures for
the confiscation of property. That determining penalty, however, is not serious enough to control
industries pollution, so the measures are appropriate and enforceable with penalties and
forfeiture are the measure of safety, including the prohibition of certain occupations in
accordance with article 50 and insurance parole in accordance with article 46-47 of the penal
code
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บทนา
ตั้งแต่ป ลายศตวรรษที่ 20 โลกได้ประสบปัญ หาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญ หามลพิษ ทาให้
ประชาชนทุ ก ฝ่ า ยเริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลก เช่ น ภาวะโลกร้ อ น
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าทะเล สภาพอากาศที่แปรปรวน การเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก การเกิดฝนกรด การเกิด
ช่องโหว่ของชั้นบรรยากาศ รวมทั้งการเกิดโรคร้ายแรงอันเกิดจากสภาวะมลพิษเป็นเหตุให้ผู้คนล้มตายเป็นจานวน
มาก เป็นต้น จากปัญหาต่างๆเหล่านี้ เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของการพัฒนาอุตสาหกรรม และกิจกรรมของ
มนุษย์ที่ทาให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างให้เกิดมลพิษ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มี
การคิ ด มาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ในการควบคุ ม การท าลายสิ่ งแวดล้ อ ม แต่ ท้ า ยที่ สุ ด ก็ ยั งพบว่ า ยั งมี ก ารท าลาย
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2542)
ในส่วนของประเทศไทย สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากผลของการพัฒนาประเทศ
มีความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น โดยเปลี่ยน
จากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรม จึงเกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเป็นจานวนมาก และกระจัด
กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ โดยเพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของด้านการเกษตรกรรมนั้น
ก็มีการพัฒนาการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้วย โดยเกษตรกรส่วน
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ใหญ่หันมาใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วและส่งขายได้
ทันเวลา แต่การใช้สารเคมีเหล่านั้นจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทั้งในดินและแหล่งน้า อีกทั้งยังคงตกค้างสะสมเป็น
เวลานาน จึงส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย (บุญธิดา เปล่งแสง, 2551)
กิจกรรมในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าส่วนใหญ่
แล้วผู้ก่อให้เกิดปัญ หาด้านมลพิษ ไม่ว่าจะมลพิษทางน้า ทางอากาศ หรือเสียงนั้น คือโรงงานอุตสาหกรรม หาก
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมปริมาณสารเคมี ที่ปล่อยสู่แหล่งน้า ดิน หรือทางอากาศ
ไม่ให้เกินกว่าปริมาณที่กาหนด และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน
มลพิษ ย่อมต้องรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ผู้ เขี ย นมี ป ระเด็ น น่ า จะพิ จ ารณาว่ า กรณี นิ ติ บุ คคลเป็ นผู้ ก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อ
สิ่งแวดล้อมนั้น แม้จะมีการลงโทษนิติบุคคลที่กระทาความผิด แต่นิติบุคคลไม่เกรงกลัวหรือเข็ดหลาบจากการได้รับโทษ
จึงจะพบได้บ่อยครั้งว่านิติบุคคลได้กระทาผิดซ้าอีก เพราะการลงโทษนิติบุคคลมีข้อจากัดเรื่องของสภาพบังคับทางอาญา
กล่าวคือ การจะลงโทษนิติบุคคลได้นั้น จะกระทาได้เพียงลงโทษเป็นโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินเท่านั้น ส่วนโทษสถาน
อื่นสภาพไม่เปิดช่องให้ใช้กับนิติบุคคลได้ เช่น จะให้นิติบุคคลถูกสั่งกักกัน หรือจาคุกก็ไม่สามารถทาได้ ซึ่งโทษปรับและ
โทษริบทรัพย์สินที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่อาจป้องกันและป้องปรามการกระท าความผิดและไม่อาจเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนิติบุคคลได้เท่าที่ควร เนื่องจากนิติบุคคลมักจะมีวิทัศน์ว่าการดาเนินการโดยคานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในคานวณต้ นทุ น ท าให้ เกิดค่ าใช้จ่ายจานวนมาก ฉะนั้ น นิติบุ คคลจึงยอมที่ จะเสียค่าปรับตาม
กฎหมายมากกว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าอัตราค่าปรับตามกฎหมายอาญาของไทยนั้นไม่สูงมากนัก
และเป็นอัตราเดียวที่ใช้กับบุคคลธรรมดา ซึ่งในการที่นิติบุคคลจะเสียค่าปรับนั้นแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเสีย
ค่าปรับนั้ นเลย ดังนั้ น มาตรการลงโทษทางอาญาแก่นิ ติบุ คคลของไทยในปั จจุบั นจึงไม่สามารถป้ องปรามการกระท า
ความผิดต่อสิ่งแวดล้อมได้ และยังไม่อาจเข้ามาแก้ไขความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดของนิติ
บุคคลได้อีกด้วย
ตัวอย่าง สถานการณ์มลพิษทางน้าในลุ่มน้าปิง ณ ปัจจุบัน (ผลการตรวจคุณภาพน้าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561)
พบว่า จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้า ลุ่มน้าปิง มีดัชนีคุณภาพน้าเฉลี่ย 60 อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

ภาพที่ 1 ตัวอย่าง สถานการณ์มลพิษทางน้าในลุ่มน้าปิง
ที่มา : สานักจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ, 2561
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ภาพที่ 2 ตัวอย่าง สถานการณ์มลพิษทางน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา ณ ปัจจุบัน (ผลการตรวจคุณภาพน้าเมื่อเดือนพฤษภาคม
2561) พบว่า จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้า ลุ่มน้าเจ้าพระยา มีดัชนีคุณภาพน้าเฉลี่ย 56 อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม
(ที่มา : สานักจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
ดังนั้น ในบทความนี้ ผู้เขียนมุ่งที่จะนาเสนอมาตรการที่จะป้องกันและปราบปรามการก่อให้เกิดปัญหา
ความเสื่ อ มโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติ ได้ อีก ทางหนึ่ ง นั่ น คื อ มาตรการวิธีก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย เนื่ อ งจาก
มาตรการนี้มีข้อดีคือมีความเหมาะสมที่นามาใช้กับนิติบุคคล อาจจะนามาใช้ควบคู่กับการลงโทษปรับ หรือในกรณีที่
พิเคราะห์แล้วว่า นิติบุคคลนั้นเป็นผู้เกิดให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
2. ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2.1 ความหมายของคาว่า “สิ่งแวดล้อม”
“สิ่งแวดล้อ ม” นั้น มี ค วามส าคัญ มาก เนื่ องจากจะเป็ น สิ่ งที่ ชี้ให้ เห็ นถึ งกรอบหรือ ขอบเขตแห่ งปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมว่าครอบคลุมไปในเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมบ้าง The Canadian Environmental Protection Act,
1988 ได้ ให้ ค วามหมายของค าว่ า “สิ่ งแวดล้ อ ม” คื อ ส่ ว นประกอบของโลกและรวมถึ ง อากาศ พื้ น ดิ น น้ า
บรรยากาศทุกชั้น อินทรีย์และอนินทรีย์สาร และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และระบบทางธรรมชาติที่รวมส่วนประกอบ
อากาศ พื้นดินและน้าด้วย (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2542)
“สิ่งแวดล้อม” ตามความหมายทั่วไป จะมีความหมายที่กว้างครอบคลุมถึงทุกสิ่ง ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบถึงตัวเราในแง่ใดแง่หนึ่ง แต่หาก พิจารณาในความหมายของกฎหมายคาว่า
“สิ่งแวดล้อม” จะมีความหมายครอบคลุมเฉพาะเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งและมีขอบเขตที่แคบกว่า กล่าวคือ จะมีความหมาย
เฉพาะตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีความจาเป็น ที่จะต้องกาหนด
กรอบหรือขอบเขตของคาว่า “สิ่งแวดล้อม” ให้ชัดเจนว่ามีความหมายครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง เช่น เรื่องน้าเสีย
อากาศเป็นพิษ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จาเป็นต้องพิจารณาความหมายของคาเหล่านี้จ ากคานิยามของ
กฎหมาย และปรับเข้ากับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริมและรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ให้ ค วามหมายของค าว่า
“สิ่งแวดล้อม” ไว้ในมาตรา 4 ว่าหมายถึง “สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและ ชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทาขึ้น ” จากคานิยามดังกล่าวเรา สามารถแยกประเภทของสิ่งแวดล้อมตาม
ความหมายของกฎหมายออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (อุดมศักดิ์ สนธิพงษ์, 2556)
1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (Natural Environment)
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สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตซึ่งจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ
และสิ่งที่ไม่มีชีวิตซึ่งจัดเป็น สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ โดยทั้ง ๒ ประการดังกล่าวจะต้อง เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ อาทิ พืช สัตว์ แร่ธาตุ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ
2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ทาขึ้น (Man-made Environment)
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ทาขึ้น หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเพื่อ
อานวยความสะดวกสาหรับการดารงชีวิต เช่น อาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน รถยนต์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
และสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์และการค้นคว้าทาง วิทยาศาสตร์ เช่น การตัดต่อทางพันธุกรรม
และการผสมพันธุ์พืชและสัตว์ เป็นต้น
2.2 มลพิษทางน้า
มลพิ ษ ทางน้ า หมายถึ ง สภาวะที่ น้ าเสื่ อ มคุ ณ ภาพ หรือ มี คุ ณ สมบั ติ เปลี่ ย นแปลงไป เนื่ อ งจากมี สิ่ ง
แปลกปลอมที่ไม่พึงปรารถนาปนเปื้อน เช่น สารเคมี เชื้อโรค สารกัมมันตรังสี ความร้อน เป็นต้น ทาให้เกิดความ
เสียหายต่อการใช้ประโยชน์ที่พึงประสงค์
น้ าเสี ย หมายถึ ง น้ าที่ ผ่ า นกิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จาก ชุ ม ชน บ้ า น เรื อ น สถาน
ประกอบการต่างๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่างๆ
3. มาตรการบังคับทางปกครองในคดีสิ่งแวดล้อม
มาตรการบังคับทางปกครอง เป็นสภาพบังคับที่เกิดจากการกระทาทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็น
มาตรการที่ใช้วิธีการออกคาสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ หากมีการฝ่าฝืนคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวเจ้าหน้าที่
ที่ มี อ านาจอาจสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตหรือ สั่ งปรั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ได้ ต ามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ งจะมี ผ ลต่ อ ผล
ประกอบการของผู้กระทาความผิด การปรับในทางปกครองนี้ต่างจากการปรับในทางอาญา เนื่องจากการปรับทาง
ปกครองเป็นการปรับที่ต่างการการปรับในทางอาญา เพราะเป็นการปรับที่เกิดจากฝ่าฝืนคาสั่งทางปกครอง
การนามาตรการบังคับทางปกครองมาใช้กับคดีสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นมาตรการที่ถูกนามาใช้มากที่สุด ไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของการประกาศการกาหนดค่ามาตรฐานต่างๆ การออกคาสั่งให้ต้องปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติ การออก
ใบอนุญาต การระงับใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น โดยมากจะเป็น
มาตรการที่นามาใช้เป็นอันดับต้นๆ ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่หากมีผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือประกาศที่กาหนดไว้ ก็ชอบที่ใดมาตรการทางอาญามาบังคับใช่เป็นลาต่อไป โดยถือว่าการกระทาความผิด
ต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นการกระทาความผิดทางอาญาจงต้องลงโทษทางอาญาต่อไป
แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการทางปกครองที่นามาใช้ยังมีปัญหาหลายประการ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
เจ้าพนักงานไม่อาจสั่งให้ผู้กระทาความผิดตามที่กฎหมายได้ให้อานาจไว้ได้ เนื่องจากการกดดันจากบุคคลอื่นที่มี
อิทธิพลเหนือกว่า เช่น หากมีการกระทาความผิดที่ก่อให้ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยโรงงานที่เป็นนิติบุคคล
ซึ่งกฎหมายได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสั่งหรือประกาศปิดโรงงาน ซึ่งจะเกิดผลกระทบคือคนตกงานจานวน
มาก เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจจะถูกคนเหล่านั้นเดินประท้วงกดดันเพื่อไม่ให้ปิดโรงงานหรือเพื่อ
กดดันให้มีคาสั่งเปิดโรงงานใหม่ก็เป็นได้ หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากสาเหตุการทุจริตใน
หน้าที่ก็เป็นอีกประการหนึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นทาให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ได้ผลเท่าที่ควรและอาจจะ
ส่งผลให้การกระทาความผิดนั้น ไม่ถูกนามาดาเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
4. วิธีการเพื่อความปลอดภัย
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการนาวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา ในทางอาญาเมื่อมีการ
กระทาความผิดเกิดขึ้น สิ่งที่สังคมมีต่อการกระทาความผิด จะมีทั้งในด้านการปราบปรามและในด้านการป้องกัน
สาหรับปฏิกิริยาในด้านการปราบปรามก็คือ การลงโทษผู้กระทาความผิด ส่วนในด้านการป้องกัน ได้แก่ การบังคับใช้
วิธีการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทาผิด วิธีการเพื่อความปลอดภัยจึงถูก
กาหนดขึ้นตามสภาพที่เป็นอันตรายซึ่งบุคคลนั้นแสดงออกมาว่าน่าจะกระทาผิดขึ้นในอนาคต รัฐจึงต้องหาวิธีการมิ
ให้ความผิดที่เป็นอันตรายต่อสังคมเกิดขึ้นหรือมิให้เกิดขึ้นอีกอันเป็นการป้องกันการกระทาความผิดที่จะเกิดขึ้นใน
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อนาคต ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพบังคับ กล่าวคือ โทษเป็นสภาพบังคับที่รัฐจะบังคับใช้
แก่บุคคลภายหลังจากที่บุคคลนั้นได้กระทาความผิดแล้ว แต่วิธีการเพื่อความปลอดภัยเป็นมาตรการที่รัฐนามาใช้
ก่อนที่จะมีการกระทาความผิดหรือมีการกระทาความผิดแล้วไม่ให้กลับมากระทาผิดอีก (วินัย ล้าเลิศ, 2551)
4.1 ความหมายของวิธีการเพื่อความปลอดภัย
คาว่า “วิ ธีก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย ” ในความหมายโดยทั่ ว ไปนั้ น คื อ วิ ธีก ารต่ า งๆ ที่ บุ ค คล
สถาบันต่าง ๆ หรือรัฐ นามาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวเอกชน สถาบัน ทรัพย์สิน สังคม ในการกินอยู่ การ
ประกอบอาชีพ การคมนาคม การปกครอง การบริหาร ฯลฯ แต่วิธีการเพื่อความปลอดภัยนัยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
คือ วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามนัยความหมายทางกฎหมาย ในฐานะที่เป็นมาตรการซึ่งใช้บังคับต่อผู้กระทาผิด
หรือผู้ที่มีสภาพน่ากลัวว่าจะกระทาผิดแทนโทษหรือเป็นมาตรการที่ใช้บังคับต่อผู้กระทาผิดผนวกกับโทษ (พัฒนไชย
ยอดพยุง, 2533)
มูลเหตุที่ต้องมีวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามนัยที่จะกล่าวถึงนี้ ก็เนื่องจากการป้องกันมิให้เกิด
การกระทาผิดโดยเพ่งเล็งเฉพาะบุคคล เพราะยังมีบุคคลเฉพาะรายที่โทษไม่อาจกีดกันการกระทาของเขาได้อยู่ หรือ
โทษไม่อาจกระทาแก่บุคคลเหล่านั้นได้ เช่น คนกระทาความผิดติดนิสัย คนจรจัดไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมิได้
ประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ ผู้กระทาผิดเพราะเสพสุราเป็นอาจิณ เพราะเสพยาเสพย์ติดให้โทษ ผู้กระทาผิดโดย
อาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เด็กที่ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายคนวิกลจริต นอกจากนี้ การลงโทษ
จะทาได้ต่อเมื่อได้มี การกระทาความผิดขึ้นแล้วก่อนที่ผใู้ ดจะได้กระทาผิดขึ้นแม้จะมีพฤติการณ์น่ากลัวอันตรายแสดง
ว่าผู้นั้นจะกระทาความผิดขึ้นก็ดี ยังไม่มีทางจะลงโทษผู้นั้นได้ จึงต้องมีวิธีการเพื่ อความปลอดภัยขึ้นเพื่อป้องกันและ
ปฏิบัติต่อผู้ที่มีสภาพเป็นอันตรายต่อสังคมมิให้กระทาผิดขึ้นในอนาคต (วิธีการเพื่อความปลอดภัยซึ่งใช้บังคับต่อผู้
น่าจะก่อเหตุร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46, ต่อบุคคลผู้เป็นภัยต่อสังคมตามคาสั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 22 สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2519 การริบทรัพย์ไม่ว่าเป็นของผู้กระทาผิดและมีผู้ถูกลงโทษ
ตามคาพิพากษาหรือไม่ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32)
ดังนั้น ความหมายของวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามนัยความหมายทางกฎหมาย คือ มาตรการ
ที่รัฐใช้บังคับแก่บุคคลเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันผู้ที่มีสภาพน่ากลัวว่าจะกระทาผิดหรือ ผู้ที่มองในแง่อาชญาว่าเป็น
ผู้ที่มีสภาพเป็นอันตรายต่อสังคม มิให้กระทาผิดหรือกระทาผิดขึ้นอีก
4.2 หลักเกณฑ์วิธีการเพื่อความปลอดภัย
ในปัจจุบันมาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้น ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ตาม
ความในมาตรา 12 บัญญัติว่า “วิธีการเพื่อความปลอดภัยจะ ใช้บังคับแก่บุคคลได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ให้ใช้บังคับได้เท่านั้น...” (วินัย ล้าเลิศ , 2551) ซึ่งในหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้น ระบุไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา ตามความในมาตรา 39 บัญญัติถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัยไว้ 5 ชนิด ด้วยกัน คือ
1) กักกัน (ป.อ.มาตรา 40 ถึงมาตรา 43)
2) ห้ามเข้าเขตกาหนด (ป.อ.มาตรา 44, 45 และ 46 วรรคสอง)
3) เรียกประกันทัณฑ์บน (ป.อ.มาตรา 46, 47)
4) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล (ป.อ.มาตรา 48, 49)
5) ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง (ป.อ.มาตรา 50)
4.2.1 กักกัน ความหมายของคาว่า “กักกัน” ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 บัญ ญัติว่า
“กักกัน คือ การควบคุม ผู้กระทาความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกาหนด เพื่อป้องกันการกระทาความผิด เพื่อคัด นิสัย
และเพื่อฝึกหัดอาชีพ” ตามบทบัญญัตินี้กักกันเป็นเรื่องป้องกันสังคมให้ปลอดภัย ดังนั้น การกักกันจึงกาหนดไว้เพื่อ
ป้องกันการกระทาความผิดต่อไปอีก อันเป็นการทาให้สังคมหรือ ผู้อื่นปลอดภัยจากการกระทาของผู้นั้น เพื่อดัดนิสัย
อัน เป็ นการเปลี่ยนความเคยชินต่อการกระท าผิดให้เป็น ความเคยชินในทางที่ ถูกต้องและเหมาะสมแก่อุปนิ สัย
ทัศนคติและวิถีของผู้นั้น และเพื่อฝึกหัดอาชีพ โดยนาผู้ถูกกักกันมาฝึกหัดอาชีพ เพื่อจะได้รู้คุณประโยชน์ของการ
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ทางาน รักงานและรู้จักประกอบอาชีพเพื่อได้ใช้อาชีพเป็นประโยชน์แก่การดารงชีพ ของตนและครอบครัวภาย
หลังจากกักกันแล้ว (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2556)
4.2.2 หลักเกณฑ์การห้ามเข้าเขตกาหนด มีดังนี้
1) ต้องเป็นคดีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้กระทาความผิดนั้นโดยไม่จากัดความผิด
2) ต้ อ งมี พ ฤติ ก ารณ์ ที่ ส มควรจะสั่ ง ห้ า มเข้ า เขตก าหนด เพื่ อ ความปลอดภั ย แก่
ประชาชน
3) กาหนดเวลาห้ามเข้าไปต้องไม่เกิน 5 ปีนับจากวันพ้นโทษ
4) คาสั่งห้ามนั้นศาลต้องสั่งในคาพิพากษาที่ลงโทษ จะสั่งภายหลังที่มีคาพิพากษาแล้ว
ไม่ได้
5) ศาลมีอานาจสั่งห้ามได้เองโดยโจทก์ไม่ต้องมีคาขอให้ห้าม
4.2.3 เรียกประกันทัณฑ์บน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 ได้บัญญัติถึงเหตุที่ศาลจะ
สั่งให้ใช้ บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 2 กรณีคือ
1) ถ้าความปรากฏแก่ศาลตามข้อเสนอของพนักงานอัยการว่าผู้ใดจะก่อเหตุร้ายให้เกิด
ภยั น ตรายแก่ บุ ค คลหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น หรื อ จะกระท าการใดให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ สิ่ งแวดล้ อ มหรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
2) ในการพิจารณาความผิดใด ถ้าศาลไม่ลงโทษผู้ถูกฟ้อง แต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูก
ฟ้องน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือจะการกระทาทั้งสองกรณีนี้ถ้าเป็นการ
กระทาของบุคคลทีม่ ีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีแล้ว ศาลจะสั่งดังนี้
- สั่ งผู้ นั้ น ให้ ท าทั ณ ฑ์ บ นว่ า จะไม่ ก่ อ เหตุ ร้ า ยดั งกล่ า วตลอดเวลาที่ ศ าล
กาหนดไม่เกิน 2 ปี ถ้าผิดทัณฑ์บนยอมให้ใช้เงินตามที่ศาลกาหนดไม่เกินห้าหมื่นบาท และศาลจะสั่งให้มีประกัน
ทัณฑ์บนนั้นด้วยหรือไม่ก็ได้
- ถ้าผู้นั้นไม่ยอมทาทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้ ศาลมีอานาจสั่งกักขังผู้นั้น
จนกว่าจะยอมให้ทาทัณฑ์บนหรือหาประกันได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือมิฉะนั้นศาลจะสั่งห้าม ผู้นั้นเข้าไปในเขตกาหนด
ตามมาตรา 45 ก็ได้ โดยศาลจะสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง จะสั่งทั้งสองอย่างไม่ได้
- ถ้าผู้นั้นยอมทาทัณฑ์บนและทาผิดทัณฑ์บน ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นชาระ
เงินตามจานวนที่กาหนดไว้ในทัณฑ์บน ถ้าผู้นั้นไม่ชาระจะถูกบังคับเช่นเดียวกับ ค่าปรับตามมาตรา 29 และมาตรา
30 (ป.อ.มาตรา 47)
ข้อสังเกต การกระทาของบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 ที่ ศาลจะสั่ง
ให้ทาทัณฑ์บนได้นั้น ต้องปรากฏว่าการกระทานั้นยังไม่ถึงขึ้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
4.2.4 คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล กรณีศาลจะสั่งให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยสั่งคุมตัวไว้ใน
สถานพยาบาล มีเหตุกระทาได้ 2 กรณีคือ
1) ถ้าศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้มี จิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟันเฟือน ซึ่งไม่ต้องรับ
โทษหรือ ได้ รับ การลดโทษตามมาตรา 65 จะเป็ น การไม่ ป ลอดภั ย แก่ ป ระชาชน ศาลจะสั่ งให้ ส่ งไปคุ ม ตั ว ไว้ ใน
สถานพยาบาลก็ได้และคาสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ (ป.อ.มาตรา 48)
2) ผู้กระทาความผิดเป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษและศาล
ได้กาหนดในคาพิพากษาว่าบุคคลนั้นจะต้องไม่เสพสุรา เสพยาเสพติดให้โทษภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วัน
พ้นโทษหรือวันปล่อยตัว เพราะรอการกาหนดโทษ
4.2.5 ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 บัญญัติว่า “เมื่อ
ศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด ถ้าศาลเห็นว่าผู้นั้นกระทาความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
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หรือเนื่ องจากการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ และเห็นว่าหากผู้นั้ นประกอบอาชีพหรือ วิชาชีพนั้นต่อไปอาจจะ
กระทาความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในคาพิพากษาห้า มการ ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกาหนดเวลาไม่
เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้” ตามมาตรานี้ศาลจะสั่งห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ผู้ใดกระทาความผิดใด ๆ โดยอาศัยโอกาสหรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ
2) ศาลได้พิพากษาให้ลงโทษผู้นั้นตามความผิดนั้นแล้ว
3) ศาลเห็ น ว่ า ถ้ า ให้ ผู้ นั้ น ประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ นั้ น ต่ อ ไปอี ก อาจจะกระท า
ความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก
4) ศาลจะสั่งห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพไว้ในคาพิพากษาที่ลงโทษนั้น ก็ได้มี
กาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันพ้นโทษนั้น
5) ผู้ฝ่าฝืนคาสั่งศาลเช่นนี้ มีความผิดตามมาตรา 196 ด้วย
ตัวอย่าง เช่น การตั้งสถานพยาบาลรักษาโรคเป็นอาชีพ แต่กลับรับจ้างทาแท้ง ศาลจะพิพากษา
ให้ห้ามการประกอบอาชีพอีกตามระยะที่ศาลกาหนด หรือมีอาชีพขับรถรับจ้าง (TAXI) แต่ฉวยโอกาสขู่เข็ญชิงเอา
ทรัพย์ของผู้โดยสาร หรือมีอาชีพเป็นยามแต่รู้เห็นเป็นใจให้คนร้ายเข้ามาโจรกรรมทรัพย์ เป็นต้น เมื่อศาลพิพากษา
ให้ลงโทษ สาหรับความผิดนั้นแล้ว ศาลเห็นว่าหากผู้นั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปอีก อาจกระทาความผิด
เช่นนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในคาพิพากษาห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชี พนั้นมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน
พ้นโทษไปแล้วก็ได้ (วินัย ล้าเลิศ, 2551)
5. วิธีการเพื่อความปลอดภัยในคดีสิ่งแวดล้อม
เจตนารมณ์ของการลงโทษทางอาญาในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สาคัญ ซึ่งยังมีความแตกต่างจาก
เจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาทั่วไป ดังนั้น โทษทางอาญาในกฎหมายสิ่งแวดล้อมจึงไม่ได้มีเพื่อลงโทษผู้กระทา
ความผิดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและป้องกันมิให้ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ท าลายหรือ ได้ รับ ความเสื่อ มโทรม จึ งได้ มี ก ารน ามาตรการอื่ น มาใช้เพื่ อ คุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมด้ วย เช่ น การริ บ
ทรัพย์สิน การยึดทรัพย์ การบริการสังคม เป็นต้น แม้ว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมจะไม่ได้มีเจตนาในการลงโทษบุคคล แต่
เป็นการมุ่งคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อมีการกระทาความผิดก็ย่อมต้องมีการลงโทษและโทษที่จะลงได้นั้น ก็ต้อง
บรรลุวัตถุประสงค์ในส่วนของการยับยั้งไม่ให้มีการกระทาความผิด หรือห้ามมิให้มีการกระทาความผิดซ้าอีก การ
แก้ไขผู้กระทาความผิดและการป้องกันไม่ให้มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น อั นเป็นเครื่องมือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
วิธีหนึ่งรวมไปถึงมาตรการเสริม เช่น หลัก Command and Control จึงอาจกล่าวได้ว่าในการนามาตรการต่างๆ มา
ใช้ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้นจาเป็นต้องมีความหลากหลายและหนักเบาไปตามสถานการณ์ เพื่อให้การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากที่สุด (สายใจ อุชชิน, 2551)
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า วิธีการเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่โทษทางอาญา แต่เป็นมาตรการบังคับอีก
อย่างหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายอาญากาหนดให้มีขึ้น เพื่อป้องกันสังคมให้ปลอดภัย ฉะนั้น ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้น นิติบุคคลก็ย่อมต้องรับโทษตามที่กฏหมายกาหนด ซึ่งจะเป็นในลักษณะของ
โทษปรับหรือโทษริบทรัพย์สิน แต่เนื่องจากการกาหนดโทษปรับนั้นมีอัตราค่าปรับเท่ากับผู้กระทาความที่เป็น
บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราที่ยังถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับความเสียที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม นิติบุคคลที่ขาดจิตสานึก
ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และคิดว่าการดูแลรักษาหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็น
ต้นทุน และเป็นต้นทุนที่มีมูลค่ามาก นิติบุคคลจึงมักใช้วิธีการที่จะเสียค่าปรับเป็นโทษทางอาญาที่ได้รับจากการ
กระทาความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ธนาทร บุญโสภาคย์, 2559)
5.1 ความหมายของนิติบุคคล
บุคคลซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา และคาว่าบุคคล ยังหมายถึงกลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่ง ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิ และหน้าที่
ตามกฎหมาย เรียกว่า นิติบุคคล และบุคคล มี 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
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บุคคลธรรมดา หมายถึง คนหรือมนุษย์ปุถุชนซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น นักศึกษา ครู
อาจารย์ ผู้เขียนบทความ ผู้อ่านบทความ
นิติบุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อให้มีความสามารถ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตาม
กฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แม้ว่านิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่ก็ไม่สามารถ
กระทาการเหมือนกับบุคคลธรรมดาได้ทุกเรื่อง เนื่องจากนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลสมมติที่ไม่มี ชีวิต ร่างกาย และ
สติปัญญาเหมือนกับบุคคลธรรมดา ดังนั้น นิติบุคคลจึงต้องมี “ผู้แทนนิติบุคคล” เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และ
ความประสงค์ของนิติบุคคล
5.2 มาตรการทางอาญาที่ใช้กับนิติบุคคล
นิติบุคคลที่ต้องรับผิดทางอาญา สามารถแบ่งออกเป็นนิติบุคคลตามนิติบุคคลเอกชนและกฎหมายมหาชน
ซึ่งนิติบุคคลเอกชนนั้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและขอจดทะเบียนและได้รับอนุญาต ตามที่กฎหมายที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน บริษัท สมาคม มูลนิธิเป็นต้น โดยเกิดขึ้นจากการ
รวมกลุ่มของบุคคลเพื่อดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่ได้กาหนดหรือตกลงกันไว้ เช่น การจัดตั้ง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด เพื่อประกอบธุรกิจการค้าแสวงหา
กาไร เป็นต้น
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นโดยมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์
เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล
ถึงอย่างไรก็ตาม นิติบุคคลทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีที่มาจากกฎหมายที่แตกต่างกัน แต่นิติบุคคลทั้ง 2 ประเภท
เมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ้นต่างก็ต้องรับผิดทางอาญาเหมือนกัน เพราะไม่มีกฎหมายกาหนดให้ไม่ต้องรับผิด
ตามปกติทั่วไปแล้ว แม้นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐในลักษณะ
ต่างๆ เมื่อกระทาความผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เช่น กรณีหน่วยงานราชการปล่อยน้าเสีย หรือ
โรงพยายบาลของรัฐกระทาการฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งอธิบดีผู้อานวยการกองหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อาจจะต้องรับผิดในทางอาญา เพราะถือว่าเป็นผู้แทนของนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งในทางปฏิบัติถือกันว่าหน่วยงาน
ราชการจะไม่ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาและส่งผลให้ความรับผิดของผู้แทนเหล่านี้ตกไปด้วย อาจจะเพราะผู้ที่ฟ้องคดีก็คือ
รัฐ โดยผ่านทางอานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ในขณะเดียวกันผู้กระทาความผิดก็เป็นหน่วยงานราชการที่ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐเช่นกันทาให้เกิดเป็นมิติที่แปลก ประหลาดหากเทียบว่ารัฐคือบุคคลหนึ่งการฟ้องตัว เองจึงเป็น
เรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ อีกทั้งหากมี การลงโทษโดยการปรับเช่นเดียวกับนิติบุคคลเอกชนค่าปรับที่จ่ายไปก็จะไม่
ต่างกับกับการย้ายเงิน จากกระเป๋าซ้ายไปไว้ที่กระเป๋าขวา เพราะค่าปรับที่เสียไปก็ต้องถูกส่งกลับ มายังรัฐตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ รั ฐยังมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลสิ่งแวดล้อมโดยตรงอยู่แล้วเมื่อเกิด ความ
เสียหายอย่างใดขึ้น รัฐก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการกระทาจากผู้ใด เพียงแต่รัฐ
มีสิทธิเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ก่อให้เกิดมลภาวะนั้นได้เท่านั้น แต่หากจะไม่มีการลงโทษการกระทาที่ละเมิดต่อกฎหมาย
เลยนั้น ก็อาจจะทาให้หน่วยราชการขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มุ่งจะคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อีก
ทั้ง ราชการก็เป็นหน่วยงานใหญ่ มีหน่วยงานมากมาย หากหน่วยงานเหล่านั้นกระทาการโดยขาดจิตสานึกก่อให้เกิด
ความเสียหาย แต่ไม่ ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดูจะไม่เป็นธรรมแก่สังคมเช่นกัน (สายใจ อุชชิน, 2551. หน้า
125-126)
5.3 มาตรการบังคับทางอาญาด้านการลงโทษในคดีสิ่งแวดล้อมที่ใช้กับนิติบุคคลในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย
มาตรการบั งคั บทางอาญาด้านโทษถือเป็ น มาตรการที่ นามาใช้ ในกฎหมายสิ่งแวดล้อ มทุ กฉบั บ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการข่มขู่และยับยั้งไม่ให้มีการกระทาความผิด แต่เนื่องจากโทษที่มีอยู่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ
บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นบุคคคลตามธรรมชาติ จะสามารถรับการลงโทษประหารชีวิต จาคุก กักขัง จึงถือเป็นโทษที่มี
ความรุนแรงเพราะโทษ เหล่านั้นส่งผลต่อชีวิต ร่างกายและเสรีภาพที่เจ้าของชีวิตย่อมต้องหวงแหนมาก แม้โทษปรับ
และริบทรัพย์สินจะมีผลกระทบต่อผู้กระทาความผิดเช่นกัน แต่ก็ยังน้อยกว่าโทษที่กล่าวมา เพราะหากยังมีชีวิตและ
เสรีภาพก็ยังมีโอกาสที่จะแสวงหาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นใหม่
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แต่ในกรณี ของนิติบุ คคลนั้ นจะแตกกต่างออกไปจากบุ คคลธรรมดา เนื่องจากสภาพของนิติบุ คคลนั้ น
เป็นเพียงบุคคลที่ถูกสมมติขึ้นตามกฎหมาย จึงไม่มีชีวิตและเนื้อตัวร่างกายอย่างคนธรรมดา ทาให้ไม่อาจนาโทษที่มี
อยู่มาลงโทษแก่นิติบุคคลได้ทุกอย่าง เพราะโทษที่จะลงถูกจากัด โดยสภาพของนิติบุคคลนั้นเอง (สายใจ อุชชิน,
2551. หน้า 127)
มาตรการบังคับจากความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวทาให้ สามารถศึกษาได้จากตัวอย่าง ดังนี้
5.3.1 ในกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียมีการก าหนดโทษ
และอัตราโทษที่จะใช้แก่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแตกต่างกันโดยโทษที่จะใช้แก่บุคคลธรรมดานั้นประกอบไปด้วย
โทษจาคุกและโทษ ปรับ ส่วนนิติบุคคลจะใช้โทษปรับเพียงอย่างเดียวแต่โทษปรับสาหรับนิติบุคคลนั้นจะมีอัตราสูง
กว่าบุคคลธรรมดามาก เช่น ตามกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด (The Clean Air Act หรือ CAA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริก าที่มี การก าหนดโทษในกรณี ที่ ผู้กระท าความผิด เป็ น บุค คลธรรมดาจะต้ องถูก ปรับ สูงถึง 100,000
เหรียญสหรัฐและจาคุก 1 ปี ส่วนกรณีนิติบุคคลอาจถูกปรับถึง 500,000 เหรียญสหรัฐและอาจถูกปรับเพิ่มเป็นสอง
เท่าหากเป็นการกระท าความผิดซ้า หรือในประเทศออสเตรเลียก็ใช้อัตราโทษปรับอย่างสูงแก่นิติบุคคลเช่น กัน
ตัวอย่าง ในรัฐ New South Wales ที่กาหนดให้กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทาความผิดอาจต้องถูกลงโทษเป็นเงิน
สูงถึง 1,000,000 เหรียญออสเตรเลียส่วนบุคลธรรมดาอาจถูกจาคุก 7 ปีและโทษปรับ 250,000 เหรียญออสเตรเลีย
สาหรับข้อหาที่มีความผิดร้ายแรง ซึ่งจะเห็นได้ว่า อัตราโทษปรับสาหรับนิติบุคคลนั้นสูงกว่าบุคคลธรรมดาถึง 5 เท่า
สาหรับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา และ 4 เท่าสาหรับประเทศออสเตรเลีย
5.3.2 ในส่วนประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ก็มีการแยกโทษที่ใช้แก่นิติบุคคลออก
จากบุคคลธรรมดา เช่นเดียวกันแต่ประเทศสิงคโปร์ยังมีการนาไปใช้เฉพาะในกฎหมายว่าด้วยของเสียอันตราย หรือ
The Hazardous waste ( Control of Export, Import and Transit) Act ซึ่งได้เอาแม่แบบมาจากกฎหมายของ
ประเทศออสเตรเลีย
5.3.3 ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น ยั งไม่ มี ก ารแยกโทษที่ จ ะใช้ แ ก่ บุ ค คลธรรมดาและ
นิติบุคคลออกจากกัน ทาให้โทษที่ใช้แก่บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเป็นอย่างเดียวกัน โดยโทษที่นามาใช้นั้นประกอบ
ไปด้วยโทษจาคุก ปรับและริบทรัพย์สิน
ในกรณีโทษปรับที่นามาใช้กับนิ ติบุคคลนั้นในบาง พระราชบัญญัติอาจมีอัตรา
ค่าปรับสูงถึง 500,000 บาท ความผิดที่จะมีอัตราค่าปรับสูงเช่นนี้ก็มีน้อยมาก
ส่ ว นการริ บ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น แม้ จ ะเปิ ด โอกาสให้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์หรือ เครื่องจักรที่ใช้ในการกระทาความผิดพระราชบัญญั ตินี้กลับใช้ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น ป่าไม้หรือประมงแต่ในส่วนของผู้ก่อมลพิษที่สร้างปัญ หามลภาวะอย่างรุนแรงในรูปของการประกอบ
อุตสาหกรรมมีเพียงในส่วนของปิโตรเลียมและแร่เท่านั้นและเฉพาะบางความผิดเท่านั้นที่จะริบได้ (สายใจ อุชชิน ,
2551. หน้า 128)
6. การนาวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อม
เมื่อพิจารณาถึงโทษที่ใช้แก่นิติบุคคลตามกฎหมายไทยแล้วเห็นว่าโทษที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับ
การกระทาความผิดของนิติบุคคลเนื่องจากอัตราโทษที่ใช้นั้น ยังถือว่าต่ามาก เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
สภาพแวดล้อม สังคม และถึงแม้มีการลงโทษนิติบุคคลที่ ก่อมลพิษแล้ว ก็ไม่สามารถยังยั้งการกระทาความผิดของ
นิติบุคคลได้
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า หากนามาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ควบคุมไปด้สยพร้อมกับการ
ลงโทษ หรือบังคับใช้มาตรการก่อนมีความผิดเกินขึ้นจะเป็นการดี ทั้งนี้ วิธีการเพื่อความปลอดภัยสามารถนาไปใช้ได้
กับการกระทาความผิดอาญาได้ทุกประเภท แต่มีข้อจากัดบางอย่างเกี่ยวกับการนาไปใช้แก่นิติบุคคล โดยสภาพแล้ว
วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่จะนามาใช้แก่นิติบุคคลได้นั้น คงจะนามีเพียง 1) การห้ามประกอบอาชีพบางอย่างและ
2) การเรียกประกันทัณฑ์บนเท่านั้น
6.1 การห้ า มประกอบอาชี พ บางอย่ า งนั้ น เมื่ อ น ามาใช้ กั บ นิ ติ บุ ค คลที่ ก ระท าความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีผลอาจจะทาให้นิติบุคคลนั้นถูกยกเลิก
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ใบอนุญาตประกอบกิจการตลอดไปหรือการยกเลิกชั่วคราวตามระยะเวลาที่ศาลกาหนดก็ได้ หรืออาจจะถูกห้ามมิให้
เข้าเขตพื้นที่ที่ประกอบการได้อีกซึ่งตามมาตรการดังกล่าวมา จะช่วยให้ลดการกระทาความซ้าขึ้นอีก กล่าวคือ ทาให้
นิติบุคคลเกิดความเข็ดหลาบได้มากกว่าการยอมรับเสียค่าปรับ อีกทั้ง มาตรการนี้ยังก่อเกิดการป้องกันและควบคุม
มลพิษในสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการฟื้ นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายให้กลับมา อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด
ซึ่งผลดีของการบัญญัติไว้เช่นนี้ วิเคราะห์ได้ว่าการบัญญัติไว้ในวิธีการเพื่อความปลอดภัยทาให้ไม่ต้องมีการบัญญัติใน
เรื่องของการดาเนินกิจการอีกก็ได้ แต่สิ่งสาคัญก็คือการที่ศาลจะใช้อ านาจในส่วนของวิธีการเพื่อความปลอดภัยนี้
หรือไม่เท่านั้น
6.2 การเรียกประกันทัณฑ์ วิธีการเพื่อความปลอดภัยในส่วนของการเรียกประกันทัณฑ์บนและ
การห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง ยังมีความเหมาะสมกับการนามาใช้แก่นิติบุคคลในคดีสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการ
ประกันทัณฑ์บนนั้น ยังไม่จาเป็นต้องมีการกระทาความผิดเกิดขึ้น เพียงแต่จะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคล
หรือ ทรัพ ย์สิน ของผู้อื่ น หรือ จะกระท าการใดให้ เกิด ความเสียหายแก่สิ่ งแวดล้อมและทรัพ ยากรธรรมชาติต าม
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ศาลก็สั่งให้ผู้นั้นทาประกันทัณฑ์บนโดยกาหนดจานวนเงินไม่
เกินห้าหมื่นบาท ว่าผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือจะไม่กระทาความผิดดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ศาลกาหนดและจะสั่ง
ให้มีประกันหรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้ การเรียกประกันทัณฑ์บนดังกล่าว ย่อมทาให้ผู้ที่จะกระทาความผิดไม่กล้ากระทาความผิดได้ในระดับ
หนึ่ง ซึ่งถือว่าการบัญญัติไว้เช่นนี้มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี จุ ด มุ่ งหมายน าเสนอหลั ก คิ ด ของวงจรเดมมิ่ ง หรื อ PDCA อี ก มิ ติ ห นึ่ ง ซึ่ งสามารถขยาย
ขอบเขตของการศึกษาและฐานความคิด ที่อาจพิจารณาได้หลายมุมมอง โดยการนามาเชื่อมโยงและปรับใช้กับ
การศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การอธิบายทฤษฎีที่มีความสอดคล้องตรงกับ สถานการณ์ปัจจุบัน มาเป็น
กรอบการวิเคราะห์สู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตามแนวทางศึกษาทั้งเชิง
ทฤษฎีและวิชาการ อาทิ ในรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ประชาสังคม การวางแผนและการบริหาร
โครงการภาครัฐ การประเมินผลโครงการภาครัฐ ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติในการลงพื้นที่
ศึกษาและการปฏิบัติงานโครงการเพื่อพัฒ นาท้องถิ่นร่วมกับ ภาคประชาสังคม ชุมชนระดับ ท้ องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลจากการศึกษานอกจากสอดรับกับเชิงทฤษฎีแล้ว องค์ความรู้ที่ได้สามารถพัฒนาการเรียน
การสอน เป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม การเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในศตวรรษที่ 21 อันเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้ เกิดประโยชน์และคุณค่าสาหรับ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนา เช่น กระบวนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน
คาสาคัญ : การประยุกต์ / รัฐประศาสนศาสตร์
Abstract
This article aims to present the concept of the Deming Cycle or PDCA, another
dimension that can broaden the scope of education and thought. That may be considered
multiple views. By linking and adapt to the study of public administration. Describe the theory
that is consistent with the current situation. It is a framework for analyzing learning processes
together with projects and activities in order to follow both theoretical and theoretical
approaches, such as in the fields of public policy and civil society planning, planning and
government project management. Evaluation of government projects Knowledge of political
economy. Practical training in area study and implementation of local development projects with
civil society. Local community and local government organizations. The results of the study, in
addition to the theoretical. The knowledge that can develop the teaching. It is the integration of
teaching, research, local academic services and arts and culture. 21st-century teaching and
learning as a means of learning. Benefit and value for problem analysis and development. The
process of understanding the problems and needs of the community.
Keywords: Application / Public Administration
บทนา
บทความนี้ให้ความสาคัญกับผู้เรียน หรือผู้สนใจ เพื่อให้ตระหนักถึงการนาแนวคิดของวงจรเดมมิ่งหรือ
PDCA มาเป็นกรอบศึกษาจากสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการต่อยอดของ
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในมุมมองของรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนามาปรับ
กับการบริหารสมัยใหม่และหน่วยงานหลายฝ่าย โดยใช้กับการปฏิบัติงานให้ตรงตามปัญหาและความต้องการของ
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ท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา โดยผู้สอนบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม
ประกอบกับการพิจารณาหลักสูตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในเชิงวิชาการแล้ว (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
อาทิ วิธีก ารวิท ยาของเศรษฐศาสตร์ก ารเมื องในการศึก ษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ
แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์ น โยบายในการศึก ษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปั จจัย และผู้ก ระทาทาง
เศรษฐกิจการเมืองที่มีต่อการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย ตลอดจนการลง
พื้นที่ปฏิบัติเพื่อศึกษาร่วมกับนักศึกษาในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และหลักคิดของวงจรเดมมิ่ง ย่อมช่วยส่งเสริม
และต่ อ ยอดทางความคิ ด ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น อี ก ทางหนึ่ ง นอกจากนั้ น การศึ ก ษาโดยการปฏิ บั ติ (Activity-Base
learning) นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ไม่ ใช่ รั บ ถ่ า ยทอดความรู้ ผ นวกด้ ว ยการไตร่ ต รองสะท้ อ นความคิ ด
(reflection) และนักศึกษาอาจได้ค่าตอบแทน (วิจารณ์ พานิช, 2561) กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ของ
เครือข่ายองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะสาหรับ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ว่า ระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ทักษะสาหรับ ศตวรรษที่ 21 ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจ าเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ที่ เกื้ อ หนุ น ระบบเหล่ า นี้ อาทิ (1) ด้ า นมาตรฐาน
(Standards) เน้นการสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการระหว่างสาขาวิชาหลัก ความเข้าใจในเชิงลึก
มากกว่าความรู้แ บบผิวเผิน ได้สั มผัส กับ ข้อมู ลที่ เป็น จริง ทั้ งจากในสถานศึ กษา การท างาน และการดารงชี วิต
ประจาวัน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหา (2) ด้านการประเมิน (Assessment) ใช้การประเมินผลการเรียนรู้
แบบย่อย และผลสรุปจากการปฏิบัติของผู้เรียนโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนแบบสหสาขาวิชา (3) ด้านเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนใช้ทักษะบูรณาการข้ามสาระเนื้อหาและสร้างระบบการเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐานและส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้จากชุมชน (4) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) ใช้วิธีการสอนอย่าง
สมดุลระหว่างการสอนโดยตรงกับการเรียนการสอบแบบโครงการ (Project-oriented Teaching) ต่อการพัฒนา
ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา การคิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณ และทั กษะ ครูผู้ ส อนเพื่ อ พั ฒ นารูป แบบการเรีย นการสอนที่
เหมาะสม กระตุ้นการแบ่งปันความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติทั้งโดยการใช้การสนทนาโดยตรงและการสอนแบบอื่นๆ
(5) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environments) สร้างกระบวนการเรียนรู้การสนับสนุนจากบุคคล
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะช่วยสนับสนุนการสอนช่วยให้นักการศึกษาได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดหรือแนว
ปฏิบัติที่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสัมพันธ์กับบริบทที่เป็นจริงของโลก เช่น ผ่านการเรียนการสอนแบบ โครงการ หรือ
ประสบการณ์) ให้โอกาสผู้เรียนเข้าถึงบุคคล และสนับสนุ นให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557) การใช้วิธีการตีความหมายในการวิเคราะห์ที่จะออกมา
เป็นรูปของภาษา โดยมองกระบวนการทางสังคมเป็นการใช้ภาษาซึ่งตรงข้ามกับหลักปฎิฐานนิยม วิธีการวิเคราะห์
แบบตีความหมายนี้ต้องใช้การสื่อสารที่เจอกันตัวต่อตัวหรือเรียกว่า วาทกรรมของแท้ เหมือนกับการโต้วาที วิธีการนี้
ต้องใช้ความจริง คาพูดแสดงความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา และสร้างการ
มีส่วนร่วม รวมทั้งความสามารถในการรับฟัง เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยแบบธรรมาภิบาล และจะนาไปสู่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษานี้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในศตวรรษที่ 21
(ทัศนา แขมมณี, 2547) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การเรียน การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ การประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและมีความสุข สาหรับการอธิบาย
เรื่องการปรับใช้นั้น ผู้เขียนเห็นว่าต้องความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในขอบข่ายที่ต่างฝ่ายเข้าใจว่า
กาลังพูดและศึกษาเรื่องเดียวกัน เมื่อกล่าวถึงวงจรเดมมิ่งแล้ว ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ทาการตกลงกันให้เข้าใจให้เป็นที่
แน่นอนว่ามาตรฐานนั้นคืออะไรในระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้ ทาให้อธิบายเข้าใจคนละทิศทาง
การศึกษานี้มีความจาเป็นต้องเปิดใจโดยตระหนักถึงข้อตกลงร่วมกันกับหลักของวงจรเดมมิ่ง ตามข้อตกลงเบื้องต้น
และยอมรับทั่วไป ผู้เขียนจึงต้องตกลงกับผู้อ่านเบื้องต้นว่าการทาวงจรเดมมิ่ง หากในวงรอบแรกยังไม่เกิดผลลัพธ์ใด
เช่น ไม่สามารถทาให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ไม่เกิดความตระหนักในวัตถุประสงค์ที่ให้ศึกษา การไม่เกิดกลุ่ม
แกนนา ไม่สามารถตกลงกติกากับชุมชน การทา PDCA จาเป็นต้องทาหลายวงรอบเพื่ อติดตามผลลัพธ์จากการ
ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่อไป
1. การวิเคราะห์ผ่านความคิดและทฤษฎีเชิงสหวิทยาการ
วงจร PDCA มาจากคาภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ซึ่งตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง ไดแก่ (1) PPlan คือวางแผน โดยการกาหนดวัตถุประสงคและตั้งเป้าหมาย กาหนดขั้นตอนวิธีการและระยะเวลา การจัดสรร
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ทรัพยากรที่จาเปนทั้งบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ (2) D-Do หมายถึง ปฏิบัติ โดยการทาความเขาใจและมือปฏิบัติ
ตามแผน (3) C-Check ตรวจสอบ เพื่อติดตามความก้าวหนาและพิจารณาผลสาเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน (4) AAct การดาเนินการใหเหมาะสม หากการปฏิบัติเปนที่พอใจ จัดใหเปนมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตอไป
หากการปฏิบัติมีขอควรปรับปรุง ใหกาหนดวิธีการปรับปรุงตอไปใน PDCA หากเราทากิจกรรมเรื่องเล็กๆ กิจกรรม
แตละอยาง เราใชเพียง PDCA ธรรมดา แตบางครั้งขั้นตอนตางๆ ไมสามารถแยก PDCA ออกจากกันไดเด็ดขาด
หรือกรณีการรับผิดชอบงานในขอบเขตกวาง ใชเวลาการทางานที่ยาวนาน เราพบวาใน PDCA ตองมี pdca อีก
เรียกงาย ๆ วาใน PDCA ใหญ่ ตองมี pdca ยอยเพือ่ ใหงานสาเร็จ การนา PDCA ไปใช PDCA เริ่มจาก การนาวงจร
PDCA ไปใชทาใหผูปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีช วยปองกันปญหาที่ไมควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการ
ทางาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกินพอดีลดความสูญเสียในรูปแบบตาง ๆ จากนั้นให้มีการทางานที่มีการ
ตรวจสอบเปนระยะ ทาใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแกไขปญหาไดอยาง รวดเร็วกอนที่จะเกิดปัญหาอื่นๆ
ตามมา และทาการตรวจสอบที่นาไปสู การแกไขปรับปรุง ทาใหปญหาที่เกิดขึ้นแลวไมเกิดซ้าหรือลดความรุนแรง
ของปญหา เปนการนาความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน PDCA เพื่อแก้ปญหา ถาเราประสบกับสิ่งที่ไมเหมาะสม
ไมมีประสิทธิภาพ ไมประหยัด เราควรแกปญหา การใช PDCA เพื่อการแกปญหา ไดแก การทา PDCA คือ ตรวจ
สอบกอนวามีอะไรที่เปนปญหา เมื่อหาปญหาไดก็นามาวางแผนเพื่อดาเนินการตามวงจร PDCA ตอไป PDCA เพื่อ
ปรับปรุง PDCA เพื่อการปรับปรุง คือไมตองรอใหเกิดปญหา แตเราตองเสาะแสวงหาสิ่งตางๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม
อยูเสมอ เมื่อเราคิดวาจะปรับปรุงอะไร ใหใชวงจร PDCA ในการปรับปรุง (สุธาสินี โพธิ์จันทร์, สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ, 2559) http://youth.ftpi.or.th
การใช้วงจร PDCA ที่ต้องทาหลายวงรอบ เพื่อติดตามผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการและกิจกรรม หากใน
วงรอบแรกยังไม่เกิดผลลัพธ์ใด ผลการประเมินรอบแรกจะทาให้เกิดการออแบบปรับปรุงการดาเนินการในวงรอบ
ต่อไป หรือ PDCA วงรอบที่ สองที่ สามตามมา เพื่อ ติดตามและปรับ ปรุงหรือพั ฒ นาไปจนกว่าจะบรรลุสู่ ผลลัพ ธ์
เป้าหมายที่กาหนดไว้ เช่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ยังไม่เกิดการตระหนัก

ภาพที่ 1: วงจรการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
(ที่มา: สสส. ชุดการเรียนรู้การติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสาหรับหน่วยจัดการ)
2. การประยุกต์: การนาไปปฏิบัติในโครงการและกิจกรรมต่างๆ
พิจารณาจากการวิเคราะห์ความเกี่ยวโยงจากการศึกษาที่หลากหลายแนวทางอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของมนุษย์ การนาแนวคิดปรัชญานวยุคมาใช้ในการยอมรับและการรับฟังความคิดเห็น
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ของผู้อื่ นเพื่ อสร้างเครือข่ าย ส่งเสริมภาคประชาสั งคมและการแก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ ให้ ท้ องถิ่น เท่าที่ จะกระท าได้
(รัษฎากร วินิจกุล, 2559) จนนาไปสู่การต่อยอดด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับวิชา
นโยบายสาธารณะและการวางแผน ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม การวางแผนและการบริหารโครงการภาครัฐ
การประเมินผลโครงการภาครัฐ เริ่มต้นจากการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมกับนักศึกษา การน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น การศึกษาทาให้เราทราบถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นผ่านมุมมองแบบองค์
รวม การให้ความสาคัญในเรื่องความรวดเร็วที่ไม่ใช่เร่งรีบแต่รู้จักการปรับตัว การประหยัดค่าใช้จ่ายและการลงทุน
การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว การปลูกป่าร่วมกับชาวบ้านพื้นถิ่น ทาให้ทราบถึง
การดารงชีวิตตามแบบวิถีของชาวบ้าน ความมีน้าใจ การมีจิตสาธารณะ ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน โดยไม่ต้องคานึง
ขั้นตอนที่เป็นทางการ สิ่งที่ได้ทาให้เห็นภาพรวมหลายมิติ เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการที่ดี
ในงานโครงการประชุมวิชาการรัดนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และพลังงาน ครั้งที่ 8
วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา (รัษฎากร วินิจกุล , 2560) สรุปไว้ดังนี้ 1.
พระราชดาริ เป็ นสิ่งสาคัญ ลาดับแรกในการวิเคราะห์โครงการ พิ จารณาเกี่ย วกับความถูกต้อง ครบถ้วน ความ
สมบูรณ์ของพระราชดาริ 2. สาระสาคัญของพระราชดาริ พิจารณาโครงการ กิจกรรมที่เสนอเกี่ยวกับการสนอง
พระราชดาริ 3. สภาพพื้นที่โครงการ พิจารณาข้อเท็จจริงของพื้นที่จะดาเนินโครงการ ในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม ในพื้นที่จะดาเนินงานโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับโครงการหรือกิจกรรมตามแนวพระราชดาริที่จะดาเนินงาน 4.
ความครบถ้วนขององค์ประกอบสาคัญของโครงการ 5. การวิเคราะห์ความพร้อม ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ได้ แก่ ที่ ตั้ งโครงการ การคมนาคม สิ่ งอานวยความสะดวกและสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ความพร้อ มและความ
เหมาะสมด้านเทคนิค โครงการศึกษาทดลองวิจัย โครงการพัฒนา โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ความพร้อมของ
ชุมชนและประชาชน 6. การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ จะมุ่งประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต (Output) เป็นลาดับแรก
การท างบประมาณเน้ นประโยชน์ ที่ได้ รับ จากผลลั พธ์ (Outcome) เป็น หลั ก พิจารณาความคุ้ มค่าในการลงทุ น
ดาเนินงานและการพิจารณา “ผลกระทบ” (Impact) จากการดาเนินโครงการ ได้แก่ จานวนหมู่บ้าน ชุมชน ผู้ที่
ได้รับประโยชน์ จานวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ฯลฯ และผลลัพธ์ (Outcome) จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
ที่นาความรู้ไปประกอบอาชีพ 7. สาระสาคั ญอื่นประกอบการวิเคราะห์ เช่น แนวทางปฏิบัติในการเสนอโครงการ
การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการ และแนวทางปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวกับงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งที่ ระบุ ไว้แ ต่ ล ะเรื่อ ง จากการศึ ก ษาตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ มี ดั งนี้ 1. การก าหนดโครงการ (Project Identification) เป็ น ขั้ น ตอนแรกของวงจรการวางแผน
โครงการ 2.การจัดเตรียมโครงการ (Project Preparation) เป็นขั้นตอนที่ที่ผู้จัดทาโครงการของหน่วยงานเป็นผู้
ก าหนดโครงร่ า งโครงการ คื อ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการและก าหนดแนวทางด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และจัดทารายงานการศึกษาความเป็นไป
ได้ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ดา้ นต่างๆ ว่าใครจะทาอะไร ทาเมื่อไร ทาอย่างไร รวมถึงการดาเนินงานและค่าใช้จ่าย 3.
การประเมินค่าและอนุมัติโครงการ (Project Appraisal and Approval) จะมองเป้าหมายสุดท้ายของโครงการ
(Common Goal) ที่ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชน สังคมหรือประเทศชาติ อาจไม่มีกฎเกณฑ์ ตายตัว 4. การน า
โครงการไปปฏิบัติ (Project Implementation) 5. การควบคุมและติดตามผลโครงการ (Project Control and
Monitor) 6. การปิดโครงการ
สาหรับในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น เศรษฐศาสตร์สาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ โดยนักศึกษานาเสนอ
แนวคิดโครงการ อาทิ โครงการพัฒ นาโรงเรียนบ้านหนองหญ้ ามุ้ง ตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง เป็ น กิ จกรรมของนั กศึ ก ษาโปรแกรมวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ เช่น กิ จกรรมมอบเมล็ ด พั น ธุ์ อุ ป กรณ์
การเกษตร ปลูกพืชผักให้กับโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ตาบลวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ถือโอกาสดี
นานศ.เรียนรู้ให้เห็นตัวอย่างเทียบอิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง เช่น นอกจากนี้ในการลงพื้นที่ศึกษา การประเมินผล
โครงการ “คืนต้นไม้สู่ป่าใหญ่ ตามรอยพ่อ” บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร จากคากล่าวของทหารที่ร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 “ 0830-1000 หมู่
รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 อาเภอคลองลาน กกล.รส.จว.กพ. ร่วมกับอาจารย์ ดร.รัษฎากร วินิจกุล นักศึกษา
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พร้อม
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ชาวบ้านบ้านกะเหรี่ยงน้าตก หมู่ 18 ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน ร่วมกันปลูกป่า “โครงการคืนต้นไม้สู่
ป่าใหญ่ตามรอยพ่อ” โดยมีนายสุรชัย โภคมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นประธาน ผลการปฏิบัติได้ปลูก
ต้นไม้ จานวน 150 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกะเหรี่ยงน้าตกและ 1000-1200 หมู่ รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 อาเภอคลอง
ลาน กกล.รส.จว.กพ. ได้นาอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการลดต้นทุน การลงแขกเกี่ยว
ข้าวบนพื้นที่ดินปลูกข้าวของนายดอกรัก เกษตรกรชาวนา ณ บ้านทะเลพั ฒนา หมู่ 10 ตาบลคลองลานพั ฒนา
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ผลการปฏิบัติได้เกี่ยวข้าวบนพื้นที่ได้ จานวน 1 ไร่ คงเหลือ 1 ไร่ ”กิจกรรม
ลงทะเบียนร่วมมือปลูกป่า นักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์และทหารลงแขกเกี่ยวข้าวให้ชาวบ้านที่
เดือดร้อนจากน้าท่วมนาข้าว (รัษฎากร วินิจกุล, 2559)
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเกษตร การทาแปลงเตรียมดินปลูก
ผักการปลูกผัก ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ต.วังทองเมือง จ.กาแพงเพชร
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 การวางแผนโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อน้อง กิจกรรมการขอรับบริจาค
โครงการพัฒนาโรงอาหารโรงเรียนบ้านยะโม่คี อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
จากโครงการและกิ จ กรรมข้ า งต้ น ในเชิ งด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ นั้ น เป็ น การวิ เคราะห์ ท ฤษฎี ใ น
เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ ที่สามารถนาแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ตามแบบสหวิทยา
แนวคิดเล็งเห็นความสาคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงทฤษฎี จากคุณค่าของเศรษฐศาสตร์การเมืองในประเทศ
ไทย เศรษฐศาสตร์ก ารเมือ งช่ว ยท าให้ ผู้ ค นมองปรากฏการณ์ ในสั งคมเป็ น ระบบ เป็ น โครงสร้าง ทั้ งทรัพ ยากร
เทคโนโลยี รัฐและวัฒนธรรม ประกอบรวมเป็นระบบสังคมเศรษฐกิจ ไม่แยกเรื่องเศรษฐกิจออกมาจากสังคม....”
(ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2556) โดยแนวทางศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง ประกอบด้วย แนวทางศึกษา และแนวคิด
พื้นฐาน ทั้งสองแนวทางดังกล่าวนี้ใช้วิธีวิเคราะห์ โดยจาแนกได้อีกสองหลักการ หลักการแรก การศึกษาพฤติกรรม
และจิตสานึกของท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ ประกอบด้วยวิชา สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา ภูมิศาสตร์ ในส่วนหลักการ
ที่สอง ให้ความสาคัญเน้นเชิงระบบแบบสหวิทยาการ เช่น สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง นโยบายสาธารณะ
นิ เวศวิท ยาสุ ขภาพ ฯลฯ (โกวิท ย์ พวงงาม , 2553) รายละเอีย ดในรายวิ ชาเศรษฐศาสตร์ก ารเมื องมี ดั งนี้ (1)
เศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะ (2) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ศึกษาแนวคิดพื้นฐานปรัชญา กระบวน
ทัศน์และวิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง
ส่วนสานักคิดหลักเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สานักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรี
นิยม เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ และวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น ทุนนิยมสมัยใหม่ อานาจความรู้และ
ชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม (3) ทฤษฎีพัฒนาและสิ่งแวดล้อม ศึกษาปัญหาพื้นฐานของ
ประเทศที่กาลังพัฒนา สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ไม่ยั่งยื น ความยากจน ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ธรรมาภิบาลทาง
สิ่งแวดล้อม (4) การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์ชุมชน ศึกษาการเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์
การเมืองว่าด้วยชุมชนกับเศรษฐศาสตร์ชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน พบปัญหาสาคัญ เช่น
ทุนสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอานาจของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การขับเคลื่อนสิทธิชุมชน สิทธิทากิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5) เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ การศึกษาความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีกระจาย
ผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และการวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
บนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และ (6) การวิเคราะห์ตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ เช่น ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ของ
George H. Frederickson ที่ ท าให้ เศรษฐศาสตร์ก ารเมื อ งเชิงรัฐ ประศาสนศาสตร์ต้ อ งผ่ านแนวคิ ด สมั ย ใหม่ สู่
เศรษฐศาสตร์การเมืองผ่านมุมมองทฤษฎีหลังสมัยใหม่หรือแนวใหม่ ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อานาจ โดยการยกระดับแนวความคิด การประยุกต์และสังเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เข้าใจ
บริบทระบบสถาบันทางการเมือง ที่สะท้อนภาพพัฒนาการทางการเมือง เป็นการพิจารณาว่าประเทศที่มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมว่าต้องคานึงปัจจัยอะไร การนาหลักเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์เข้าด้วยกัน เป็น
การได้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในพื้นที่นโยบายแบบมุมมองใหม่ ประเด็นปัญหา
ที่ซับซ้อนในการออกแบบนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและนานโยบายไปปฏิบัติได้ตอบสนองต่อประเด็นปัญหา
สาธารณะดียิ่งขึ้ น (พั ชรี สิ โรรส, 2557) อย่างไรก็ต าม แนวคิ ดการยกระดับ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิ บั ติ
รัฐธรรมนูญกับการรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย เศรษฐศาสตร์การเมืองสาหรับการบริหารและจัดการสาธารณะ
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สมัยใหม่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ไม่ได้มุ่งแนวคิดการบริหารแบบเดิมที่มีลักษณะเคร่งครัด แต่มีจุดเน้นไร้รูปแบบอย่าง
ชัดเจน ไม่เน้นสายการบังคับบัญชา การมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ เป็นต้น ย่อมเห็นได้ว่าทฤษฎีหลังสมัยใหม่
แตกต่างจากแนวคิดสมัยใหม่สิ้นเชิง พิจารณาแนวคิดแบบยุคหลังสมัยใหม่ ดังเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
กระจายอานาจ พิจารณาจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม โดยทาให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นและเต็มใจเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดรับกับการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารและการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมองเห็นภาพและแนวทางพัฒนาองค์กร ผู้นาต้องน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร โดยผสมผสานกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีบนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดเป็นแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินกิจการขององค์กรมีความสมดุลและมั่นคง การศึกษาเป็นการสังเคราะห์ให้เห็นถึง
ความส าคั ญ ของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ที่ น อกเหนื อ จากภาพรวมของโครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริและการเผยแพร่แนวพระราชดาริ ความสาคัญของการทางานร่วมกัน การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชนให้ความร่วมมือ ทาให้ดาเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (อนุรักษ์
วัฒนะถาวรวงศ์, 2560)
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้เขียนได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มและที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม
สุขภาพโครงการขนาดเล็กของจังหวัดกาแพงเพชร อาทิ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการผักครัวเรือน
โครงการผักโรงเรียน โครงการปลอดแอลกอฮอล์ จัดการจุดเสี่ยง จัด การขยะ และโครงการทั่วไปในพื้นที่ชุมชน
จังหวัดกาแพงเพชร ณ บ้านดินริมคลองรีสอร์ท - สวนเกษตรลุงฮุย ปรากฏตามภาพที่ 2
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมที ม Node ก าแพงเพชร เพื่ อติดตามผลลัพ ธ์
โครงการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพชุ ม ชน โดยที ม ประเมิ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ทั้งนี้โครงสร้างของทีม Node กาแพงเพชร ต้องประกอบด้วยหัวหน้า Node หัวหน้าปฏิบัติการลงพื้นที่
เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชีการเงิน หัวหน้าทีมบริหารจัดการสานักงาน ซึ่งแต่ละส่วนในแต่ละผ่ายจะมีการแบ่งงานและรับ
ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2: การวางแผนโครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น
โครงการผู้สูงอายุ โครงการผักครัวเรือน โครงการผักโครงการโรงเรียน โครงการปลอดแอลกอฮอล์ จัดการจุดเสี่ยง
จัดการขยะ และโครงการทั่วไปในพื้นที่ชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร ณ บ้านดินริมคลองรีสอร์ท-สวนเกษตรลุงฮุย วันที่
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ภาพที่ 3: การประชุมทีม Node กาแพงเพชร เพื่อติดตามผลลัพธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยทีมประเมินจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร วันที่ 30 กันยายน 2561
วันที่ 18–19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ อาจารย์ดร.รัษฎากร วินิจกุล อาจารย์ศุภฤทธิ์
ธาราทิพย์นารา และบุคคลที่มีจิตอาสาอีกท่าน นายแพทย์วิริยะ กัลปพฤกษ์และนายฤทธิไกร วินิจกุล ได้นาแกนนา
นักศึ กษา จานวน 38 คน มาจั ดกิจกรรม “ค่ ายอาสา เพื่ อพั ฒ นาแกนนานั กศึกษา” ที่แ ม่มอก ลาปาง โดยร่วม
กิจกรรมเพื่อชุมชนแม่มอก ผ่านมุมมองเมืองเรียบเรียงโดย ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์: ตอนที่ 23 และ 24 “เพ่งไทย ด้วย
ใจอาสา” ปัญญาปฏิบัติที่ ม.ราชภัฎ มิควรมองเบา” “...มองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็น
เสาหลั ก ส าคั ญ ของสถาบั น กล่ อ มเกลาทางสั งคมที่ จ ะผลิ ต “จิ ต อาสาเพื่ อ พั ฒ นาบ้ า นเมื อ ง” ที่ เป็ น “จิ ต อาสา
พระราชทาน” จากพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่พสกนิกรรักและเทิดทูนยิ่ง ความเป็น “จิตอาสา” ที่เริ่มต้น
“ความรู้สึกสู่การรู้แจ้ ง” สามารถฝึกฝน “ลองทา” ให้เกิด “ปัญญาปฏิบั ติ” สร้างพลัง “แกนนาจิตอาสา” สู่การ
พัฒนาท้องถิ่นพัฒนาบ้านเมือง สร้างคนดีหล่อหลอมกล่อมเกลาให้นักศึกษาเป็น “พลเมืองมือ อาชีพจิตอาสา” ได้
สร้างกระบวนการ “ลองทา” เพื่อพัฒนาจิตใจแกนนานักศึกษา ด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านเมือง ผ่านเรื่องเล่า
สัมผัสบรรยากาศ ความเขียวขจีของธรรมชาติ จนรู้สึกได้ด้วยลมหายใจ ทีมงาน EMUNI คือคนรุ่นใหม่ ที่พยายามให้
น้องๆ จิตอาสาให้ระลึกถึงและหวนกลับมาอีกครั้ง ที่พิสูจน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เห็นผ่านความจริงที่ไม่ได้เสแสร้ง
เกือบทุกคนเป็น “แกนนา” ที่ต่างบทบาทต่างหน้าที่ต่างวิถีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างกันทุกคน “ใจอาสา” หรือ “จิตอาสา”
ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือคือพัฒ นาท้องถิ่น ด้วยตัวของนักศึกษา ”จึงเป็นบ่อเกิด “ปัญ ญาปฏิบัติ ” สู่การพัฒ นา
ท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยา เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้า เริ่มต้นที่นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ มิควรมองเบา ละเลย เพิกเฉยไม่ให้
ความส าคั ญ กั บ การจะสร้างปัญ ญาปฏิ บั ติด้ วยค่ายอาสาให้ กับ นัก ศึก ษา ซึ่งเป็ นคุ ณ สมบั ติ ของคนที่ คิด ท าดี เพื่ อ
สาธารณะ เพื่อแผ่นดิน ควรเกิดขึ้นในจิตใจ ของ “ครู” ของ “อาจารย์”ก่อนเป็นลาดับแรก โดยเฉพาะในระดับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่มีอานาจดัดสินใจของมหาวิทยาลัย เพราะหากว่าผู้บริหารไม่มีความเป็น “จิตอาสา” ในหัวใจ หรือ
มีไม่มากพอ ไม่มีความเป็น “แกนนา” ในหัวใจ หรือมีไม่มากพอ ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ หลวงที่จะสร้าง “ปัญ ญา
ปฏิบัติ” ให้เกิดกับมวลหมู่นักศึกษาที่สามารถกระทาได้ด้วยกิจกรรม “ค่ายอาสา” ให้เกิดขึ้นได้จริง
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ภาพที่ 4: การร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าระหว่างนักศึกษาและชุมชน “ค่ายอาสา เพื่อพัฒนาแกนนานักศึกษา”
ณ บ้านแม่มอก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
บทสรุป
การศึ ก ษา PDCA หรือ วงจรเดมมิ่ ง นอกจากการแก้ ปั ญ หาของการพั ฒ นาแล้ ว สิ่ งส าคั ญ ที่ ต้ อ งค านึ ง
ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน (2) การพัฒนาต้องมีความต่อเนื่อง
(3) การวางแผนอย่างรอบคอบ และ (4) ความสุขที่สอดแทรกในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแนว
ทางการส่งเสริมการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่ศึกษาข้างต้น ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์สาหรับ
นาปรับใช้ได้ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการประยุกต์กับแนวความคิดต่าง ๆ แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ผลการจากการศึกษาเบื้องต้นพัฒนามาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน และแนวทางการพัฒนา
ร่วมกันเชิงสหวิทยาการ ทั้งนี้การประยุกต์ด้านวิจัยเป็ นการบูรณาการแบบมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ แสดงให้ทราบเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ความสาคัญของการมี
ส่วนร่วมจากผู้เรียนให้เข้ากับทุกภาคส่วนของสังคม การผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะและการสร้างจิตสานึก
พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกันด้วยการให้ความรู้ การบริการวิช าการในการ
พัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือเชิงประจักษ์ ตามข้อเท็จ
จากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ความเหมาะสมของบริบท สามารถขยายประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางเศรษฐศาสตร์บน
พื้นฐานวัฒนธรรมและเสนอวิธีการเพื่อให้ท้องถิ่นพัฒนาแนวทางพึงปรารถนา การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทุก
สถานการณ์ ค้นพบสาระสาคัญ องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และลงมือปฏิบัตจิ ริง ทักษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความสาคัญของการเรียนรู้ การส่งเสริมกระบวนการคิด
ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิดหลายลักษณะ การคิดและแก้ปัญหาเป็นด้วยความสร้างสรรค์ เหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดงาน วางเป้าหมายร่วมกัน และมีโอกาสเลือกทางาน
หรือศึกษาค้นคว้าด้วยความกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและสามารถประยุกต์ความรู้นาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริง กิจกรรมที่ผู้สอนให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน ผู้สอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น มากกว่าแข่งขัน
ระหว่างกันโดยมีความเชื่อมั่นผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ กิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่
ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้าใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ และ
การทางานอย่างเป็นกระบวนการ การทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุขจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ เช่น ประโยชน์เชิงความคิด ดังเรื่องการเกี่ยวข้าว เราถูกปลูกฝังว่าข้าวคือพืช
เศรษฐกิจ แต่เราสามารถฝึกวิธีการคิดผ่านกระบวนการของความสัมพันธ์ที่มีการรับรู้บนพื้นฐานในปัญหา อาศัย
ความมีน้าใจและความจริงใจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันบนความแตกต่างกันในสังคมที่ไม่แน่นอน
และความเกี่ยวข้องจากการเมืองโดยฟังความคิดเห็นของประชาชน นาไปสู่ประโยชน์เชิงนโยบายในการมีส่วนร่วม
เพื่อหาแนวทางพัฒนาและยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถนาข้อมูลที่ได้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
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การบริหารหรือการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาจนาไปประยุกต์สาหรับตัวอย่างหรืองานวิจัยที่ต้องการอ้างอิงได้ รวมทั้งเป็น
แหล่งเพิ่มความรู้และพัฒนาที่ยังยืนต่อไป
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ผลการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หัวข้อข่าว รายวิชาภาษาอังกฤษ
ในสื่อมวลชนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
The Result of Using the Instructional Media: Headlines in English in Mass Media
Course for Students of English Program
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อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2
ครูชานาญการ โรงเรียนนาบ่อคาวิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ การสอน เรื่ อ ง การเขี ย นหั ว ข้ อ ข่ า ว ในรายวิ ช า
ภาษาอั งกฤษในสื่ อมวลชน ส าหรับนั กศึ กษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ปีที่ 2 รวมทั้ง 2) เพื่ อ เปรียบเทีย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหัวข้อข่าวก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาในการใช้ สื่ อ การสอนเรื่ อ ง การเขี ย นหั ว ข้ อ ข่ า ว ประชากรในการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช า
ภาษาอังกฤษ จานวน 26 คน ในการวิจัยได้ทาการสร้างสื่อการสอนและทดสอบโดยการประเมินความรู้ของผู้เรียน
ก่อนและหลังพัฒ นาขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่ากา ร
ทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1.88 และ 2) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การเขียนหัวข้อ
ข่าว อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: สื่อการสอน/ หัวข้อข่าว/ สื่อมวลชน
Abstract
The purpose of the study are 1) to develop instructional media for writing news
headlines of English in Mass Media course for sophomore English students; 2) to compare the
efficiency of the instructional media; and 3) to assess students satisfaction with the instructional
media. The population consisted of 26 sophomore students of English Program. The instructional
media were developed and assessed by students for teaching and students’ satisfaction. The
data analysis were means of percentage, mean, standard deviation and t-test. The result found
out that 1) student’s knowledge after the use of the instructional media was significantly higher
at an average of 1.88 points; and 2) students’ satisfaction toward the instructional media was
very satisfied
Keywords: instructional media/ headlines/ mass media
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนที่ดี ผู้สอนต้องคานึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยผู้สอน
จะต้องใช้เทคนิควิธีต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและมีความสุข
กับการเรียนการสอน ซึ่งการเขียนหัวข้อข่าว เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากสาหรับนักศึกษา และเป็นหัวข้อที่
สามารถนาไปปรับและช่วยเพิ่มความเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์ งานในอนาคต เช่น นักเขียนข่าว นักรายงานข่าวหรือ
นักแปล เป็ นต้น รายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชนเป็ นรายวิชาเอกเลือกสาหรับนักศึกษา ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รายวิชานี้มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการการเขียนและลักษณะการใช้ภาษาใน
สื่อมวลชน และนาความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชานี้ไปใช้ประยุกต์ใช้ ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่เรียนรายวิชานี้มา
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ก่อน พบว่า ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนหัวข้อข่าว ซึ่งมีความแตกต่างจากการเขียนแบบอื่นๆ อีก
ทั้ งแม้ ผู้ เรีย นจะระบุ ว่า การเรี ย นการสอนในห้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาแล้ ว ก็ ต าม แต่ เมื่ อ ต้ อ งท างานที่ ได้ รั บ
มอบหมายนอกชั้นเรียน กลับพบว่า ตนเองประสบปัญหาในการเขียนหัวข้อข่าว ซึ่งคาดว่าจะทาได้ดีกว่านี้หากได้รับ
การเรียนรู้เรื่องนี้ซ้าๆ
ปัญหาต่างๆ นี้ มีความสอดคล้องกับงานของสุธาพร ฉายะรถี (2552) รวมทั้งอัจฉรา บุญวงศ์ และคณะ
(2558) ที่กล่าวว่า ในการเรียนภาษาผู้เรียนต้องเป็นผู้ใช้ภาษาให้มากที่สุด การได้รับข้อมูลจากผู้สอนแต่เพียงอย่าง
เดียวจึงไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้มากนัก เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถนาข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
และไม่ก ล้ าใช้ ภ าษาอั งกฤษ นอกจากนี้ Shyamlee และ Phil (2012) ยังพบว่ าการใช้สื่ อ การเรียนการสอนที่ มี
เทคโนโลยีมาช่วย ทาให้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในด้านบวก รวมไปถึงงานวิจัยต่างๆ ที่สนับสนุนการใช้งานสื่อ
มัลติมีเดียในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (คณาพร แก้วแกมจันทร์,
2556; ธัญเทพ เย็นรมภ์ และคณะ, 2560) อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้านทัศนคติที่มีต่อการ
เรียน (คณาพร แก้วแกมจันทร์, 2556; จุฑามาศ นามสูงเนิน, 2550)
ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ของรายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญ ต่อผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจและเขียนหัวข้อข่าวได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้พัฒนาสื่อคลิปวีดิโอด้วยการอธิบาย
หลักการเขียนหัวข้อข่าว เทคนิคและพร้อมด้วยตัวอย่างที่หลากหลายในการประกอบการเรียนการสอน โดยให้
นักศึกษาศึกษาวิธีการเขียนจากสื่อที่ได้จัดทา และยังเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และฝึกเขียนหัวข้อข่าว ดังนั้นจาก
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากรายวิชานี้
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนคลิปวิดีโอเรื่อง การเขียนหัวข้อข่าว (headlines)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหัวข้อข่าวก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้สื่อการสอนเรื่อง การเขียนหัวข้อข่าว
กรอบแนวคิดงานวิจัย

- สื่อการเรียนการสอน เรื่อง หัวข้อข่าว
- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
- แบบทดสอบความพึงพอใจ

− ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
− ความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชาการคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 15521110 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน ในภาคการศึกษาที่
1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวนทั้งหมด 26 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การเขียนหัวข้อความ ด้วยเทคนิคต่างๆ ได้แก่ 1) alliteration and rhyme, 2) omitting some words,
3) short words, 4) shortened verb form, 5) punctuation marks, 6) abbreviation and acronym และ
7) pre-modified noun phrases
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในงานวิจัย
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 26 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การเขียนหัวข้อข่าว
2. วิดีโอคลิปสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนหัวข้อข่าว
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้สื่อการสอน เรื่อง การเขียนหัวข้อข่าว
การสร้างและพัฒนาคลิปวิดีโอ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้
1. ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
2. กาหนดหัวข้อย่อยที่จะนาเสนอในคลิปวีดิโอ
3. จัดทา storyboard พร้อมทั้งบทคาพูด
4. นาเสนอผลงานในข้อ 3 แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการนาเสนอข่าว
1 คน
5. นาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงผลงาน
6. ถ่ายทาและตัดต่อคลิปวีดิโอ โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas
7. นาเสนอคลิปวีดิโอ แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการนาเสนอข่าว 1 คน
8. นาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขคลิปวีดิโอ
การสร้างแบบทดสอบ
1. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากเนื้อหาในคลิปวีดิโอสื่อการสอน
2. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการนาเสนอข่าว 1 คน ประเมินความ
สอดคล้องของแบบทดสอบ
3. นาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขแบบทดสอบ
4. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสื่อการสอนที่พัฒนา โดยเกณฑ์ในการใช้คะแนนแบบ
ประเมินความพึงพอใจเป็นคะแนน 5 ระดับดังนี้
ระดับของความพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
ระดับของความพึงพอใจน้อย
ได้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับของความพึงพอใจปางกลาง
ได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับของความพึงพอใจมาก
ได้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับของความพึงพอใจมากที่สุด
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนต่างๆ
ดังนี้
1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
วิธีการในการใช้งานสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและวิธีการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ผู้เรียนศึกษาคลิปวีดิโอ เรื่อง การเขียนหัวข้อข่าว ด้วยตนเอง
4. ผู้เรีย นท าแบบทดสอบหลั งเรี ย น โดยผู้ วิ จั ย ต้ อ งตรวจสอบความสมบู ร ณ์ และความถู ก ต้ อ งของ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
5. ผู้เรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคลิปวีดิโอสื่อการสอน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้อง เมื่อรับเอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคืน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
โดยใช้สถิติ t-test dependent
2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ใช้การหาค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

213

สรุปผลวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ช่วงระดับคะแนน
ก่อนเรียน (คน)
ร้อยละ
1-5
21
80.8
6-10
5
19.2
รวม
26
100

หลังเรียน (คน)
7
19
26

ร้อยละ
26.9
73.1
100

จากตารางที่ 1 จะเห็ นได้ว่าช่วงคะแนนก่อนและหลังเรียนของประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยมีความ
แตกต่างกัน โดยระดับคะแนนก่อนเรียนมีระดับคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-5 คะแนน จานวน 21 คนแต่ระดับ
คะแนนหลังเรียนคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6-10 คะแนน มีจานวน 19 คน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน เรื่อง หัวข้อข่าว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
S.D.
t
Sig.
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
ก่อนเรียน
26
4.307
1.981
-5.88
.00
หลังเรียน
26
6.192
2.081
p < .05
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติใน ระดับ 0.05 ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย
ที่ 4.307 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่ 6.192 เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 1.88 ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้
สื่อการสอน เรื่อง หัวข้อข่าว สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 ด้านล่าง ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนหัวข้อข่าว
รายการ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. สื่อช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
4.27
0.53
มาก
2. สื่อมีความสะดวกในการใช้งาน
4.42
0.57
มาก
3. สื่อช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
4.31
0.68
มาก
4. สื่อมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
4.23
0.58
มาก
5. ระดับของเนื้อหาในสื่อมีความเหมาะสม
4.27
0.53
มาก
6. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนลักษณะนี้
4.42
0.503
มาก
7. ผู้เรียนความพึงพอใจในขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรม
4.23
0.58
มาก
8. ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
4.27
0.603
มาก
9. ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้งานได้
4.23
0.51
มาก
เฉลี่ย
4.29
0.565
มาก
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเขียน
หัวข้อข่าว อยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 4.29) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น ผู้เรียนเห็นว่าสื่อมีความสะดวกในการใช้งาน
และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนลักษณะนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅ = 4.42)
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนในครั้งนี้ พบว่า การใช้สื่อมัลติมีเดียช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของคณาพร แก้วแกมจันทร์ (2556) รวมทั้งงานวิจัยของธัญเทพ
เย็นรมภ์ และคณะ (2560) ที่ได้นาสื่อมัลติมีเดียมาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตามสื่อในงานวิจัยนี้ได้รับการประเมินความพึงพอใจสูงสุดในด้านสื่อมีความสะดวกในการใช้งาน
ในขณะที่สื่อของธัญเทพ เย็นรมภ์ และคณะ (2560) กลับได้รับผลการประเมินในด้านนี้น้อยที่สุดจากประเด็นทั้งหมด
อาจเป็ น เพราะผู้เรีย นในงานวิจั ยนี้ มี ทั กษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ดี เนื่ อ งจากอยู่ ในช่วงอายุ ที่ มี การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจา และสามารถรับชมสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่ผู้เรียนต้องการ ซึ่ง
แตกต่างจากผู้เรีย นของธัญ เทพ เย็ นรมภ์ และคณะ (2560) ที่ อยู่ ในช่วงวัย ท างานแล้ว และอาจมี ทั กษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกันมากในกลุ่มผู้เรียน
สาหรับประเด็นด้านระดับของเนื้อหาในสื่อมีความเหมาะสม ในงานวิจัยนี้ สื่อได้รับการประเมินในระดับ
มากเป็นอันดับ 3 ซึ่งแตกต่างจากสื่อของธัญเทพ เย็นรมภ์ และคณะ (2560) ที่แม้ว่าจะได้รับผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากก็ตาม แต่อยู่ในกลุ่มคะแนนที่น้อยที่สุดจากประเด็นทั้งหมด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะเนื้อหาของสื่อที่มี
จุด ประสงค์แตกต่างกัน อีกทั้ งผู้เรียนในงานวิจัยนี้ เป็ นผู้เรียนที่มี พื้น ฐานความรู้ใกล้เคี ยงกัน และอยู่ในช่วงอายุ
เดียวกัน แต่ผู้เรียนในงานของธัญเทพ เย็นรมภ์ และคณะ (2560) มีความหลากหลายในกลุ่มอายุมากกว่า อีกทั้งยัง
ไม่ ได้ มี ก ารประเมิ น ความรู้ พื้ น ฐานของผู้ เรี ย นก่ อ นการสร้ า งเนื้ อ หา ซึ่ งคาดได้ ว่ า ผู้ เรี ย นน่ า จะมี พื้ น ฐานทาง
ภาษาอังกฤษจากแหล่งที่หลากหลายมากกว่า
อีกทั้ งประเด็น ด้านสื่ อช่วยกระตุ้น ความสนใจในการเรีย นรู้ ที่ ได้รับ การประเมิน ในระดับ มาก มีค วาม
สอดคล้องกับงานของคณาพร แก้วแกมจันทร์ (2556) ที่พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียนี้ ช่วยให้การ
เรียนสนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งสนับสนุนผลการวิจัยของอุมาพร คาดการณ์ไกล (2558) ที่พบว่าวีดิโอคลิปเป็น
สื่อการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลายและสร้างแรงจูงใจที่ดีในการเรียน
นอกจากนี้ ผ ลลั พ ธ์ท างการเรีย นและคะแนนความพึ งพอใจนั้ น ได้ ส อดคล้ อ งกั บ Bañados (2016) ได้
สนับสนุนให้ใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยปรับการสอนให้ทันสมัยขึ้น โดยสื่อจะต้องมีความน่าสนใจทั้งเสียงและภาพต่อ
นักเรียน ยังช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้กับนักเรียนและพัฒนาผลการเรียนรู้ Shyamlee และ Phil (2012) กล่าวว่า
การเรียนรู้แบบนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ความมั่นใจให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง และสามารถเรียนรู้ได้ดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียนี้เป็นเนื้อหาวิชาสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มี
ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพื้นฐาน และผู้เรียนควรมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป จึง
จะสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี เพราะสื่อบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
2. อาจารย์ผู้สอนไม่ควรแทรกแซงการเรียนรู้ด้วยการอธิบายแต่ละช่วงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สื่อ เนื่องจาก
นักศึกษาจะรอฟังที่ผู้สอนอธิบายมากกว่าที่จะให้ความสนใจกับสื่อ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรปรับ ปรุงคุ ณ ภาพสื่ อ โดยการเพิ่ มรูป ภาพและข้อ ความประกอบการบรรยาย เพื่ อเพิ่ มความ
น่าสนใจ และความเข้าใจเนื้อหา
2. ควรนาภาพตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์มาประกอบการอธิบาย เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับสถานการณ์
จริงให้แก่ผู้เรียน
3. ควรจั ด ท าสื่ อ ที่ มี ร ะดั บ ความยาก-ง่ า ย ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ทดสอบการใช้ งานกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ระดับพื้นฐานความรู้ทแี่ ตกต่างกัน
กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอนสาหรับการเรียนการสอน เรื่อง หัวข้อข่าว” ได้รับความช่วยเหลือ
และคาแนะนาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม และอาจารย์พรนรินทร์ สายกลิ่น อาจารย์ประจา
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หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจิรพงษ์ เทียนแขกและนายเมตตรัย ตะติยะ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ประจาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ช่วยแสดงความคิดเห็น คาติชมรวมถึงในการสร้างสื่อ ตัดต่อและตรวจสอบสื่อการสอน
รวมถึงนักศึกษาที่ช่วยประเมินและตอบแบบสอบถามเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้สื่อการสอนที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนคุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบแก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพลัดตกหกล้มและปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้มของผู้สูงอายุ ในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุในตาบลปากโทก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 265 คน โดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบคัดกรอง และแบบประเมินสมรรถภาพทางกาย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงโดยมีค่า ดัชนีชี้วัด
ความตรง เท่ากับ 0.67-1 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.719-0.889 และค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.22-0.87 สถิติทใี่ ช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง
ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพลัดตกหกล้มจานวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ 50.94 ปัจจัยทีส่งผลต่อ
การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมี 6 ปัจจัย ได้แก่ เพศ ประวัติการใช้
ยา โรคและการเจ็บป่วย ความสามารถในการทรงตัว ความสามารถแรงเหยียดขา และความสามารถความอ่อนตัว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล / การพลัดตกหกล้ม / ผู้สูงอายุ
Abstract
This survey research aimed to investigate the risk of falls and the risk factors affecting falls
among the elderly In Paktok sub-district, Muang district, Phitsanulok province. The samples of this
research were 265 elderly people, selected by the Two-Stage Random Sampling technique. The
research instruments used were the questionnaire, screening test, and physical fitness assessment.
The index of item – objective congruence of these instrument were 0.67-1, the reliability were
0.719-0.889, and the discriminative power were 0.22-0.87. The data were analyzed by descriptive
statistics; Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation, including the inferential statistics;
Binary Logistic Regression Analysis.
The study indicated that the sample had fell 135 persons was 50.94%, there were 6 factors
affecting the fall of the elderly at Paktok sub-district, Muang district, Phitsanulok province with the
statistical significance at 0.05. Six-factors consisted of: sex, medical history, disease and illness,
balance, leg strength, and flexibility.
Keywords : Factors affecting / falls / elderly
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2548
ประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” (Aged society) และจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ” (Complete
aged society) ในราวปี 2564 และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super
aged society) ประมาณปี 2574 (สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2558) ในขณะที่ปี 2557 พบว่ามีประชากร
ทั้งหมดในประเทศมีประชากรผู้สูงอายุถึง 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี
พ.ศ.2568 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพอันเกิด
จากความเสื่อมถอยในทุกระบบของร่างกาย เช่นกลุ่มโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค
ระบบประสาทและสมอง รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะการพลัดตกหกล้ม
อุบ ัต ิเ หตุที ่ท าให้ผู ้ส ูง อายุเ สีย ชีว ิต เกิด จากการหกล้ม ซึ ่ง ผู ้ส ูง อายุที ่ม ีอ ายุตั ้ง แต่ 65 ปีขึ ้น ไป จะมี
อุบัติการณ์การหกล้มประมาณร้อยละ 30 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 40 เมื่ออายุ 70 ปีขึ้นไป และจะมีอุบัติการณ์
การหกล้มซ้าเป็นร้อยละ 50 (วิภาวี กิจกาแหง, 2548) สาหรับประเทศไทยอุบัติเหตุที่พบมากที่สุดในผู้สูงอายุคือ
การพลัดตกหกล้ม คิดเป็นร้อยละ 35.4 (ธนวรรษน์ สากาปังและกาญจนา นาถะพินธุ, 2554) โดยในปี พ.ศ. 2557
มีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงถึง 2,007 คน หรือเฉลี่ยวันละ 6 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากถึง 909 คน หรือ
เฉลี่ยวันละ 3 คน (สานักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2558;40) เมื่อผู้สูงอายุเกิดการพลัดตกหกล้มขึ้นจะทา
ให้มีการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน เช่น ฟกซ้า เคล็ดขัดยอก นอกจากนี้หลังเกิดเหตุการณ์พลัดตกหกล้ม ผู้สูงอายุ
บางรายเกิดความวิตกกังวลและขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่เคยมี
ประสบการณ์การหกล้มจะเกิดความกังวลใจ ทาให้ความสามารถในการทากิจกรรมลดลง เศร้าซึม และแยกตัวออก
จากผู้อื่น และสังคมรอบข้าง (ภาวดี วิมลพันธุ์ และขนิษฐา พิศฉลาด, 2556) ในที่สุดก็จะทาให้คุณภาพชีวิตลดลง
จากรายงานข้อมูลการเจ็บป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากโทก (กรรณิการ์ โกศัย, 2559,
ตุลาคม 7) พบว่ามี ประชากรทั้งหมดในตาบลปากโทกมีจานวน 4,595 จานวนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
มีจานวน 780 คน คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของประชากรทั้งหมดของตาบลปากโทก ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักมีการพัก
อาศัยอยู่บ้านตามลาพัง เนื่องจากลูกหลานออกไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีโครงสร้างของ
ร่างกายที่ผิดปกติ มีความเสื่อมไปตามอายุ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้นับว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการหกล้ม จาก สภาพปัญหา
ดังกล่าว การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุจึงมีความสาคัญและเป็นปัญหาด้านสุขภาพต่อผู้สูงอายุดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วงงานภาครัฐในการวางแผนงานหรือโครงการในการดาเนินกิจกรรมป้องกันและลด
การพลัดตกหกล้มสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ยที่ ส่งผลต่อ การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุใ นตาบลปากโทก อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
พิษณุโลก
สมมุติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การใช้ยา การดื่มสุรา โรคและการเจ็บป่วย การเปลี่ยนอิริยาบถ การ
มองเห็น ภาวะสมองเสื่อม ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. ปัจจัยด้านจิตใจ ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
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3. ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย พฤติกรรมการออกกาลังกาย แรงเหยียดขา ความอ่อนตัว และ
ความสามารถในการทรงตัวส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน สิ่งแวดล้อมภายนอกบ้าน พฤติกรรมการสวม
รองเท้าส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพลัดตกหก
ล้มและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่
ศึกษา ได้แก่ผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 780 คน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยภายในบุคคล (Intrinsic factors)
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การใช้ยา
- การดื่มสุรา
- โรคและการเจ็บป่วย
- การเปลี่ยนอิริยาบถ
- การมองเห็น
- ภาวะสมองเสื่อม
ปัจจัยด้านจิตใจ
- ภาวะซึมเศร้า
ปัจจัยทางกายภาพ
- ดัชนีมวลกาย
- พฤติกรรมการออกกาลังกาย
- ความสามารถในการทรงตัว
- แรงเหยียดขา
- ความอ่อนตัว

ปัจจัยภายนอกบุคคล (Extrinsic factors)
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
- สิ่งแวดล้อมภายนอกบ้าน
- พฤติกรรมการสวมรองเท้า

ตัวแปรตาม

การพลัดตกหกล้ม
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบคัดกรองและแบบประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ (Performance test) ซึ่งประยุกต์จาก
แบบประเมินของ ภาวดี วิมลพันธุ์และขนิษฐา พิศฉลาด (2556) โดยเน้นการปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของ
ผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในตาบลปากโทก อาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 780 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 265 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-stage Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยให้หมู่บ้านเป็นหน่วยใน
การสุ่ม ใช้วิธีการจับฉลากขึ้นมา 4 หมู่บ้านจากจานวน 7 หมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านทั้งหมดมีสภาพบริบทที่คล้ายคลึง
กันจึงเลือกมา 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6
ขั้ น ตอนที่ 2 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี ร ะบบ (Systematic Sampling) โดยเรี ย งรายชื่ อ
ผู้สูงอายุแล้ว
คานวนช่วงการสุ่ม จากนั้นสุ่มเลือกตัวอย่างคนแรก (Random Start) แล้วบวกด้วยค่าช่วงในตัวอย่างลาดับถัดไปจน
ครบตามจานวน
เครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่ ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ มีทั้งหมด
5 ส่ ว น ดั งนี้ ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล การพลั ด ตกหกล้ ม ภายใน 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมา ส่ ว นที่ 3
พฤติกรรมการออกกาลังกาย ส่วนที่ 4 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้าน ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการสวมรองเท้า
2. แบบคั ด กรอง ได้ แ ก่ แบบคั ด กรองภาวะซึ มเศร้า (Geriatric Screening) ของสถาบั น เวช
ศาสตรผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
3. แบบประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 7 ส่วนได้แก่ ส่วนที่
1 ค่ า ดั ชนี ม วลกาย ส่ ว นที่ 2 การเปลี่ ย นอิ ริ ย าบถ ส่ ว นที่ 3 ภาวะสมองเสื่ อ ม ส่ ว นที่ 4 การมองเห็ น ส่ ว นที่ 5
ความสามารถในการทรงตัว ส่วนที่ 6 แรงเหยียดขา ส่วนที่ 7 ความอ่อนตัว
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ
แบบทดสอบและแบบสอบถามนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือพบว่ามี
ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากับ 0.67 ถึง 1 มีค่า ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.72 ถึง 0.89 และมีค่าอานาจ
จาแนก (Discrimination) มีค่าเท่ากับ 0.22 ถึง 0.87
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1. ผู้ วิ จั ย ได้ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลปากโทกเพื่ อ ชี้ แ จงถึ ง
รายละเอียด เกี่ยวกับการพลัดตกหกล้มพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.2. ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งแนะนาตัว และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยมีการ
พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ กลุ่มตั วอย่างโดยการชี้ แจงข้ อ มูลการวิจั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ประโยชน์ ของการศึก ษาและแจ้งสิท ธิของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย ตลอดจนลงชื่อเพื่อยินยอมการเข้าร่วมวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยสามารถถอนตัวออกการ
วิจัยได้ทุกเวลา ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับไม่ระบุชื่อกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลจะนาเสนอใน
ภาพรวมเท่านั้น
2.3. ดาเนินการเก็บข้อมูล ณ สถานที่ที่นัดหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้
- จุดที่ 1 ผู้วจิ ัยและผู้ช่วยวิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม
- จุดที่ 2 ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
- จุดที่ 3 วัดความดันโลหิตในท่านั่งและท่านอน
- จุดที่ 4 ตรวจวัดสายตาโดยใช้ Snellen Chart
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- จุดที่ 5 ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความสามารถในการทรงตัว
- จุดที่ 6 ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความสามารถในการเหยียดขา
- จุดที่ 7 ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านแรงอ่อนตัว
2.4. หลังจากทาแบบสอบถามและทดสอบทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้ ว ผู้วิจัยก็จะให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกล้ม ปัจจัยที่ทาให้เกิดการพลัดตกหกล้ม สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการพลัดตก
หกล้ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ต เชิ ง พรรณนา ( Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ( Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) ได้แก่ Binary Logistic Regression
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศหญิง จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 58.87 มี
อายุระหว่าง 66-70*ปี*จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 สถานภาพสมรสจานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ
70.19 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 85.66 ไม่ได้ประกอบอาชีพจานวน 122 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.04 อาศัยอยู่คนเดียว- 3 คน จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ*40.38*ส่วนใหญ่มีรายได้ 3007,200 บาทต่อเดือน จานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 90.19 ผู้ดูแลหลักเป็นบุตรหลานจานวน 153 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.74 การใช้ยาจานวน 163*คน คิดเป็นร้อยละ*61.51 โดยมีการใช้ยาลดความดันโลหิตจานวน 129 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.68 ไม่เคยดื่มสุราจานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 84.53 มีโรคประจาตัวจานวน 205 คน คิดเป็นร้อย
ละ 77.36 โดยส่ ว นใหญ่เป็ น โรคความดันโลหิต สูงจานวน 153 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 58.74 ไม่ มี ปั ญ หาเรื่อ งการกลั้น
ปัสสาวะจานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 64.53 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มคนที่ไม่ล้ม
(n=130)

จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มคนที่ล้ม
(n=135)

รวม
(n=265)

82 (63.08)
48 (36.92)

74 (54.81)
61 (45.2)

156 (58.87)
109 (41.13)

34 (26.15)
33 (24.44)
49 (37.69)
59 (43.70)
31 (23.85)
27 (20.00)
16 (12.30)
16 (11.85)
̅ = 69.12 S.D. = 5.29 Min = 60
X
Max = 85

67 (25.28)
108 (40.75)
58 (21.89)
32 (33.08)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
- หญิง
- ชาย
2. อายุ (ปี)
- 60-65 ปี
- 66-70 ปี
- 71-75 ปี
- 76 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
- โสด
- คู่
- หย่า/หม้าย
- แยกกันอยู่

19 (14.62)
99 (76.15)
3 (2.31)
9 (6.92)

12 (8.89)
87 (64.44)
5 (3.70)
31 (22.96)

31 (11.70)
186 (70.19)
8 (3.02)
40 (15.09)
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ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล

กลุ่มคนที่ไม่ล้ม
(n=130)

จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มคนที่ล้ม
(n=135)

4. ระดับการศึกษา
- ไม่ได้เรียน
1 (0.77)
2 (1.48)
- ประถมศึกษา
103 (79.23)
124 (91.85)
- มัธยมศึกษาขึ้นไป
26 (20.00)
9 (6.66)
5. อาชีพ
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
64 (49.23)
58 (42.96)
- ค้าขาย
31 (23.85)
28 (20.74)
- รับจ้าง
69 (53.08)
22 (16.30)
- อื่น ๆ
10 (7.69)
27 (20.00)
6. จานวนสมาชิกภายในบ้าน (ไม่นับตัว
ท่าน)
- 1-3 คน
56 (43.08)
51 (37.78)
- 4-7 คน
45 (34.62)
44 (32.59)
- 8-11 คน
29 (22.31)
40 (29.63)
7. รายได้ (บาทต่อเดือน)
- 300-7,200
115 (88.46)
124 (91.85)
- 7,201-14,101
11 (8.46)
8 (5.93)
- 14,102-21,000
4 (3.08)
3 (2.22)
̅ = 3316.98 S.D. =
X
3.94 Min = 300 Max = 21,000
8. ผู้ดูแลหลัก
- สมรส
14 (10.77)
29 (21.48)
- บุตรหลาน
76 (58.46)
77 (57.04)
- ญาติพี่น้อง
27 (20.77)
17 (12.59)
- ดูแลตนเอง
13 (10.00)
12 (8.89)
9. การใช้ยา
- ไม่มีการใช้ยา
35 (26.92)
67 (49.63)
- มีการใช้ยา
95 (73.08)
68 (50.37)
- ยานอนหลับ
8 (6.15)
8 (5.93)
- ยาลดความดันโลหิต
77 (59.23)
52 (38.52)
- ยาขับปัสสาวะ
9 (6.92)
6 (4.44)
- ยารักษาโรคหัวใจ
1 (0.77 )
2 (1.48)
10. ดื่มสุรา
- ไม่เคยดื่มสุรา
113 (86.92)
111 (82.22)
- เคยดื่มสุรา
17 (13.08)
24 (17.78)
- 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์
7 (5.38)
11 (8.15)
- 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์
10 (7.69)
11 (8.15)
- 7-9 ครั้งต่อสัปดาห์
0
2 (1.48)
̅ = 0.58 S.D. = 1.48 Min = 0 Max = 7
X

รวม
(n=265)
3 (1.13)
227 (85.66)
35 (13.21)
122 (46.04)
59 (22.26)
47 (17.74)
37 (13.96)
107 (40.38)
89 (33.58)
69 (26.04)
239 (90.19)
19 (7.17)
7 (2.64)
43 (16.23)
153 (57.74)
44 (16.60)
25 (9.43)
102 (38.49)
163 (61.51)
16 (6.04)
129 (48.68)
15 (5.66)
3 (1.13)
224 (84.53)
41 (15.47)
18 (6.79)
21 (7.92)
2 (0.75)
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ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
11. โรคและการเจ็บป่วย
- ไม่มีโรคประจาตัว
- มีโรคประจาตัว
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคระบบหัวใจ/หลอดเลือด
- โรคเบาหวาน
- โรคหอบหืด/โรคถุงลมโป่งพอง
- โรคเกี่ยวกับระบบกระดูก
- โรคปัญหาทางตา
12. ท่านเคยมีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ
ไม่อยู่ หรือไม่
- ไม่มีปัญหา
- มีปัญหา

กลุ่มคนที่ไม่ล้ม
(n=130)

จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มคนที่ล้ม
(n=135)

รวม
(n=265)

36 (27.69)
94 (72.31)
77 (59.23)
1 (0.77)
16 (12.31)
0
0
0

24 (17.78)
111 (82.22)
76 (56.30)
12 (9.0)
11 (8.89)
1 (0.74)
7 (5.19)
3 (2.22)

60 (22.64)
205 (77.36)
153 (57.74)
13 (4.91)
27 (10.19)
1 (0.38)
7 (2.64)
3 (1.13)

86 (66.15)
44 (33.85)

85 (62.96)
50 (37.04)

171 (64.53)
94 (35.47)

2. ข้อมูลการพลัดตกหกล้มภายในหกเดือนที่ผ่านมา
การหกล้มภายในหกเดือนที่ผ่านมา กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยหกล้มจานวน 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.06 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในหกเดือนที่ผ่านมาหกล้ม จานวน 1 ครั้ง จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
37.04 สถานที่พลัดตกหกล้มจะเกิดขึ้นภายในบ้านจานวน 76 คิดเป็นร้อยละ 56.30 สาเหตุของการพลัดตกหกล้ม
เนื่องจากพื้นลื่นและสะดุดจานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 ได้รับการบาดเจ็บจากการหกล้มจานวน 96 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.11 โดยส่วนใหญ่ฟกซ้า 28 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 กลัวการพลัดตกหกล้ม จานวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.3 โดยกลัวการพลัดตกหกล้มน้อยจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 61.84 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การพลัดตกหกล้มภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
ตัวแปร

จานวน

1. การพลัดตกหกล้ม
- ไม่เคยพลัดตกหกล้ม
130
- เคยพลัดตกหกล้ม
135
2. จานวนครั้งที่พลัดตกหกล้ม
- จานวน 1 ครั้ง
50
- จานวน 2 ครั้ง
35
- จานวน 3 ครั้ง
29
- จานวน 4 ครั้ง
15
- จานวน 5 ครั้งขึ้นไป
6
̅
X = 2.39 S.D. = 1.83 Min = 1
Max = 10

ร้อยละ

49.06
50.94
37.04
25.93
21.48
11.11
4.44
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ตารางที่ 2 การพลัดตกหกล้มภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (ต่อ)
ตัวแปร
3. สถานที่พลัดตกหกล้ม
- ภายในบ้าน
- ห้องน้า
- บนถนน
- หน้าบ้าน
- ตลาด
4. สาเหตุของการพลัดตกหกล้ม
- สะดุด
- พื้นลื่น
- สูญเสียการทรงตัว
- เป็นลม
- วิงเวียนศีรษะ
- ตาพร่ามัว
- อุบัติเหตุ
5. การได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากการพลัดตกหกล้ม
- ไม่ได้รับการบาดเจ็บ
- ได้รับการบาดเจ็บ
- ฟกซ้า
- ถลอก
- ข้อมือ/แขนหัก
- เคล็ดขัดยอก/ปวดหลัง
- บาดแผลฉีกขาด
- เท้าแพลง
6. ไม่กล้าออกกาลังกายเพราะกลัวการพลัดตกหกล้ม
- ไม่กลัวการพลัดตกหกล้ม
- กลัวการพลัดตกหกล้ม
- กลัวการพลัดตกหกล้มระดับน้อย
- กลัวการพลัดตกหกล้มปานระดับกลาง
- กลัวการพลัดตกหกล้มระดับมาก

จานวน

ร้อยละ

76
24
18
14
3

56.30
17.78
13.33
10.37
2.22

40
40
30
6
4
1
14

29.63
29.63
22.22
4.44
2.96
0.74
10.37

39
96
28
16
23
17
11
1

28.89
71.11
29.17
16.67
23.96
17.71
11.46
1.04

59
76
47
23
6

43.70
56.30
61.84
30.26
7.89

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผูส้ ูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกมี 6 ตัวแปร ได้แก่ เพศ การใช้ยา โรคและการเจ็บป่วย ความสามารถในการทรงตัว ความอ่อนตัว
และแรงเหยียดขา โดยมีค่าสัมประสิทธิการทานายเท่ากั บ 71.3 โดยพบว่า เพศหญิงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้มมากกว่า เพศชาย 0.513 เท่า (p-value = 0.027, 95% C.I. for OR = 0.284, 0.928) การใช้ยาเป็นปัจจัย
เสี่ ย งต่ อ การพลั ด ตกหกล้ ม มากกว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ย าถึ ง 35.51 เท่ า (p-value = 0.000 , 95% C.I. for OR = 7.877,
160.0) โรคและการเจ็บป่วยมีโอกาสเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้มมากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคและมีการเจ็บป่วย 0.034 เท่า (pvalue = 0.000, 95% C.I. for OR = 0.007, 0.159) ความสามารถในการทรงตัวเป็นปัจจัย ป้องกันการพลัดตกหก
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ล้ม 1.560 เท่า (p-value = 0.040, 95% C.I. for OR = 0.322, 0.973) แรงเหยียดขาเป็นปัจจัยป้องกันการพลัดตก
หกล้ม 1.380 เท่า (p-value = 0.029, 95% C.I. for OR = 0.159, 0.906)ความอ่อนตัวเป็นปัจจัยป้องกันการพลัด
ตกหกล้มถึง 4.095 เท่า (p-value = 0.005, 95% C.I. for OR = 1.524, 10.10) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผูส้ ูงอายุในตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตัวแปรทานาย
เพศ (X1)
การใช้ยา (X3)
โรคและการเจ็บป่วย (X5)
ความสามารถในการทรงตัว (X14)
แรงเหยียดขา (X15)
ความอ่อนตัว (X16)
Contant (a)
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

B
-0.667
-3.570
-3.389
0.580
0.968
1.410
-0.212

Odd
Ratio
0.513
35.51
0.034
1.560
1.380
4.095
0.809

P-value
0.027
0.000
0.000
0.040
0.029
0.005
0.947

95% C.I. for OR
Lower
0.284
7.877
0.007
0.322
0.159
1.524

Upper
0.928
160.0
0.159
0.973
0.906
10.10

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ในเขตตาบลปากโทก อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามลาดับสมมุติฐาน ดังนี้
เพศ พบว่า ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่พลัด
ตกหกล้มเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากผู้สูงอายุ หญิงมีฐานในการเดินแคบกว่า
ผู้สูงอายุชาย และมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมถึงการออกแรงน้อยกว่าเพศชายทาให้เกิ ดการพลัดตกหกล้ม
มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนงนุช วรไธสง (2551) และวิภาวี กิจกาแพง (2549) พบว่า อัตรา
การเกิดการพลักตกหกล้มของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยกว่า
และทากิจกรรมที่ต้องออกแรงน้อยกว่าทาให้เพศหญิงโดยทั่วไปมีรูปร่างอ้วนส่งผลทาให้ความแข็งแรง การทรงตัว
และความสามารถในการเคลื่อนไหวไม่ดี
การใช้ยาและโรค/การเจ็บป่วย พบว่า ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ เป็นไปตามสมมุติฐาน
สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ป่วยหรือมีการใช้ยาเช่นกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค
หลอดเลือดสมอง หรือโรคอื่น ๆ อาจได้รับผลกระทบจากพยาธิสภาพของโรค หรือ อาจได้รับผลของยาหรืออาการ
ข้างเคียงจากการใช้ยาซึ่งอาจมีผลต่อการทรงตัว มีอาการง่วง หน้ามืด หรือเป็นลม ส่งผลให้เกิดการพลัดตกหกล้ม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของเปรมกมล ขวนขวาย (2550) ที่พบว่า ผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการหกล้มสูงเป็น 2.14 เท่าของผู้สูงอายุที่ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
แรงเหยียดขาและความอ่อนตัว พบว่า ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุจึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี แ รงเหยี ย ดขาน้ อ ยกว่ า 25 ครั้ ง และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
ความสามารถของความอ่อนตัวน้อยกว่า 12 นิ้ว ซึ่งระดับคะแนนเป็นค่าที่ต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพ
หรือความผิดปกติของร่างกายและกล้ามเนื้อ เป็นผลให้กลุ่มตัวอย่างทรงตัวไม่มั่นคง โดยสามารถเป็นไปได้ทั้งความไม่
มั่นคงบริเวณ ข้อสะโพก ข้อเข่า หรือ ข้อเท้า ทั้งนี้อาจเกิดจากข้อเสื่อม หรือการอักเสบของข้อ มีการอ่อนแรง หรือ
ลีบตัวของกล้ามเนื้อ การอักเสบของกล้ามเนื้อ ซึ่งนาไปสู่การหกล้มได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มอร์แลน และ
คณะ (Moreland, Julie & Charlie, 2004) พบว่าผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเล็กน้อยมีการพลัดตกล้มร้อยละ
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1.76 ส่วนผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงมากเกิดการพลัดตกหกล้มร้อยละ*1.53*และการกีฬาแห่งประเทศไทย*
(2556) กล่าวว่า การทากายภาพหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจา ทาให้ร่างกายมีความอ่อนตัวดีและมี
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวมากขึ้น ส่งผลทาให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
ความสามารถในการทรงตัว พบว่า ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ จึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถทรงตัวได้น้อยกว่า 10 วินาที กลไกการทางานในผู้สูงอายุที่
ควบคุมการทรงตัวของระบบอวัยวะต่างๆ ลดลง ทาให้สมดุลในการทรงตัวบกพร่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางรายมี
ปัญหาการทางานของอวัยวะหูชั้นในที่ควบคุมการทรงตัวผิดปกติ จะเกิดอาการบ้านหมุนนาไปสู่การหกล้มได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวี กิจกาแพง (2548)เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาในการเดินทาให้การทรงตัวของ
ร่างกายเกิดขึ้นได้ไม่ดี*เช่น*ในผู้สูงอายุบางรายมีการเดินแบบ Gonalic gait ซึ่งเป็นผลมาจากการเสื่อมของข้อเข่า
ทาให้ไม่สามารถลงน้าหนักได้เต็มที่ แต่จากการศึกษา พบว่าผู้มีปัญหาในการเดินส่วนใหญ่ไม่มีการใช้อุปกรณ์ช่วยใน
การเดิน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของโครงร่างและกล้ามเนื้อยังมีผลต่อท่าทางการเดิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุมี
การลื่นล้มหรือเสียการทรงตัว เมื่อเดินบนทางที่มีพื้นขรุขระหรือต่างระดับ จึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดการพลัดตกหกล้ม
ซ้าในอนาคต
ปัจจัยภายใน ที่ไม่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ ประวัติการดื่มสุรา การเปลี่ยนอิริยาบถ ความสามารถในการมองเห็น ภาวะสมองเสื่อม ปัจจัยด้าน
จิตใจ ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า ปัจจัยทางกายภาย ได้แก่ ดัชนีมวลกาย พฤติกรรมการออกกาลังกาย ซึ่งอาจเกิดจากการ
ได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว และเกิดจากการระมัดระวังตัวของผู้สูงอายุเอง
ปัจจัยภายนอก ไม่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อม คือ ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมภายในตัวบ้านของผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมบริเวณ
ภายนอกตัวบ้าน พฤติกรรมการสวมรองเท้า อาจเกิดจากการได้รับการดูแลและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
รวมถึงการใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรมีการกาหนดนโยบายการป้องกันและการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ควรนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ป้องกันปัญหาการพลัดตกหกล้มของ
ผู้สูงอายุโดยเน้นในกลุ่มที่มีประวัติการใช้ยา อยู่ในภาวะเจ็บป่วย มีความสามารถในการทรงตัวต่า มีแรงเหยียดขา
และความอ่อนตัวน้อยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบหรือแนวทางการป้องกัน การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
พลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
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เครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่
Automatic Measure of Weight for Packaging Rice Berry
สมโภชน์ วงษ์เขียด 1 และอิทธิพล เหลาพรม1
Sompod Wongkhead1 and Ittipon Laoprom 1
1

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้ศึกษาค้นคว้าเครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ มีจุดประสงค์
เพื่ อ น าเทคโนโลยี ด้า นเทคโนโลยี ไฟฟ้ าเข้ ามาดู แลในเรื่อ งระบบการตวงน้ าหนั ก ข้ าวมาช่ ว ยให้ เกษต รกร หรื อ
ผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายมากขึ้นอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายลงและประหยัดเวลาและสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์
วิธีการดาเนินการศึกษาค้นคว้าเครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ เริ่มจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อศึกษาจนเข้าใจดีแล้วจึงทาการนาเสนอโครงการให้สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชรพิจารณาถึงความเหมาะสมในหัวข้อที่จะทาการศึกษาค้นคว้าและทาการศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์
ต่าง ๆ เมื่อเสร็จแล้วจึงทาการทดลองการทางานของระบบโปรแกรมชุดควบคุมก็จะประมวลผลและจะเริ่มการ
กาหนดที่สวิตช์ Auto หรือ Manual ถ้าเราเลือกที่ Auto แล้วคาสั่งจะสั่งมาให้เลือกที่จานวนของน้าหนักข้าวที่
ต้องการบรรจุภัณฑ์มีแต่ละช่วงดังนี้ 1-1.50 kg, 2-2.5kg และ3 kg ในโปรแกรมควบคุมโดยมีการเลือกช่วงน้าหนักที่
ต้องการโดยสวิตช์ตัวเลือกเป็นต้น
ผลการศึกษาค้นคว้าเครื่องตวงน้าหนั กแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ พบว่าเพื่อลดค่าใช่
จ่ายของผู้ประกอบการช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการทางานเกิดประโยชน์กับเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมเป็น
อุปกรณ์ที่ช่วยอานวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเพื่อนาไปใช้ในการบรรจุภัณฑ์เพราะเครื่องตวงน้าหนักแบบ
อัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ซึ่งประสิทธิภาพของการทางานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยา
คาสาคัญ: เครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติ/ บรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่
Abstract
In this article, we have studied the automatic weighing instrument for the packaging of rye. The
purpose is to bring the technology of electricity technology into the system to measure the weight of
rice to help farmers. Or, operators are more comfortable, reduce costs and save time, and add more
products. How to conduct an automated weighing machine for ricotta packaging. From the study of
relevant documents and research. When the study was well understood, the project was presented to
the Research Institute of Kamphaeng Phet Rajabhat University to consider the appropriateness of the
topics to study, study and study the properties of various devices. When finished, run the test program.
The control unit will process and will start the assignment at the Auto or Manual switch. If we select
Auto, the command will be ordered to select the number of weights that the package needs. Each
range is 1-1.50 kg, 2-2.5kg and 3 kg in the driver, with the desired weight range selected by the switch.
The study of automatic weighing instrument for ricotta packaging. To reduce the cost of the
operator, reduce the time and work, benefit farmers and agriculture as a device that facilitates farmers
to use in packaging because of the measure. Automatic weight control for ripe berries.
Keywords: Automatic Rice Wrapping Machine/ Packing Machinery
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม เมล็ดเรียวยาว ผิวมันวาว และถ้าหากเป็นข้าวกล้องก็จะมีกลิ่นหอม
เป็นเอกลักษณ์ แถมยังมีรสชาติอมหวานกลมกล่อมชวนรับประทาน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยอายุเก็บเกี่ยว
ของข้าวสายพันธุ์นี้จะอยู่ที่ประมาณ 130 วัน ซึ่งให้ผลผลิตปานกลาง สามารถต้านทานต่อโรคไหม้ แต่ไม่ต้านทานโรค
หลาว ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกรอบของการปลูก นอกจากนี้ราข้าวและน้ามันราข้าวจากไรซ์เบอร์รี่ยังมี
คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดี ซึ่งทางการแพทย์นิยมนาไปใช้ทาผลิตภัณฑ์อาหารโภชนการบาบัดอีกด้วย สาหรับ
สรรพคุณและประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงมีสรรพคุณในการช่วย
บารุงร่างกาย และทาให้เกิดการสร้างคอลลาเจน ลดการอักเสบที่ผิวหนัง ช่วยลดริ้วรอยและชะลอความแก่ ช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต
สูง และโรคสมองเสื่อมได้ ข้าวไรซ์เบอร์รียังเป็นอาหารสุขภาพที่ดีต่อทุกเพศทุกวัย สามารถรับประทานเพื่อบารุง
สุขภาพและทดแทนข้าวขาวหรือข้าวกล้องปกติได้ โดยหากผู้สูงวัยรับประทานก็จะช่วยทาให้ระบบไหลเวียนโลหิตมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยบารุงสายตาและระบบประสาทต่าง ๆ
ส่วนสตรีมีครรภ์หากรับประทานข้าวชนิดนี้ก็จะช่วยทาให้เด็กในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรงและช่วยป้องกันไม่ให้
เด็กเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ช่วยควบคุมน้าหนักไม่ให้เกิดครรภ์เป็นพิษ และที่สาคัญยังมีธาตุเหล็กสูงเหมาะกับ
สตรี ที่กาลังมีครรภ์ซึ่งต้องการแร่ธาตุชนิดนี้มากกว่าคนปกตินอกจากนี้ข้าวไรซ์เบอร์รียังมีสรรพคุณช่วยควบคุม
น้าตาลและควบคุมน้าหนักได้ เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนอย่างยิ่ง สาหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก หากรับประทานข้าวชนิดนี้เป็นประจาก็จะทาให้ได้ธาตุเหล็กซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สาคัญต่อระบบเลือด
และช่วยบารุงโลหิตและร่างกายให้แข็งแรงและข้าวไรซ์เบอร์รียังมีคุณประโยชน์อีกมากมาย เพราะนอกจากแร่ธาตุ
ต่าง ๆ ที่สาคัญต่อร่างกายแล้ว ข้าวชนิดนี้ยังมีไฟเบอร์สูง ซึ่งช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล ช่วยทาให้ระบบ
ขับถ่ายทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทาการบรรจุภัณฑ์ที่ใช่ทรัพยากรมนุษย์มากและการที่เกษตรกรทาการตรวจสอบ
น้าหนักเพื่อจะบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่เกิดปัญหาในการตรวจสอบน้าหนังที่ใช่เวลานานและทรัพยากรที่มากและใน
การตรวจสอบน้าแต่ละครั้งก็เกิดความผิดพลาดทาให้เสียเวลาจากการบรรจุภัณฑ์ที่จะได้จานวนที่มากกลับต้องทาให้
เสียเวลาในการตรวจสอบน้าหนักของบรรจุภัณฑ์
สาหรับการตรวจสอบน้าหนักข้าวไรเบอร์รี่สาหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการพั ฒนาโปรแกรมที่ช่วยในการตรวจสอบน้าหนักข้าวไรเบอร์รี่จากโหลด
เซลล์โดยประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านการตรวจสอบน้าหนักเป็นคุณลักษณะเด่นด้วยเทคนิคเป็นเครื่องมือที่มีความ
แม่นยาและเชื่อถือได้และสร้างเป็นเครื่องคัดเครื่องตรวจสอบน้าหนักข้าวไรเบอร์รี่สาหรับบรรจุภัณฑ์ หากเครื่ องที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาจนประสบความสาเร็จแล้ว คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรที่ทาการบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่
เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการทางานโดยการตรวจสอบน้าหนักเพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้น้อยลงและมีความเร็วใน
การบรรจุภัณฑ์และสามารถเพิ่มการผลิตได้มากยิ่ง ขึ้นต่อวันและมีมาตรฐานในการตรวจสอบน้าหนักข้าวไรเบอร์รี่
สาหรับบรรจุภัณฑ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อลดระยะทาการตรวจสอบน้าหนักข้าวไรเบอร์รี่สาหรับบรรจุภัณฑ์
2. เพื่อสร้างเครื่องตรวจสอบน้าหนักข้าวไรเบอร์รี่สาหรับบรรจุภัณฑ์
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้าวไรเบอร์รี่
จากการเก็บ
การตรวจสอบน ้าหนักข้ าว
เกี่ยว
ไรเบอร์ รี่

ใช่มนุษย์ทาการตวงน ้าหนัก

ใช้ เครื่องทาการตวงน ้าหนัก

เพื่อทาการบรรจุภณ
ั ฑ์

เพื่อทาการบรรจุภณ
ั ฑ์

ได้ น ้าหนักที่ตวงข้ าวไรเบอร์

ได้ น ้าหนักที่ตวงข้ าวไรเบอร์ รี่

รี่ตามที่กาหนด

ตามที่กาหนด

ระยะเวลาในการตวงน ้านัก

ระยะเวลาในการตวงน ้าหนักข้ าวไรเบอร์

ข้ าวไรเบอร์ รีใช่เวลาที่มาก

รีใช้ เวลาที่น้อยและใช้ ลกู จ้ างน้ องลง

ส่งขายข้ าวไรเบอร์ รี่เข้ าสูต่ ลาด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาเครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่โดยใช้ PLC
(Programmable Logic Controller) ประยุกต์ใช้กับโหลดเซลล์ว่าระบบภายในของระบบการทางานโหลดเซลล์
ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า สาหรับการออกแบบระบบควบคุมเครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติและการ
เตรียมอุปกรณ์ ต่าง ๆการดาเนินการการสร้างเครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์ รี่
รายละเอียดการทางานแต่ละขั้นตอนดังภาพที่ 2 มีดังนี้
ศึกษาข้ อมูล

รวบรวมข้ อมูล

เขียนโครงร่าง

ออกแบบตัวเครื่ อง
และระบบการควบคุม

ทาการทดสอบ

ทาการสร้ างเครื่ อง

ทาการทดสอบ

ปรับปรุงแก้ ไข

ภาพที่ 2 กระบวนการดาเนินการวิจัย

สรุปผลการทดลอง
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1.การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งโหลดเซลล์ (Load Cell) เข้ า กั บ โปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร์
(Programmable logic Control: PLC) ซึ่งโหลดเซลล์ เป็นระบบเซนเซอร์ที่แปลงค่าน้าหนัก ทางกลของสิ่งของ
(กรัม, กิโลกรัม) ให้เป็นปริมาณทางไฟฟ้า (แรงดัน , V) จึงนาแรงดันไฟฟ้ามาสั่งอินพุตของตัวควบคุมหรือตัวเครื่อง
PLC (Programmable logic Control) สาหรับสั่งให้มอเตอร์หยุดทางาน/มอเตอร์ทางานในการปล่อยข้าวลงถุง
บรรจุภัณฑ์ แสดงภาพที่ 3 ดังนี้

Load Cell

Sensor

DCMotor 24 V

PLC

ภาพที่ 3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์
2.โครงสร้างและรูปแบบของเครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่โดยใช้ PLC b
( Programmable Logic Controller) ประยุกต์ใช้กับโหลดเซลล์สาหรับในการทางานเพื่อที่จะไม่ให้สิ้นเปลืองกับ
พื้นที่การทางานของผู้ทางานจะแสดงมีดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 4 โครงสร้างเครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติ

ภาคกาลัง

ภาคควบคุม

ภาพที่ 5 วงจรควบคุมการทางาน
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ภาพที่ 6 ตัวถังตวงน้าหนักแบบอัตโนมัตสิ าหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ข้าวไรเบอร์รี่
การทดลองเริ่มโดยการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ เข้าภาควงจรควบคุมการทางาน จากนั้นนา
ข้าวไรเบอร์รี่ใส่ในถังบรรจุและทาการกดปุ่มการทางานเริ่มการปล่อยข้าวไรเบอร์รี่ซึ่งได้รับสัญญาณจากเซนเซอร์
ตรวจจับถุงบรรจุภัณฑ์และมอเตอร์เริ่มทางานปล่อยข้าวไรเบอร์รี่ลงที่ถุงบรรจุภัณฑ์ตามที่กาหนดในการเขียน
โปรแกรมของระบบ PLC ที่ มี น้ าหนั ก ที่ ตั้ งไว้ ที่ 1 kg., 1.5kg., 2kg., 2.5kg., 3kg ซึ่ งทั้ งหมดนี้ จ ะขึ้ น อยู่ ก ลั บ การ
ตรวจจับของตัวโปรแกรมโหลดเซลล์ตามน้าหนักค่าที่ตั้งไว้และส่งสัญญาณไปยัง PLC เพื่อทาการหยุดการทางานใน
การบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ เป็นต้น
ผลการทดลอง
ผลการทดลองสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดลองมาประกอบกับ การทางานหร่าง
การใช้ PLC ร่วมกับ Load Cells มีดังนี้
ตารางที่ 1การบันทึกผลการตวงน้าหนักข้าวไรเบอร์รี่
การทดลอง
1.ตวงน้าหนักข้าว 1 kg.
2.ตวงน้าหนักข้าว 1.5 kg
3.ตวงน้าหนักข้าว 2 kg
4.ตวงน้าหนักข้าว 2.5 kg
5.ตวงน้าหนักข้าว 3 kg
เปอร์เซ็นต์(%)

ครั้งที่ 1
1.01kg.
1.50kg
2.00kg
2.501kg
3.00kg
99.89%

Mechanic
ครั้งที่ 2
1.00kg.
1.50kg
2.00kg
2.50kg
3.00kg
100%
ยอมรั บ

Electric
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1.00kg. 5.00 sec 5.00 sec 5.00 sec
1.50kg 7.50 sec 7.50 sec 7.50 sec
2.00kg 10.00 sec 10.00 sec 10.00 sec
2.50kg 10.50 sec 10.50 sec 10.50 sec
3.00kg 11.00 sec 11.00 sec 11.00 sec
100%
ยอมรับ
ยอบรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

ผลของการทดลองการชั่งน้าหนักข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งการทดลองจะแบ่งการทดลองไปที่ระบบ Mechanic
และระบบ Electric และจานวนการทดลองทั้งหมดอย่างละ 3 ครั้ง ทั้งสองส่วน และจานวนการชั่งน้าหนักมีที่ตั้งไว้ที่
คือ1 kg.,1.5kg.,2kg.,2.5kg.,3kg จากการชั่งของระบบ Mechanic ครั้งที่ 1 = 99.89% ครั้งที่ 2 = 100% ครั้งที่ 3
= 100% ส่วนภาค Electric คิดเป็นเวลาทั้งหมด 3 ครั้งผลที่ออกมาเป็น คือยอมรับระบบทั้งหมด เป็นต้น
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Mechanic
3

3

3

2.501 2.5 2.5
2

2

2

1.5 1.5 1.5
1

1

1

1.ตวงน้าหนักข้าว
1KG.

2.ตวงน้าหนักข้าว
1.5KG.

3.ตวงน้าหนักข้าว
2KG.

ครั้งที1่ M

ครั้งที2่ M

4.ตวงน้าหนักข้าว
2.5KG.

5.ตวงน้าหนักข้าว
3KG.

ครั้งที3่ M

ภาพที่ 7 ผลการทดลองการชั่งน้าหนักของระบบ Mechanic

Electric
10 10 10

10.5 10.5 10.5

11 11 11

3.ตวงน้าหนักข้าว
2KG.

4.ตวงน้าหนักข้าว
2.5KG.

5.ตวงน้าหนักข้าว
3KG.

7.5 7.5 7.5
5

5

5

1.ตวงน้าหนักข้าว
1KG.

2.ตวงน้าหนักข้าว
1.5KG.

ครั้งที่1E

ครั้งที2่ E

ครั้งที3่ E

ภาพที่ 8 ผลการทดลองการชั่งน้าหนักของระบบ Electric
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปได้ว่าการทางานของระบบเครื่องตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ ตาม
ข้อกาหนดและปริมาณของข้าวที่ตวงโดยการใช้ Load Cells มาทางานร่วมกับโปรแกรม PLC เป็นดังตารางที่ 1
แสดงผลของการตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ พบว่า การทดลองช่วงเวลาของแต่ละครั้ง
เป็นที่ยอมรับได้สาหรับน้าหนักข้าวที่ชั่งได้มีค่าเท่ากับ 1 kg. 1.5 kg. 2 kg. 2.5 kg. 3 kg. ซึ่งความคาดเคลื่อนคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ (%) ค่าเฉลี่ยที่ได้ 99.96 % เป็นที่ยอมรับได้กับการชั่งน้าหนักเป็นค่าที่มีความคาดเคลื่อนเป็น 0 ถือว่า
ระบบทางานในการตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยครั้งนี้ควรมีระบบสารองไฟมาเพิ่มเพราะถ้าเกิดการไฟฟ้าดับและรีเช็ตค่าใหม่ของระบบเครื่องตวง
น้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่ ก็จะเริ่มใหม่ซึ่งต้องมาเลือกระบบอีกรอบ สาหรั บการตั้งระบบ
การตวงน้าหนักแบบอัตโนมัติสาหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่
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Ittipon Laoprom1 and Sompod Wongkead1
1อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ด้วย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เพื่อหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
โดยมีประชากรคือ นักศึกษาปริญญาตรีปี 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 28 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยสุ่มแบบง่าย เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปี 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 12 คน โดย
กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอบวัดก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดทดลอง มีเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการ
ทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุด ทดลองด้วยค่า E1/E2 ผลการวิจัยพบว่าจากการ
ทดสอบด้วยค่าที (t - dependent sample test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และนักศึกษาที่เรียนด้วยชุด
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยรวมสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: สเต็ปปิ้งมอเตอร์ / โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Abstract
The purpose of this research was to establish and validate the experimental set of stepping
motors control by programmable logic controller for electrical engineering technology program
Kamphaengphet Rajabhat University. To find the performance of a stepping motor control
experiment with a programmable logic controller. The population is Fourth, 28 students in
Electrical Engineering Technology, and one in Simple Random Sampling. There are 12
undergraduate students in Electrical Engineering Technology. The samples were tested before and
after the test. T-test and data analysis were performed to determine the efficiency of the test set
with E1 / E2. The results showed that the t-dependent sample test was significant. 0.05 and the
students with the experimental group had higher overall achievement than the pre- study
achievement. Statistically significant at the 0.01 level
Keywords: stepping motor / programmable logic controller
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมการผลิตในประเทศไทยมีค วามก้ า วหน้ าอย่ างต่ อ เนื่ อ งโดยเฉพาะการน าเอา
เทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวคงอยู่บนพื้นฐานของความต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงงานซึ่งอาจ
แสดงให้เห็นถึงต้นทุนการผลิต คุณภาพ มาตรฐาน ความสามารถในการปรับอัตราในการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และคานึงถึงความปลอดภัยระหว่างการผลิตสินค้า
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จากการตื่นตัวและความสนสนใจการใช้เครือ่ งจักรอัตโนมัตทิ มี่ ีมากขึ้นสิ่งที่ต้องคานึงถึงควบคู่กันไปเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอัตโนมัติ คือการวางแผนกาลังคนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและสอดคล้องพร้อมที่จะรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทาให้มีความสามารถ
แข่งขันกับผู้อื่นได้ สาหรับประสิทธิภาพเกี่ยวกับการนาเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ
สินค้านั้น ถือได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถชี้วัดถึงความสาเร็จในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยเพิ่มกาลังในการผลิต
ลดต้นทุนในการผลิต และประหยัดเวลาในการจัดเก็บ ดัง นั้นระบบอัตโนมัติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งการนาเอา
โปรแกรมเมิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นตัวควบคุมสาหรับระบบอัตฺโนมัติมาควบคุมเครื่องจักรนั้น มีความเหมาะสม
กับงานโรงงานขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่ง ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ และ
ง่ายต่อการควบคุม โดยในส่วนประกอบของเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นมอเตอร์ไฟฟ้าถือเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
เครื่องจักรเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นต้น ในการใช้งานจาเป็นต้องมี
การควบคุมทั้งสิ้น โดยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ถือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ าชนิดหนึ่งที่ถูกใช้ในการทางานของเครื่องจักรต่าง ๆ
เหล่านี้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างการใช้งานสเต็ปปิ้งมอเตอร์ เช่น การควบคุมตาแหน่งของชิ้นงาน การควบคุมการ
เคลื่อนที่ของเครื่องจักร เครื่องซีเอ็นซี แขนกลในอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์จาเป็นต้องมี
ตัวควบคุม ซึ่งโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์เป็นอีกตัวควบคุมชนิดหนึ่งที่สามารถควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ได้
และใช้กันในอุตสาหกรรม ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์จึง
เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้นักศึกษาหรือผู้สนใจได้เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง และยังสอดคล้องกับการพัฒนาระบบการผลิตใน
ปัจจุบันที่นาเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเพิ่มมากขึ้น
โดยในปัจจุบันการเรียนรู้ทางด้านระบบอัตโนมัตินั้น การเรียนจาเป็นต้องมีเครื่องมือ ชุดทดลองเพื่อให้
ผู้เรียนรู้เกิดความเข้าใจและให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งการนาเข้าชุดทดลองจาก
ต่างประเทศนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ทาให้ขาดแคลนชุดทดลองเนื่องจากราคาที่สูง จึงเป็นผลให้การพัฒนาบุคลากร
ทางด้านระบบอัตโนมัติยังขาดแคลนอยู่พอสมควร
ที่ว่าการขาดสื่อการเรียนการสอนเป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้สอนทาให้ไม่สามารถจัด
เหตุการณ์ที่ผู้เรียน ไม่สามารถสัมผัสมองเห็นด้วยตาเปล่าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และไม่สาม
รถทาการสอนผู้เรียนแบบการเรียนเป็นกลุ่มในสถานที่แตกต่างกันตามความต้องการได้ ทั้งนี้การศึกษาที่ พัฒ นา
ความรู้จะอาศัยการสอนจากผู้สอนเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ จะต้องมีองประกอบอย่างอื่นช่วยด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการสอนภาคปฏิบัติจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน
(บุญเหลือ ทองเอี่ยม)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาเหล่านี้ ทาให้ผู้วิจั ยมีความตระหนักถึงความสาคัญในงาน
ระบบการผลิตอัตโนมัติ ซึ่งการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตอัตโนมัติ จึงมีแนวคิดเพื่อ
สร้างชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพของ
นักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรทางด้านระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. เพื่อศึกษาการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
4. เพื่อสร้างชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
5. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
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วิธีดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังภาพที่ 1 โดยเริ่มจากศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ เพื่อออกแบบใบงานการทดลองให้สอดคล้องกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในการใช้
งานสเต็ปปิ้งมอเตอร์ จากนั้นทาการออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ เมื่อสร้างชุดทดลองเสร็จแล้วจึงทาการทดสอบชุดทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชุด
ทดลอง แล้วจึงนาชุดทดลองมาทดสอบกับนักศึกษาดังภาพที่ 1เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองที่สร้างขึ้น โดย
รายละเอียดในการทาวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โปรแกรมวิ ช าเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุมมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
รหัสวิชา 5713201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 2 กลุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี เ ลื อ กแบบสุ่ ม แบบง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยใช้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรีหมู่ เรียน 6017301 โปรแกรมวิ ชาเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุมมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 5713201 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 กลุ่ม ซึ่งมีนักศึกษาจานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. ใบงานการทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ใบงานการ
ทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
2. ชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรู้จากชุดทดลองเรื่อง การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์
ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
1. การเก็บข้อมูลของความถูกต้องของชุดทดลองตามใบงานการทดลอง
2. การหาประสิทธิภาพของชุดทดลองด้วยค่า E1 / E 2
3. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบนัยสาคัญของผลการเรียนทางการเรียน ที่เป็นคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนชุดทดลอง และหลังเรียนชุดทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถวิเคราะห์โดยใช้สมการสถิติในการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองและการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และ ยุทธนา นายนะคามิน)
สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง
X
E1 = N  100
A

และ

F
E 2 = N  100
B

เมื่อ
= แทนค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบท้าย
การทดลองทั้งหมด ก่อนเรียน
= แทนค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบรวม
E2
จากการทดลองทั้งหมด หลังเรียน
 X = แทนคะแนนรวมของแบบทดสอบท้ายการทดลอง
 F = แทนคะแนนรวมของแบบทดสอบรวม
A
= แทนคะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายการทดลอง
B = แทนคะแนนเต็มของแบบทดสอบรวม
N = แทนจานวนนักเรียนทั้งหมด
E1
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การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบนัยสาคัญของผลการเรียนทางการเรียน ที่เป็นคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนชุดทดลอง และหลังเรียนชุดทดลองโดยใช้สูตร t – dependent sample
test ได้ดังนี้ (อุดม บุญเฮ้าม)
t=

เมื่อ

=
D =
N =

t

D

N  D 2 − ( D )
(N − 1)

2

แทนค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบค่ามีนัยสาคัญ
แทนค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
แทนจานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการทางานของชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยผลการทดลองของ
การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างสัญญาณสาหรับชุดควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ตามระยะทางที่กาหนด โดยใน
ตัวอย่างแสดงการสร้างสัญญาณพัลส์ที่ความถี่ 2 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งมีจานวนพัลส์ที่ 10 พัลส์ และ 100 พัลส์ ดังภาพ
ต่อไปนี้ ซึ่งจากผลการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ สามารถสร้า งสัญญาณได้ ต าม
โปรแกรมที่ต้องการ และสามารถนาสัญญาณที่สร้างได้ไปใช้งานสาหรับชุดควบคุมเต็ปปิ้งมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
เป็นผลให้ชุดทดลองทางานถูกต้องตามใบงานการทดลองที่ได้ออกแบบไว้ สามารถนาชุดทดลองไปใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนได้ โดยทางานสอดคล้องและถูกต้องกับใบการการทดลอง ซึ่งชุดทดลองที่ดีจะต้องทางานได้ถูกต้องกับ
ใบงานที่ได้ออกแบบไว้เพื่อไม่ให้ผู้ทดลองเกิดความสับสนเมื่อทาการทดลอง หากผลการทดลองไม่เป็นไปตามใบงาน
การทดลองที่กาหนดไว้

ภาพที่ 2 แสดงสัญญาณพัลส์ที่ 10 พัลส์ ความถี่ที่ 2 กิโลเฮิรตซ์
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ภาพที่ 3 แสดงสัญญาณพัลส์ที่ 100 พัลส์ ความถี่ที่ 2 กิโลเฮิรตซ์

ภาพที่ 4 แสดงด้านหน้าชุดทดลอง

ภาพที่ 5 แสดงด้านข้างชุดทดลอง
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2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลอง

E1 / E 2

ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนการทาแบบทดสอบท้ายการทดลองและแบบทดสอบรวมหลังการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 12 คน
คะแนนที่ได้จากการสอบท้ายการทดลอง
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
คนที่
1
2
3
รวม
หลังเรียน (40)
(10)
(10)
(20)
(40)
1
8
9
17
34
32
2
7
9
19
35
30
3
8
8
17
33
31
4
7
6
16
28
32
5
8
7
15
30
33
6
7
8
16
31
32
7
6
9
16
33
33
8
8
8
17
33
34
9
8
8
18
34
33
10
7
8
19
34
34
11
8
8
18
34
32
12
8
9
15
33
31
ผลลัพธ์จากการคานวณหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ 81.46/80.63
3. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบนัยสาคัญของผลการเรียนทางการเรียน ที่เป็นคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนชุดทดลอง และหลังเรียนชุดทดลอง
ตารางที่ 2 ตารางคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังเรียน
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
คนที่
ก่อนเรียน (40)
หลังเรียน (40)
1
21
32
2
21
30
3
22
31
4
24
32
5
26
33
6
26
32
7
27
33
8
28
34
9
26
33
10
24
34
11
27
32
12
21
31
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ค่า t จากการคานวณเท่ากับ 13.942 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนน เฉลี่ยรวมปรากฏว่า ผลคะแนน
สอบเฉลี่ยหลังเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 32.25 สูงกว่าผลคะแนนสอบเฉลี่ยก่อนเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 24.416
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เพื่อหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
โดยมีประชากรคือ นักศึกษาปริญญาตรีปี 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 28 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยสุ่มแบบง่าย เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปี 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 12 คน โดย
กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอบวัดก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดทดลอง มีเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการ
ทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้วยค่า E1 / E 2 ผลการวิจัยพบว่า จาก
การทดสอบด้วยค่าที (t - dependent sample test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และนักศึกษาที่เรียนด้วยชุด
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยรวมสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เรียนด้วยชุดทดลองมีความเข้าใจมากกว่านักศึกษาที่เรียนโดยไม่ใช้ชุด
ทดลอง ซึ่งทาให้การเรียนการสอนแบบมีชุดทดลองนั้นมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สามารถน าชุ ด ทดลองเป็ น ชุ ด ฝึ ก อบรมการใช้ ง านสเต็ ป ปิ้ ง มอเตอร์ ด้ ว ยโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก
คอนโทรลเลอร์สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้องได้ เช่น โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น หรือผู้ที่สนใจการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ได้ เนื่องจากเป็นชุดทดลองที่สามารถเขียนโปรแกรมเมเบิ ลลอจิก
คอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ได้จริงและถูกต้องกับโปรแกรมที่เขียนขึ้น และสามารถ
เข้าใจการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นโดยเขียนโปรแกรมควบคู่กับการใช้ชุดทดลอง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรออกแบบและสร้างชุดทดลองให้มีขนาดที่เล็ ก เพื่อให้สะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการ
เคลื่อนย้าย
2. เนื่องจากชุดทดลองยังเป็นการทางานโดยการรับค่าสัญญาณดิจิตอลเท่านั้น ควรใช้พีแอลซีที่
สามารถรองรับค่าอนาล็อกเพื่อประยุกต์ใช้งานในการควบคุมความเร็วของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ต่อไป
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การกาจัดสารละลายโครเมียม (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน
Removal of Chromium (VI) from Aqueous Solution Using Activated Carbon
Modified with Chitosan
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บทคัดย่อ
การศึกษาการดูดซับโครเมียม (VI) จากสารละลายบนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่ไม่ได้ปรับปรุง
(AC) และที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC) เริ่มจากศึกษาพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังโดยวิธีการ
ดูดซับเมทิลีนบลู พบว่าถ่านกัมมันต์ที่ปรัปปรุงด้วยไคโตซานมีพื้นที่ผิวสูงกว่าที่ไม่ได้ปรับปรุง ศึกษาไอโซเทอร์มการ
ดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์ทั้งสองชนิดโดยใช้การทดลองแบบกะ พบว่า พบว่า พื้นที่ผิวของ
ถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงมีพื้นที่ผิวสูงกว่าถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง พฤติกรรมการดูดซับบนถ่านทั้งสองชนิดมี
ความสัมพันธ์กับทั้งไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์และฟรุนดิช แต่การดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์
ที่ปรัปปรุงด้วยไคโตซานสอดคล้องกับไอโซเทอร์มแบบและฟรุนดิชมากกว่า และพบว่าถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไค
โตซานมีความสามารถในการดูดซับโครเมียม (VI) เท่ากับ 6.84 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งมีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบถ่านกัมมันต์
ที่ไม่ได้ปรับปรุงซึ่งมีความสามารถในการดูดซับโครเมียม (VI) เท่ากับ 4.46 มิลลิกรัมต่อกรัม เนื่องจากถ่านกัมมันต์มี
พื้นที่ผิวสูงขึ้นและการจับกันของโครเมียม (VI) กับไคโตซาน
คาสาคัญ : โครเมียม (VI) /ถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลัง/ไคโตซาน/ ไอไซเทอร์มการดูดซับ
Abstract
The adsorption processes of Cr (VI) from aqueous solution onto activated carbon from
cassava root (AC) and a modified activated carbon (MAC) with chitosan have been investigated. The
surface area of these two activated carbons were measured by adsorption of methylene blue. The
results showed that the MAC has a higher surface area compared with the AC. Adsorption isotherm
onto the AC or MAC have been investigated in a batch adsorption experiment. The results showed
that the MAC with chitosan have a higher surface area compared with the AC. Experimental
equilibrium data have been obtained and correlated with Freundlich and Langmuir isotherms for
the determination of the adsorption behavior. The results have shown that the Freundlich isotherm
model better fits the experimental data compared with the Langmuir isotherm for MAC. It was
found that the MAC has a higher Cr(VI) adsorption capability, with 6.84 mgg−1, compared with AC,
which has a capacity of 4.46 mgg−1 due to that the MAC has a higher surface area and interaction
of Cr(VI) and chitosan.
Keywords: Chromium (VI) / activated carbon from cassava root / chitosan / adsorption isotherm
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon, AC) เป็นตัวดูดซับที่มีรูพรุน มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ที่มีความพรุนสูง จึงมี
ความสามารถในการดูดซับสูง (Mahaninia et al., 2015) ปัจจุบันการใช้งานถ่านกัมมันต์เป็นไปอย่างกว้างขวาง
และมีแนวโน้มการใช้งานขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเหง้า
มันสาปะหลังโดยวิธีกระตุ้นด้วยสารเคมี และวิธีกระตุ้นทางกายภาพ จากนั้นศึกษาคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่
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เตรียมได้ โดยใช้ค่าการดูดซับไอโอดีนหรือค่าเลขไอโอดีน และค่าการดูดซับสารละลายเมทิลีนบลู โดยวิเคราะห์ค่ า
พื้นที่ผิวจาเพาะของถ่านกัมมันต์ที่ได้ พบว่า ค่าพื้นที่ผิวยังมีค่าต่าและเมื่อทดสอบความสามารถในการดูดซับโลหะ
หนักที่ปนเปื้อนในน้าเสียสังเคราะห์ยังคงต่าเมื่อเทียบกับถ่านกัมมันต์มาตรฐาน (ธีระ วงศ์เนตร และปรีชา ปัญญา,
2554)
ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีอยู่ มากในเปลือกแข็งหรือกระดองของสัตว์ทะเลได้แก่ กระดองปู
เปลือกกุ้ง และแกนหมึก โดยปกติแล้วเปลือกแข็งเหล่านี้จะถูกทิ้งไปที่ถังขยะที่ก่อปัญหาเน่าเหม็นต้องทาลายทิ้งหรือ
ถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้เพียงเป็นอาหารสัตว์หรือทาปุ๋ยดังนั้นแนวทางหนึ่งของการใช้ของเสียเหล่านี้เป็ นวัตถุดิบเพื่อ
แยกไคตินออกมา และนามาเตรียมเป็นไทยโดยสารจึงนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนอกจากเป็นการช่วยกาจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรม (โกวิทย์ ปิยะมังคลา จารุวรรณ ตาฬวัฒน์, ปิยะวัฒน์ โพธิมงคลกุล และฉัฐรส คงสมภักดิ์,
2551)
โลหะมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรม มีการใช้โลหะในกระบวนการผลิตโลหะโครเมียม (VI)
ไอออนหรือเฮกซะวาเลนท์โครเมียม ซึ่งการไดรับโครเมียมเพียงเล็กนอยอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตอยาง
รุนแรง เป็นมลภาวะที่อันตรายมากที่สุดเมื่ออยู่ในน้า เฮกซะวาเลนท์โครเมียม เป็นสารอันตรายที่จัดอยู่ในกลุ่มของ
สารก่อมะเร็งที่ส่งผลกระทบต่อยีน เมื่อได้รับสารดังกล่าวเป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอด โครงสร้างดีเอ็นเอ
ถูกทาลายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เฮกซะวาเลนท์โครเมียมยังถูกสั่งห้าม และจากัดปริมาณการใช้ ผู้ที่ได้รับสารเฮกซะวา
เลนท์โครเมียมจะมีอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ ทาให้ปอด ตับ ไต และลาไส้ถูกทาลาย มี
อาการบวมน้า และเจ็บแถวกระบังลมหรือลิ้นปี่ (ศุภมาส ด่านวิทยากุล และอารี ธนบุญสมบัติ , 2556) ด้วยเหตุนี้ทา
ให้มีการกาจัดโครเมียม (VI) ไอออนออกจากน้าเสียสามารถทาได้ด้วยวิธีการแบบต่างๆ ซึ่งการดูดซับเป็นวิธี หนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือในการกาจัดโลหะหนักที่เป็นพิษออกจากน้าเสีย (Liu et al, 2010)
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงเป็นการปรับปรุงถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังด้วยไคโตซาน โดยทาการศึกษา
พื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC) และไม่ได้ปรับปรุง (AC) และศึกษาการดูดซับสารละลาย
โครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์ทั้งสอง เพื่อนาผลจากการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาการปรับปรุงถ่านกัมมันต์ เพื่อนาไปใช้ให้
เหมาะสมกับงานต่อไป ซึ่งเป็นการนาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นแนวทางสาหรับเป็นตัวดูดซับ
โลหะหนักในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาค่าพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC) และถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง (AC)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการก าจัด สารละลายโครเมีย ม (VI) โดยการดูด ซับ บนถ่ านกั มมั นต์ ที่ ปรั บปรุง ด้ วยไคโตซาน
เปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลอง โดยศึกษาการกาจัดสารละลายโครเมียม (VI) ที่เตรียมได้จากโพแทสเซียม
โครเมต (K2CrO4) โดยใช้การดูซับบนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่ไม่ได้ปรับปรุง เทียบกับกับถ่านกัมมันต์จาก
เหง้ามันสาปะหลังที่ปรับปรุงด้วย 1% ไคโตซาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. สารเคมีและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สารละลายโครเมียม (VI) จากโพแทสเซียมไดโครเมต (K2CrO4) 99 % (A.R) ไคโตซาน (Chitosan, From
Shrimp Shells, (C6H11NO4)n ) จากบริ ษั ท HIMEDIA ประเทศอิ น เดี ย เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ค วามเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายโครเมี ย ม (VI) ได้ แ ก่ เครื่ อ งอะตอมมิ ก แอบซอร์ พ ชั น สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ (Atomic Absorption
Spectrophotometer, AAS) รุ่ น 3110 serial No.311N 5082103 ยี่ ห้ อ Perkin Elmer ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
และเครื่องยูวิวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Visible Spectrophotometer) รุ่น UV-1800 ยี่ห้อ Shimadzu
ประเทศญี่ปุ่น
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2. การเตรียมถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง และปรับปรุงด้วยไคโตซาน
2.1 เตรียมถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังโดยวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้ซิงค์คลอไรด์เป็นสารกระตุ้นที่
อุณหภูมิการคาร์โบไนซ์เท่ากับ 500 องศาเซลเซียส ที่เวลากระตุ้นเท่ากับ 30 นาที อัตราส่วนถ่านต่อซิงค์คลอไรด์
เท่ากับ 1 ต่อ 2 แล้วนาถ่านกัมมันต์ที่ได้ล้างด้วยน้ากลั่นให้มีพีเอชเท่ากับน้ากลั่นเริ่มต้นที่ใช้ล้าง (ธีระ วงศ์เนตร และ
ปรีชา ปัญญา, 2554)
2.2 การเตรียมถ่านกัมมันต์ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (Lasindrang et al., 2015)
เตรียมสารละลายไคโตซาน โดยชั่งไคโตซาน 1 กรัม ละลายด้วยกรดออกซาลิก 10% wt/v จานวน 100 mL
นาถ่านกัมมันต์ที่ได้จากข้อ 2.1 ผสมสารละลายไคโตซานที่เตรียมได้ในอัตราส่วนถ่านกัมมันต์ต่อสารละลายไคโตซาน
เท่ากับ 1 : 3 เขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ล้างถ่านกัมมันต์ด้วยน้ากลั่นก่อนนาไปอบ
60 องศาเซลเซียสจนแห้ง จากนั้นทาให้เป็นกลางโดยแช่ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 % w/v เป็นเวลา
3 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ากลั่นจนได้พีเอชเท่ากับน้ากลั่นเริ่มต้นที่ใช้ล้าง อบให้แห้งที่ 110 องศาเซลเซียส จนได้น้าหนัก
คงที่ เก็บไว้ในเดซิเคเตอร์ เพื่อนาไปศึกษาหาพื้นที่ผิวและกระบวนการดูดซับโครเมียม (VI) ต่อไป
3. การศึกษาหาพื้นที่ผิวจาเพาะของถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง และปรับปรุงด้วยไคโตซาน
นาถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ในข้อ 2 มาวิเคราะห์หาค่าพื้นที่ผิวโดยวิธีการดูดซับเมทิลีนบลู (ปรีชา ปัญญา, 2557)
3.1 เตรียมสารละลายเมทิลีนบลูที่มีความเข้มข้น 5, 10, 20 และ 30 mg/L เพื่อทากราฟมาตรฐานด้วยเครื่องยูว-ี
วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 660 nm
3.2 เตรียมสารละลายเมทิลีนบลู เพื่อใช้ทดลองการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ เตรียมที่ความเข้มข้น 0, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 80 และ 100 mg/L
3.3 การทดลองการดูดซับเมทิลีนบูลบนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังชนิดปรับปรุงผิวและไม่ได้ปรับปรุงผิว
1) ชั่งถ่านกัมมันต์ 0.1 g (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) ใส่ในขวด ขนาด 100 mL
2) เติมสารละลายเมทิลีนบลู ที่ความเข้มข้นต่างๆที่เตรียมได้จากข้อ 3.2) ลงในขวดที่มีถ่านกัมมันต์อยู่
จานวน 40 ml (ขวดที่ 1 ให้เติมเฉพาะน้ากลั่น) ปิดฝา แล้วเขย่าด้วย Shaker เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
3) นาสารละลายไปกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 นาสารที่ได้จากการกรองไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องยูวิวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 660 nm
5) หาปริมาณการดูดซับ สามารถคานวณโดยใช้สมการ (1)
X (C0 - Ce )V
(1)
qe =
=
m

m

เมื่อ

qe = ปริมาณการดูดซับที่สมดุต่อน้าหนักของตัวดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม)
X = ปริมาณการดูดซับที่สมดุล (มิลลิกรัม)
C0 = ความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับเริ่มต้น
Ce = ความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับที่สมดุล
V = ปริมาตรสารละลายที่ใช้ในการดูดซับ
m = มวลของถ่านกัมมันต์
สูตรการคานวณ สาหรับไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์ ดังสมการ (2)
Ce
qe

=

C
1
+ e
qmK L qm

(2)
เมื่อ
qm = ปริมาณสูงสุดของตัวถูกดูดซับที่สามารถดูดซับแบบชั้นเดียวต่อน้าหนักของ ตัวดูดซับ
KL = ค่าคงที่ของการดูดซับแบบแลงเมียร์
Ce = ความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับเมื่ออยู่ในสภาวะสมดุล
นาค่าที่คานวณได้ไปเขียนกราฟระหว่างความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับเมื่ออยู่ในสภาวะสมดุล (Ceq) กับ
ปริมาณของโลหะที่ถูกดูดซับต่อน้าหนักของตัวดูดซับ (q) โดยค่า r2 จะต้องมีค่าเข้าใกล้ 1 จึงถือว่าเป็นไอโซเทอร์ม
การดูดซับตามสมการแลงเมียร์
3.4 คานวณค่าพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ ใช้สมการที่ (3) (ปรีชา ปัญญา, 2557)
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เมื่อ

SMB
SMB
Ng
aMB
N
M

= (Ng x aMB x N x 10-20)/M
= ค่าพื้นที่ผิว (m2/g)
= จานวนโมเลกุลของเมทิลีนบลูที่ถูกดูดซับชั้นเดียว
= 197.2 A°
= เลขอาโวกาโดร, 6.02 x 1023 (โมเลกุล)
= มวลโมเลกุลของเมทิลีนบลู 373.9 g/mol

(3)

4. การศึกษาการดูดซับโครเมียม (VI) โดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง และปรับปรุงด้วยไคโตซาน
ชั่งถ่านกัมมันต์ 0.1 กรัม (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) ลงในขวดโพลีเอทิลีน เติมสารละลาย ไอออนที่ความเข้มข้น
ต่างๆ เขย่าสารละลายด้วยเครื่องเขย่า 150 rpm เป็นเวลา 0 – 180 นาที แล้วนาไปกรองด้วยกระดาษกรอง
Whatman No.1 นาสารละลายที่ได้จากการกรอง ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 357.9 nm เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายโครเมียม (VI) ที่สมดุล แล้วนาไปหาปริมาณ
ในการดูดซับ โครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์ สามารถคานวณโดยใช้สมการ (1) สาหรับไอโซเทอร์มการดูดซับใช้
สมการแบบแลงเมียร์ใช้สมการ (2) และสมการฟรุนดิช ดังสมการ (4)
qe = KF.Ce1/n
(4)
เมื่อ
qe = ปริมาณการดูดซับสูงสุดตามสมการฟรุนดิช
KF = ค่าคงที่ของการดูดซับแบบฟรุนดิช
n = ค่าคงที่
นาค่าที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่าง log qe กับ log Ce จะได้ค่า r2 เข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีพฤติกรรมการดูดซับเป็น
ไอโซเทอร์มแบบฟรุนดิช
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาหาพื้นที่ผิวจาเพาะของถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง และปรับปรุงด้วยไคโตซาน
1.1 ผลการศึกษาหาพื้นที่ผิวจาเพาะของถ่านกัมมันต์
พื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่ไม่ได้ปรับปรุงผิวและที่ปรับปรุงผิวด้วยไคโตซาน แสดงดัง
ตารางที่ 1 พบว่า ถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC) มีพื้นที่ผิว 37.09 m2/g สูงขึ้นเมื่อเทียบกับถ่านกัม
มันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว (AC) ซึ่งมีพื้นที่ผิว 15.69 m2/g
ตารางที่ 1 ผลของการปรับปรุงพื้นที่ผิวที่มีต่อพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลัง
ตัวอย่าง
1
2

ชนิดของถ่านกัมมันต์
AC
MAC

พื้นที่ผิว (m2/g)
15.69
37.09

2. ผลการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ
ภาพที่ 1 เป็นผลกาศึกษาเวลาที่ใช้ในการดูดซับ สารละลายโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามัน
สาปะหลังที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว (AC) เปรียบเทียบกับที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC) พบว่าที่เวลา 120 นาที เป็นเวลา
ที่กาดูดซับเข้าสู่สภาวะสมดุบของการดูดซับ คือปริมาณการดูซับคงที่
ภาพที่ 2 แสดงผลการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) ไอออน บน AC และ MAC
พบว่า ถ่านกัมมันต์ทั้งที่ไม่ได้ปรับปรุงและที่ปรับปรุงด้วยไคโตซานจะได้ไอโซเทอร์มการดูดซับเป็นแบบแลงเมียร์
(ภาพที่ 3) และแบบฟรุนดิช (ภาพที่ 4) โดยถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุง อธิบายโดยใช้ไอโซเทอร์มแบบฟรุนดิชได้ดีกว่า
เพราะมีค่า r2 เข้าใกล้ 1 มากกว่า (ตารางที่ 2) มีความสามารถในการดูดซับโดยพิจารณาจากความชันของกราฟ
ระหว่าง log Ce กับ log qe จากตารางที่ 2 พบว่าไอโซเทอร์มของการดูดซับมีค่า n > 1 จึงทาให้ปริมาณพื้นผิวของ
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ตัวดูดซับมีปริมาณไม่จากัดที่จะใช้ในการดูดซับ ส่วนถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง อธิบายโดยใช้ไอโซเทอร์มแบบแลง
เมียร์ได้ดีกว่าแบบฟรุนดิช เพราะมีค่า r2 เข้าใกล้ 1 มากกว่า (ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสารละลาย Cr(VI) ไอออนตามไอโซเทอร์มการดูดซับ
เป็นแบบแลงเมียร์ พบว่าปริมาณสูงสุดของตัวถูกดูดซับที่สามารถดูดซับแบบชั้นเดียว (qm) เท่ากับ 4.4563 มิลลิกรัม
ต่อกรัม สาหรับถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน ซึ่งมีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับถ่านกัมมันต์ที่ไม่ปรับปรุง (AC) ซึ่งมี
ปริมาณสูงสุดของตัวถูกดูดซับที่สามารถดูดซับแบบชั้นเดียว (qm) เท่ากับ 6.8446 มิลลิกรัมต่อกรัม เพิ่มขึ้นจากเดิม
21.13 % ที่เวลาสัมผัส 180 นาที
จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการวิเคราะห์การดูดซับโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์ที่
ไม่ได้ปรับปรุงเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน โดยใช้สถิติ t-test (ปรีชา ปัญญา, 2549)
t test =
Sd =

โดยที่

(5)

 ( Di − D )
N −1

2

ความแตกต่างของผลการทดลองโดยวิธีวิเคราะห์ทั้งสองต่อสารตัวอย่าง
แต่ละสาร (คิดเครื่องหมายบวกลบด้วย)
D = ค่าเฉลี่ยของ D i (คิดเครื่องหมายบวกลบ)
N = จานวนสารตัวอย่างทีน่ ามาวิเคราะห์
Di

=

D
N
Sd

ปริมาณการดูดซับ (mg/g)

แสดงผลในตารางที่ 3 พบว่า ค่า ttest มีค่า 6.30 ซึ่งเปรียบเทียบกับ ttable ที่ลิมิตความเชื่อมั่น 99% ที่
ระดับขั้นเสรี = 8 มีค่าเท่ากับ 3.36 จึงสรุปได้ว่า ค่า ttest > ttable เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ทุกความเข้มข้น
ดังนั้นผลการวิเคราะห์การดูดซับโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุงเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุง
ด้วยไคโตซาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 99%
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000

AC
MAC
0

50

100
เวลา (นาที)

150

200

ภาพที่ 1 เวลาที่ใช้ในการดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว
(AC) เปรียบเทียบกับที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC)
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x/m (mg/g)

15.000

MAC

AC

10.000

5.000
0.000
0.000

20.000

40.000
Ceq (mg/L)

60.000

80.000

ภาพที่ 2 แสดงผลการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่
ไม่ได้ปรับปรุง (AC) เปรียบเทียบกับที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC)

แลงเมียร์

Ceq/(x/m)

30.000

AC

20.000
10.000
0.000
0.000

20.000

40.000
Ceq (mg/L)

60.000

80.000

ภาพที่ 3 แลงเมียร์ไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่ไม่ได้
ปรับปรุง (AC) เปรียบเทียบกับที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC)

ฟรุนดิช

1.000

log (x/m)

AC

MAC

0.500
0.000
0.000
-0.500

0.500

1.000

1.500

2.000

log Ceq

ภาพที่ 4 ฟรุนดิชไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) บนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่ไม่ได้
ปรับปรุง (AC) เปรียบเทียบกับที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC)
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ตารางที่ 2 ค่าคงที่จากไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ และแบบฟรุนดิชของการดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) บน
ถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง (AC) และปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC)
ชนิดของถ่านกัมมันต์
AC
MAC

ค่าคงทีแ่ บบแลงเมียร์
ค่าคงทีแ่ บบฟรุนดิช
2
qm
KL
r
KF
n
r2
(mg/g)
(mg/L)
4.4563 20.1711 0.9493 2.1365 2.0597 0.9375
6.8446 30.5510
0.8708 1.7278 2.0165 0.9331

ตารางที่ 3 ผลการใช้สถิติ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ปริมาณการดูดซับโครเมียม (VI) โดยใช้
ถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุง (AC) และที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (MAC)
ขวด
ที่

ความเข้มข้นเริ่มต้น
ของโครเมียม (mg/L)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5
10
20
30
40
50
60
70
80

ถ่านที่ปรับปรุง
ด้วยไคโตซาน
(mg/g)
1.242
1.182
1.851
3.410
3.442
3.693
4.202
4.564
5.074

ถ่านที่ไม่ได้
ปรับปรุง (mg/g)

Di

Di - D

(Di - D )2

0.808
0.755
1.102
2.394
2.729
3.118
3.312
3.355
3.376

0.43
0.43
0.75
1.02
0.71
0.58
0.89
1.21
1.70

-0.42
-0.43
-0.11
0.16
-0.14
-0.28
0.03
0.35
0.84

0.179
0.185
0.012
0.025
0.021
0.079
0.001
0.124
0.708

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน
พบว่า การปรับปรุงถ่านกัมมันต์ด้วยไคโตซาน ทาให้พื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น เนื่องจากไคโตซานทาให้ถ่านกัมมันต์มีพื้นที่ผิวมี
รูพรุนมากขึ้น สอดคล้องกับการรายงานของ Gokila et al. (2017) ที่ได้จากการศึกษาลัก ษณะสัณฐานวิทยาของ
พื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่า ไคโตซานมีพื้นที่ผิวที่มีรูพรุน และขรุขระ
การศึกษาการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออนบนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่ปรับปรุงผิวด้วยไคโต
ซาน มีความสามารถในการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน เท่ากับ 6.84 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลาดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเมื่อ
เทียบกับถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว ซึ่งมีความสามารถในการดูดซับเท่ากับ 4.46 มิลลิกรัมต่อกรัม สอดคล้อง
กับการรายงานของ Choi et al. (2009) ที่รายงานว่า การปรับปรุงพื้นที่ผิวถ่านกัมมันต์ทาให้ปริ มาณการดูดซับเพิ่ม
สูงขึ้นเพราะเป็นการเพิ่มประจุบนผิวของถ่านกัมมันต์ได้มากขึ้น ทาให้เกิดการจับกับไอออนโลหะได้มากขึ้น และเกิด
จากการจับกันระหว่างโครเมียม (VI) กับไคโตซานที่อยู่บนผิวถ่านกัมมันต์ (Schmuhl et al., 2001)
สาหรับไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) ไอออนบนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสาปะหลังที่
ไม่ได้ปรับปรุงเป็นไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ แสดงว่าการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออนบนผิวถ่านกัมมันต์เป็นแบบชั้น
เดียว สอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งที่ผ่านมา (นุสรา วนาเฉลิมกิจ และปรีชา ปัญญา, 2559) เนื่องจาก แต่สาหรับ
ถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซานมีพฤติกรรมการดูดซับเป็นไอโซเทอร์มแบบฟรุนดิช เนื่องจากเกิดจากการจับกัน
ระหว่างโครเมียม (VI) กับไคโตซานที่อยู่บนผิวถ่านกัมมันต์ (ภาพที่ 5) ซึ่งทาให้สารละลายโครเมียม (VI) ไอออน
สามารถเกิดการดูดซับบนผิวถ่านกัมมันต์ได้หลายชั้น
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ภาพที่ 5 แบบจาลองการดูดซับโครเมียม (VI) กับไคโตซาน
(ที่มา : โกวิทย์ ปิยะมังคลา, 2551)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สาหรับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนางานวิจัย อาจจะหาวัสดุหรือสารที่มีคุณสมบัติที่คล้ายไคโตซานและควรเป็นสารที่หาได้
ง่าย เพื่อใช้ลดต้นทุนการเตรียมสารดูดซับ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อปริมาณการดูดซับ ได้แก่ ปริมาณถ่านกัมมันต์ที่ใช้ ค่าพีเอช อุณหภูมิในการ
ทดลอง และอัตราส่วนของไคโตซานที่ใช้ปรับปรุง
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การพัฒนาชุดการทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้า
The Development of Experiment Coefficient Surface Tension of Water
สนอง กลิน่ เกษร1 พาณิน พูลจักร์2 และมารุต พวงสุด3
Sanong kinkasorn1, Marut Puangsudrak2 and Panin Poolchak3
1

นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ครูปฏิบัติการ ภาควิชาฟิสก
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3 นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาชุดการทดลองการหาค่าความตึงผิวของน้าโดยใช้วิธี วงแหวนของดู
นอย ซึ่งชุดการทดลองที่พัฒนาขึ้นมาจะใช้หลักการของคันโยกไฮดรอลิกโดยใช้เข็มฉีดยาที่ภายในบรรจุกลีเซอรีนเพื่อ
เพิ่มความหนืดในระหว่างการปรับระดับ ผลการทดลองหาค่าความตึง ผิวของน้าโดยใช้อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นได้มีค่า
เท่ากับ 0.07174 นิวตันต่อเมตรที่อุณหภูมิ องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของสัมประสิทธิ์ความตึง 26
ผิวของน้าเท่ากับ0.07199 นิวตันต่อเมตรที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 0.35
คาสาคัญ: ความตึงผิวของน้า / วงแหวนของดูนอย / กลีเซอรีน
Abstract
The aim of this research is to develop experimental apparatus for determining the surface
tension of water by Du Nouy ring method. The developed experimental apparatus applies a
hydraulic lever principle using syringes containing glycerol to increase viscosity during leveling. The
surface tension of the water using the developed equipment was 0.07174 Newton per meter at 26
degrees Celsius and compared to the reference value of coefficient surface tension of water is
0.07199 Newton per meter at 25degrees Celsius, the percentage difference was .0.35
Keywords: Surface tension of water / Du nouy ring/ Glycerin
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเรียนการสอนในปัจจุบันโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ จะ
ประกอบไปด้วยการเรียนการสอนสองส่วน ส่วนแรกคือภาคบรรยาย และส่วนที่สองคือภาคปฏิบัติ หรือการทดลอง
วิธีสอนโดยใช้การทดลอง คือ กระบวนการที่ ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดปัญหาและสมมติฐานในการทดลองและลงมือทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดโดย
ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรี ยนรู้ที่ได้รับ
จากการทดลอง ซึ งข้ อ ดี ข องการสอนด้ ว ยการทดลองคื อ เป็ น วิ ธี ส อนที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง ได้ ผ่ า น
กระบวนการต่างๆ ได้พิสูจน์ ทดสอบ และเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความเข้าใจ และจะ
จดจาการเรียนรู้นั้นได้นาน เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ จานวนมาก
เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด และทักษะ
กระบวนการกลุ่ม ทั้งได้พัฒนานิสัยใฝ่รู้เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาก จะทาให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2552)
เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดสัมฤทธิ์ผลจะต้องมีการเรียนในภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจมาก
ขึ้นจากการที่เรียนภาคบรรยาย ดังนั้นวิชาปฏิบัติทางฟิสิกส์จึงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองในเรื่องราวต่างๆ มากมาย
เพื่อทดสอบทฤษฎี ต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนได้พิสูจน์ไว้ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองในเรื่องราวต่างๆของวิชา
ฟิสิกส์จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่มีความซับซ้อนมากเกินกว่าความเข้าใจของนักศึกษาโดยเฉพาะการ
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ทดลองในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป PHY 191 ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ ดังนั้นอุปกรณ์การทดลองที่ใช้ใน
การทดลองจะต้องทาให้ผลการทดลองที่ได้มีความใกล้เคียงกับค่าทฤษฎีตามที่กล่าวไว้
การทดลองเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของของเหลวก็เป็นการทดลองเรื่องหนึ่งที่ต้องการทดสอบหา
ว่าค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของของเหลวโดยเฉพาะของเหลวที่เป็นน้าที่คุ้นเคยกันดีจะมีค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิว
ของของเหลวเป็นเท่าใด แต่การทดลองในรูปแบบเดิมมักจะพบปัญหาว่าเมื่อค่าความตึงผิวของของเหลวในที่นี้คือน้า
มีค่าคลาดเคลื่อนไปจากค่าทางทฤษฎีค่อนข้างมาก
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนาชุ ดการทดลองเพื่อทาให้ค่าสัมประสิทธิ์ของของเหลวที่
ต้องการหาค่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎีและเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในระหว่างการทดลองไม่เกิด
ความเมื่อยล้าในระหว่างการทดลอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
6. เพื่อพัฒนาชุดการทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้า
7. เพื่อให้ค่าความตึงผิวของน้าที่ได้จากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับค่าอ้างอิง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้เพื่อพัฒนาชุดการทดลองการหาค่าความตึงผิวของน้า ซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัยมีความสัมพันธ์ดัง
ภาพที่1

ปัญหา
การทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้ามีความคลาดเคลื่อน

วิเคราะห์ปัญหา
ศึกษาขั้นตอนและอุปกรณ์การทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้า
แบบเดิม

แก้ไขปัญหา
- พัฒนาชุดการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้า
- นาไปใช้ทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
แบ่งการดาเนินการวิจัยออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้าแบบเดิม
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวแบบเดิม
3. สร้างอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ช่วยให้การหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้ามีความถูกต้องมากขึ้น
4. นาอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ไปทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้า
5. สรุปผลการทดลอง

253

1. ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของของเหลวแบบเดิม
นิยามของค่าความตึงผิวของของเหลว (surface tension of liquid) หมายถึง อัตราส่วนของแรงตึงผิวต่อ
ความยาวส่วนที่สัมผัส (ในแนวตั้งฉากกับแรง) ตัวอย่างของแรงตึงผิวของของเหลวที่กระทากับเข็ม เนื่องจากความ
ยาวของส่วนที่สัมผัสกับของเหลว (เข็ม) นั้นมีสองด้าน (ข้างซ้ายและข้างขวา) ความยาวทั้งหมดที่ถูกแรงกระทาจึง
เป็นสองเท่าดังสมการ (คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556, หน้า 65-69)
γ = 𝐹/2𝐿 __________________________________ (1)
γ คือค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของของเหลว มีหน่วยเป็น N/m
F คือแรงที่กระทาของห่วงกับผิวของของเหลว มีหน่วยเป็น N
L คือความยาวของวัตถุที่จุ่มลงในของเหลว มีหน่วยเป็น m
ที่อุณหภูมิหนึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของของเหลวจะคงที่ แต่จะมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิม่ ขึ้น ส่วน
ของเหลวที่เกิดฟองได้ง่ายอย่างน้าสบู่ หรือผงซักฟอก จะมีการเติมสารเคมีเพื่อลดแรงตึงผิวทาให้มีค่าความตึงผิวน้อย
กว่าน้า
วิธีการวัดค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของของเหลว ด้วยวิธี (du nouy ring method) โดยการใช้โครงลวด
วงกลมที่ถูกแขวนไว้กับแขนที่สามารถเลื่อนขึ้นลง โดยให้ระนาบของโครงลวดวางตัวแนวขนานกับผิวของเหลวขณะ
จุ่มลงในของเหลว การที่จะดึงให้โครงลวดวงกลมนี้หลุดจากผิวของของเหลวได้นั้น จะต้องออกแรงดึงภาชนะบรรจุ
ของเหลวในทิศลงเพื่อต้านแรงตึงผิวของเหลว ซึ่งแรงที่ดึงให้โครงลวดวงกลมนี้หลุดจากผิวของของเหลวดังกล่าว มี
ขนาดเท่ากันกับแรงตึงผิวของของเหลวแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ขณะที่โครงลวดวงกลมหลุดจากผิวของของเหลว แรง
ดึงนี้จะเท่ากับแรงตึงผิวพอดีดังภาพที่ 2 (คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
2556, หน้า 65-69)

ภาพที่ 2 การหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของเหลวด้วยวิธี วงแหวน ดูนอย (du nouy ring method)
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จากการทดลองหาค่าสัมประสิทธิค์ วามตึงผิวของน้าโดยให้นักศึกษาทาการทดลองจริง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การทดลองหาค่าความตึงผิวของของเหลวแบบเดิม
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองหาค่าความตึงผิวแบบเดิม
จากการทดลองหาค่าความตึงผิวของน้าโดยให้นักศึกษาทาการทดลองพบปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
- บิกเกอร์ที่ใส่น้ามีขนาดใหญ่ประมาณ 1000 มิลลิลิตร เมื่อใส่น้าประมาณ 1ใน 3 ส่วน แล้วมีน้าหนัก
ค่อนข้างมาก ทาให้การยกขึ้นลงโดยการใช้มือของผู้ทาการทดลองเกิดอาการเมื่อยล้า
- เกิดอาการมือสั่นซึ่งอาจจะมีผลทาให้การอ่านค่าระยะของสปริงที่ยืดไปเกิดความคลาดเคลื่อน
- เมื่อทาการหาค่าความตึงผิวของของเหลวจากการทดลอง ค่าที่ได้มีความคลาดเคลื่อนไปจากค่าจริง
ค่อนข้างมาก
3. สร้างอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ช่วยให้การหาค่าความตึงผิวของของมีความถูกต้องมากขึน้
จากปัญหาที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์เพื่อที่จะดูว่ามีวิธีการใดที่จะทาให้อาการเมื่อยล้าของนักศึกษาลดลงหรือไม่
เกิดอาการเมื่อยล้าเลย ซึ่งถ้าลดอาการเมื่อยล้าของนักศึกษาลงได้น่าจะทาให้การอ่านค่าระยะยึดของสปริงที่กาลัง
หลุดออกจากผิวน้าได้มีความแม่นยามากยิ่งขึ้น จึงได้สร้างอุปกรณ์ที่จะช่วยลดอาการเมือ่ ยล้าของนักศึกษาในระหว่าง
การทดลองเรื่องการหาค่าความตึงความตึงผิวของน้าจึงได้อุปกรณ์ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่นามาใช้ในการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้า
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จากภาพที่ 4 อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้างขึ้นด้วยต้นทุนที่ไม่สูง สามารถสร้างขึ้นมาได้
เอง โดยอุปกรณ์นี้คล้ายๆกับแม่แรงที่ใช้ยกรถโดยอาศัยเข็มฉีดยาสองอันเชื่อมต่อกันโดยเข็มฉีดอันนึงทาหน้าที่ปรับ
ระดับในแนวดิ่งโดยอาศัยเข็มฉีดยาอีกอันนึง ซึ่งเข็มฉีดยาอันนี้ผู้ทาการทดลองเป็นคนดึงเข้าดึงออกได้โดยถ้าดึงเข็ม
ฉีดยาเข้าจะดันให้เข็มฉีดอีกอันนึงยกสูงขึ้น แต่ถ้าดึงเข็ มฉีดยาออกจะเป็นการลดระดับเข็มฉีดยาให้ต่าลง ซึ่งจากเข็ม
ฉีดยาที่สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ทาให้นาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปแทนที่จะใช้มือของผู้ทาการทดลอง แต่อุปกรณ์ชิ้นแรกที่
ทาขึ้นมาจะใช้อากาศอัดเข้าไปที่เข็มฉีดยาแต่พบปัญหาเกิดขึ้นมาคือเอาอากาศเข้าไปแล้วใช้ไปเรื่อยๆอากาศหมด
เหมือนจะมีการรั่ว จึงได้คิดหาวิธีการใหม่จึงได้เปลี่ยนเป็นการใส่น้าเข้าไปที่เข็มฉีดยาแทนแต่เมื่อนาไปใช้ปรากฏว่า
น้ามีความหนืดค่อนข้างน้อยเมื่อกดเข็มฉีดยาเข้าไปแล้วปล่อยทันทีปรากฏว่าเข็มฉีดยาที่อยู่ในแนวดิ่งลดระดับลง
อย่างรวดเร็ว จึงได้หาของเหลวชนิดอื่นที่มีค่าความหนืดมากกว่าน้า พบว่ามีสารเคมีชนิดหนึ่งที่คุณสมบัติใกล้เคียงกับ
น้าคือใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สารเคมีชนิดนั้นคือ กลีเซอรีน (http://www.siamchemi.com/กลีเซอรีน/) และมีเป็น
จานวนมากที่ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จึงได้นากลีเซอรีนที่เหลือใช้มาบรรจุเข้าไปที่เข็มฉีดยาแทนน้าผลปรากฏว่า เมื่อ
กดเข็มฉีดยาเข้าไปแล้วปล่อยเข็มฉีดยาที่อยู่ในแนวดิ่งจะค่อยๆลดระดับลงอย่างช้าๆ โดยเข็มฉีดยาสองอันที่เชื่อมต่อ
กันแสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างภายนอกและภายในของเข็มฉีดที่ต่อกันในแนวตั้งฉาก
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ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
เปรียบเทียบขั้นตอนการทดลองที่เปลี่ยนแปลงไปดังแสดงในตารางข้างล่าง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการทดลองการทดลองแบบเดิมกับแบบใหม่
การทดลองการหาค่าสัมประสิทธิค์ วามตึงผิวของน้า
การทดลองการหาค่าสัมประสิทธิค์ วามตึงผิวของน้า
แบบเดิม
แบบใหม่
1. แขวนสปริงกับตอนบนของขาตั้ง อ่านตาแหน่งปลายล่าง 1. แขวนสปริงกับตอนบนของขาตั้ง อ่านตาแหน่งปลายล่าง
ของสปริงในแนวระดับสายตา ที่สเกลไม้บรรทัด บันทึก ของสปริงในแนวระดับสายตา ที่สเกลไม้บรรทัด บันทึก
ตาแหน่งปลายสปริง = x0
ตาแหน่งปลายสปริง = x0
2. แขวนโครงลวดวงกลมที่ปลายล่างของสปริงเครื่องชั่งจัด 2. แขวนโครงลวดวงกลมที่ปลายล่างของสปริงเครื่องชั่งจัด
ให้โครงลวดอยู่ในแนวระดับ
(ถ้าเอียงต้องปรับเชือก ให้โครงลวดอยู่ในแนวระดับ
(ถ้าเอียงต้องปรับเชือก
เล็กน้อย) อ่านตาแหน่งปลายสปริงใหม่ สปริง = x1
เล็กน้อย) อ่านตาแหน่งปลายสปริงใหม่ สปริง = x1
3. ใส่ของเหลวประมาณ 1 ใน 3 ของภาชนะ ยกภาชนะ
บรรจุของเหลวขึ้นโดยใช้มือของผูท้ าการทดลองเพื่อให้
โครงลวดจมอยู่ในของเหลว จากนัน้ ค่อย ๆ ดึงภาชนะลงที
ละน้อย ให้สังเกตตอนโครงลวดแตะที่ผิวของเหลว โครง
ลวดวงกลมจะเริ่มดึงผิวน้าขึ้นมา โดยปลายสปริงจะค่อย
ๆ ยืดขึ้น ก่อนที่โครงลวดวงกลมจะหลุดจากผิวของเหลว
ให้อ่านตาแหน่งปลายสปริงใหม่นี้ = x2 (ขณะเริ่มหลุด
จากผิวของเหลวพอดี)
ในข้อนี้ควรทาซ้าหลายครั้งเพื่อ
ความถูกต้อง

3. ใส่ของเหลวลงในภาชนะที่เตรียมไว้(ในที่นี้ใช้ถาดเพาะ
เชื้อ) ยกภาชนะบรรจุของเหลวขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยยก
เพื่อให้โครงลวดจมอยู่ในของเหลว จากนั้นค่อย ๆ ดึง
ภาชนะลงทีละน้อย
ให้สังเกตตอนโครงลวดแตะที่ผิว
ของเหลว โครงลวดวงกลมจะเริ่มดึงผิวน้าขึ้นมา โดย
ปลายสปริงจะค่อย ๆ ยืดขึ้น ก่อนที่โครงลวดวงกลมจะ
หลุดจากผิวของเหลว ให้อ่านตาแหน่งปลายสปริงใหม่นี้ =
x2 (ขณะเริม่ หลุดจากผิวของเหลวพอดี) ในข้อนี้ควรทาซ้า
หลายครั้งเพื่อความถูกต้อง

4. คานวณค่าแรงที่ใช้ต้านแรงตึงผิว จากสมการ F =
k∆x โดยใช้ค่า k จากตอนที่ 1 และค่า ∆x = x2 – x1
จากนั้นนาค่าแรงที่คานวณได้ ไปหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึง
ผิวของน้า

4. คานวณค่าแรงที่ใช้ต้านแรงตึงผิว จากสมการ F =
k∆x โดยใช้ค่า k จากตอนที่ 1 และค่า ∆x = x2 – x1
จากนั้นนาค่าแรงที่คานวณได้ ไปหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึง
ผิวของน้า

จากตารางที่ 1 เป็ น การเปรี ย บเที ย บขั้ น ตอนแบบเดิ ม กั บ แบบใหม่ จ ะพบว่ า ขั้ น ตอนที่ 3 จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยแบบเดิมการทดลองจะใช้มือของผู้ทาการทดลองในการยกบิกเกอร์ขึ้นลง ซึ่งจะต้องทาซ้าหลายครั้ง
เพื่อบันทึกค่าระยะของห่วงวงกลมที่กาลังหลุดจากผิวน้า การทาซ้าหลายครั้งจะทาให้เกิดการล้าของมือเพราะต้อง
ควบคุมบิกเกอร์เพื่อให้อ่านค่าระยะที่ห่วงกาลังหลุดจากผิวน้าได้พอดี ซึ่งแตกต่างจากการทดลองแบบใหม่ที่ใช้
อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมามาทดแทนการใช้มือยกบิกเกอร์ทาให้การอ่านค่าระยะของห่วงที่กาลังหลุดจากผิวน้าทาซ้าได้
ตลอดเวลาเพราะไม่มีผลของการล้าจากผู้ทาการทดลอง ซึ่งผลการทดลองที่ได้จากการทดลองแบบเดิมและผลการ
ทดลองแบบใหม่แสดงข้อมูลในตารางที่ 2, 3 และ 4 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 การหาค่าคงตัวสปริง
x0 =
2.60E-01
m / kg

F/N

1.0E-03
2.0E-03
3.0E-03
4.0E-03
5.0E-03

9.80E-03
1.96E-02
2.94E-02
3.92E-02
4.90E-02

m
ครั้งที่ 1
2.65E-01
2.69E-01
2.76E-01
2.85E-01
3.00E-01

x/m
ครั้งที่ 2
2.65E-01
2.68E-01
2.75E-01
2.86E-01
3.00E-01

average
2.650E-01
2.685E-01
2.755E-01
2.855E-01
3.000E-01

x - x0 / m
5.000E-03
8.500E-03
1.550E-02
2.550E-02
4.000E-02

Slope =
1.07
m/N
K=
0.94
N/m
โดยค่า slopeหรือค่าความชันหามาได้โดยการพล็อตกราฟระหว่างน้าหนักของตะขอ(F)กับค่า∆x โดยให้
น้าหนักของตะขอ(F)อยู่ที่แกน x และค่า∆x อยู่ที่แกน y ค่า slope = ∆y/∆x จะได้ค่า slope มีค่าเท่ากับ 1.07
m/N เมื่อได้ค่าslopeแล้วก็มาหาค่าคงตัวของสปริงจาก slope = 1/k จะได้ค่าคงตัวของสปริงที่ใช้ในการทดลองมี
ค่าเท่ากับ 0.94 N/m ซึ่งสปริงที่ใช้ในการทดลองนี้จะมีห่วงวงกลมแขวนที่ไปปลายสปริงเพื่อจะหาค่าสัมประสิทธิ์ของ
น้าในตอนที่ 2
ตารางที่ 3 การหาค่าความตึงผิว(การทดลองแบบเดิม)
L=
0.19
m
ครั้งที่

x1 / m

x2 / m

k(x2-x1)/ N

g / Nm-1

1
2
3
4
5
เฉลี่ย

2.20E-01
2.15E-01
2.12E-01
2.11E-01
2.10E-01

2.45E-01
2.45E-01
2.45E-01
2.43E-01
2.43E-01

0.02350
0.02820
0.03102
0.03008
0.03102

0.06184
0.07421
0.08163
0.07916
0.08163
0.07569

ตารางที่ 4 การหาค่าความตึงผิว (การทดลองแบบใหม่)
ครั้งที่
x1 / m
x2 / m
1
2.17E-01 2.46E-01
2
2.18E-01 2.46E-01
3
2.18E-01 2.47E-01
4
2.15E-01 2.45E-01
5
2.15E-01 2.44E-01
เฉลี่ย

k(x2-x1)/N
0.02726
0.02632
0.02726
0.02820
0.02726

g / Nm-1
0.07174
0.06926
0.07174
0.07421
0.07174
0.07174

จากค่าสัมประสิทธิ์ที่คานวณได้จากตารางที่ 3 ซึ่งเป็นการใช้มือในการยกบิกเกอร์ขึ้นลงจะพบว่าค่าระยะ
x1 และ x2 ที่อ่านค่าได้มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก มีค่าไม่แน่นอน ทาให้เมื่อคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิว
ของน้าออกมาแล้วได้ค่าที่สูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้าเมื่อทาการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิว
ของน้าที่เป็นค่าอ้างอิง ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสได้ผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนที่หาได้จากการทดลองทั้งสองแบบ
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้าค่าอ้างอิง
ค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้าค่าจากการทดลองแบบเดิม(ค่าเฉลีย่ )
ค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้าค่าจากการทดลองแบบใหม่(ค่าเฉลี่ย)

ตัวเลข
0.07199
0.07569
0.07174

%ความคลาดเคลื่อน
5.14
0.35

จากข้อมูลในตารางที่ 5 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้าที่ได้หาได้โดยใช้อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมามีค่า
การทดลองที่ใกล้เคียงกับอ้าวอิงซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.07174 N/m ในขณะที่สัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้าที่เป็นค่า
อ้างอิงมีค่าเท่ากับ 0.07199 N/m (http://sites.google.com/site/thermophysic/khxnghil/surface-tension)
มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 0.35 ส่วนค่าสั มประสิทธิ์ความตังผิวของน้าที่ใช้การทดลองแบบเดิมได้ค่าเท่ากับ
0.07569 N/m มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 5.14
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยนี้พบว่าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถทาให้ค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้าที่ได้จากการ
ทดลองมีค่าใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงเมื่อเทียบกับการทดลองแบบเดิมที่ค่าสัมประสิทธิ์ของน้ามีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาด
เคลื่อนที่มากกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถทาให้ผู้ทาการทดลอง บันทึกข้อมูลต่างๆ
เพื่อที่จะหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของน้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้ นมามีต้นทุนไม่สูงสามารถจัดทา
ขึ้นมาเองและเป็นการประหยัดงบประมาณ
เอกสารอ้างอิง
คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2556). คู่มือปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 1. หน้า 65-69.
ทิศนา แขมมณี. (2552). 14 วิธีสอนสาหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Available: http://www.siamchemi.com/กลีเซอรีน/ [2561, กรกฎาคม 10]
Available: http://sites.google.com/site/thermophysic/khxnghil/surface-tension [ 2561, กรกฎาคม 10]
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Narrow Band Internet of Thing ในการสร้างต้นแบบสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
An Application of Narrow Band Internet of Things to Build a Prototype Air
Quality Monitoring Station at Kamphaeng Phet Rajabhat University
ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์1 และ พรนรินทร์ สายกลิ่น1
Silnarong Chavipat1 and Ponnarin Saiklin1
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อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการใช้งานการใช้งาน Narrow Band Internet of Thing (NBIoT) ซึ่งเป็นบอร์ด IoT พลังงานงานต่า โดยงานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้งาน IoT กับเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดย
ทาการวัด เก็บข้อมูลและส่งค่าผ่าน AIS Magellan Library และส่งข้อมูลไปแสดงผลที่หน้าเว็บ AIS Magellan และ
dweet เครื่องมือที่ใช้วิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย NB-IoT Shield Arduino เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละออง เซนเซอร์
ตรวจวัดอุณหภมิและความชื้น และบริการคลาวน์ aismagellan โดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์
ขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า NB-IoT Shield Arduino และระบบสามารถส่งค่าการตรวจวัดสภาพแวดล้อม อุณภูมิ
ความชื้ น และค่ า ฝุ่ น ละออง PM 1.0 PM 2.5 และ PM 10 แสดงผลบนหน้ า เว็ บ และอุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ได้
ผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นต้นแบบเพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสามารถนามาประยุกต์ใช้ในงาน IoT ในสถานที่มี
ข้อจากัดทางด้านแหล่งพลังงานและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
คาสาคัญ: NB IoT / SOLAR ENERGY / Weather Station
Abstract
This research study had an objective to build a prototype using Narrowband-Internet of
Things (NB-IoT) which is a low power network radio technology standard. In this study, the NB-IoT
was applied to air quality monitoring sensor. The data was measured, gathered, and sent through
AIS Magellan Library, before being displayed on the AIS Magellan and dweet web pages. The study
tools used in this study were NB-IoT Shield for Arduino, dust sensor, temperature and humidity
sensor, and aismagellan cloud storage. The energy source used in this study was a small solar
panel. The study results showed that NB-IOT Shield for Arduino was able to send measured data
on environment, temperature, humidity, and air particulate matter of 1.0, 2.5, and 10 onto the web
pages and smartphone screen. The results from this study can be used as a prototype in product
development or IoT application in those areas that have limitation on energy sources and internet
networking.
Keywords: NB IoT / SOLAR ENERGY / Weather Station
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามที่รัฐบาลสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เทคโนโลยี IoT ได้รับการกล่าวถึง
และได้รับการยอมรับ ส่งผลทาให้เกิดอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับ IoT เป็นจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Narrow band Internet of Things ทาให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และ
การส่งค่าเซนเซอร์ต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบคลื่นโทรศัพท์ 3G/4G ทาได้สะดวกและมีรวดเร็วมากกว่าเดิม
ประกอบกับเป็นอุปกรณ์ดังกล่าวใช้พลังงานต่าทาให้สามารถติดตั้งโดยใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่หรือพลังงาน
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สะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กได้ ในงานวิจัยนี้ได้ทาการติดตั้ง Narrow band
Internet of Things ซึ่ ง เป็ น บอร์ ด Shield Arduino ติ ด ตั้ ง เซนเซอร์ ต รวจจั บ อุ ณ ภู มิ ความชื้ น และเซนเซอร์
ตรวจจับฝุ่นละออง ในการส่งข้อมูลจากเซนเซอร์จะส่งผ่านโดยใช้คลื่นโทรศัพท์ 3G/4G ไปเก็บข้อมูลและแสดงผลที่
คลาวด์ โดยใช้ไลบารี่ AIS Magellan Library และเครื่องมือ Github และสามารถส่งข้อมูลไปแสดงผลที่ dweet ได้
เช่นกัน ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนาเอาเซนเซอร์และเทคโนโลยี NB-IoT มาใช้ในการสารวจสภาพแวดล้อม
2. เพื่อศึกษาต้นแบบในการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ร่วมกับระบบ NB-IoT
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
1. NB IOT
เป็ น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารแบบ Low Power Wide Area Network (LPWAN) โดยมี อ งค์ ก รก าหนด
มาตรฐานกลาง 3rd Generation Partnership Project (3GPP) โดย NB-IoT ถือเป็นหนึ่งใน Release ที่ 13 ของ
3GPP (LTE-Advanced Pro) และประกาศออกมาเป็นมาตรฐานในเดือนมิถุนายนพ.ศ 2559 ทาให้อุปกรณ์ต่างๆ
สามารถใช้เครือข่ายเซลูลาร์ใ นการรับส่งข้ อมูลแบบใช้ พลังงานต่า ส่งข้อมูล Uplink ในขนาดที่เหมาะสมโดย
แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี สามารถพัฒนาเครือข่ายให้เปิดบริการ IoT ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วเนื่องจากสามารถใช้ระบบเครือข่ ายเซลูลาร์ 3G/4G ในปัจจุบันได้ และสถานีฐานสามารถรองรับ
อุปกรณ์ IoT ได้มากในระดับแสนตัวต่อสถานีฐาน NB-IoT ใช้ย่านความถี่อย่างน้อย 180 KHz สามารถทางานได้สาม
ลักษณะคือใช้อยู่บนคลื่นความถี่หนึ่งช่องของ GSM ใช้อยู่บนแถบบความถี่ของ LTE หรือใช้บนคลื่นความถี่เดียวกับ
LTE โดยใช้บนแถบความถี่หนึ่งบล็อกมีความเร็วในการสื่อสาร 250 kpps มีความไวในการรับสัญญาณได้ในระดับ
มากกว่า -150 dBm จึงมีระยะทางการสื่อสารที่ไกลมาก โดยมีความไวในการรับสัญญาณได้ดีกว่า GSM และ LTE
ในระบบเดิม 20db ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถติ ดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ NB-IoT ได้
โดยไม่จาเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ ข้อมูลจะถูกส่งจากอุปกรณ์ NB-IoT ผ่านโครข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังเซิฟ
เวอร์ได้โดยตรง

ภาพที่ 1 การแบ่งความถี่ของ NB-IoT
(ที่มา: กฤษฎา อัจฉริยพัฒน์, 2561)
2. โปรโตคอล CoAp
CoAP (Constrained Application Protocol) เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่โดย IETF ในปี 2014
โดยถูกออกแบบให้คล้ายกับ HTTP ซึ่งเป็น Document transfer protocol แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก (มี header
แบบคงที่ขนาด 4 byte) เพราะตัดส่วนที่ไม่จาเป็นทิ้งและรันบน UDP ซึ่งเป็น protocol ที่ไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง จึงส่งข้อมูลได้เร็วมากแต่ไม่การันตีว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังปลายทางอย่างแน่นอนและ
ถูกต้องตามลาดับ การส่งซ้าและเรียงลาดับข้อมูลต้องไปทาบนระดับแอปพลิเคชัน
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ภาพที่ 2 เลเยอร์ของโปรโตคอล CoAp
(ที่มา: Urunov, Hamdamboy, 2017)
โปรโตคอล CoAP เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server โดย client จะทาการร้องขอทรัพยากรไปที่
server โดยตรง จากนั้น server จะทาการตอบกลับคาร้องพร้อมกับออพชัน ‘Content-Type’ เพื่อว่าบอก client
ว่ากาลังจะได้รับข้อมูลในรูปแบบไหนกลับไป (เช่น JSON, XML, CBOR เป็นต้น) โดย client สามารถ GET, PUT,
POST และ DELETE ทรัพยากรบน Server ด้วย URL และ query string คล้ายกับ REST API ที่เราคุ้นเคยนั่นเอง
ในการสถาปัตยกรรมแบบ CoAP ที่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันโดยตรง Sensor Node ทาหน้าที่เป็นทั้ง Server
และ Client ในเวลาเดียวเพราะต้องทาการตอบรับ packets ที่ถูกส่งมาหา โปรโตตอล CoAP ออกแบบมาสาหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ one-to-one เหมาะสาหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ ที่มีอุปกรณ์อยู่บนเครือข่าย
เดียวกันสามารถติดต่อกันได้โดยตรง

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่างโนดเซนเซอร์โดยกับเซิฟร์เวอร์โดยใช้โปรโตคอล CoAp โดยตรง
(ที่มา: RF Wireless World, 2012)
3. ค่า Particulate Matters (PM)
เป็นคาเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุข ภาพของทาง US. EPA (United state
Environmental Protection Agency) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ PM10 และ PM2.5
สาหรับ PM10 มีคาเรียกโดยทั่วไปว่า ฝุ่นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 - 10
ไมครอน มีแหล่งกาเนิดจากการจราจรบนท้องถนนที่ไม่ได้ลาดยางตามการขนส่ง วัสดุฝุ่นจากงานกิจกรรม บด ย่อย
หินเป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีแหล่งกาเนิดมาจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า
โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx), สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ก็อาจเกิดปฏิกิริยา ก่อให้เกิดฝุ่นละเอียดได้เช่นกัน เมื่อ
เทียบกับเส้นผมปกติของมนุษย์ที่มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 50 - 70 ไมครอน จะเห็นได้ว่า ฝุ่นละเอียด (PM2.5) มี
ขนาดเล็กกว่าเป็นอย่างน้อย 20 เท่าของเส้นผม ทาให้ฝุ่นละเอียดขนาด PM2.5 สามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่
ร่างกายได้โดยง่าย (PM10 ก็เล็ดลอดได้โดยง่ายเช่นกัน) ปัญหาฝุ่นละอองมีการบันทึกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้มี
ผู้เสียชีวิตเป็นจานวนมาก และผู้ป่วยที่เพิ่มจานวนขึ้นสูงในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา ในสหรัฐอเมริกามีการประมาณการ
ว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 22,000-52,000 คนต่อปีเนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองและ 200,000 คนต่อปีในทวีปยุโรป ผลที่
เกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์สามารถก่อให้เกิด หอบหืด มะเร็งปอด โรคหัวใจ ความ
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ผิ ด ปกติ แ ต่ ก าเนิ ด และการตายก่ อ นก าหนด ขนาดของอนุ ภ าคจะส่ งผลต่ อ สุ ข ภาพ โดยอนุ ภ าคที่ มี ข นาด 10
ไมโครเมตรหรือเล็กกว่า (PM10) สามารถเข้าไปในส่วนที่ลึกสุดของปอดได้ เช่น หลอดลมฝอย หรือ ถุงลมอนุภาค
ขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะถูกกรองด้วยจมูกและลาคอ โดยขนจมูกและขี้มูก แต่อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร
(PM10) สามารถผ่านเข้าไปในปอดและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้
4. การบริการของ aismagellan
เป็นแพลทฟอร์ม IoT Connectivity Platform ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจากบริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์ วิ ส จ ากั ด (มหาชน) (AIS) ซึ่ งตั ว แพลทฟอร์ ม IoT Connectivity Platform นั้ น มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการ
ให้บริการเป็น UDP Server ที่สนับสนุนโปรโตคอล CoAP บริการ Dashboard ปรับแต่ง การแสดงผลข้อมูลใน
รูปแบบ Widget หรือพัฒนาเชื่อมต่อ API กับแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และการใช้ Data Proxy รองรับการใช้
งานจาก NB-IoT Development Kit และอุ ป กรณ์ IoT อื่ น ๆ สามารถจั ด การอุ ป กรณ์ ระบบ Cloud ของ
aismagellan เป็นแพลทฟอร์ม ที่ถูกออกแบบให้พัฒนาและอานวยความสะดวกสาหรับนักพัฒนาในการสื่อสาร
ระหว่างเซนเซอร์ อุปกรณ์ ผ่านระบบเครือข่ายเซลูลาร์เข้าสู่ระบบ Cloud โดยตรง โดยมี Library AIS Magellan)
เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน IoT ให้สามารถสรุป การออกแบบ และทดสอบความเป็นไปได้
(Proof of Concept) ได้อย่างรวดเร็ว ก่อนสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จริง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการออกแบบและนาเทคโนโลยี NB-IoT หรือ Narrow Band internet of Thing เข้า
มาช่วยในการตรวจสภาพแวดล้อม โดยนาเอาเซนเซอร์วัดอุณภูมิความชื้น และ เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละออง บันทึก
และวัดค่าข้อมูลผ่านมาตรฐานโครงข่ายที่ใช้พลังานต่า LPWAN หรือ Low Power Wide Area Network ซึ่งทาให้
สามารถรับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ในจุดที่ห่างไกล สามารถส่งค่าเข้าสู่ระบบเครือข่ายได้โดยตรงโดยใช้พลังานต่าโดย
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ 3G/4G โดยในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ และใช้เซนเซอร์วัดอุณภูมิ
ความชื้น ใช้โมดูล DHT22 / AM2302 เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละอองใช้โมดูล PMS3003 ยี่ห้อ PlanTower ซึ่งเป็น
เซนเซอร์ชนิดมีพัดลมดูดฝุ่นในอากาศที่ต้องการวัดเข้ามาที่ตัวเซนเซอร์ให้ตัดผ่านแหล่งกาเนิดแสงอินฟาเรดและ
โฟโตทรานซิสเตอร์ สามารถวัดค่าฝุ่นละอองได้ 3 ระดับคือ PM1.0 PM2.5 และ PM10 ในส่วนของบอร์ดที่ใช้ใน
การพัฒนาและเขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูลใช้บอร์ด Arduino Uno R3 และ Devio NB-Shield I ที่ใช้โมดูล Quectel
BC95 ทางานที่คลื่น 900MHz มี eSIM ในตัว

ภาพที่ 4 ภาพรวมการออกแบบระบบและการเชื่อมต่อระบบ
(ที่มา: ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2561)
จากภาพที่ 4 แสดงการออกแบบวงจรแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้เป็นแหล่งพลัง งานให้กับอุปกรณ์ NB-IoT และ
เซนเซอร์ทั้งหมด และ NB-IoT จะรับค่าจากเซนเซอร์ส่งผ่านระบบเครือข่ายเซลูลาร์ 3G/4G โดยใช้ โปรโตคอล
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CoAp และข้ อ มู ล จะถู ก ประมวลผลและจั ดเก็ บ ไว้ ที่ร ะบบคลาว์ Magellan และสามารถนาแสดงค่า ข้ อมูลจาก
เซนเซอร์มาแสดงที่หน้าเว็บหรือไปเชื่อมต่อกับ APIแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้ตามความต้องการ โดยในต้นแบบของสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในงานวิจัยนี้ได้ใช้อุปกรณ์และเซนเซอร์ต่างๆ ดังนี้
1. แผงโซลลาร์เซลล์ขนาด จานวน 1 แผง
2. โซลาร์ชาร์จขนาด
3. แบตเตอรี่ขนาด
4. อินเวอร์เตอร์แปลงกระแสไฟฟ้าจาก 12โวลต์ เป็น 220โวลต์
5. บอร์ด Arduino Uno 3
6. NB-IoT Arduino Shilled
7. เซนเซอร์วัดอุณภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ AM2302/DHT22
8. เซนเซอร์วัดฝุ่นละออง PMS3003 High Precision Laser
ในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนานั้นมีดังนี้
1. Arduino IDE version Ver. 1.8.5
2. AIS NB-IoT Library Ver. 1.0.4
3. Library AM2302/DHT22
4. Library PMS3003 Arduino
5. Platform Cloud Magellan AIS
6. Dashboard Dweet.io
7. Github
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบการออกแบบระบบ
ใช้วิธีดาเนินการออกแบบ ซึ่งมี 4 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนของการจัดการ Sensor และบอร์ดที่ใช้พัฒนา (Device Management) ในส่วนนี้จะเป็นการ
ติดตั้งเซนเซอร์ PMS 3003 และ เซนซอร์ AM2302/DHT22 รวมถึงการติดตั้ง Library ที่จาเป็น ดังต่อไปนี้ AIS NBIoT Library, Magellan Library, Grove-Temperature&Humidity Library และPMS Library
2. ส่วนของการเชื่อมต่อ (Connectivity Management) ในส่วนนี้จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด
NB-IoT โดยเรี ยกใช้ งานผ่า น AIS NB-IoT Library และ Magellan Library โดยจะส่ งขอมู ลไปในรูป แบบ Json
Web Token ดั งนั้ น ในการใช้ งานจ าเป็ น ต้ อ งทราบถึ งหมายเลขToken ที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ และการ และการ
กาหนดค่า Payload ข้อมูลที่ใช้ในการส่ง โดยจะมีรูปแบบตัวอย่างดังนี้
- ตัวอย่างการกาหนดหมายเลข Token
char auth[]="64449410-59ec-11e8-9fxx-53f54xx83x56";
- ตัวอย่างการกาหนดค่า Payload
payload="{\"ตัวแปรเซนเซอร์\":"+ค่าตัวแปรเซนเซอร์+"}";
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ภาพที่ 5 ภาพรวมการออกแบบระบบและการเชื่อมต่อระบบ
(ที่มา: ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2561)
3. ส่วนจัดการผู้ใช้งาน (Users Management) ในส่วนนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนผู้ใช้งานสามารถบริการ
จัดการรับข้อมูลจากเซนเซอร์มาจัดเก็บลงในฐานข้อมูลบนระบบคลาว์และกาหนดค่าต่างๆ ที่ใช้แสดงผลข้อมูล
4. ส่วนของการแสดงผลข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ (Dashboard Management &
API Management) ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างแดชบอร์ดหรือการส่งค่าเซนเซอร์ไปแสดงผลที่โปรแกรมหรือเว็บอื่นๆ
ได้ โดย โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
4.1 การสร้างส่วนแสดงผล (Dashboard Widget) ในส่วนนี้ทางผู้ให้บริการได้สร้างส่วนแสดงผล
(Widget) สาเร็จรูปมาให้เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยจะรับค่ามาจากการกาหนดค่า payload มาจาก
ส่วนของการเชื่อมต่อ (Connectivity Management)

ภาพที่ 6 แสดงการสร้าง Widget ที่มีให้เลือกในระบบคลาวน์ของ aismagellan
(ที่มา: ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2561)
4.2 การส่งค่า api ในส่วนนี้สามารถส่งค่าออกเป็น Data Source ส่งค่า api ไปแสดงผลที่
โปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นอื่นได้โดยง่าย โดยมีรูปแบบการส่งค่าดังนี้
https://www.aismagellan.io/api/things/pull/64449410-59ec-11e8-9fbb-53f54aa83a56
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4.3 การส่งค่าไปแสดงผลกับผู้ให้บริการรายอื่น (3rd party Dashboard) โดยจะส่งค่าไปใน
รูปแบบ JSON Format ซึ่งมีรูปแบบการส่งดังนี้
https://dweet.io/follow/64449410-59ec-11e8-9fbb-53f54aa83a56

ภาพที่ 7 ตัวอย่างชุดคาสั่งบางส่วนในแอปพลิเคชัน Arduino
(ที่มา: ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2561)
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา
ภาพที่ 8 แสดงชุดต้นแบบของระบบที่พัฒนาขึ้นมาผู้เชื่อมได้ทดสอบการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ โดยสามารถ
สรุปได้ตามตารางที่ 1

ภาพที่ 8 ชุดต้นแบบสถานนี้ตรวจวัดสภาพอากาศที่ได้จากการพัฒนา
(ที่มา: ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2561)
ตารางที่ 1 สรุปการทางานของระบบ
ลาดับ
หน้าที่การทางาน
1 การทางานของระบบโซลาร์เซลล์
2
3

4
5
6

การเชื่อมต่อ NB-IoT ผ่านระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
การเชื่อมต่อเข้ากับระบบคลาวน์
www.aismagellan.io

ผลการทดสอบ
สามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เซนเซอร์ได้
ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ควรจะปรับปรุงจากอุปกรณ์ Converter เป็น
Step Down Voltage Regulator เพื่อประสิทธิภาพการจ่ายไฟที่ดกี ว่า
สามารถเชื่อมต่อได้ทุกครั้งที่เปิดระบบ

สามารถเชื่อมต่อได้โดยสัญญาณจะมีการส่งค่า 2 สถานะคือ
Connected 5 วินาทีสลับกับ Disconnect 10 วินาที ทั้งนี้การส่งข้อมูล
จะไม่ real time ทันทีทันทีทันใดแต่จะเป็นส่งข้อมูลไปช่วง เวลาตาม
สถานะของการ Connect กับ Disconnect
การส่งค่าอุณภูมิความชื้น จากเซนเซอร์ สามารถส่งค่าและแสดงผลบนแดชบอร์ดได้ 2 ค่าคือ Temperature
DHT22 AMP 3001
และ Humidity
การส่งค่าฝุ่นละอองจากเซนเซอร์
สามารถส่งค่าและแสดงผลบน Dashboard ได้ 3 ค่าคือ PM1.0 PM
PMS3003
2.5 และ PM 10
การส่งค่าเซนเซอร์ไปแสดงผลที่เว็บ
สามารถส่งค่าและแสดงผลผ่าน Dashboard บน Dweet.io และ
อื่นๆ โดยผ่าน Token Key
freeboard.io ได้
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ภาพที่ 9 การแสดงผลค่าเซนเซอร์ทั้งหมด แบบ GUI บน Dash Board ของระบบคลาวน์ aismagellan
(ที่มา: ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2561)

ภาพที่ 10 การแสดงผลค่าเซนเซอร์ทั้งหมด แบบ RAW File บน Dash Board ของระบบคลาวน์ aismagellan
(ที่มา: ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2561)

ภาพที่ 11 การแสดงผลค่าเซนเซอร์ทั้งหมด แบบ Graph โดยการส่งค่า Token Key ไปที่ https://dweet.io
(ที่มา: ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2561)

ภาพที่ 12 การแสดงผลค่าเซนเซอร์ทั้งหมด แบบ GUI บน Dash Board
ของระบบคลาวน์ https://freeboard.io ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่ นที่
(ที่มา: ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2561)

268

สรุปผลการวิจัย
ข้อสังเกตจากการทดสอบระบบพบว่าอุปกรณ์ Narrow Band Internet of Thing มีการเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายเซลลูลาร์แบบไม่ต่อเนื่องกล่าวคือจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อ (Connect) กับไม่เชื่อมต่อ (Disconnect)
เป็นจังหวะไม่สม่าเสมอ ดังนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเซนเซอร์บางประเภทที่ต้องการใช้งานแบบทันทีทันใด(Real time)
เช่นเซนเซอร์แบบ Smart Home เช่นเซนเซอร์ควบคุมระบบปิดเปิดไฟฟ้า อาจจะเหมาะกับงานเซนเซอร์แบบ
Smart City ลักษณะแบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมหรือเซนเซอร์สงั เกตการณ์ เช่นเซนเซอร์วัดอุณภูมิความชื้น แต่ข้อดี
การประยุกต์ใช้ Narrow Band Internet of Thing ที่เห็นได้ชัดเจนคือการใช้พลังงานต่าสามารถใช้พลังงานจาก
โซลาร์เซลล์หรือพลังงานจากแบตเตอรี่ได้และการรับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่านเครือข่ายเซลลูล าร์ไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ทาให้ง่ายต่อการการพัฒนา รวมไปถึงข้อจากัด
ทางด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ไม่บางสถานที่ไม่สามารถติดตั้งเครือข่ายไร้สายได้ ถึงแม้ความเร็วในการรับส่งข้อมูล
จะไม่สูงมากคือ สัญญาณ Download 24kbps และ สัญญาณ Upload 15.625kbps แต่ก็เพียงพอต่อการใช้งาน
จริงโดยจากงานวิจัยจะเห็นได้ว่าสามารถวัดรายงานค่าข้อมูลได้ 5 ค่าพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
อภิปรายผลการวิจัย
เทคโนโลยี Narrow Band Internet of Thing ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ซึ่งมีข้อดีคือรับส่ งข้อมูลจาก
เซนฌวอร์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลได้โดยตรงโดยใช้พลังงานต่า สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์และเซนเซอร์ในสถานที่ที่มีข้อจากัดทางด้านพลังงานและข้อจากัดการเชื่อมระบบการสื่อสารเพราะตัว
Narrow Band Internet of Thing ใช้ระบบเครือข่ายเซลูลาร์เป็น ช่อ งทางการสื่ อสาร ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิ จั ย ได้
ออกแบบและสร้างต้นแบบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยใช้เซนเซอร์โมดูล DHT22 / AM2302 ซึ่งเป็นเซนเซอร์
ที่วัดอุณภูมิและความชื้นและเซนเซอร์โมดูล PMS 3003 ซึ่งเป็นเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละอองชนิดมีพัดลมดูดฝุ่นใน
อากาศที่ต้องการวัดเข้ามาในตัวเซ็นเซอร์ให้ตัดผ่านแหล่งกาเนิดแสงอินฟาเรดและ โฟโตทรานซิสเตอร์ ซึ่งสามารถวัด
ค่าได้สามระดับคือ PM1.0 ,PM2.5 และ PM10 ซึ่งเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่ นละอองประเภทนี้มีค วามเหมาะสมต่ อ การ
ตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 และ PM 10 ตามประกาศโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยต้นแบบ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่จัดสร้างขึ้นมา จะมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 4 ส่วน คือ (1) ระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็น
พลังงานสะอาดที่จ่ายให้กับอุปกรณ์และเซนเซอร์ (2) ชุดอุปกรณ์ควบคุมและเซนเซอร์ (3) การพัฒนาโปรแกรม
(4) บริการระบบคลาวน์ของ aismagellan ผลที่ได้คือระบบสามารถรายงานสภาพแวดล้อมอุณภูมิ ความชื้น และฝุ่น
ละออง ในอากาศ ได้สามระดับคือ PM1.0 ,PM2.5 และ PM10 ผ่านระบบคลาวน์และสามารถแสดงผล Dash Board
ได้หลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ อย่างไรก็ตาม Narrow Band Internet of Thing ยังมีข้อจากัดใน
การใช้งานเซนเซอร์บางอย่างที่ต้องการทางานแบบทันทีทันใด(real-time) หรือเซนเซอร์ที่ต้องการเวลาในการ
ตอบสนองระเวลาสั้นๆ อาจจะไม่เหมาะสมมากนักเช่นเซนเซอร์ปิดเปิดไฟ เซนเซอร์เกี่ยวกับระบบควบคุมการเข้า
ออกของพนักงานเนื่องจากมีค่า latency ระหว่างตัวเซนเซอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิฟร์เวอร์มีค่าสูงมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการประยุกต์ใช้งาน Narrow Band Internet of Thing นั้นมีข้อจากัดใช้ได้เฉพาะกับ UDP
Server ที่สนับสนุนการใช้งานโปรโตคอล CoAp เท่านั้น ประกอบกับ IoT Platform ส่วนใหญ่ที่สนับสนุน UDP
Server กับโปรโตคอล CoAp ยังมีน้อยมากดังนั้นนักพัฒนาอาจจะต้องพิจารณาการใช้งานให้เหมาะสมกับโปรโตคอล
2. ในการประยุกต์ใช้งาน Narrow Band Internet of Thing ยังมีความสามารถที่ค่อนข้างจากัด
เน้นการส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ เข้าสู่ UDP Server เป็นหลัก ยังไม่สนับสนุนการส่งข้อมูลผ่านไปยังแอพพลิเคชั่น
Blynk หรือการแจ้งเตือนผ่าน แอพคลิเคชั่น Line ไม่สามารถทาได้
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในงานวิจัยต้นแบบนี้ได้ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ในการแปลงระบบไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) จากแผงโซลาร์เซล 12 โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220 โวลต์ ซึ่งจะมีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าอัน
เนื่องมาจากความร้อน ควรเปลี่ยนไปใช้ Step Down Regulator 12 โวลต์ ลดแรงดันเหลือ 5 โวลต์ จะประหยัด
พลังงานมากกว่า
2. ควรทดสอบการใช้งาน Narrow Band Internet of Thing ในพื้นทื่อื่นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจริงสถานที่จริงเช่น บริเวณป่าหรือไร่นาเนื่องจากพื้นที่ จังหวัดกาแพงเพชรประสบ
ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองจากควันไฟอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เพื่อทดสอบว่าในพื้นที่นั้นรองรับการใช้งาน
เครือข่าย Narrow Band Internet of Thing และทดสอบประสิทธิภาพด้านการสื่อสารของตัวต้นแบบก่อนพัฒนา
ใช้งานจริง
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การจัดการโซ่อุปทานอาหารสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง ” เป็นการจัดการโซ่ อุปทานการ
เลี้ยงสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง เพื่อลดต้ นทุนด้านอาหารสุกรจากการนาวัสดุเหลือใช้ใน ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและการจัดการโซ่อุปทาน อาหารสุกร และการลดต้นทุนการเลีย้ งสุกร ซึ่งจาก
ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงสุกรโดยให้อาหารสาเร็จรูป เดือนที่ 1 (หมูอ่อน) จะมีต้นทุนต่อตัวอยู่ที่ 720 บาท เดือน
ที่ 2 (หมูเล็ก) จะมีต้นทุนต่อตัว อยู่ที่ 750 บาท เดือนที่ 3 (หมูรุ่น) จะมีต้นทุนต่อตัวอยู่ที่ 900 บาท เดือนที่ 4 (หมู
ใหญ่) จะมีต้นทุนต่ อ ตัวอยู่ที่ 1,050 บาท และเดือนที่ 5 (หมูรอจับ) จะมีต้นทุนต่อตัวอยู่ที่ 1,080 บาท) ดังนั้น
โดยรวม ต้นทุนการให้อาหาร ต่อตัว จะอยู่ที่ 4,500 บาท
คาสาคัญ: การจัดการโซ่อุปทาน / อาหารสุกร / ผักตบชวา
Abstract
Research "Supply Chain Management of Swine Food with Water Hyacinth" is a chain
management. Swine feed supply with dried water hyacinth to reduce pig feed costs. The use of
local waste to apply the most. Data were analyze from Observation and interviews. Feeding the
pigs at the 1st month (piglet) will have a cost of 720 baht per 1 Piglet. The second (small pig) will
have a cost of 750 baht. The 4 th month (Adult Pig) will have a cost per person of 1,050 baht and
the fifth month (1 pig full mature pig) will cost about 1,080 baht per 1 pig). Total feeding cost me
450 Baht per 1 pig At 4,500 Baht per 1 pig in average
Keywords: Supply Chain Management / Swine Food / Water Hyacinth
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สุกรเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสาคัญเป็นอันดับต้นของรายได้หลักของประเทศ จากการสถิติการเลี้ยง
สุกรในปี 2559จากสถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกร ได้มีการรายงานจาก Executive Summary (สินค้าสุกร
และผลิตภัณฑ์ ประจาไตรมาสที่ 2/2559 เดือนมิถุนายน 2559) คาดการณ์ปริมาณการผลิตสุกรขุนปี 2559 เป็น
17.70 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณการผลิตเนื้อสุกร 1.328 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.40 ซึ่งปัจจัยที่
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น คือปัจจัยด้านราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่ปรับเพิ่มขึ้น จูงใจให้มีการขยายปริมาณ
การผลิต ประกอบกับได้รับแรงหนุนด้านตลาดส่งออก (ธีรภัทร ประยูรสิทธิ, 2559)
ปัจจุบันในการเลี้ยงสุกรนั้นผู้ประกอบอาชี พส่วนใหญ่ นิยมใช้อาหารสาเร็จรูปในการเลี้ยงเพราะมีความ
สะดวก สามารถนาเวลาที่ใช้ในกระบวนการนี้ไปทาประโยชน์อย่างอื่นได้ แต่ในอีกมุมมองหนึ่งของผู้เลี้ยงสุกรพบว่า
อาหารสาเร็จรูปนี้มีราคาแพง จึงทาให้ต้นทุนในการผลิตสูง ข้อมูลที่ได้มานี้ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการลงพื้ นที่สัมภาษณ์
นางจินตนาผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรอีกรายในพื้นที่วิจัยได้กล่าวว่า“ราคาการขายหมูไม่คงที่และต้นทุนแพง ปรากฏว่า
การเลี้ยงสุกรสามารถให้ผลตอบแทนดี แต่อาหารสาเร็จรูปในการเลี้ยงสุกรมีราคาสูง ในพื้นที่มีร้านค้าขายเกษตร
ภัณฑ์มีเพียงไม่กี่ร้านทาให้ราคาอาหารสูงมากขึ้นไปอีก ”ในข้อความข้างต้นนี้ผู้วิจัยได้ทาการหารือกันภายในทีมวิจัย
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และได้ข้อคิดเห็นทางการวิจัยว่า หากมีการนาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นต่างๆที่สามารถนาไปทาการแปรรูปหรือแปร
สภาพไปเป็นส่วนประกอบในอาหารสุกรจะช่วยโซ่อุปทานการเลี้ยงสุกรมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงได้
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลในพื้นที่และข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปความ
เป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้านผลิตให้ จึงมีความประสงค์ดาเนินการวิจัยเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานการเลี้ยงสุกรด้วย
ผักตบชวาตากแห้ง เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสุกรจากการนาวัสดุ เหลือใช้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสาหรับผู้ที่สนใจในการนาวิจัยเรื่องนี้ไปพัฒนาด้านการผลิตอาหารสุกรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและการจัดการโซ่อุปทานอาหารสุกร
2. เพื่อผลการทดลองการเปลี่ยนอาหารสุกร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัญหาที่พบในการเลี้ยงสุกร
- ด้านเวลา
- ด้านต้นทุน / ค่าใช้จ่าย
- ด้านพื้นที่การเลี้ยง
- ชนิดของสุกร

การจัดการโซ่อุปทาน
การเลีย้ งสุกรด้วย
ผักตบชวาตากแห้ง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 1-5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้เลี้ยงสุกรใน
เขตพื้นที่ 10 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการลดต้นทุนอาหารสุกรด้วยผักตบชวาตาก
แห้ง ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 หลังคาเรือนมาเป็นตัวแทนในการวิจัย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงโดยการสัมภาษณ์และเปรียบเทียบการใช้อาหารสุกรสาเร็จรูปทั่วไปและเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการวางแนวคาถามตาม ประเด็นใน
กรอบความคิดการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนทั่วไป
ตอนที่ 2 ลักษณะรูปแบบการใช้อาหารสุกรสาเร็จรูปทั่วไป
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไปบริเวณชาวบ้าน หมู่ที่
1-5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ดังนี้
(1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1,3ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 ผู้วิจัยนาข้อมูลที่จากสัมภาษณ์ปัญหาที่พบและเกิดกับชาวบ้านเกษตรกรผู้
เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1-5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตากวัตถุประสงค์ที่ 3 ผู้วิจัยทาการลดต้นทุน
อาหารสุกรได้ดังนี้
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1.2.1 การประเมินรูปแบบและประสิทธิภาพของอาหารสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง
1.2.1.1 ศึกษาวิธีการข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบประเมินรูปแบบประสิทธิภาพของอาหารสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง
1.2.1.2 สร้างแบบประเมินรูปแบบประสิทธิภาพขออาหารสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง
โดยผู้วิจัยทาการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ1. หลักเกณฑ์ประโยชน์ใช้สอย
ทางกายภาพ 2. หลักเกณฑ์ความงาม 3. หลักเกณฑ์ปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนา
4. หลักเกณฑ์ต้นทุนและขั้นตอนการพัฒนา 5. หลักเกณฑ์ด้านการตลาด
1.3 สร้างแบบประเมินรูปแบบประสิทธิภาพของอาหารสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง ได้ประกอบ
คาชี้แจงและข้อเสนอแนะซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย 2 ตอนคือ
ตอนที1่ เป็นแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญโดยเป็นการประเมินแบบมาตราส่วน
(Rating Scale) ซึ่งกาหนดค่าคะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคอร์ (พวงรัตน์ทวีรัตน์ .
2540: 114) ดังนี้
5
หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4
หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี
3
หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช้
2
หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง
1
หมายถึง ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยต่างๆดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ความหมาย
4.51 - 5.0
ผลการประเมินในระดับดีมาก
3.51 - 4.50
ผลการประเมินในระดับดี
2.51 - 3.50
ผลการประเมินในระดับพอใช้
1.51 - 2.50
ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง
1.00 - 1.50
ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
สถิติที่ใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพของอาหารสุกรด้วยผักตบชวาได้กาหนดสถิติพื้นฐานได้แก่
ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันต์พงษ์. 2521: 36)
เมื่อ
N

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ย
ค่าผลรวมคะแนนทั้งหมด
ค่าจานวนข้อมูลทั้งหมด

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เมื่อ

S.D
N
X

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนคะแนนในกลุ่ม
ผลรวม
คะแนนแต่ละตัว
ค่าเฉลี่ย

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
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การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ โดยใช้การทดสอบค่าt (test) จากสูตร (McCall. 1970:
209) 57
เมื่อ

t

S
µ
N
การวิเคราะห์และทดลอง

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติที่พิจารณาใน t – distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยประชากร

ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าข้อมูลการผลิตอาหารสุกร ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดย
การดาเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการวิจัยไว้ในบทที่ 3 ไว้ดังนี้
ศึกษาปัญหาที่พบจากการเลี้ยงสุกร

ออกแบบอาหารสุกรโดยการใช้ผักตบชวาตาก
แห้ง
อาหารสุกรแบบ

อาหารสุกรแบบ
ทดสอบ
วิเคราะห์และสรุป
เผยแพร่

ภาพที่ 2 การดาเนินงานการวิจัยจัดการโซ่อุปทานการเลี้ยงสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง
กระบวนการคัดเลือก
ในการคัดเลือกแบบเลื่อนสไลด์ จากข้อมูลทางกองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ได้พบว่าใบผักตบชวาตากแห้ง
สามารถนามาเลี้ยงสัตว์ได้ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณค่าทางสารอาหารพบว่าใบผักตบชวาเมื่อนามาตากแห้งมีโปรตีน
ประมาณ 14-20 เปอร์เซ็นต์ไขมัน 1-2.5 เปอร์เซ็นต์กากหรือเยื่อใยประมาณ 17-19 เปอร์เซ็นต์ เถ้าประมาณ 14-15
เปอร์เซ็นต์ และตรวจไม่พบสารเป็นพิษภัยต่อสัตว์ ดังนั้นในการเลือกใช้ผักตบชวาตากแห้งแทนอาหารสาเร็จรูป
สามารถลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสุกรได้มาก
การผลิตอาหารสุกรจากวัสดุท้องถิ่น
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกสูตรอาหารสุกรตามที่ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลเอกสารตาราบทความและ
เลือกสูตรอาหารไว้จานวน 2 สูตร เพื่อใช้ในการวิจัยตามความเหมาะสมกับต้นทุน และตามความเหมาะสมของ
เกษตรกรแต่ละบุคคลไว้ดังนี้
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สูตรอาหารสุกรที่ 1
วัตถุดิบ
สุกรหย่านม
สุกรรุ่น
สุกรรุ่น
สืบพันธ์
อาหาร
(5-20 ก.ก)
(20-60 ก.ก)
(60-100 ก.ก) อุ้มท้อง
เลี้ยงลูก
ปลายข้าว
ส่วนผสมหลัก
ราละเอียด
10
30
30
10
40
ราสกัดน้ามัน
10
15
30
40
40
ข้าวเปลือกบด
5
50
50
50
50
ข้าวโพด
ส่วนผสมหลัก
ข้าวฟ่าง
ส่วนผสมหลัก
มันเส้น
20
50
70
50
50
กากถั่ ว เหลื องสกัด
ส่วนผสมหลัก
น้ามัน
ถั่วเมล็ด
ส่วนผสมหลัก
กากถั่วลิสง
5
10
10
10
10
กากเมล็ดงา
0
10
10
10
10
กากมะพร้าว
5
15
25
25
25
ใบผักตบชวา
0
0
10
10
10
ดักแด้หนอนไหม
0
0
10
10
10
มูลสุกรแห้ง
0
0
10
10
10
ที่มา : อุทัย และคณะ(2540)
สูตรอาหารสุกรที่ 2
วัตถุดิบอาหาร
สุกรหย่านม
สุกรรุ่น
สุกรรุ่น
สืบพันธ์
(5-20 ก.ก) (20-60 ก.ก) (60-100 ก.ก)
อุ้มท้อง
เลี้ยงลูก
ปลายข้าว
ไม่มีขีดจากัด
ราละเอียด
10
30
30
10
40
ข้าวเปลือกบด
5
50
50
50
50
ข้าวโพด
ไม่มีขีดจากัด
มันเส้น
20
50
70
50
50
ถั่วเมล็ด
ไม่มีขีดจากัด
กากมะพร้าว
5
15
25
25
25
ใบผักตบชวาตากแห้ง
0
0
10
10
10
ดักแด้หนอนไหม
0
0
10
10
10
มูลสุกรแห้ง
0
0
10
10
10
ปลาป่น
0
10
20
10
10
หยวกกล้วย
0
0
10
10
10
ใบมันสาปะหลัง
0
0
10
10
10
ใบกระถิน
0
0
10
10
10
หอยเชอร์รี่สับ
0
0
5
10
10
ที่มา : อุทัย และคณะ (2540)
กระบวนการผลิตอาหารสุกร
ในการศึกษาข้อมูลด้านโภชนาการอาหารสุกรครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพพื้นที่และ
ตาราเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับอาหารสุกร โดยมีลาดับขั้นตอนไว้ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ทาการลงพื้นที่เก็บผักตบชวาในท้องถิ่น

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการเก็บผักตบชวาในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 2 ทาการหั่นผักตบชวาเพื่อนาไปตากแห้ง

ภาพที่ 4 ภาพแสดงการหั่นผักตบชวา
ขั้นตอนที่ 3 ทาการตากผักตบชวาเพื่อนาไปผสมกับส่วนผสมอืน่ ๆ

ภาพที่ 5 ภาพแสดงการนาผักตบชวาไปตากแดดให้แห้ง
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงการผสมของส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 7 ภาพแสดงการให้อาหารสุกร
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีสังเกตพฤติกรรมการบริโภคของสุกร
เดิมให้อาหารสาเร็จรูปเปรียบเทียบกับสูตรอาหารสุกรของผู้วิจัย กาหนดให้มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรม
การบริโภคอาหารสุกรรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง พบว่า
วันที่ 1
วัน/เวลา

1/ก.ค./60
ช่วงเช้า-ช่วง
เย็น

การเปรียบเทียบ สุกรหย่านม(5-20ก.ก)
(15ตัว)

สุกรรุ่น(20-60 ก.ก) สุกรรุ่น(60-100 ก.ก)
(20ตัว)
(20ตัว)

สุกรอุ้มท้อง
(5ตัว)

สุกรเลี้ยงลูก
(3ตัว)
///

อาหารสาเร็จรูป
(80%)

/////////////

///////////////

//////////////////

/////

อาหารของ
คณะผู้วิจัย
(20%)

//

/////

//

/

บันทึกผลการดาเนินงานวันที่ 1 จากข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางพบว่า
- จานวนสุกรหย่านมน้าหนัก 5-20 ก.ก จานวน 2 ตัว ให้ความสนใจและเดินมากินจากจานวน 15 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของจานวนสุกรอย่านมทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.ก จานวน 4 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัวคิดเป็นร้อยละ
20 ของจานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.กทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 60-100 ก.ก จานวน 2 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัวคิดเป็นร้อย
ละ 10 ของจานวนสุกรรุ่น 60-100 ก.ก ทั้งหมด
- จานวนสุกรอุ้มท้อง จานวน 1 ตัว ให้ความสนใจและเดินมากิน จากจานวน 5 ตัวคิดเป็นร้อยละ 20
ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- สุกรเลี้ยงลูก ไม่สนใจอาหารเลย

-

278

วันที่ 2
วัน/เวลา

การเปรียบเทียบ

อาหารสาเร็จรูป
2/ก.ค./60 (60%)
ช่วงเช้า-ช่วง
อาหารของ
เย็น
คณะผู้วิจัย
(40%)

สุกรหย่านม(5-20ก.ก)
(15ตัว)

สุกรรุ่น(20-60 ก.ก)
(20ตัว)

สุกรรุ่น(60-100
ก.ก)(20ตัว)

///////////

////////////

///////////////

////

////////

/////

สุกรอุ้มท้อง
(5ตัว)

สุกรเลี้ยงลูก
(3ตัว)

/////

//
-

/

บันทึกผลการดาเนินงานวันที่ 2 จากข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางพบว่า
- จานวนสุกรหย่านมน้าหนัก 5-20 ก.ก จานวน 4 ตัว ให้ความสนใจและเดินมากิน จากจานวน 15 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 26.66 ของจานวนสุกรอย่านมทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.ก จานวน 8 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 40 ของจานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.กทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 60-100 ก.ก จานวน 4 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 20 ของจานวนสุกรรุ่น 60-100 ก.ก ทั้งหมด
- จานวนสุกรอุ้มท้อง ไม่สนใจอาหารเลย
- จานวนสุกรเลี้ยงลูก ไม่สนใจอาหารเลยจานวน 1 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 3 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 25 ของจานวนสุกรเลีย้ งลูก ทัง้ หมด
วันที่ 3
วัน/เวลา

การเปรียบเทียบ

อาหารสาเร็จรูป
3/ก.ค./60 (40%)
ช่วงเช้า-ช่วง
อาหารของ
เย็น
คณะผู้วิจัย
(60%)

สุกรหย่านม(5-20ก.ก)
(15ตัว)

สุกรรุ่น(20-60
ก.ก)(20ตัว)

สุกรรุ่น(60-100 ก.ก)
(20ตัว)

สุกรอุ้มท้อง
(5ตัว)

สุกรเลี้ยงลูก
(3ตัว)
///

////////////

////////////

////////////////

/////

///

////////

////

/

บันทึกผลการดาเนินงานวันที่ 3 จากข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางพบว่า
- จานวนสุกรหย่านมน้าหนัก 5-20 ก.ก จานวน 3 ตัว เดินมากินจากจานวน 15 ตัว คิดเป็นร้อยละ 20
ของจานวนสุกรอย่านมทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.ก จานวน 8 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 40 ของจานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.กทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 60-100 ก.ก จานวน 4 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 20 ของจานวนสุกรรุ่น 60-100 ก.ก ทั้งหมด
- จานวนสุกรอุ้มท้อง จานวน 1 ตัว ให้ความสนใจและเดินมากิน จากจานวน 5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 20
ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- สุกรเลี้ยงลูก ไม่สนใจอาหารเลย

-
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วันที่ 4
วัน/เวลา

การเปรียบเทียบ
อาหารสาเร็จรูป
(30%)

4/ก.ค./60
ช่วงเช้า-ช่วง
อาหารของ
เย็น
คณะผู้วิจัย
(70%)

สุกรหย่านม(5-20ก.ก)
(15ตัว)
//////////

สุกรรุ่น(20-60
ก.ก)(20ตัว)
/////////

สุกรรุ่น(60-100 ก.ก) สุกรอุ้มท้อง สุกรเลี้ยงลูก
(20ตัว)
(5ตัว)
(3ตัว)
///////////
//
/

/////

///////////

/////////

///

//

บันทึกผลการดาเนินงานวันที่ 4 จากข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางพบว่า
- จานวนสุกรหย่านมน้าหนัก 5-20 ก.ก จานวน 5 ตัว เดินมากินจากจานวน 15 ตัว คิดเป็นร้อยละ
33.33 ของจานวนสุกรอย่านมทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.ก จานวน 11 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 55 ของจานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.กทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 60-100 ก.ก จานวน 9 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 45 ของจานวนสุกรรุ่น 60-100 ก.ก ทั้งหมด
- จานวนสุกรอุ้มท้อง จานวน 3 ตัว ให้ความสนใจและเดินมากิน จากจานวน 5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 60
ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- สุกรเลี้ยงลูก จานวน 2 ตัว เริม่ ให้ความสนใจและเดินมากินภายหลัง จากจานวน 3 ตัว คิดเป็นร้อยละ
66.66 ของจานวนสุกรเลีย้ งลูกทั้งหมด
วันที่ 5
วัน/เวลา

การเปรียบเทียบ

อาหารสาเร็จรูป
5/ก.ค./60 (20%)
ช่วงเช้า-ช่วง
อาหารของ
เย็น
คณะผู้วิจัย
(80%)

สุกรหย่านม(5-20ก.ก)
(15ตัว)
////////

สุกรรุ่น(20-60 ก.ก)
(20ตัว)
///////

สุกรรุ่น(60-100 สุกรอุ้มท้อง
ก.ก)(20ตัว)
(5ตัว)
////////
/

สุกรเลี้ยงลูก
(3ตัว)
/

///////

/////////////

////////////

//

////

บันทึกผลการดาเนินงานวันที่ 5 จากข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางพบว่า
- จานวนสุกรหย่านมน้าหนัก 5-20 ก.ก จานวน 7 ตัว เดินมากินจากจานวน 15 ตัว คิดเป็นร้อยละ
46.67 ของจานวนสุกรอย่านมทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.ก จานวน 13 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 65 ของจานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.กทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 60-100 ก.ก จานวน 12 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 60 ของจานวนสุกรรุ่น 60-100 ก.ก ทั้งหมด
- จานวนสุกรอุ้มท้อง จานวน 4 ตัว ให้ความสนใจและเดินมากิน จากจานวน 5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80
ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรเลี้ยงลูก จานวน 2 ตัว เริ่มให้ความสนใจและเดินมากินภายหลัง จากจานวน 3 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 66.66 ของจานวนสุกรเลีย้ งลูกทั้งหมด
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วันที่ 6
วัน/เวลา

การเปรียบเทียบ

อาหารสาเร็จรูป
6/ก.ค./60 (10%)
ช่วงเช้า-ช่วง
อาหารของ
เย็น
คณะผู้วิจัย
(90%)

สุกรหย่านม(5-20ก.ก)
(15ตัว)
/////

สุกรรุ่น(20-60 ก.ก)
(20ตัว)
////////

สุกรรุ่น(60-100
ก.ก)(20ตัว)
///////

สุกรอุ้มท้อง
(5ตัว)
-

สุกรเลี้ยงลูก
(3ตัว)
-

//////////

////////////

/////////////

/////

///

บันทึกผลการดาเนินงานวันที่ 6 จากข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางพบว่า
- จานวนสุกรหย่านมน้าหนัก 5-20 ก.ก จานวน 10 ตัว เดินมากินจากจานวน 15 ตัว คิดเป็นร้อยละ
66.67 ของจานวนสุกรอย่านมทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.ก จานวน 12 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 60 ของจานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.กทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 60-100 ก.ก จานวน 13 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 65 ของจานวนสุกรรุ่น 60-100 ก.ก ทั้งหมด
- จานวนสุกรอุ้มท้อง กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุม้ ท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรเลี้ยงลูก จานวน 3 ตัว กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
วันที่ 7
วัน/เวลา

การเปรียบเทียบ

อาหารสาเร็จรูป
7/ก.ค./60 (0%)
ช่วงเช้า-ช่วง
อาหารของ
เย็น
คณะผู้วิจัย
(100%)

สุกรหย่านม(5-20ก.ก)
(15ตัว)
///////////////

สุกรรุ่น(20-60 ก.ก)
(20ตัว)
-

สุกรรุ่น(60-100
ก.ก)(20ตัว)
-

//////////////////// ////////////////
/////

สุกรอุ้มท้อง
(5ตัว)
/////

บันทึกผลการดาเนินงานวันที่ 7 จากข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางพบว่า
- จานวนสุกรหย่านมน้าหนัก 5-20 ก.ก กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.ก กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 60-100 ก.ก กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรอุ้มท้อง กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุม้ ท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรเลี้ยงลูก กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุม้ ท้องทั้งหมด
ในการเก็บข้อมูลของการวิจยั ครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บทั้งสิ้น 7 วัน และ มีการจากัดปริมาณการให้
อาหารสาเร็จรูปและอาหารของคณะผู้วิจัย ในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน พบว่า

สุกรเลี้ยงลูก
(3ตัว)
///
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วัน/เวลา

การ
เปรียบเทียบ

สุกรหย่านม สุกรรุ่น(20- สุกรรุ่น(60- สุกรอุ้มท้อง สุกรเลี้ยงลูก
(5-20ก.ก)
60 ก.ก)
100 ก.ก)
(5ตัว)
(3ตัว)
(15ตัว)
(20ตัว)
(20ตัว)
วันที่ 1
80/20
13.33
20
10
20
วันที่ 2
60/40
26.67
40
20
25
วันที่ 3
40/60
20
40
20
20
วันที่ 4
30/70
33.33
55
45
60
66.67
วันที่ 5
20/80
46.67
65
60
80
66.67
วันที่ 6
10/90
66.67
60
65
100
100
วันที่ 7
100
100
100
100
100
100
จากตารางสรุปผลการทดลองพบว่า ในการเปรียบเทียบปริมาณอาหารสาเร็จรูปเทียบกับอาหารของ
คณะผู้วิจัยจะเห็นได้ว่า สุกรในแต่ละรุ่น มีแนวโน้มในการปรับตัวที่ดขี ึ้นเรื่อยๆ ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ทาการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลพื้นฐานโดย
ทาการตั้งประเด็นในการถามไว้ คือ 1) ด้านต้นทุนการผลิต 2) ด้านระยะเวลาในการสั่งสินค้า 3)การนาวัสดุธรรมชาติ
ในพื้นที่มาทาอาหาร 4) ข้อเสนอแนะ
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่ 10 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพการลดต้นทุนอาหารสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5
หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้เลี้ยงสุกรในเขตพื้นที่ 10 ครัวเรือนของหมู่ที่ 1-5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์และเปรียบเทียบการใช้อาหารสุกรสาเร็จรูปทั่วไป
จากข้อมูลด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 หลังคาเรือน พบว่า
1) ด้านต้นทุนการผลิตร้อยละ60 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมด
ไปกับอาหารสุกร แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ยี่ห้อใดเพราะใช้ตามกัน
2) ด้านระยะเวลาในการสั่งสินค้าร้อยละ60 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะเวลา
และการเก็บดูแลรักษาเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝน หากเก็บรักษาไม่ดีจะทาให้อาหารขึ้นรา
3)การนาวัสดุธรรมชาติในพื้นที่มาทาอาหาร ร้อยละ80 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารที่ทาขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นไม่สามารถนามาเป็นอาหารสุกร แต่หากทาได้ก็ยินดี
อภิปรายผลวิจัย
การเก็บข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บทั้งสิ้น 7 วัน และ มีการจากัดปริมาณการให้อาหาร
สาเร็จรูปและอาหารของคณะผู้วิจัย ในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน ซึ่งเปรียบเทียบจากการบันทึกจากตารางการทดลอง
วันที่ 1 และวันที่ 7 ดังนี้
บันทึกผลการดาเนินงานวันที่ 1 จากข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางพบว่า
- จานวนสุกรหย่านมน้าหนัก 5-20 ก.ก จานวน 2 ตัว ให้ความสนใจและเดินมากิน จากจานวน 15 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของจานวนสุกรอย่านมทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.ก จานวน 4 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิ ดเป็นร้อยละ
20 ของจานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.กทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 60-100 ก.ก จานวน 2 ตัว เดินมากินอาหารจากจานวน 20 ตัว คิดเป็นร้อยละ
10 ของจานวนสุกรรุ่น 60-100 ก.ก ทั้งหมด
- จานวนสุกรอุ้มท้อง จานวน 1 ตัว ให้ความสนใจและเดินมากิน จากจานวน 5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
จานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
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- สุกรเลี้ยงลูก ไม่สนใจอาหารเลย
บันทึกผลการดาเนินงานวันที่ 7 จากข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางพบว่า
- จานวนสุกรหย่านมน้าหนัก 5-20 ก.ก กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 20-60 ก.ก กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรรุ่น น้าหนัก 60-100 ก.ก กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรอุ้มท้อง กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
- จานวนสุกรเลี้ยงลูก กินทุกตัวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนสุกรอุ้มท้องทั้งหมด
จากซึ่งเปรียบเทียบจากการบันทึกจากตารางการทดลองวันที่ 1 และวันที่ 7 พบว่า ในการเปรียบเทียบ
ปริมาณอาหารสาเร็จรูปเทียบกับอาหารของคณะผู้วิจัยจะเห็นได้ว่า สุกรในแต่ละรุ่น มีแนวโน้มในการปรับตัวที่ดีขึ้น
เรื่อยๆ ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
- นาวัสดุอื่นมาใช้ทดแทนผักตบชวา เพื่อเพิ่มความหลากหลายของวัตถุดิบ และคุณค่าโภชนาการของ
อาหารสุกรที่เพิ่มมากขึ้นเช่น การเลือกใช้ปลาป่น เมล็ดข้าวโพด ปลายข้าว เป็นต้น
- ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานฟาร์มเลี้ยงสุกรของเกษตรกรในพื้นที่การผลิตอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานฟาร์มเลี้ยงสุกรของเกษตรกรต่างพื้นที่ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดแนวทาง
พัฒนาและส่งเสริมให้สามรถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
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ความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณจุดหยุดรถประจาทางภายในพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Concentrations of Black Carbon at Bus Stop Area in
Muang District, Udon Thani Province.
วินัย มีแสง1
Winai meesang1
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดา (Black carbon) ในบรรยากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ บริเวณจุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ
บริเวณจุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยทาการเปรียบเทียบพื้น ที่ 2 พื้นที่ ซึ่งมีระยะทาง
ห่างประมาณ 600 เมตร ทาการเก็บข้อมูลในช่วงวันธรรมดาและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วง
เช้า (เวลา 06.00 – 09.00 น.) และ ช่วงบ่าย (เวลา 15.00 – 18.00 น.) โดยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มข้น
ของผงฝุ่ น คาร์ บ อนด า (Black carbon) ในบรรยากาศ ใช้ เ ครื่ อ งวั ด ผงฝุ่ น คาร์ บ อนด า (Black carbon)
Aethalometer®AE51 อีกทั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่ โดยการเลือกใช้สถิติ T-Test ใน
การวิเคราะห์ โดยการกาหนดตัวแปรตาม 1 ตัวแปร คือ ผงฝุ่นคาร์บอนสีดา นอกจากนี้เพื่อให้ ทราบถึงความเข้มข้น
ของผงฝุ่นคาร์บอนดา (Black carbon) ในบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และ อุณหภูมิ บริเวณจุดหยุดรถประจาทาง
หน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และบริเวณจุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับจังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงวันธรรมดา เช้า (06.00-09.00 น.) ปริมาณความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดา
บริเวณพื้นที่ที่ 1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38,205
(mg/m³) (ช่วงเวลา 08.49 น) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.66 และ อุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่ 2
จุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19,967 (mg/m³) (ช่วงเวลา 07.53 น).
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.31 และ อุณหภูมิ 34.4 องศาเซลเซียส ในช่วงวันธรรมดา บ่าย (15.00-18.00 น.)
ปริมาณความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณพื้นที่ที่ 1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13,554 (mg/m³) (ช่วงเวลา 15.50 น) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 63.95 และ
อุณหภูมิ 33.93 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่ 2 จุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 21,745 (mg/m³) (ช่ ว งเวลา 15.13 น) ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ร้อ ยละ 62.93 และ อุ ณ หภู มิ 33.86 องศา
เซลเซียส
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เช้า (06.00-09.00 น.) ปริมาณความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณพื้นที่ที่
1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 102,452 (mg/m³)
(ช่วงเวลา 08.42 น) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 80.10 และ อุณหภูมิ 30.97 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่ 2 จุดหยุด
รถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31,772 (mg/m³) (ช่วงเวลา 07.59 น.) ความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 79.05 และ อุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียส ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บ่าย (15.00-18.00 น.) ปริมาณ
ความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณพื้นที่ที่ 1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32,511 (mg/m³) (ช่วงเวลา 17.20 น.) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 64.72 และ อุณหภูมิ
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33.52 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่ 2 จุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
43,499 (mg/m³) (ช่วงเวลา 15.04 น.) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 63.15และ อุณหภูมิ 33.50 องศาเซลเซียส
การเปรียบเทียบความเข้มข้นผงฝุ่นคาร์บอนดา ในช่วงวันธรรมดาและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงเวลา
เร่งด่วน คือ ช่วงเช้า (เวลา 06.00 – 09.00 น.) และ ช่วงบ่าย (เวลา 15.00 – 18.00 น.) ระหว่าง 2 พื้นที่ พบว่า
ปริมาณความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณพื้นที่ที่ 2 จุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สูงกว่าบริเวณพื้นที่ที่ 1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อีกทั้ง พบว่ามีความ
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05)
คาสาคัญ: ผงฝุ่นคาร์บอนดา/ จุดหยุดรถประจาทาง/ จังหวัดอุดรธานี
Abstract
This research aims to study the concentration of Black Carbon Aerosols in atmosphere,
relative humidity and temperature. Bus stop at Soi Chintakham, Muang District, Udon Thani
Province. Bus stop at Udon Thani Rajabhat University Comparing two areas with a distance of about
600 meters, data is collected during weekdays and weekends. During rush hour, it is morning (0600
- 0900 a.m.. ) and afternoon (15.00 - 18.00 p.m.) by collecting and analyzing the concentration of
Black Carbon Aerosols in the atmosphere. Black Carbon Aerosols (Aethalometer®AE51) and analysis
of two areas of study by the use of T-Test statistics for analysis. By setting the variable as 1 variable
is Black Carbon Aerosols. In addition, to determine the concentration of black carbon in the
atmosphere, relative humidity and temperature at the bus stop in front of Soi Chintakham, Muang
District, Udon Thani. Bus stop at Udon Thani Rajabhat University and the Data Base for Udon Thani
Province for use in Air Quality Management planning.
The study indicated that During the weekday morning (06.00 - 09.00 a.m.), The
concentration of Black Carbon Aerosols at Area 1, stop at the bus stop on Soi Chintakham, Muang
District, Udon Thani the average was 38,205 (mg / m³) (during time 08.49 a.m.) relative humidity of
69.66 % and temperature of 34 degrees Celsius respectively. At area 2, bus stop at Udon Thani
Rajabhat University. the average was 19,967 (mg/m³) (during time 07.53 a.m). Relative humidity
65.31% and temperature 34.4 degrees Celsius respectively. During weekday afternoon (15.00-18.00
p.m) Concentration of black carbon aerosols at Area 1 Bus stop at Soi Chintakham, Muang District,
Udon Thani. The average was 13.554 (mg / m³) (during time 15.50 p.m), relative humidity of 63.95
and temperature of 33.93 degrees Celsius respectively. Area 2, bus stop at Udon Thani Rajabhat
University. The average was 21.745 (mg / m³) (relative humidity of 15.13 p.m), relative humidity of
62.93 % and temperature of 33.86 degrees Celsius respectively.
During the weekend (06.00 - 09.00 a.m), The concentration of black carbon aerosols at
Area 1, stop at the bus stop on Soi Chintakham, Muang District, Udon Thani. The average was
102.452 (mg / m³) (during time 08.42 a.m.), relative humidity 80.10 % and temperature 30.97 degree
Celsius respectively. Area 2 Bus stop at Udon Thani Rajabhat University. Relative humidity 79.05 %
and temperature 31.5 degrees Celsius respectively.During the weekend (15.00-18.00 p.m).
Concentration of black carbon aerosols in the area. At the bus stop at Soi Chintakham,, Muang,
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Udon Thani. The average was 32.511 (mg / m³) (During time 17.20 p.m.), relative humidity), relative
humidity of 64.72 % and temperature 33.52 degrees Celsius respectively. Area 2, bus stop at Udon
Thani Rajabhat University. The average temperature was 43.499 (mg / m³) (During time 15.04 p.m.),
relative humidity 63.15 % and temperature 33.50 degrees Celsius respectively.
Comparison of black carbon aerosols concentration. On weekdays and on weekends, the rush
hour is from 06:00 to 09:00 a.m. and the afternoon from 15:00 to 18:00 p.m. between the two
areas. Area 2 Bus stop at Udon Thani Rajabhat University is higher than area 1, bus stop at Soi
Chintakham, Muang District, Udon Thani. The statistical significance (P> 0.05)
Keywords: Black Carbon Aerosols/ Bus stop/ Udon Thani Province.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง กลายเป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะจากการจราจรที่
หนาแน่น (จากสถิติจานวนรถสะสมที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยปี พ.ศ.2560 พบว่ามีจานวนรถรวมทั้งสิ้น
10,001,432 คัน) ของยานพาหนะบริเวณริมถนน (กรมขนส่งทางบก, 2559) สาเหตุหลักของผงฝุ่นคาร์บ อนดา
(Black carbon) เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลซึ่ง ผงฝุ่นคาร์บอนดา (Black carbon) โดยเฉลี่ยร้อย
ละ 60 พบว่ามี สารโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เป็นองค์ประกอบ (Velasco and Tan, 2016) ไอเสียที่
ออกจากรถยนต์ดีเซลยังถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ และยังมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และ
หลอดเลือด (WHO, 2012) (Brown, 2013) ทาให้เกิดโรคหอบหืด โรคหัวใจวาย โรคหัวใจขาดเลือด (Janssen et
al., 2012) คนที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งได้ แ ก่ ผู้ สู งอายุ และเด็ ก นอกจากนี้ ผ งฝุ่ น คาร์ บ อนด า (Black carbon) ยั งมี
คุณสมบัติในการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ (ขนิษฐา และสาวิตรี, 2554) เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความร้อนในชั้น
บรรยากาศเท่ากับ 0.9 วัตต์ต่อตารางเมตร ผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับสารมลพิษเหล่านี้ก็คือ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับการจราจร
เช่น ผู้โดยสารที่รอรถบริเวณ จุดหยุดรถประจาทางและผู้ที่ใช้รถส่วนตัวในท้องถนน การเดินทางส่วนใหญ่จะทาใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็น ทาให้ช่วงเวลานี้มีการจราจรที่หนาแน่น บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการได้รับสาร
มลพิษที่รุนแรง เช่น บริเวณจุดหยุดรถประจาทาง และบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจร เนื่องจากบริเวณนี้ผู้ขับขี่ต้องมี
การหยุดรถและเร่งเครื่องหลังจากรับผู้โดยสารขึ้นรถ หรือเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว พฤติกรรมการขับ
ขี่แบบนี้จะนาไปสู่การปล่อยฝุ่นละออง
ด้วยเหตุดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดา (Black carbon) บริเวณจุดหยุดรถ
ประจาทางภายในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพราะบริเวณนี้มีรถโดยสารประจาทางที่วิ่งระหว่าง จังหวัด
อุดรธานี-จังหวัดร้อยเอ็ด จากอาเภอเมืองอุดรธานี-อาเภอวังสามหมอ จากจังหวัดอุดรธานี-จังหวัดนครราชสีมา จาก
จังหวัดอุดรธานี-กรุงเทพมหานครฯและเป็นเส้นทางการเดินรถของรถสองแถวสาย 3 สาย 6 สาย 44 เป็นบริเวณที่มี
การจราจรอย่างหนาแน่นและติดขัด โดยในจังหวัดอุดรธานีมีจานวนรถที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลจดทะเบียนสะสมในปี พ.ศ.
2553-2560 ดังนี้ 124,582 133,266 143,479 153,408 162,450 170,760 178,411 และ 180,646 คัน ตามลาดับ
(กรมขนส่งทางบก, 2559) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการนโยบายรถคันแรกใน เมื่อได้เริ่มมีโครงการนโยบายรถ
คันแรก ส่งผลให้มีความต้องการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น ปี 2554 (สานักงานประเมินผล,2556). ดังนั้นข้อมูลความเข้มข้น
ของผงฝุ่นคาร์บอนดา (Black carbon) ที่ได้สามารถนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับจังหวัดอุดรธานีเพื่อใช้ในการ
วางแผน บริหารจัดการคุณภาพอากาศที่ มีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองที่เกิดจากการจราจร เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศภายในจังหวัดอุดรธานีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น ของผงฝุ่ น คาร์ บ อนด า (Black carbon) ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ และ อุ ณ หภู มิ ใน
บรรยากาศ บริเวณจุดหยุด รถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และบริเวณจุดหยุดรถ
ประจาทาง หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณจุดหยุดรถประจาทางภายในพื้นทีอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาความเข้มข้นผงฝุ่นคาร์บอนดา (Black carbon) ความชื้นสัมพัทธ์ และ อุณหภูมิ บริเวณจุดหยุด
รถประจาทาง ถนนทหาร อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นถนนสายหลักฝั่งขาเข้าอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยทาการเปรียบเทียบพื้นที่ 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่ 1 คือบริเวณจุดหยุดรถประจาทางหน้าซอย จินตคาม อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ที่ 2 คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมีระยะทางห่างประมาณ 600
เมตร เนื่องจากเป็นจุดที่มี การจราจรของรถยนต์ที่ใช้น้ามันดีเซลเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นตั วการสาคัญที่ก่อให้เกิดผง
ฝุ่นคาร์บอนดา (Black carbon) เพิ่มมากขึ้น โดยทาการตรวจวัด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันธรรมดาและวันหยุดสุด
สัปดาห์) ในช่วงเวลาเร่งด่วนคือ ช่วงเช้า (เวลา 06.00-09.00 น.) และ ช่วงบ่าย (เวลา 15.00-18.00 น.) เดือน
มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2560 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่ โดยการเลือกใช้สถิติ T-Test
ในการวิเคราะห์ โดยการกาหนดตัวแปรตาม 1 ตัวแปร คือ ผงฝุ่นคาร์บอนสีดา โดยใช้โปรแกรม SPSS IBM SPSS
Statistics 20
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงวันธรรมดา เช้า (06.00-09.00 น.) ปริมาณความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดา
บริเวณพื้นที่ที่ 1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38,205
(mg/m³) (ช่วงเวลา 08.49 น) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 69.66 และ อุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่ 2
จุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19,967 (mg/m³) (ช่วงเวลา 07.53 น).
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65.31 และ อุณหภูมิ 34.4 องศาเซลเซียส ในช่วงวันธรรมดา บ่าย (15.00-18.00 น.)
ปริมาณความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณพื้นที่ที่ 1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13,554 (mg/m³) (ช่วงเวลา 15.50 น) ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 63.95 และ
อุณหภูมิ 33.93 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่ 2 จุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ย
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เท่ า กั บ 21,745 (mg/m³) (ช่ ว งเวลา 15.13 น) ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ร้อ ยละ 62.93 และ อุ ณ หภู มิ 33.86 องศา
เซลเซียส
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เช้า (06.00-09.00 น.) ปริมาณความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณพื้นที่ที่
1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 102,452 (mg/m³)
(ช่วงเวลา 08.42 น) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 80.10 และ อุณหภูมิ 30.97 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่ 2 จุดหยุด
รถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31,772 (mg/m³) (ช่วงเวลา 07.59 น.) ความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 79.05 และ อุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียส ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บ่าย (15.00-18.00 น.) ปริมาณ
ความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณพื้นที่ที่ 1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32,511 (mg/m³) (ช่วงเวลา 17.20 น.) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 64.72 และ อุณหภูมิ
33.52 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่ 2 จุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
43,499 (mg/m³) (ช่วงเวลา 15.04 น.) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 63.15และ อุณหภูมิ 33.50 องศาเซลเซียส
การเปรียบเทียบความเข้มข้นผงฝุ่นคาร์บอนดาในช่วงวันธรรมดาและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงเวลา
เร่งด่วน คือ ช่วงเช้า (เวลา 06.00 – 09.00 น.) และ ช่วงบ่าย (เวลา 15.00 – 18.00 น.) ระหว่าง 2 พื้นที่ พบว่า
ปริมาณความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณพื้นที่ที่ 2 จุดหยุดรถประจาทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สูงกว่าบริเวณพื้นที่ที่ 1 จุดหยุดรถประจาทางหน้าซอยจินตคาม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อีกทั้ง พบว่ามีความ
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ย ความเข้มข้นผงฝุ่นคาร์บอนสีดา ความชื้นสัมพัทธ์ และ อุณหภูมิ วันธรรมดา ช่วงเช้า (ก)
(06.00น.-09.00น. –บ่าย (ข) (15.00-18.00น)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ย ความเข้มข้นผงฝุ่นคาร์บอนสีดา ความชื้นสัมพัทธ์ และ อุณหภูมิ วันหยุด ช่วงเช้า
(ก) (06.00น.-09.00 น. –บ่าย (ข) (15.00-18.00น)
อภิปรายผลการวิจัย
มลพิษทางอากาศ (ผงฝุ่นคาร์บอยสีดา (BC) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ทาความเสียหาย
ต่อพืชและดิน ส่งผลให้วัสดุต่าง ๆ เกิดการผุพัง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ส่ง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศรวมไปถึง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอากาศในหลายๆด้าน เช่น ลดทัศนวิสัย (Visibility) ลดปริมาณ
รังสีจากดวงอาทิตย์ (WHO,2012) ตัวอย่างผลกระทบต่อมนุษย์ อย่างรุนแรงที่เคยเกิดในประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่
เหตุการณ์หมอกควันพิษในกรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ เมื่อปี1952 ซึ่งหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่าน
หินเกิดภายใต้สภาวะอากาศอับที่เรียก ว่าภาวะอุณหภูมิผกผัน (Temperature Inversion) นอกจากนี้การรู้ถึงชนิด
และปริมาณของสารมลพิษ (pollutant) ที่ถูกปล่อยออกมาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ คาดเดาถึง ผลกระทบมลพิษ
ได้ เนื่องจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา (meteorology) เช่น อุณหภูมิ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ อีกทั้ง สภาพภูมิ
ประเทศ (topography) จะเป็นตัวกาหนดการกระจายของมลพิษทางอากาศ และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่
กระจายของ มลพิษทางอากาศ (นพภาพร พานิช , 2550) ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดา
บริ เ วณจุ ด หยุ ด รถประจ าทางภายในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี นั้ น ได้ แ ก่ สภาวะทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
(meteorology) อุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง ช่วงเวลาเช้า 06.00-09.00 น ช่วง บ่าย 15.00-18.00 น วันธรรมดาและวันหยุด
สุดสัปดาห์ที่สูงอยู่ในช่วง 30- 35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังปัจจัยสภาพภูมิประเทศ (topography) ทางบริเวณ
จุดหยุดรถประจาทางที่อยู่ใกล้บริเวณทางแยก ความเข้มข้นของสารมลพิษจะต่ากว่า บริเวณจุดหยุดรถประจาทางที่
มีตึก อาคารโดยรอบ เพราะบริเวณใกล้ทางแยกจะเกิดการกระจายตัวของสารมลพิษได้เร็วกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Li, et al., 2016) อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ค่ายทหาร
บ้ า นเรื อ นประชาชนตามแนวถนน ฯ การจราจร ปริ ม าณรถยนต์ หนาแน่ น ดั งจะเห็ นได้จ าก จานวนรถยนต์ที่
ลงทะเบียนทั้งหมด 654,322 คัน แบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง รถยนต์ ดีเซลมีจานวน 180,646 คัน รถยนต์เบนซินมี
จานวน 456,590 คัน (กรมการขนส่งทางบก,2560)
ข้อเสนอแนะ
ความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดาบริเวณจุดหยุดรถประจาทางภายในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ ภายในเมืองที่มีการขยายตัว อย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ด้านนี้ของ
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถ้างานวิจัยฯ นี้ได้ถูกแผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชน ก็จะทาให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ
และกระทบต่อสุขภาพ ด้าน ผงฝุน่ ละอองคาร์บอนสีดาที่เกิดจาก รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดเี ซล ในเขตเมือง อุดรธานี
อีกทั้งจะได้เกิดความตระหนักในการใช้พาหนะในการเดินทางภายในเมือง นอกจากนี้ ยังจะได้เป็นฐานข้อมูลในการ
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การจัดระบบขนส่งภายในเมือง การวางผังเมือง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อีกทั้ง เป็นข้อมูลให้กับ สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยว ของจังหวัดอุดรธานี ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกต่อไปนั้นเอง
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บทคัดย่อ
กราฟ 𝐺 จะเรียกว่าเป็นแฮมิลโทเนียนกราฟ ถ้ามีไซเคิลที่บรรจุทุกจุดในกราฟ 𝐺 และเรียกกราฟที่แต่ละ
เส้นมีน้าหนักว่าเป็นกราฟที่มีน้าหนัก ในบทความนี้ จะเป็นการศึกษาคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟที่มีน้าหนักกับการหา
แฮมิลโท-เนียนไซเคิลที่น้อยที่สุด เมื่อกาหนดอย่างน้อย 1 เส้นของไซเคิล และนาไปประยุกต์สาหรับการหาขั้นตอน
วิธีการสาหรับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4
คาสาคัญ: แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุด/ คอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ/ กราฟที่มีน้าหนัก
Abstract
A graph 𝐺 is said to be a Hamiltonian graph if there exists a cycle to contain every vertex
in 𝐺 , and called graph with every edge has weight by weighted graph. In this paper, studies
complete bipartite weighted graph with minimum Hamiltonian cycle when fixed at least one edge,
and applied for fining the algorithm for the minimum Hamiltonian cycle on complete bipartite
graph 𝐾4,4 .
Keywords: minimum Hamiltonian cycle / complete bipartite graph / weighted graph
1. บทนา
สาหรับแฮมิลโทเนียนกราฟ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1859 โดยเซอร์ วิลเลียม แฮมิลตัน (Sir William Hamilton
: 1805 – 1865) ได้สร้างเกมชื่อว่าการเดินทางรอบโลก (travel around the word) โดยสร้างรูปทรงสิบสองหน้า
ปรกติ (regular dodecahedron) ซึ่งเป็นทรงที่มี 20 จุดยอดและ 30 ขอบ โดยกาหนดจุดยอดแทนด้วยชื่อเมือง
ต่างๆ โดยรูปทรงสิบสองหน้าปรกติ สาหรับกติกาการเล่นเกมดังกล่าวคือให้ผู้เล่นเริ่มต้นจากเมืองใดเมืองหนึ่งแล้ว
เดินทางให้ครบทุกเมือง เมืองละหนึ่งครั้งเท่านั้น แล้วกลับมาอยู่ที่เมืองเดิมได้ กล่าวได้ว่าสาหรับกราฟใด ๆ จะเป็น
แฮมิลโทเนียนกราฟถ้ากราฟนั้นบรรจุไซเคิลที่บรรจุทุกจุดในกราฟ การหาเงื่อนไขความพอเพียงของการเป็นแฮมิลโท
เนียนกราฟนั้น ปัจจุบันยังเป็นปัญหาเปิดทางทฤษฎีกราฟ แต่ยังมีการให้บทนิยามโคลสเซอร์ของกราฟ ที่สามารถ
แสดงได้ว่า สาหรับกราฟใด ๆ จะเป็นแฮมิล -โทเนียนกราฟ ก็ต่อเมื่อ โคลสเซอร์ของกราฟนั้นจะเป็นแฮมิลโทเนียน
กราฟด้วย ซึ่งผลจากทฤษฎีบทดังกล่าวนี้ยังไม่ได้ให้เงื่อนไขที่ดีพอสาหรับการเป็นแฮมิลโทเนียนกราฟอยู่ดี ซึ่ง
นอกจากการศึกษาเงื่อนไขความพอเพียงของการเป็นแฮมิลโท-เนียนกราฟที่ยังเป็นปัญหาสาคัญทางทฤษฎีกราฟ ยัง
มีการศึกษาขั้นตอนวิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบน คอมพลีทกราฟที่มีน้าหนัก ได้แก่ ขั้นตอนวิธี Brute
Force ขั้นตอนวิธี Nearest Neighbor ขั้นตอนวิธี Repetitive Nearest Neighbor และ ขั้นตอนวิธี Cheapest-
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Link เป็นต้น สาหรับขั้นตอนวิธีอื่นๆ ของสาขาทฤษฎีกราฟ ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิง ได้แก่
ตารา Graph Theory with Algorithms and its Applications โดย Santanu Saha Ray
จากการศึกษาทฤษฎีกราฟกับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทกราฟที่มีน้าหนักดังกล่าว
ทาให้ผู้จัดทาสนใจที่จะทาการศึกษาขั้นตอนวิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟที่
มีน้าหนัก ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุด บนกราฟชนิดอื่น ๆ ต่อไปใน
อนาคต
สาหรับกราฟ (graph) 𝐺 จะหมายถึงคู่อันดับที่ประกอบด้วยเซตจานวนสองเซตที่มีค วามสัมพั นธ์ กัน คือ
𝐺 = (𝑉, 𝐸) โดยที่ (1) เซต 𝑉 จะเรียกว่าเซตของจุด (vertex set) ซึ่งเป็นเซตจากัดที่ไม่เป็นเซตว่าง เรียก 𝑣 ∈ V
ว่าจุด (vertex) ของกราฟ 𝐺 และ
(2) เซต 𝐸 จะเรียกว่าเซตของเส้น (edge set) ซึ่งเป็นเซตที่ประกอบด้วยสับ
เ ซ ต ที่ มี ส อ ง ส ม า ชิ ก ใ น 𝑉 ก ล่ า ว คื อ 𝑒 ∈ 𝐸 เ มื่ อ 𝑒 = {𝑢, 𝑣} ส า ห รั บ บ า ง ส ม า ชิ ก 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉 นั่ น คื อ
𝐸  {{𝑢, 𝑣}|𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉} เรี ย กสมาชิ ก 𝑒 ∈ 𝐸 ว่ า เส้ น (edge) ของกราฟ 𝐺 เพื่ อ ความสะดวกจะใช้ สั ญ ลั กษณ์
𝑒 = 𝑢𝑣 แทน 𝑒 = {𝑢, 𝑣} เรี ย กล าดั บ ของจุ ด 𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑟 ในกราฟ 𝐺 เมื่ อ 𝑣𝑖 𝑣𝑖+1 ∈ 𝐸 ส าหรั บ ทุ ก 𝑖 ∈
{1,2, … , 𝑟 − 1} ว่ า เป็ น ไซเคิ ล (cycle) ของกราฟ 𝐺 ถ้ า 𝑣1 = 𝑣𝑟 และ 𝑣𝑖 ≠ 𝑣𝑗 ส าหรั บ แต่ ล ะ 𝑖 ≠ 𝑗 ที่
{𝑖, 𝑗} ≠ {1, 𝑟}

เรียกกราฟ 𝐺 = (𝑉, 𝐸) ว่าเป็นไบพาร์ไทต์กราฟ (bipartite graph) ถ้า 𝑉 มีพาร์ทิชันเป็น 2 เซตคือ 𝐴 และ
𝐵 โดยที่แต่ละ 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉 ถ้า 𝑢𝑣 ∈ 𝐸 จะได้ว่า 𝑢 และ 𝑣 จะต้องอยู่ในพาร์ทิชันที่ต่างกันของ 𝑉 นั่นคือ 𝑢 ∈ 𝐴
และ 𝑣 ∈ 𝐵 (หรื อ 𝑢 ∈ 𝐵 และ 𝑣 ∈ 𝐴) โดยจะเรี ย ก 𝐴 และ 𝐵 ว่ า เป็ น พาร์ ไ ทต์ เ ซต (partite set) ของ 𝐺
สาหรับไบพาร์ -ไทต์กราฟ 𝐺 = (𝑉, 𝐸) ที่มีพาร์ไทต์เซตคือ 𝐴 และ 𝐵 เรียกว่าเป็น คอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ
(complete bipartite graph) ถ้าแต่ละ 𝑢 ∈ 𝐴 และ 𝑣 ∈ 𝐵 แล้วจะได้ว่า 𝑢𝑣 ∈ 𝐸 จะใช้สัญลักษณ์ 𝐾𝑟,𝑠 แทน
คอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟที่มี |𝐴| = 𝑟 และ |𝐵| = 𝑠
ตัวอย่าง 1.1

สาหรับคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾3,3 และ 𝐾4,4 จะเป็นกราฟที่มีแผนภาพดังต่อไปนี้

(1) แผนภาพของคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾3,3
(2) แผนภาพของคอมพลีทไบพาร์ไทต์
กราฟ 𝐾4,4
ภาพที่ 1 คอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾3,3 และ 𝐾4,4
สาหรับกราฟ 𝐺 ใด ๆ จะเรียกไซเคิล 𝐶 ว่าเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิล (Hamiltonian cycle) ของกราฟ 𝐺 ถ้า
𝑉 เป็นไซเคิลที่บรรจุทุกจุดในกราฟ 𝐺 และจะเรียกกราฟ 𝐺 ว่าเป็นแฮมิลโทเนียนกราฟ (Hamiltonian graph) ถ้า
กราฟ 𝐺 บรรจุแฮมิลโทเนียนไซเคิล
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เห็นได้ชัดว่า สาหรับกราฟคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟจะเป็นแฮมิลโทเนียน ก็ต่อเมื่อ |𝐴| = |𝐵| ≥ 2
เมื่อ 𝐴 และ 𝐵 เป็นพาร์ไทต์เซตของคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟดังกล่าว ซึ่งจะเขียนเป็นบทตั้งได้ดังนี้
บทตั้ง 1.1

สาหรับกราฟ 𝐾𝑟,𝑠 จะบรรจุแฮมิลโทเนียนไซเคิล ก็ต่อเมื่อ 𝑟 = 𝑠 ≥ 2

นอกจากนี้ เราสามารถแสดงวิธีการหาจานวนของแฮมิลโทเนียนไซเคิลบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ ได้
ดังนี้
บทตั้ง 1.2
สาหรับกราฟ 𝐾𝑛,𝑛 จะมีจานวนแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่แตกต่างกันทั้งหมด 𝑛!(𝑛−1)!
ไซเคิล
2
พิสูจน์ กาหนดให้ 𝐾𝑛,𝑛 มีพาร์ไทต์กราฟเป็น 𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , … , 𝑎𝑛 } และ 𝐵 = {𝑏1, 𝑏2 , 𝑏3 , … , 𝑏𝑛 }
สมมุติให้ 𝑎𝑛1 , 𝑏𝑛1 , 𝑎𝑛2 , 𝑏𝑛2 , … , 𝑎𝑛𝑛 , 𝑏𝑛𝑛 , 𝑎𝑛1 เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลบนกราฟ 𝐾𝑛,𝑛
จาก 𝑎𝑛1 ประชิดกับจานวน 𝑛 เส้นในเซต 𝐵
ดังนั้นจะได้ว่ามี 𝑛 วิธี ที่ทาให้ 𝑎𝑛1 เชื่อมกับจุด 𝑏𝑛1
จาก 𝑏𝑛1 ประชิดกับจานวน 𝑛 − 1 เส้นในเซต 𝐴 ยกเว้น 𝑎𝑛1
ดังนั้นจะได้ว่ามี 𝑛 − 1 วิธี ที่ทาให้ 𝑏𝑛1 เชื่อมกับจุด 𝑎𝑛2
จาก 𝑎𝑛2 ประชิดกับจานวน 𝑛 − 1 เส้นในเซต 𝐵 ยกเว้น 𝑏𝑛1
ดังนั้นจะได้ว่ามี 𝑛 − 1 วิธี ที่ทาให้ 𝑎𝑛2 เชื่อมกับจุด 𝑏𝑛2
จาก 𝑏𝑛2 ประชิดกับจานวน 𝑛 − 2 เส้นในเซต 𝐴 ยกเว้น 𝑎𝑛1 และ 𝑎𝑛2
ดังนั้นจะได้ว่ามี 𝑛 − 2 วิธี ที่ทาให้ 𝑏𝑛2 เชื่อมกับจุด 𝑎𝑛3
เมื่อดาเนินการโดยทานองเดียวกันไปจนถึงจุด 𝑎𝑛𝑛
จะได้ว่า 𝑎𝑛𝑛 ประชิดกับจานวน 1 เส้นในเซต 𝐵 ยกเว้น 𝑎𝑛1 , 𝑎𝑛2 , … , 𝑎𝑛𝑛−1
ดังนั้นจะได้ว่ามี 1 วิธี ที่ทาให้ 𝑎𝑛𝑛 เชื่อมกับจุด 𝑏𝑛𝑛
และจะได้ว่า 𝑏𝑛𝑛 จะมีเพียง 1 วิธี ที่ทาให้ 𝑏𝑛1 เชื่อมกับจุด 𝑎𝑛1
เ นื่ อ ง จ า ก
𝑎𝑛1 , 𝑏𝑛1 , 𝑎𝑛2 , 𝑏𝑛2 , … , 𝑎𝑛𝑛 , 𝑏𝑛𝑛 , 𝑎𝑛1 แ ล ะ
𝑎𝑛1 , 𝑏𝑛𝑛 , 𝑎𝑛𝑛 , 𝑏𝑛𝑛−1 , … , 𝑎𝑛2 , 𝑏𝑛1 , 𝑎𝑛1 ต่างก็เป็นไซเคิลเดียวกัน
เพราะฉะนั้น จานวนแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่แตกต่างกันทั้งหมดจะมีจานวน 𝑛!(𝑛−1)!
ไซเคิล
2
ตัวอย่าง 1.2
กราฟ 𝐾3,3 และ 𝐾4,4 จะบรรจุ แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่แตกต่างกันทั้งหมดจานวน
4!3!
ไซเคิล และจานวน 2 = 72 ไซเคิล ตามลาดับ
สาหรับกราฟ 𝐾3,3 ที่ประกอบด้วยพาร์ไทต์เซต 𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 } และ 𝐵 = {𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 }

ภาพที่ 2 คอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾3,3
จะบรรจุแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่แตกต่างกันทั้งหมดดังแผนภาพต่อไปนี้

3!2!
2

=6
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ภาพที่ 3 แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่แตกต่างกันทั้งหมดบน 𝐾3,3
สาหรับกราฟ 𝐺 จะเรียก ว่าเป็นกราฟที่มีน้าหนัก (weighted graph) ถ้ามีฟังก์ชัน 𝑤: 𝐸 → 𝑅 นั่นคือ สาหรับ
แต่ละ 𝑒 ∈ 𝐸 จะได้ 𝑤(𝑒) = k เมื่อ 𝑘 ∈ 𝑅 ถ้า 𝐻 เป็นสับกราฟของกราฟที่มีน้าหนัก 𝐺 แล้วจะเรียก
𝑤(𝐻) = ∑ 𝑤(𝑒)
𝑒∈𝐸(𝐻)

ว่าเป็น น้าหนัก (weight) ของกราฟ 𝐻
สาหรับบทนิยาม ทฤษฎีบท และตัวอย่างอื่น ๆ ของทฤษฎีกราฟที่ไม่ได้ กล่า วไว้ ในบทความนี้ ผู้อ่าน
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยนิรุตติ์ พิพรรธนจินดา หรือจากตาราต่างประเทศเรือ่ ง
Introduction to Graph Theory โดย Robin J. Wilson ตามที่ได้อ้างอิงไว้ในส่วนท้ายของบทความ
2. การหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ
อันดับแรกจะกาหนดสัญลักษณ์ของจุด เส้น และน้าหนักของแต่ละเส้น ของคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟที่มี
น้าหนัก ดังนี้
บทนิยาม 2.1

ให้ 𝐾𝑛,𝑛 เป็นคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟที่ประกอบด้วยพาร์ไทต์เซต 𝐴 =
{𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , … , 𝑎𝑛 } และ 𝐵 = {𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , … , 𝑏𝑛 } จะกาหนดสัญลักษณ์ของเส้น 𝑎𝑖 𝑏𝑗 ∈ 𝐸(𝐾𝑛,𝑛 ) ด้วย 𝑒𝑖𝑗
และมีน้าหนักคือ 𝑤(𝑒𝑖𝑗 ) = 𝑤𝑖𝑗
สาหรับคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾3,3 ที่มีน้าหนักเป็นจานวนจริง แล้วขั้นตอนวิธีการต่อไปนี้ จะทาให้ได้
แฮมิลโท-เนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน 𝐾3,3
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ทฤษฎีบท 2.1

ให้ 𝑒1𝑖 , 𝑒2𝑗 , 𝑒3𝑘 ∈ 𝐸(𝐾3,3 ) โดยที่ 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘 ถ้า 𝑤1𝑖 + 𝑤2𝑗 + 𝑤3𝑘 =
max{𝑤1𝑖 + 𝑤2𝑗 + 𝑤3𝑘 |𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘} แล้ว 𝐾3,3 − {𝑒1𝑖 , 𝑒2𝑗 , 𝑒3𝑘 } จะเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อย
ที่สุดบน 𝐾3,3
พิสูจน์ เนื่องจากแต่ละจุด 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 จะมีดีกรีเป็น 3 ดังนั้นแฮมิลโทเนียนไซเคิลบน 𝐾3,3 จึงหมายถึงการตัดเส้น
𝑒1𝑖 , 𝑒2𝑗 , 𝑒3𝑘 โดยที่ 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘 ออกจากกราฟ 𝐾3,3
เพราะฉะนั้น เพื่อให้ได้แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุด จะได้ว่าจะต้องดาเนินการตัด
เส้น 𝑒1𝑖 , 𝑒2𝑗 , 𝑒3𝑘 โดยที่ 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘 ที่มีผลรวมของน้าหนักมากที่สุดของกราฟ 𝐾3,3
ตัวอย่าง 2.1

ให้ 𝐾3,3 เป็นคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟที่มีน้าหนักตามแผนภาพด้านล่าง

ภาพที่ 3 คอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟที่มีน้าหนัก 𝐾3,3
จะได้วิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สดุ ใน 𝐾3,3 ตามขั้นตอนวิธีการในทฤษฎีบท 2.1
ดังต่อไปนี้
พิจารณา 𝑤1𝑖 + 𝑤2𝑗 + 𝑤3𝑘 โดยที่ 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘
จาก
𝑤11 + 𝑤22 + 𝑤33 = 6 + 3 + 1 = 10
𝑤11 + 𝑤23 + 𝑤32 = 6 + 6 + 9 = 21
𝑤12 + 𝑤21 + 𝑤33 = 9 + 4 + 1 = 14
𝑤12 + 𝑤23 + 𝑤31 = 9 + 6 + 7 = 22
𝑤13 + 𝑤21 + 𝑤32 = 2 + 4 + 9 = 15
𝑤13 + 𝑤22 + 𝑤31 = 2 + 3 + 7 = 12
จะได้ผลรวมน้าหนักมากที่สดุ คือ 𝑤12 + 𝑤23 + 𝑤31 = 9 + 6 + 7 = 22

ดังนั้นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾3,3 คือ 𝐾3,3 − {𝑒12 + 𝑒23 + 𝑒31 } ซึ่ง
𝑤(𝐾3,3 ) = 25 ดังภาพ
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ภาพที่ 5 แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มนี ้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾3,3
สาหรับเนื้อหาที่จะกล่าวถึงต่อไป จะกาหนดให้ {𝑎𝑟 , 𝑏𝑠 } หมายถึงเซตของจุด 𝑎𝑟 และ

𝑏𝑠

ในกราฟ

𝐾𝑛,𝑛

ทฤษฎีบท 2.2

สาหรับ 𝑎𝑟 , 𝑏𝑠 ∈ 𝑉(𝐾𝑛,𝑛 ) ให้ 𝐶 เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน
𝐾𝑛−1,𝑛−1 = 𝐾𝑛,𝑛 − {𝑎𝑟 , 𝑏𝑠 } ถ้า 𝐶′ เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลใน 𝐾𝑛,𝑛 โดยที่ 𝐶 ′ = 𝐶 ∪ 𝑃𝜖 + 𝑊𝜖 เมื่อ
1. 𝑃𝜖 เป็นพาธ 𝑃1 ที่บรรจุจานวน 1 เส้นคือ 𝑒𝑟𝑠
2. 𝑊𝜖 = {𝑒𝑟ℎ , 𝑒𝑘𝑠 } − {𝑒𝑘ℎ } เมื่อ 𝑤𝑟ℎ + 𝑤𝑘𝑠 − 𝑤𝑘ℎ = min{𝑤𝑟𝑖 + 𝑤𝑗𝑠 − 𝑤𝑖𝑗 |𝑒𝑖𝑗 ∈ 𝑉(𝐶)}
แล้ว 𝐶′ จะเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน 𝐾𝑛,𝑛 ที่บรรจุเส้น 𝑒𝑟𝑠
พิสูจน์ สมมุติว่า 𝐶′ ไม่เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน 𝐾𝑛,𝑛 ที่บรรจุเส้น 𝑒𝑟𝑠
จะได้ว่าจะต้องมี 𝐶′′ ที่เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน 𝐾𝑛,𝑛 ที่บรรจุเส้น 𝑒𝑟𝑠
นั่นคือ 𝐶 ′′ = 𝐶 ∪ 𝑃𝜖 + 𝑊𝜖′ เมื่อ 𝑊𝜖′ = {𝑒𝑟ℎ′ , 𝑒𝑘′𝑠 } − {𝑒𝑘′ℎ′ } เมื่อ 𝑤𝑟ℎ′ + 𝑤𝑘′𝑠 −
𝑤𝑘 ′ ℎ′ > 𝑤𝑟ℎ + 𝑤𝑘𝑠 − 𝑤𝑘ℎ
(∗)
′′ )
จาก 𝑤(𝐶 < 𝑤(𝐶 ′ )

จะได้ 𝑤(𝐶) + 𝑤𝑟𝑠 + 𝑤𝑟ℎ′ + 𝑤𝑘′𝑠 − 𝑤𝑘′ℎ′ <
𝑤ℎ𝑘

𝑤(𝐶) + 𝑤𝑟𝑠 + 𝑤𝑟ℎ + 𝑤𝑘𝑠 −

นั่นคือ 𝑤𝑟ℎ′ + 𝑤𝑘′𝑠 − 𝑤𝑘′ℎ′ < 𝑤𝑟ℎ + 𝑤𝑘𝑠 − 𝑤ℎ𝑘 ซึ่งเกิดการขัดแย้งกับ (∗)
เพราะฉะนั้น 𝐶′ จะเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยทีส่ ุดใน 𝐾𝑛,𝑛 ที่บรรจุเส้น 𝑒𝑟𝑠
จากทฤษฎีบท 2.2 จะได้ว่าบทแทรก 2.1 และ 2.2 ต่อไปนี้เป็นจริง

บทแทรก 2.1

สาหรับ 𝑎𝑟 , 𝑏𝑠 ∈ 𝑉(𝐾𝑛,𝑛 ) ให้ 𝐶 เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน
𝐾𝑛−1,𝑛−1 = 𝐾𝑛,𝑛 − {𝑎𝑟 , 𝑏𝑠 } คือ 𝑚 ถ้า 𝐶′ เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลใน 𝐾𝑛,𝑛 ที่บรรจุเส้น 𝑒𝑟𝑠 แล้ว 𝐶′ จะมี
น้าหนักคือ 𝑤(𝐶) + 𝑤𝑟𝑠 + 𝑤𝑟ℎ + 𝑤𝑘𝑠 − 𝑤ℎ𝑘
บทแทรก 2.2

สาหรับ 𝑎𝑟 , 𝑏𝑠 ∈ 𝑉(𝐾𝑛,𝑛 ) ให้ 𝐶 เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน
𝐾𝑛−1,𝑛−1 = 𝐾𝑛,𝑛 − {𝑎𝑟 , 𝑏𝑠 } ถ้า 𝐶′ เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลใน 𝐾𝑛,𝑛 โดยที่ 𝐶 ′ = 𝐶 ∪ 𝑃𝜖 + 𝑊𝜖 เมื่อ
1. 𝑃𝜖 เป็นพาธ 𝑃1 ที่บรรจุจานวน 1 เส้นคือ 𝑒𝑟𝑠
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2.

𝑊𝜖 = {𝑒𝑟ℎ , 𝑒𝑘𝑠 } − {𝑒ℎ𝑘 } เมื่อ 𝑤𝑟ℎ + 𝑤𝑘𝑠 − 𝑤ℎ𝑘 = min{𝑤𝑟𝑖 + 𝑤𝑗𝑠 − 𝑤𝑖𝑗 | 𝑒𝑖𝑗 ∈
𝑉(𝐶), 𝑖 ≠ 𝑡 }
แล้ว 𝐶′ จะเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน 𝐾𝑛,𝑛 ที่บรรจุเส้น 𝑒𝑟𝑠 แต่ไม่บรรจุเส้น 𝑒𝑟𝑡

เราสามารถแสดงการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน 𝐾3,3 ที่บรรจุเส้น 𝑒11 ตามวิธีการที่
กล่าวไว้ในทฤษฎีบท 2.2 ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง 2.2
สาหรับคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾3,3 ที่มีน้าหนักตามตัวอย่างที่ 2.1
จะได้วิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สดุ ใน 𝐾3,3 และบรรจุเส้น 𝑒11 ตามขั้นตอนวิธีการใน
ทฤษฎีบท 2.2 ดังต่อไปนี้
เลือกเส้น 𝑒11 ที่ซึ่ง 𝑤(𝑒11 ) = 6 จะได้ เส้น 𝑒11 และกราฟ 𝐾3,3 − {𝑒12, 𝑒13} ดังภาพ

ภาพที่ 6 กราฟ 𝐾3,3 − {𝑒12 , 𝑒13}
พิจารณา 𝑤𝑟ℎ + 𝑤𝑘𝑠 − 𝑤ℎ𝑘
จาก
𝑤12 + 𝑤21 − 𝑤22 = 9 + 4 − 3 = 10
𝑤13 + 𝑤21 − 𝑤23 = 2 + 4 − 6 = 0
𝑤12 + 𝑤31 − 𝑤32 = 9 + 7 − 9 = 7
𝑤13 + 𝑤31 − 𝑤33 = 2 + 7 − 1 = 8
จะได้ค่าน้าหนักน้อยที่สดุ คือ 𝑤13 + 𝑤21 − 𝑤23 = 2 + 4 − 6 = 0

ดังนั้นจะได้ไซเคิล 𝐶 ที่เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีนาหนั
้ กน้อยที่สดุ บน 𝐾3,3 ที่บรรจุเส้น 𝑒11
ที่มี 𝑤(𝐶) = 25 ดังภาพ

ภาพที่ 7 แฮมิลโทเนียนไซเคิล 𝐶 ที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾3,3 ที่บรรจุเส้น 𝑒11
นอกจากนี้ ยังได้ว่าเมื่อหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน 𝐾3,3 และบรรจุเส้น 𝑒12 แต่ไม่บรรจุ
เส้น 𝑒11 ตามขั้นตอนวิธีการในบทแทรก 2.2 ดังต่อไปนี้
เลือกเส้น 𝑒12 ที่ซึ่ง 𝑤(𝑒12 ) = 9
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ภาพที่ 8 เลือกเส้น 𝑒12
จะได้เส้น 𝑒12 และกราฟ 𝐾3,3 − {𝑎1 , 𝑏2} ดังภาพ

ภาพที่ 9 กราฟ 𝐾3,3 − {𝑎1 , 𝑏2 }
พิจารณา 𝑤𝑟ℎ + 𝑤𝑘𝑠 − 𝑤ℎ𝑘 เมื่อ ℎ ≠ 1
จะได้
𝑤13 + 𝑤22 − 𝑤23 = 2 + 3 − 6 = −1 และ

𝑤13 + 𝑤32 − 𝑤33 = 2 + 9 − 1 =

10

เลือกค่าน้าหนักน้อยทีส่ ุด คือ 𝑤13 + 𝑤22 − 𝑤21 = 2 + 3 − 6 = −1
จะได้ไซเคิล 𝐶′ ที่เป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดใน 𝐾3,3 และบรรจุเส้น 𝑒12 แต่ไม่บรรจุ
เส้น 𝑒11 ที่มี 𝑤(𝐶′) = 26 ดังภาพ

ภาพที่ 10 แฮมิลโทเนียนไซเคิล 𝐶′ ที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾3,3 ที่บรรจุเส้น 𝑒12 แต่ไม่บรรจุเส้น 𝑒11
เพราะฉะนั้น แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾3,3 คือไซเคิล 𝐶 ซึ่งมีน้าหนักคือ 25
3. ขั้นตอนวิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4
สาหรับหัวข้อนี้ จะแสดงขั้นตอนวิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ
𝐾4,4 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้จากการศึกษาการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟในหัวข้อ
ที่ผ่านมา
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ขั้นตอนวิธกี ารหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4
ส าหรั บ คอมพลี ท ไบพาร์ ไ ทต์ ก ราฟ 𝐾4,4 ที่ ป ระกอบด้ ว ยพาร์ ไ ทต์ เ ซต 𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 } และ
𝐵 = {𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑏4 } จะกาหนดสัญลักษณ์ของเส้น 𝑎𝑖 𝑏𝑗 ∈ 𝐸(𝐾𝑛,𝑛 ) ด้วย 𝑒𝑖𝑗 และมีน้าหนักคือ 𝑤(𝑒𝑖𝑗 ) =
𝑤𝑖𝑗 จะได้ว่าขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ จะทาให้ได้แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ
สาหรับแต่ละ 𝑘 = 1,2,3 จะได้
1. หาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾3,3 = 𝐾4,4 − {𝑎1, 𝑏𝑘 } ที่ได้ตาม
ขั้นตอนวิธีการในทฤษฎีบท 2.1
2. หาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 ที่บรรจุเส้น 𝑒1𝑘 แต่ไม่บรรจุเส้น
𝑒1𝑖 เมื่อ 𝑖 < 𝑘 ตามขั้นตอนวิธีการในทฤษฎีบท 2.2 และ บทแทรก 2.2
3. เมื่อดาเนินการครบทุกค่าของ 𝑘 = 1,2,3 จะได้แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์
ไทต์-กราฟ 𝐾4,4 คือแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดในข้อ 2
ทฤษฎีบท 3.1 แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่ได้จากขั้นตอนวิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบ
พาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 จะเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุด
พิสูจน์ จากทฤษฎีบท 2.2 และ บทแทรก 2.2 จะได้ว่าขั้นตอนวิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอม
พลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ทาให้เกิด แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์
ไ ท ต์ - ก ร า ฟ 𝐾4,4 ที่ บ ร ร จุ คู่ ข อ ง เ ส้ น {𝑒11 , 𝑒12 }, {𝑒11 , 𝑒13 }, {𝑒11 , 𝑒14 }, {𝑒12 , 𝑒13 }, {𝑒12 , 𝑒14 } แ ล ะ
{𝑒13 , 𝑒14 } ตามลาดับ ซึ่งครบทุกกรณีของแฮมิลโทเนียนไซเคิลใน 𝐾4,4
เพราะฉะนั้น แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดในข้อ 2 จึงเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สดุ บน
คอมพลีทไบ-พาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4
ตัวอย่าง 3.1

ให้ 𝐾4,4 เป็นคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟที่มีน้าหนักตามแผนภาพด้านล่าง

ภาพที่ 11 คอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟที่มีน้าหนัก 𝐾4,4
จะได้วิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สดุ ใน 𝐾4,4 และบรรจุเส้น 𝑒11 ตามขัน้ ตอนขัน้ ตอน
วิธีการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝑲𝟒,𝟒 ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับ 𝑘 = 1 จะได้เส้น 𝑒11 และกราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1, 𝑏1 } ดังภาพ
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ภาพที่ 12 กราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1 , 𝑏1 }
พิจารณา 𝑤2𝑖 + 𝑤3𝑗 + 𝑤4𝑘 โดยที่ 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘
จาก
𝑤24 + 𝑤33 + 𝑤42 = 22 คือผลรวมน้าหนักมากทีส่ ุด จะได้แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สดุ
บนคอมพลีท-ไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1 , 𝑏1 } ตามขั้นตอนวิธีการในทฤษฎีบท 2.1 กับเส้น 𝑒11 ดังภาพ

ภาพที่ 13 แฮมิลโทเนียนไซเคิลทีน่ ้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1 , 𝑏1 }
และจาก 𝑤12 + 𝑤31 − 𝑤32 = −1 เป็นค่าน้าหนักน้อยทีส่ ุด
ดังนั้นจะได้ไซเคิล 𝐶1 จะเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾4,4 ที่บรรจุเส้น 𝑒11 ที่มี
𝑤(C1 ) = 28 กาหนดให้เป็น (∗) ดังภาพ

ภาพที่ 14 แฮมิลโทเนียนไซเคิล 𝐶1 ที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾4,4 ที่บรรจุเส้น 𝑒11
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(2) สาหรับ 𝑘 = 2 จะได้เส้น 𝑒12 และกราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1, 𝑏2 } ดังภาพ

ภาพที่ 15 กราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1 , 𝑏2 }
พิจารณา 𝑤2𝑖 + 𝑤3𝑗 + 𝑤4𝑘 โดยที่ 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘
จาก
𝑤21 + 𝑤34 + 𝑤43 = 18 คือผลรวมน้าหนักมากทีส่ ุด จะได้แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สดุ
บนคอมพลีท-ไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1 , 𝑏2 } ตามขั้นตอนวิธีการในทฤษฎีบท 2.1 กับเส้น 𝑒12 ดังภาพ

ภาพที่ 16 แฮมิลโทเนียนไซเคิลทีน่ ้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1 , 𝑏2 }
และจาก 𝑤14 + 𝑤22 − 𝑤24 = −2 เป็นค่าน้าหนักน้อยทีส่ ุด
ดังนั้นจะได้ไซเคิล 𝐶2 จะเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾4,4 ที่บรรจุเส้น 𝑒12 แต่ไม่
บรรจุเส้น 𝑒11 ที่มี 𝑤(C2 ) = 23 กาหนดให้เป็น (∗∗) ดังภาพ

ภาพที่ 17 แฮมิลโทเนียนไซเคิล 𝐶2 ที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾4,4 ที่บรรจุเส้น 𝑒12 แต่ไม่บรรจุเส้น 𝑒11
(3) สาหรับ 𝑘 = 3 จะได้เส้น 𝑒13 และกราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1, 𝑏3 } ดังภาพ

พิจารณา 𝑤2𝑖 + 𝑤3𝑗 + 𝑤4𝑘

ภาพที่ 18 กราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1 , 𝑏3 }
โดยที่ 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘
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จาก
𝑤21 + 𝑤34 + 𝑤42 = 19 คือผลรวมน้าหนักมากทีส่ ุด จะได้แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สดุ
บนคอมพลีท-ไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1 , 𝑏3 } ตามขั้นตอนวิธีการในทฤษฎีบท 2.1 กับเส้น 𝑒13 ดังภาพ

ภาพที่ 19 แฮมิลโทเนียนไซเคิลทีน่ ้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 − {𝑎1 , 𝑏3 }
และจาก 𝑤14 + 𝑤23 − 𝑤24 = −1 เป็นค่าน้าหนักน้อยทีส่ ุด
ดังนั้นจะได้ไซเคิล 𝐶3 จะเป็นแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾4,4 ที่บรรจุเส้น 𝑒13 แต่ไม่
บรรจุเส้น 𝑒11 และ 𝑒12 ที่มี 𝑤(C3 ) = 28 กาหนดให้เป็น (∗∗∗) ดังภาพ

ภาพที่ 20 แฮมิลโทเนียนไซเคิล 𝐶3 ที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾4,4 ที่บรรจุเส้น
แต่ไม่บรรจุเส้น 𝑒11 และ 𝑒12

𝑒13

เพราะฉะนั้น โดย (∗), (∗∗) และ (∗∗∗) จะได้ว่าแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾4,4 คือ
ไซเคิล 𝐶2 ซึ่งมีน้าหนักคือ 23 ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แฮมิลโทเนียนไซเคิลทีม่ ีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾4,4
4. บทสรุป
ในบทความนีไ้ ด้แสดงขั้นตอนวิธีสาหรับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์
กราฟ 𝐾4,4 ซึ่งนอกจากขั้นตอนวิธีดังกล่าว ยังประกอบด้วยองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ที่สาคัญ ต่อไปนี้
1. จานวนแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่แตกต่างกันของกราฟ 𝐾𝑛,𝑛 จะมีทั้งหมด 𝑛!(𝑛−1)!
ไซเคิล
2
2. ให้ 𝑒1𝑖 , 𝑒2𝑗 , 𝑒3𝑘 ∈ 𝐸(𝐾3,3) โดยที่ 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘
ถ้า 𝑤1𝑖 + 𝑤2𝑗 + 𝑤3𝑘 = max{𝑤1𝑖 + 𝑤2𝑗 + 𝑤3𝑘 |𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘} แล้ว 𝐾3,3 − {𝑒1𝑖 , 𝑒2𝑗 , 𝑒3𝑘 } จะ
เป็นแฮ-มิลโทเนียนไซเคิลที่มีน้าหนักน้อยที่สุดบน 𝐾3,3
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3. สาหรับคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 ที่ประกอบด้วยพาร์ไทต์เซต 𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 } และ
𝐵 = {𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑏4 } จะกาหนดสัญลักษณ์ของเส้น 𝑎𝑖 𝑏𝑗 ∈ 𝐸(𝐾𝑛,𝑛 ) ด้วย 𝑒𝑖𝑗 และมีน้าหนักคือ 𝑤(𝑒𝑖𝑗 ) =
𝑤𝑖𝑗 จะได้ว่าขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ จะทาให้ได้แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ
สาหรับแต่ละ 𝑘 = 1,2,3 จะได้
3.1 หาแฮมิ ล โทเนี ย นไซเคิ ล ที่ น้ อ ยที่ สุ ด บนคอมพลี ท ไบพาร์ ไ ทต์ ก ราฟ 𝐾3,3 = 𝐾4,4 −
{𝑎1 , 𝑏𝑘 } ที่ได้ตามขั้นตอนวิธีการในทฤษฎีบท 2.1
3.2 หาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ 𝐾4,4 ที่บรรจุเส้น 𝑒1𝑘 แต่
ไม่บรรจุเส้น 𝑒1𝑖 เมื่อ 𝑖 < 𝑘 ตามขั้นตอนวิธีการในทฤษฎีบท 2.2 และ บทแทรก 2.2
3.3 เมื่อดาเนินการครบทุก ค่าของ 𝑘 = 1,2,3 จะได้แฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอม
พลีทไบพาร์-ไทต์กราฟ 𝐾4,4 คือแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดในข้อ 2
ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้น ผู้อ่านสามารถใช้เป็นแนวทางสาหรับการหาขั้นตอนวิธีการหาแฮมิลโทเนียน
ไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟตั้งแต่ 𝐾5,5 ขึ้นไปได้
เอกสารอ้างอิง
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา. (2560). ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
Ray, S. S. (2013). Graph Theory with Algorithms and its Applications. Rourkela: Springer India.
Wilson, R. J. (1998). Introduction to Graph Theory (4th ed.). Edinburgh Gate, Harlow: Addison
Wesley Longman Limited.
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ผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ของถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกและไม่เพาะงอก
Effect of Temperature on Phenolic Compounds and Antioxidant of
Geminated and Non-Germinated White Pigeon Pea (Cajanus cajan)
ธิดารัตน์ พรหมมา1, ปาริฉัตร แวทไธสง2 และธรรมลักษณ์ พุ่มใย2
Thidarat Promma1, Parichat Wadthaisong2 and Tammalak Poomyai2
1อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
ถั่วมะแฮะขาว (Cajanus cajan) ปลูกกันอย่างแพร่หลายในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของโลก
เป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จาเป็นหลายชนิด ในกระบวนการงอกจะทาให้ปริมาณโปรตีนสูงขึ้น และ
ต้นอ่อนยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งในการบริโภคอาหาร อาหารหลากหลายชนิดมักผ่านกระบวนการ
ประกอบอาหารปรุงสุก เช่น การต้มหรือการทอดซึ่งทาให้เกิดการสูญเสียของคุณค่าทางอาหาร ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ ึงได้
ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกและ
ไม่ เ พาะงอกโดยวิ ธี Folin-Ciocalteu Colorimetric และวิ ธี ดี พี พี เ อช ซึ่ ง การสกั ด ถั่ ว มะแฮะขาวต้ ม และ
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้มมีร้อยละของการสกัด คือ 4.467 และ 1.440 ตามลาดับ ในตรวจหาปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิก พบว่า ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้มมีสารประกอบฟีนอลิกมากกว่าถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก โดยถั่วมะแฮะขาว
เพาะงอกต้ ม มี ป ริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก มากที่ สุ ด คื อ 0.007 มิ ล ลิ ก รั ม กรดแกลลิ ก ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร และ
ในการตรวจหาฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ พบว่ า ถั่ ว มะแฮะขาวเพาะงอกและไม่ เ พาะงอกต้ ม มี ฤ ทธิ์ ก ารต้ า น
อนุมูลอิสระมากกว่าถั่วมะแฮะขาวที่ไม่ต้ม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
คาสาคัญ: ถั่วมะแฮะขาว / สารประกอบฟีนอลิก / ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ / วิธี ดีพีพีเอช / วิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric
Abstract
White Pigeon Pea (Cajanus cajan) is widely grown in tropical and subtropical regions of
the world. It is a rich source of essential nutrients. During germination process the amount of crude
proteins increased and seedlings are also high in antioxidants. In the dietary the foods are cooked
through the cooking process such as boiling and poaching that will cause a great loss of nutrients.
This study was investigated the effect of temperature on phenolic compounds and antioxidant
activity of geminated and non-germinated White Pigeon Pea. Folin-Ciocalteu and DPPH method
were used to identify phenolic compounds and antioxidant activity. The results of percentage
extraction yield of boiled geminated and non-germinated white pigeon pea were 4.467and 1.440,
respectively. The phenolic compounds of boiled geminated white pigeon pea is higher than
geminated white pigeon pea. Phenolic compounds of boiled geminated white pigeon pea is 0.007
mgGEA/ml. The antioxidant activity of boiled germinated and non-germinated white pigeon pea is
higher than non-boiled that there was significant difference with significance level of 0.05.
Keywords: White Pigeon Pea / phenolic compounds / antioxidant / DPPH method / Folin Ciocalteu Colorimetric method
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่มีความห่วงใยสุขภาพกันมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัญหาทางมลพิษต่างๆ เช่น ควัน
บุหรี่ แก๊สจากท่อไอเสียรถยนต์ และจากกระบวนการเมแทบอลิซึมร่างกาย ทาให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระจนเป็น
สาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคระบบประสาท โรคระบบ
ภูมิคุ้มกัน โรคตา และรวมถึงการชราภาพ เป็นต้น (Sahoo, Ghosh and Nayak, 2012) ดังนั้น จึงต้องการสารที่
สามารถทาปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระได้โดยตรง เพื่อกาจัดอนุมูลอิสระให้หมดไป หรือหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่ให้ดาเนิน
ต่อเป็นสารที่สามารถชะลอ หรือป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกาย เช่น โปรตีน เอนไซม์และดีเอ็นเอ ดังนั้น
การใช้สารที่มีคุณสมบัติเป็นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจะช่วยยับยั้งการเกิดอนุมลู อิสระไม่ให้ทาลายองค์ประกอบของเซลล์
ได้ (สุรัตน์วดี วงค์คลัง , 2558) สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารที่พบตามธรรมชาติในพืชหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้
สมุนไพร เครื่องเทศ ถั่วเมล็ดแห้ง และเมล็ดธัญพืช ซึ่งสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพสามารถป้องกันโรคต่างๆ คือ มีสมบัติ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และคณะ, ม.ป.ป.) โดยในการศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาถั่วมะแฮะขาว
ซึ่งเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จาเป็นหลายชนิด แล้วยังมีรายงานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ที่น่าสนใจของใบและเมล็ดถั่วมะแฮะอีกด้วย พบว่าสารสกัดจากถั่วมะแฮะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ใน
การป้องกันการทาลายของแอลกอฮอล์ต่อเซลล์ตับ และยังสามารถเพิ่มการทางานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระใน
เซลล์ตับอีกด้วย (แก้วตา ธัมอิน, 2553) ต้นงอกของเมล็ดถั่ว และเมล็ดธัญพืช ถูกจัดเป็นผักที่มีใยอาหารสูง และการ
งอกจากเมล็ดกลายเป็นต้นงอก อีกทั้งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (กัลยารัตน์ เครือวัลย์ , ม.ป.ป.) ในด้านคุณค่า
ทางอาหารในการให้ความร้อนที่แตกต่างกันมีผลทาให้คุณค่าทางอาหารเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเกิดการสูญเสียสภาพ
ธรรมชาติของโปรตีน ทาให้การทางานของเอนไซม์เสื่อมสภาพลง ซึ่งในการให้อุณหภูมิที่ 80-90 องศาเซลเซียส
จะสามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเวลาในการให้ความร้อน และคุณสมบัติของ
สารอาหารด้วย (Kirk L. and Parkin, 2008) ดังนั้นผู้วิจัยและคณะ จึงมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษาผลของ
อุณหภูมิที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกและไม่เพาะงอก
เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์สาหรับการนาถั่วมะแฮะขาวไปประกอบอาหารและการบริโภคถั่วมะแฮะขาวให้ ได้
ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจากสารสกัดถั่วมะแฮะขาว ถั่วมะแฮะขาวต้ม ถั่วมะแฮะ
ขาวเพาะงอก และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม
2. เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัด ถั่วมะแฮะขาว ถั่วมะแฮะขาวต้ม ถั่วมะแฮะขาว
เพาะงอก และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้ตัวทาละลายในการสกัดสารตัวอย่าง คือ เอทานอล 80% เพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากถั่วมะแฮะขาว ถั่วมะแฮะขาวต้ม ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และถั่วมะแฮะขาว
เพาะงอกต้ม โดยใช้เวลาและอุณหภูมิในการสกัดเท่ากัน ด้วยวิธี Folin Ciocalteu (Lim et al, 2550) แล้วนาไป
เปรียบเทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก และวิธีดีพีพีเอช (Loypimai et al, 2009) นาไปเปรียบเทียบ
กับกราฟสารละลายมาตรฐานบีเอชที
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการเพาะงอก
นาเมล็ดถั่วมะแฮะขาวมาแช่ในน้ากลั่นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเพาะงอกถั่วมะแฮะขาวจานวน 5 วัน
ที่อุณหภูมิห้อง และรดน้าทุกๆ 12 ชั่วโมง (Babak Ghiassi Taizi et al., 2012)
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2. การสกัดถั่วมะแฮะ
นาถั่วมะแฮะขาว และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก นาไปต้มที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที
จากนั้นบดให้ละเอียดแล้วชั่ง ตัวอย่างละ 100 กรัม เติมเอทานอล 80% ปริมาตร 800 มิลลิลิตร ในแต่ละตัวอย่าง
นาไปกวนโดยใช้แท่งแม่เหล็กเป็นเวลา 8 ชั่วโมง บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 16 ชั่วโมง แล้วนาไปกรองด้วย ผ้า
ขาวบาง 1 ครั้ ง และกระดาษกรองเบอร์ 1 (whatman no.1) จากนั้ น น าสารสกั ด ถั่ ว มะแฮะขาวไประเหย
ตั ว ท าละลายออกด้ ว ยเครื่ อ ง rotary evaporator ภายใต้ ค วามดั น 337 mbar 121 rpm ที่ อุ ณ หภู มิ 40
องศาเซลเซี ย ส น าถั่ ว มะแฮะขาวและถั่ ว มะแฮะขาวเพาะงอก บดให้ ล ะเอี ย ดแล้ ว ชั่ ง 100 กรั ม จากนั้ น เติ ม
เอทานอล 80% ปริมาตร 800 มิลลิลิตร ในแต่ละตัวอย่างนาไปกวนโดยใช้แท่งแม่เหล็ก เป็นเวลา 8 ชั่วโมง บ่มไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 16 ชั่วโมง แล้วนาไปกรองด้วยผ้าขาวบาง 1 ครั้ง และกระดาษกรองเบอร์ 1 ( whatman
no.1) จากนั้น นาสารสกัดถั่วมะแฮะขาวไประเหยตัวทาละลายออกด้วยเครื่อง rotary evaporator ภายใต้ความดัน
337 mbar 121 rpm ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
3. การศึ ก ษาปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก (Total phenolic compounds) ของสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) โดยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric (Lim et al, 2007)
เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก ความเข้มข้น 0.0187, 0.0375, 0.075, 0.15, 0.30 มิลลิกรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ ใช้ เ อทานอล 99.9% เป็ น ตั ว ท าละลาย โดยปิ เ ปตสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิ ก
ความเข้มข้นละ 0.3 มิลลิลิตร จากนั้นปิเปตสารละลาย 10% Folin Ciocalteu Reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ใน
สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก นาไปเขย่าให้เข้ากัน แล้ว บ่มไว้ 8 นาที หลังจากนั้นปิเปตสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 7.5% ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร แล้ว บ่มไว้ 30 นาที ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 756 นาโนเมตร จากนั้นสร้างกราฟระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก
4. การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดตัวอย่าง (Lim et al, 2007)
การทดลองในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการทดสอบสารประกอบฟีนอลิกโดยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric
โดยปิเปตสารละลายตัวอย่าง อย่างละ 0.3 มิลลิลิตร ที่สกัดด้วยเอทานอล 80% จากนั้นปิเปตสารละลาย 10%
Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ใส่ในขวดแก้วที่มีสารตัวอย่าง นาไปเขย่าให้เข้ากันแล้ว บ่มไว้
8 นาที ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นปิเปตสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 7.5% ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร ใส่ในขวดแก้ว
ที่มีสารตัวอย่าง นาไปเขย่าให้เข้ากัน แล้วบ่มไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
765 นาโนเมตร
5. การศึกษาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Total Antioxidant) ของสารละลายมาตรฐานบีเอชที
(Butylhydroxytoluene: BHT) โดยวิธีดีพีพีเอช (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl : DPPH) (Loypimai et
al, 2009)
เตรี ย มสารละลายมาตรฐานบี เ อชที ความเข้ ม ข้ น 1.565, 3.125, 6.25, 12.5 และ 25 ไมโครกรั ม ต่ อ
มิลลิลิตร โดยใช้ เอทานอล 99.9% เป็นตัวทาละลาย โดยปิเปตสารละลายมาตรฐานบี เอชที ความเข้มข้นละ 1.5
มิลลิลิตร จากนั้นปิเปตสารละลายดีพีพีเอช ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ในสารละลาย
มาตรฐานบีเอชที นาไปเขย่าให้เข้ากันแล้ว บ่มไว้ 30 นาที ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง นาสารละลายมาตรฐานบีเอชที
ที่ผสมกับสารละลายดีพีพีเอช มาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร เตรียมสารละลายควบคุม
(control) โดยปิเปตเอทานอล 80% ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายดีพีพีเอช ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร
ในขวดแก้ว เขย่าให้เข้ากันแล้วบ่มไว้ 30 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร จากนั้น
สร้างกราฟระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานบีเอชที
6. การเปรียบเทียบปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตัวอย่าง (Loypimai et al, 2009)
การทดลองในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช (Blois, 1958) และทาซ้า
จานวน 3 ครั้ง โดยเตรียมสารละลายดีพีพีเอช (Sigma, Aldrich) ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ จากนั้น
ปิ
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เปตสารละลายตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1.5 มิลลิลิตร ที่สกัดด้วยเอทานอล 80% จากนั้นปิเปตสารละลายดีพีพีเ อช
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ในสารละลายตัวอย่าง นาไปเขย่าให้เข้ากันแล้วบ่มไว้ 30 นาที
ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร เทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มี
สารสกัดตัวอย่าง และคานวณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยคานวณเปอร์เซ็นต์ radical scavenging activity ดังสมการ
% inhibition = [

กาหนดให้

Acontrol − Asample
] × 100
Acontrol

Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง (sample)
Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม (control)

ผลการทดลอง
จากการสกั ดสารสกั ดตัว อย่างถั่ วมะแฮะขาว น าไประเหยแห้งจะได้น้าหนั กของสารสกัด และร้อยละ
การสกั ด ตั ว อย่ า งดั ง ตารางที่ 1 โดยถั่ ว มะแฮะขาวต้ ม มี ร้ อ ยละการสกั ด มากที่ สุ ด คื อ 4.467 ถั่ ว มะแฮะขาว
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม มีร้อยละของการสกัดของสารตัวอย่าง คือ 4.294, 2.208
และ 1.440 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกัดและร้อยละการสกัดของสารตัวอย่าง
ตัวอย่างสารสกัด
น้าหนักสด (กรัม)
น้าหนักของสารสกัด (กรัม)
%yield
ถั่วมะแฮะขาว
100
4.294
4.294
ถั่วมะแฮะขาวต้ม
100
4.467
4.467
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก
100
2.208
2.208
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม
100
1.440
1.440
1. ผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
จากกราฟระหว่ า งค่ า การดู ด กลื น แสงและความเข้ ม ข้ น ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิ ก
ได้ ค วามสัมพั น ธ์ ระหว่ างค่ าการดู ดกลืน แสงและความเข้ม ข้ นของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก ดั งสมการ
y = 8.8555X-0.0028 โดยมีค่าความเป็นเส้นตรง R2=0.9911 ดังภาพที่ 1

ค่าการดูดกลืนแสงที 765 นาโนเมตร

3
2.5
2

y= 8.8555X-0.0028
R2=0.9911

1.5
1
0.5
0

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก
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ถั่วมะแฮะขาว

0.002 a* c*
0.001 a*
0.005 b* c*
0.007 b*

0.002 b* c*
0.004 b*

50

N.D.

25

0.002 c*

0.001 c*
N.D.
0.001 b* c*
0.002 b*

0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0

0.001 c
N.D.
0.001 b c
0.001 b

ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิก
(มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลติ ร)

2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดตัวอย่าง
จากการหาความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดตัวอย่าง โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
765 นาโนเมตร และนามาเทียบกับกราฟมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของ
สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก จึงได้ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดตัวอย่างที่สามารถนามา
เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในแต่ละตัวอย่างได้ดังผลการวิจัยในภาพที่ 2

100

200

ความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
ถั่วมะแฮะขาวต้ม ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกในแต่ละความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง
หมายเหตุ N.D.
a
b
c
a, b, c
a*, b* ,c*

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไม่สามารถตรวจพบได้ (Not ditected)
ถั่วมะแฮะขาวกับถั่วมะแฮะขาวต้ม
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกกับถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม
ถั่วมะแฮะขาวกับถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

จากกราฟเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดถั่วมะแฮะขาว
ถัว่
มะแฮะขาวต้ม ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม ที่ความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง 200
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของสารสกัดตัวอย่าง มีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 0.002, 0.001, 0.005 และ 0.007 มิลลิกรัม
กรดแกลลิ ก ต่ อ มิล ลิลิต ร เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความเข้ ม ข้ น ของสารประกอบฟี น อลิก ระหว่ างในถั่ ว มะแฮะขาวกับ
ถั่วมะแฮะขาวต้ม และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกกับถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม พบว่า ถั่วมะแฮะขาวมีความเข้มข้น
มากกว่าถั่วมะแฮะขาวต้ม ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้มมากกว่าถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก
มากกว่าถั่วมะแฮะขาว แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
3. การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารละลายมาตรฐานบีเอชที โดยวิธีดีพีพีเอช
จากกราฟระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานบีเอชที ได้ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าการดูกลืนแสงและความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานบีเอชที ดังสมการ y=-0.0037X+0.235 โดย
มีค่าความเป็นเส้นตรง R2=0.9944 ดังภาพที่ 3
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ค่าการดูดกลืนแสง ที่ 517 นาโนเมตร

0.25
y=-0.0037X+0.235
R2=0.9944

0.2

0.15
0.1
0.05
0

0

5

10

15

20

25

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานบีเอชที (ไมโครกรัมบีเอชทีต่อมิลลิลิตร)

30

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานบีเอชที

0

-10

25

ถั่วมะแฮะขาว

N.D.
N.D.

10

N.D.
N.D.

20

15.586 a*c*
26.847 a*
43.874 b*c*
54.054 b*

30

3.784 a*c*
7.748 a*

40

27.027 b*
32.793 b*

22.072 b*
23.153 b*

23.423 b*
27.027 b*

50

33.423 b*c*
42.432 b*

60

N.D.
N.D.

ค่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ
(ไมโครกรัมบีเอชทีต่อมิลลิลิตร)

4. ผลการเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตัวอย่าง
จากการศึกษาความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตัวอย่าง โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
517 นาโนเมตร เมื่ อ เที ย บกั บ กราฟมาตรฐานความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า การดู ด กลื น แสงและความเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายมาตรฐานบีเอชที จึงได้ค่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดตัวอย่าง แล้วจึงเปรียบเทียบ
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตัวอย่างในแต่ละความเข้มข้น ดังผลในภาพที่ 4

50
100
200
400
ความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ถั่วมะแฮะขาวต้ม

ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก

ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม

ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมลู อิสระในแต่ละความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง
หมายเหตุ N.D.
a
b
c
a, b, c
a*, b*, c*

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไม่สามารถตรวจพบได้ (Not ditected)
ถั่วมะแฮะขาวกับถั่วมะแฮะขาวต้ม
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกกับถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม
ถั่วมะแฮะขาวกับถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
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ถั่วมะแฮะขาว

100

200

32.443
48.092
52.597

49.351
50

15.649
21.374
27.273

N.D.
0.763
3.896
12.338

25

5.725
6.489
12.338
25.974

N.D.
0.000
0.649
3.247

% inhibition

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0.000

77.273

จากกราฟเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดถั่วมะแฮะขาว ถั่วมะแฮะขาวต้ม
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม ที่ความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง 200 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตรของสารสกัดตัวอย่าง มีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 3.784, 7.748, 33.423 และ 42.432 ไมโครกรัมบีเอชทีต่อ
มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระระหว่างถั่วมะแฮะขาวกับถั่วมะแฮะขาวต้ม และ ถั่ว
มะแฮะขาวเพาะงอกกับถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม พบว่า ถั่วมะแฮะขาวต้มมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า
ถั่วมะแฮะขาว ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้มมากกว่าถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกมากกว่าถั่ว
มะแฮะขาว แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
เมื่อนามาทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช และแสดงผลออกมาในรูปแบบร้อยละของ
การยับยั้งอนุมูลอิสระ ดังแสดงผลในภาพที่ 5

400

ค่าความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ถั่วมะแฮะขาวต้ม
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม

ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระในแต่ละความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง
หมายเหตุ N.D.
หมายถึง ไม่สามารถตรวจพบได้ (Not ditected)
จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดถั่วมะแฮะขาว ถั่วมะแฮะขาวต้ม ถั่วมะ
แฮะขาวเพาะงอกและถั่ วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม พบว่ามีค่า %Inhibition ที่ความเข้มข้น 200 ไมโครกรัม ต่อ
มิลลิลิตรของสารสกัดตัวอย่าง เท่ากับ 15.649%, 21.374%, 27.273% และ 49.351%
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y = 0.1936x + 3.6258
R² = 0.972

90
80
70

y = 0.1392x - 2.2186
R² = 0.9972

% Inhibition

60
50

y = 0.1375x - 6.7115
R² = 0.9991

40
30

y = 0.0935x - 4.2831
R² = 0.9891

20
10
0

-10 0

100

200

300

400

ความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)

500

ถั่วมะแฮะขาว
ถั่วมะแฮะขาวต้ม
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก
ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม

ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง %Inhibition ในแต่ละความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง
จากกราฟแสดงค่า %Inhibition ของสารสกัดตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่างๆ สามารถคานวณค่าการยับยั้ง
อนุมูลอิสระได้ร้อยละ 50 (IC50) ของสารสกัดตัวอย่างถั่วมะแฮะขาวได้จากสมการเส้นตรง โดยแทนค่า y เท่ากับ 50
ได้ค่า IC50 เท่ากับ 580.570 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รของสารสกัดตัวอย่าง สารสกัดถั่วมะแฮะขาวต้ม มีค่า IC50 เท่ากับ
412.445 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของสารสกัดตัวอย่าง สารสกัดถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก มีค่า IC50 เท่ากับ 373.475
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของสารสกัดตัวอย่าง และสารสกัดถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม มีค่า IC50 เท่ากับ 239.538
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของสารสกัดตัวอย่าง
สรุปผลการวิจัย
เมื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริ มาณสารประกอบฟีนอลิกของถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกและไม่เพาะงอก
โดยศึกษาจากสารสกัดถั่วมะแฮะขาว ถั่วมะแฮะขาวต้ม ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม
มีค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 0.002, 0.001, 0.005 และ 0.007 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อ
มิลลิลิตร ตามลาดับ จากการเปรียบเทียบพบว่า ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกของถั่วมะแฮะขาวมากกว่า
ถั่วมะแฮะขาวต้มและถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้มมากกว่าถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
เมื่ อ ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ ที่ มี ต่ อ ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของถั่ ว มะแฮะขาวเพาะงอกและไม่ เ พาะงอก
โดยศึกษาจากสารสกัดถั่วมะแฮะขาว ถั่วมะแฮะขาวต้ม ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้ม
มี ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระเท่ า กั บ 3.784, 7.748, 33.423 และ 42.432 ไมโครกรั ม บี เ อชที ต่ อ
มิลลิลิตร ตามลาดับ จากการเปรียบเทียบพบว่า ค่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระของถั่วมะแฮะขาวต้ม
มากกว่าถั่วมะแฮะขาวและถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกต้มมากกว่า ถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก ซึ่งแตกต่างกันอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีตอ่ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
ถั่ว
มะแฮะขาวเพาะงอกและไม่เพาะงอกนั้น พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อการลดลงของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกใน ถั่ว
มะแฮะขาวไม่เพาะงอกแต่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และ
อุณหภูมิมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของถั่วมะแฮะขาวไม่เพาะงอกและถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ ที่ มี ป ริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก และฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของ
ถั่วมะแฮะขาว เมื่อหลังจากผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซี ยส มีผลต่อการลดลงของ
ปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก ในถั่ ว มะแฮะขาว เนื่ อ งจากปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ความคงตั ว ของ
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สารประกอบฟีนอลิก ได้แก่ อุณหภูมิ และความเป็นกรดด่าง เป็นต้น ส่งผลทาให้มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกลดลง
เนื่องจากเสื่อมสลายได้ง่ายด้วยความร้อน (ศรัณย์ ลาภนิธิพร และคณะ, 2555) สอดคล้องกับ Xu & Chang (2008)
ศึกษาผลของการให้ความร้อนโดยแช่ในน้าเดือดต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการ
ต้านออกซิเดชันของกลุ่มพืชฝัก ได้แก่ ถั่วเขียว (green pea) ถั่วเหลือง (yellow pea) ถั่วลูกไก่ (chick pea) และ
ถั่วแขก (lentil) พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของกลุ่มพืชฝักลดลง และพงศธร ล้อสุวรรณ และคณะ (2551)
ได้ ก ล่ า วในงานวิ จัย ว่ าการใช้ ค วามร้อ นในกระบวนการแปรรูป มีส่ว นท าให้ป ริม าณสารประกอบฟี น อลิกลดลง
ในสารประกอบฟีนอลิกของถั่วมะแฮะขาวเพาะงอก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของถั่วมะแฮะขาวกับถั่วมะแฮะขาว
เพาะงอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ความร้อนทาให้เกิดการอ่อนนุ่มของผนังเซลล์และเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด ส่งผลให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
อื่นๆ ถูกปลดปล่อยออกมาได้มากขึ้น ทาให้มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูง (ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง,
2552) หรือเกิดจากการรวมตัวของสารประกอบชนิดอื่นๆ ทาให้ได้สารใหม่ที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
(Hajimehdipoor et al., 2012) และการได้รับความร้อนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด shogaol และ zingerone ทาให้ได้
ปริมาณสารดังกล่าวมากกว่าในตัวอย่างสด (Puengphian, 2006) และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ถ้าระยะเวลาในการให้ค วามร้ อนเพิ่ม ขึ้ น (Dewanto et al., 2002) และจากการรายงานของ
Dewanto et al. (2002) พบว่า ความสามารถในการต้านออกซิเดชันของน้ามะเขือเทศชนิดข้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เมื่อระยะเวลาในการให้ความร้อนเพิ่มขึ้น
และจากการศึกษายังพบว่ากระบวนการงอกส่งผลต่อสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน
ถั่วมะแฮะ เนื่องจากกระบวนการเพาะงอกเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสารประกอบฟีนอลิกในกระบวนการเพาะงอก
ของเมล็ดเป็นกระบวนการที่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมี โดยระหว่างที่เมล็ดมีการงอกจะเกิดการสลายอาหารสะสม
ในเมล็ด เช่น คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนบางชนิด นอกจากนี้กระบวนการงอกยังทาให้วิตามินหลายชนิดเพิ่มปริมาณ
ขึ้น (Colmenares De Ruiz & Bressani, 1990) ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้เมล็ดที่ผ่านกระบวนการเพาะงอกมีป ริ ม าณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระมากกว่าเมล็ด ที่ไม่ผ่านกระบวนการเพาะงอก
(Suryanti et al. 2016) ในรายงานของ Khang et al. (2016) ที่พบว่าเมล็ดพืชตระกูลถั่ว เมื่อผ่านกระบวนการ
เพาะงอกทาให้มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เกิดจากกระบวนการงอกทาให้เอนไซม์กลูโคซิเดส
ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากกระบวนการทางชี ว เคมี ภ ายในเมล็ ด ท า หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว เร่ ง ในการสร้ า งสารประกอบ
ฟีนอลิก (Abdel et al., 2006; Coda et al., 2010) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tian et al. (2004): Yang et
al. (2001) และSubba & Muralikrishna (2001) ได้รายงานว่าการเพาะงอกจะกระตุ้ นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประมาณสารประกอบฟีนอลิกในระหว่างกระบวนการเพาะงอก โดยพบว่าสารประกอบฟีนอลิก มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ผ่านกระบวนการเพาะงอกและเช่นเดียวกันในรายงานของ Zhijie Chena et al. (2017)
พบว่าข้าวสาลีที่ผ่านกระบวนเพาะงอกทาให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น
หลังจากผ่านกระบวนการเพาะงอกที่ 4 วัน และ Apinun Limmongkon et al. (2016) พบว่าถั่วลิสง สายพันธุ์
กาฬสิ น ธุ์ 1 ที่ ผ่ า นกระบวนการเพาะงอกมี ฟี น อลิ ก และค่ า การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น หลั ง จาก
ผ่านกระบวนการเพาะงอก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการทดสอบความสามารถในการกาจัดอนุมูลอิสระวิธีอื่นๆ เพิ่มด้วย เช่น วิธี FRAP
2. ควรทาการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชตระกูลถั่วชนิดอื่นๆ
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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและหาปริมาณทั้งหมดของแอนโทไซยานินจากบีทรูท
The Optimum Conditions for Extraction and Determination of Total
Anthocyanins from Beetroot
สุชาดา แก้วชาวนา1 และชญาดา กลิ่นจันทร์2
Suchada Kaewchawna1 and Chayada Klinchan2
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บทคัดย่อ
จากวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมในการสกั ด และหาปริ ม าณทั้ ง หมดของ
แอนโทไซยานิ น จากบี ท รู ท โดยวิ ธี ก ารสกั ด ด้ ว ยตั ว ท าละลายต่ า งกั น 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Methanol, 0.7%HCl ใน
methanol และ 0.2% HCl ใน methanol ตามลาดับ อัตราส่วนบีทรูทต่อตัวทาละลายเท่ากับ 1 : 4 ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า 0.2% HCl in methanol ให้ผลการสกัดดีที่สุด แล้วนาสารสกัดที่ได้จาก ตัวทาละลาย
ทั้ง 3 ชนิดไปวัดค่า pH มีค่า 6.90, 1.22 และ1.90 ตามลาดับ ทดสอบองค์ประกอบเบื้องต้นของ สารสกัดด้วยวิธี
Cyanidin test พบว่ามีเป็นสารในกลุ่ม Flavonoids นาไปหาค่าความยาวคลื่นสูงสุดด้วยเทคนิค สเปกโทรโฟโตเม
ตรี พบว่ามีค่าความยาวคลื่นสูงสุด 535, 520 และ514 นาโนเมตร ตามลาดับ หาปริมาณสาร แอนโทไซยานิน
ทั้งหมดที่สกัดได้จากบีทรูทด้วยวิธี pH differential method พบว่ามีค่าเท่ากับ 4.1268, 7.7683 และ 12.5889
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ การใช้ sep-pak C18 ในการแยกสารสกัดแอนโทไซยานินให้บริสุทธิ์ ยิ่งขึ้นเนื่องจาก
สามารถกาจัดน้าตาล ไขมัน และสารโพลีฟีนอลชนิดอื่นๆ ได้
คาสาคัญ : การสกัด / บีทรูท/ แอนไซยานิน/ความบริสุทธิ์
Abstracts
The objective of this research was to determine the optimum conditions for extraction
and determination of total anthocyanins from Beetroot by extraction in 3 different solvents
methanol, 0 . 7 %HCl in methanol and 0 . 2 % HCl in methanol, respectively. The beetroot extract
ratio was 1 : 4 at room temperature for 24 hours. It was founded that 0.2% HCl in methanol gave
a good result. The extract of the three solvents was pH value at 6.90, 1.22 and 1.90, respectively.
Cyanidin test was determinate for flavonoids compound. The determination of wavelengths was
by using UV- Visible Spectrophotometry. It was founded that wavelengths were 535, 520 and 514
nm, respectively. The total anthocyanins from Beetroot with pH differential method were 4. 1268
mg/ L, 7. 7683 mg/ L and 12. 5889 mg/ L, respectively. Identify of anthocyanin by Thin- layer
chromatography was determined with n-Butanol: acetic acid: water. The optimum separation ratios
are 7: 1.5: 1.5 and using sep-pak C18 gave beetroot extract. These fats, sugar and other polyphenols
were remove by purification technique.
Keywords: Extraction / Beetroot / Anthocyanin / Purification
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แอนโทไซยานิน (anthocyanins) มีชื่อย่อมาจากรากศัพท์เดิมของกรีก เป็นรงควัตถุที่ละลายน้าได้ จัดอยู่
ในกลุ่มฟราโวนอยด์ โดยสีของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง มีสีน้าเงินเข้มใน
สภาวะที่เป็นด่าง (pH มากกว่า 7) มีสีม่วงเมื่อเป็นกลาง (pH 7) และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้มในสภาวะที่เป็นกรด
(pH น้อยกว่า 7) แอนโทไซยานินประกอบไปด้วยส่วนของอะไกลโค น้าตาล และหมู่เอทิล (Anderson, OM., and
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Markham, KR., 2006) แอนโทไซยานินจะมีด้วยกันหลายชนิดแต่ทุกชนิดมีโครงสร้างหลักเป็นสารชนิดเดียวกัน
ที่เรียกว่า แอนโทไซยานินดิน ที่มีคาร์บอน 15 อะตอมอยู่ภายในโมเลกุล คือ โครงสร้างแบบ C6-C3-C6 เป็นไกลโค
ไซด์ของ 2-phenylbenzopyrylium หรือ flavylium cation แอนโทไซยานินที่สามารถพบบ่อย ในธรรมชาติมีอยู่
6 ชนิด ได้แก่ palargonidin, cyanidin, delphinidin, peonidin, petunidin และ malvidin สามารถพบแอนโท
ไซยานินได้ทั่วไปในเซลล์เนื้อเยื่อชั้นนอกของดอก ผล และใบของพืชดอก บางครั้งปรากฏในส่วนของเนื้อพืช ได้แก่
ราก หัวใต้ดินของพืช ลาต้น หน่อย่อย และพืชเมล็ดเปลือยต่างๆ ปัจจัยที่มีผลทางเคมีและฟิสิกส์ต่อสีและความ
เสถียรของแอนโทไซยานิน เช่น โครงสร้าง อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น นอกจากแอนโทไซยานินจะทาให้
ดอกไม้มีสีสันสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันพืชไม่ให้ได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมและแมลงต่างๆ แอนโทไซยานินจาก
ธรรมชาติมีคุณสมบัติต่างกันทั้งทางเภสัชวิทยาและชีววิทยา เช่น เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
สามารถลดการอักเสบอักเสบ ช่วยป้องกัน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ลดความเสี่ยงของ
โรคมะเร็งและต้านไวรัส สามารถนามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้หลายชนิด
แต่ที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน คือ คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึง มีแนวโน้มนามาประยุกต์ใช้ในด้าน
สุขภาพและความงาม โดยช่วยลดการเกิดริ้วรอยของผิวจากรังสียูวีและมลภาวะ อีกทั้งยังช่วยป้องกันเซลล์เส้นผม
ไม่ให้อ่อนแอและทาให้เส้นผมเงางามแข็งแรง การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ แอนโทไซยานินเป็น
การศึกษาโครงสร้างของแอนโทไซยานิ นในพืช เพื่อที่จะนาแอนโทไซยานินไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม แอนโทไซยานินสามารถสกัดได้จากพืชถึง 539 โครงสร้าง โดยใช้วิธีการสกัดหาปริมาณ การทาให้บริสุทธิ์
และการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

รูปที่ 1 โครงสร้างแอนโทไซยานิน
ตารางที่ 1 การแทนที่ของแอนโทไซยานินจากรูปที่ 1
Compounds
R1
Delphinidin
OH
Cyanidin
OH
Petunidin
OCH3
Peonidin
OCH3
Malvidin
OCH3
Pelargonidin
H
ที่มา : การแทนที่ของแอนโทไซยานิน (Mazza,GJ., 2007)

Substitution pattern
R2
OH
H
OH
H
OCH3
H

R3
OH
OH
OH
OH
OH
OH

บีทรูท มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า (Beta Vulgaris (L.)) เป็นผักเพื่อสุขภาพประจาเมืองหนาวที่ปลูกกันมากทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย สามารถปลูกได้ตลอดปีในพื้นที่สูงกว่า 1,000 เมตร ควรเป็นดินร่วนปนทราย มีความเป็น
กรด-ด่าง ประมาณ 5.5-7.0 มีการระบายน้ากับอากาศที่ดี โดยอุณหภูมิของดินต่อการงอกเมล็ดประมาณ 20 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตประมาณ 15-22 องศาเซลเซียส สามารถเก็บผลผลิตทั้งปีและมีมากในช่วง
เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม โดยมีต้นกาเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน แถบยุโรป มีรากหรือหัวพืชที่สะสมอาหารอยู่
ใต้ดิน มีลักษณะทรงกลมป้อม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร เนื้อด้านในอวบน้ามีสีแดงเลือดหมู ม่วง
แดง และเหลือง หัวบีทรูทเต็มไปด้วยวิตามินเอช่วยบารุงสายตาและแก้โรคตามัวตอนกลางคืน วิตามินบีรวมตลอดจน
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มีสารสีม่วง เรียกว่า แอนโทไซยานิน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดสารก่อมะเร็ง และช่วยลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและอัมพาตได้

รูปที่ 2 บีทรูท
(ที่มา: 10 สรรพคุณ ประโยชน์ของบีทรูท ผักรักษ์สุขภาพ สะสมสารต้านอนุมูลอิสระ, 2017)
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและหาปริมาณทั้งหมดของแอนโทไซยานินจากบีทรูท
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
1) พืชตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ บีทรูท ซึ่งได้จากตลาดศูนย์ในจังหวัดกาแพงเพชร มีอายุ 10 วัน หลังการเก็บเกี่ยว
2) ตั ว ท าละลายที่ ใ ช้ ใ นการสกั ด คื อ methanol, conc.HCl ใน methanol, และ 0.5% HCl ใน
methanol ตามลาดับ
3) การหาปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดที่สกัดได้จากบีทรูทด้วยวิธี pH differential method
4) การทดสอบหาการเคลื่อนที่ของสารเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ของสารแอนโทไซยานินโดยหา
อัตราส่วนของตัวทาละลายที่เหมาะสมด้วยเทคนิค Thin-layer Chromatography
5) การทาให้บริสุทธิ์โดยการแยกคอลัมน์ที่มีเฟสคงที่เป็น sep-pak C18
ขอบเขตเชิงตัวแปร
ตัวแปรต้น
ได้แก่ ชนิดของตัวทาละลาย
ตัวแปรตาม
ได้แก่ ปริมาณแอนโทไซยานิน
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ เวลา อุณหภูมิ และวิธีการสกัด
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอย่างบีทรูท
1) การเตรียมตัวอย่างนาบีทรูทมาล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้ง หั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วนามาปั่นบดให้พอละเอียด
2) ชั่งน้าหนักบีทรูทสดประมาณ 50 กรัม ใส่บีกเกอร์
การเตรียมตัวทาละลาย
1) การเตรียมตัวทาละลาย methanol
2) การเตรียมตัวทาละลาย 0.7%HCl ใน methanol จาก 37%HCl
ปิเปต 37%HCl : น้า : methanol อัตราส่วน 5 : 32.5 : 212.5 mL ตามลาดับ ใสในขวดปรับปริมาตร
250 mL

ขนาด
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3) การเตรียมตัวทาละลาย 0.2% HCl ใน methanol
ปิเปต 37%HCl 1.25 mL ใส่ในขวดปรับปริมาตรขนาด 250 mL ปรับปริมาตรให้เป็น 250 mL ด้วย methanol
การสกัดสารแอนโทไซยานิน
ใช้วิธีการสกัดแบบแช่ในตัวทาลายทั้ง 3 ชนิด
1) ชั่งน้าหนักสดบีทรูทประมาณ 50 กรัม จานวน 3 ชุด ใส่บีกเกอร์จานวน 3 ใบ
2) นาตัวทาละลายทั้ง 3 ชนิดที่เตรียมไว้เทใส่ลงไปในบีกเกอร์ที่มีบีทรูทแต่ละใบ (1 ตัวทาละลาย
ต่อ 1 บีกเกอร์) ในอัตราส่วนตัวอย่างต่อตัวทาละลาย 50 : 200 mL
3) นากระดาษฟอยด์มาปิดปากบีกเกอร์และตั้งไว้ในที่ทึบแสงอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
เมื่อครบเวลากรองสารสกัดที่ได้ด้วยวิธีกรองดูดสุญญากาศจากนั้นนาสารสกัดที่ผ่านการกรองแล้วไปวัดค่า pH และ
นาไประเหยตัวทาละลายออก
การหาค่าความยาวคลื่นสูงสุด
1) นาสารสกัดที่ได้จากตัวทาละลายทั้ง 3 ชนิด ที่ผ่านการระเหยเอาตัวทาละลายออกแล้วมาเจือจาง
ในอัตราส่วนตัวอย่างต่อตัวทาละลาย 0.5: 19.5 mL
2) นาไปหาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดด้วยเครื่องยูว-ี วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์
ทดสอบ Cyanidin test
1) หยดสารสกัดที่ได้จากตัวทาละลายแต่ละชนิด จานวน 13 หยดใส่ในหลอดทดลองจานวน 2 หลอด
2) นาลวดแมกนีเซียมตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปในหลอดทดลอง 1 หลอดของแต่ละตัวทาละลาย
3) หยด conc.HCl จานวน 6 หยด ใส่ในหลอดทดลองที่มีลวดแมกนีเซียมอยู่สังเกตการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเทียบกับอีกหนึ่งหลอดทดลองที่ไม่ได้หยด conc.HCl และบันทึกผล
ทดสอบความสามารถในการเป็นอินดิเคเตอร์
1) เตรียมสารละลาย 1 M HCl และ 1 M NaOH เพื่อใช้ปรับค่า pH
2) ปรับค่า pH 1 – 12 โดยผสมสารละลาย 1 M HCl และ 1 M NaOH เข้าด้วยกันแล้วนาไปวัดค่า pH
3) นาสารสกัดที่ได้ทั้ง 3 ตัวทาละลายหยดลงไปในสารละลาย pH 1- 12 ที่เตรียมไว้จานวน 5 หยด สังเกต
สีและบันทึกผล
การหาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดในบีทรูทด้วยวิธี pH differential method
1) เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1.0
1.1 เตรียมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) พีเอช 1.0 ความเข้มข้น 0.025 M (เตรียม 250
มล. โดยชั่ง KCl 0.466 กรัม ละลายด้วยน้ากลั่น 240 มล. ปรับค่าพีเอชด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น จนได้พีเอช
เท่ากับ 1.0 แล้วปรับปริมาตรเป็น 250 มล. ด้วยน้ากลั่น)
1.2 เตรียมสารละลายโซเดียมอะซิเตท (CH3COONa) พีเอช 4.5 ความเข้มข้น 0.4 M (เตรียม 250
มล. โดยชั่ง CH3COONa 13.608 กรัม ละลายด้วยน้ากลั่น 240 มล. ปรับค่าพีเอชด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น จน
ได้พีเอชเท่ากับ 4.5 แล้วปรับปริมาตรเป็น 250 มล. ด้วยน้ากลั่น)
2) เตรียมตัวอย่างต่อตัวทาละลายต่อบั ฟเฟอร์ pH 1.0 ในอัตราส่วน 1 : 4 : 16 mL (บัฟเฟอร์ pH 4.5
เตรียมเหมือนกัน)
3) นาตัวอย่างที่เตรียมแล้วมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 และ 700 ทั้งสองบัฟเฟอร์และ
นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาคานวณหาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดได้โดยวิธี pH differential method
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การทดสอบการเคลื่อนที่ของสารเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
1) การแยกสารแอนโทไซยานิน ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีโดยนาสารละลายที่สกัดได้มา spot บนแผ่น
TLC จากนั้นใส่แผ่น TLC ลงในบีกเกอร์ ที่มีวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile Phase) ซึ่งประกอบด้วย คือ n – Butanol:
Acetic acid : water อัตราส่วน 7 : 1.5 : 1.5 ตั้งทิ้งไว้จนกว่า วัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile Phase) จะเคลื่อนถึงจุด
ที่กาหนด เป็นระยะทาง 4.5 เซนติเมตร จากนั้นนาแผ่น TLC ตรวจดูแถบสารภายใต้รังสียูวีความยาวคลื่น
254
นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV Lamps
การทาให้สารแอนโทไซยานินบริสุทธิ์โดยผ่านคอลัมน์ sephadexgel C18 (sep-pak C18)
1) นาสารสกัดแอนโทไซยานินที่ได้จากตัวทาละลาย 0.5% HCl ใน methanol มาผ่าน sep-pak C18
2) ท าให้ ค อลั ม น์ อิ่ ม ตั ว ด้ ว ยเมทานอลจากนั้ น ชั่ งสารสกั ด 0.5 กรั ม เติ ม ลงไปแล้ ว ชะด้ ว ยตั ว ชะแรก
คือ 0.01% HCl ในน้า เพื่อชะสารจาพวกน้าตาล และไขมัน ตามด้วยตัวชะที่สองคือเอทิลอะซีเตทเพื่อชะสาร
โพลีนอลอื่นๆและสุดท้ายชะด้วย 0.01% HCl ในเมทานอล เพื่อชะสารแอนโทไซยานินออกจากคอลัมน์โดยขณะชะ
ให้เก็บส่วนที่ผ่านจากคอลัมน์แยกตามลาดับการชะ
การศึกษาหมู่ฟังก์ชันของแอนโทไซยานินจากสารสกัดด้วยเครื่อง FT-IR spectroscopy
1) เตรียมตัวอย่างที่จะนามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR spectroscopy ที่อยู่ในสถานะของแข็ง
2) ชั่งสารตัวอย่าง 1 มิลลิกรัม (0.001 กรัม) รวมกับผงโพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) 100 มิลลิกรัม (0.100
กรัม) แล้วนามาบดผสมกันด้วยโกร่งให้มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 5 ไมครอน
3) ชั่ง KBr 100 มิลลิกรัม (0.100 กรัม) ที่ไม่ผสมกับตัวอย่าง แล้วนามาบดด้วยโกร่งให้มีอนุภาคเล็กกว่า
5 ไมครอน เพื่อเอาไว้สาหรับทา background
4) น าผง KBr จากข้ อ 2) และข้ อ 3) ที่ บ ดแล้ ว มาอั ด ให้เ ป็น แผ่น KBr-pellet โดยใช้ ชุด อั ด แบบใช้มือ
(handy quick) โดยให้ใช้ KBr-pellet ที่มีลักษณะใสและบาง มีความโปร่งแสง
5) จากนั้นนาแผ่น KBr-pellet ที่เป็น sample ใส่ในช่องใส่ตัวอย่าง แล้ววัด Collect sample เปรียบเทียบ
peaks ที่ ไ ด้ จ ากสเปกตรั ม ทั้ งสองพร้ อ มทั้ งชี้ ด้ ว ยว่ า แต่ ล ะพี ค เป็ น stretching หรื อ bending ของ Functional
group ประเภทใด และมีเลขคลื่นเท่าใด
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาสภาวะที่เหมาะในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากบีทรูทด้วยวิธีการแช่ในตัวทาละลาย
ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ methanol, 0.7%HCl ใน methanol และ 0.2% HCl ใน methanol ตามลาดับ
ผลจากการหาค่าความยาวคลืน่ สูงสุดของสารสกัดที่ได้จากตัวทาละลายทั้ง 3 ชนิด ที่ค่าความยาวคลื่น 450
– 600 นาโนเมตร พบว่าสารสกัดในตัวทาลาย methanol ค่าความยาวคลื่นสูงสุด 535 นาโนเมตร

รูปที่ 3 เส้นสเปคตรัมที่ได้จากการหาค่าความยาวคลื่นสูงสุดของสารสกัดในตัวทาลาย methanol
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รูปที่ 4 เส้นสเปคตรัมที่ได้จากการหาค่าความยาวคลื่นสูงสุดของสารสกัดในตัวทาลาย 0.7%HCl ใน methanol

รูปที่ 5 เส้นสเปคตรัมที่ได้จากการหาค่าความยาวคลื่นสูงสุดของสารสกัดในตัวทาลาย 0.2%HCl ใน methanol
จากสเปคตรัมที่แสดงในรูปที่ 3, 4 และ 5 พบว่าสารสกัดในตัวทาลาย 0.2% HCl ใน methanol ให้ค่าการ
ดูดกลืนแสงสูงสุด ซึ่งมีค่าความยาวคลื่นเท่ากับ 514 นาโนเมตร ดังตารางที่ 1 (ซึ่งตรงตามเอกสารอ้างอิงของ
Min-Kyoung Kim และ Han-ah Kim, 2008)
ตารางที่ 1 ค่าการดูกลืนแสงสูงสุดของสารสกัดทีไ่ ด้จากตัวทาละลายทั้ง 3 ชนิด
Parameter
Dilution
Absorbance
λmax

methanol (I)
24 hr
20x
0.82
535

Solvent
0.7%HCl in methanol (II) 0.2% HCl in methanol (III)
24 hr
24 hr
20x
20x
0.94
1.60
520
514
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(I)

(II)

(III)

รูปที่ 6 สีของสารสกัดที่ได้จากตัวทาละลายmethanol (I), 0.7%HCl ใน methanol (II) และ
0.2%HCl ใน methanol (III) ตามลาดับ
จากรูปที่ 6 เมื่อนาสารสกัดไปวัดค่า pH พบว่ามีค่า pH ที่แตกต่างกันจึงทาให้สารสกัดที่อยู่ในตัวทาละลายทั้ง
3 ชนิด มีสีที่แตกต่างกันตามสภาวะความเป็นกรด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลค่า pH และสีของสารสกัดที่ได้จากตัวทาละลายทั้ง 3 ชนิด
Solvent
parameter

methanol (I)
24 hr.

0.7%HCl in methanol (II)
24 hr.

0.2% HCl in methanol (III)
24 hr.

pH

6.90

1.22

1.90

colour

red

Dark red

Darkpink

Control

ทดสอบ

รูปที่ 7 ผลการทดสอบ Cyanidin test ของสารสกัดทีไ่ ด้จากตัวทาละลาย methanol, 0.7%HCl ใน
methanol และ 0.2%HCl ใน methanolตามลาดับ
จากรูปที่ 7 การทาการทดสอบ Cyanidin test ในสารสกัดที่ได้พบว่ามีสีเปลี่ยนไปจากเดิมดังรูปที่ 7 ซึ่งเป็น
ผลบวกของการทดสอบด้วยวิธีนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดที่ได้จากบีทรูทเป็นสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน (ซึ่งตรงตาม
เอกสารอ้างอิงของ สุวิชา, 2550) ดังตารางที่ 3

321

ตารางที่ 3 ผลของการทดสอบ Cyanidin test
Sovlent

Cyanidin test
+
+
+

methanol (I) 24 hr.
0.7%HCl in methanol (II) 24 hr.
0.2% HCl in methanol (III) 24 hr.
หมายเหตุ + หมายถึง positive test
(I)
(II)
(III)

รูปที่ 8 ผลการทดสอบความสามารถในการเป็นอินดิเคเตอร์ของสารสกัดทีไ่ ด้จากตัวทาละลาย methanol (I),
0.7%HCl ใน methanol (II) และ 0.2%HCl ใน methanol (III) ตามลาดับ
จากการทดสอบพบว่าสารสกัดจากตัวทาละลาย methanol (I) มีสีแดงส้มที่ pH 1 - 4 มีสีแดงชมพูที่ pH 5 - 8
มีสีแดงม่วงที่ pH 9 - 11 และมีสีเหลืองที่ pH 12 สารสกัดจากตัวทาละลาย 0.7%HCl ใน methanol (II) พบว่า มี
สีแดงชมพูที่ pH 1 - 11 และมีสีเหลืองที่ pH 12 และสารสกัดจากตัวทาละลาย 0.2%HCl ใน methanol (III) พบว่า
มีสีแดงชมพูที่ pH 1 – 11 และมีสีเหลืองที่ pH 12
ผลจากการหาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดในบีทรูทด้วยวิธี pH differential method (ดัดแปลงจาก AOAC
Official Method, 2005) พบว่าการสกัดด้วย 0.2% HCl ใน methanol ให้ปริมาณแอนโทไซนินทั้งหมดสูงที่สุด
126.91 (mg/L) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการหาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (Total Anthocyanins)
Sovlent

pH

g/20mL

Abs.520
nm.

Abs. 700 nm.

Total Anthocyanins
(mg/L)

pH 1.0
3.63
0.123
50.3
41.41
pH 4.5
1.643
0.032
pH 1.0
3.38
0.217
0.7%HCl in methanol
50.0
77.48
(II) 24 hr.
pH 4.5
2.152
0.152
pH 1.0
1.664
0.013
0.2% HCl in methanol
50.5
126.91
(III) 24 hr.
pH 4.5
1.048
0.021
ผลจากการวิเคราะห์ทางเคมีเบื้องต้นของสารแอนโทไซยานินในตัวทาละลาย 0.2% HCl ใน methanol โดย
methanol (I) 24 hr.
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เทคนิ ค Thin-layer chromatography พบว่ า ตั ว ท าละลายที่ เ หมาะสมในการแยกสารสกั ด แอนโทไซยานิ น
คือ n-Butanol : Acetic acid : water ในอัตราส่วน 7 : 1.5 : 1.5 (ซึ่งตรงตามเอกสารอ้างอิงของ Min-Kyoung
Kim และ Han-ah Kim, 2008) ดังรูปที่ 9

Rf3 = 0.33
Rf2 = 0.31
Rf1 = 0.28
(a)

(b)

n-Butanol : Acetic acid : Water
7 : 1.5 : 1.5

n-Butanol : Acetic acid : Water
7.5 : 1.5 : 1

รูปที่ 9 ผลวิเคราะห์ทางเคมีเบื้องต้นของสารแอนโทไซยานินในตัวทาละลาย 0.2% HCl ใน methanol
ตารางที่ 5 ค่า Rf ของสารแอนโทไซยานินในตัวทาละลาย 0.2% HCl ใน methanol
No.
Mobile phase (for 10 ml)
a
n-Butanol : Acetic acid : Water
b
หมายเหตุ - หมายถึง ไม่เกิดการแยก

Amount (ml)
7 : 1.5 : 1.5
7.5 : 1.5 : 1

Rf1
0.28

Rf2
0.31

Rf3
0.33

-

-

-

จากการวิเคราะห์สารสกัดแอนโทไซยานินในตัวทาละลาย 0.2% HCl ใน methanol เมื่อเปรียบเทียบการแยก
แถบของสารสกัดแอนโทไซยานิน ระยะที่พบสารแอนโทซยานินแยกได้ ดังรูปที่ 9 และตารางที่ 5 เมื่อคานวณหา
ค่า Rf ของสารสกัดแอนโทไซยานินในตัวทาละลาย 0.2% HCl ใน methanol พบว่าในอัตราส่วน 7 : 1.5 : 1.5 มี
ระยะทางการเคลื่อนที่ของสาร (Rf) คือ 0.28, 0.31 และ 0.33
ผลจากการท าให้ ส ารแอนโทไซยานิ น ในตั ว ท าละลาย 0.2% HCl ใน methanol บริ สุ ท ธิ์ โ ดยผ่ า นคอลั มน์
sephadexgel C18 (sep-pak C18) ที่ ผ่ า นออกมาจากคอลัม น์ต ามลาดับ การชะด้ ว ยตัว ท าละลายและท าการ
ตรวจสอบด้ ว ยเทคนิ ค Thin-layer chromatography พบว่ า สารที่ ข องตั ว ชะที่ ดี ที่ สุ ด คื อ 0.01% HCl ใน
methanol มีสารแอนโทไซยานินละลายอยู่ และมีความบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อนามาเปรียบเทียบกับสารสกัดก่อนผ่าน
คอลัมน์ ดังแสดงในรูปที่ 10
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ก่อนผ่านคอลัมน์

หลังผ่านคอลัมน์

รูปที่ 10 ผล TLC สารสกัดก่อนผ่านคอลัมน์เปรียบเทียบกับหลังผ่านคอลัมน์
ผลจากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันนัลกรุ๊ปของแอนโทไซยานินจากสารสกัดในตัวทาละลาย 0.2% HCl ใน methanol
ด้วยเครื่อง FT-IR spectroscopy
ตารางที่ 6 Wave number (cm-1) and functional groups
Wave number (cm-1)
1053.64
1331.53
1632.57
2937.06
3401.43

functional groups
Phenol
phenol + methyl
cyclic or conjugate (aromatic)
aldehyde
hydroxyl group

หลังผ่านคอลัมน์
ก่อนผ่านคอลัมน์

รูปที่ 11 FTIR สเปคตรัมของแอนโทไซยานินจากสารสกัดในตัวทาละลาย 0.2% HCl ใน methanol
ก่อนผ่านคอลัมน์เปรียบเทียบกับหลังผ่านคอลัมน์
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FTIR สเปคตรั ม ของแอนโทไซยานิ น จากสารสกั ด ก่ อ นผ่ า นคอลั ม น์ พบว่ า มี ห มู่ ข องฟี น อลที่ เ ลขคลื่ น
1078.21 cm-1 พบหมู่ เ มทอกซิ ล เกาะกั บ ฟี น อลที่ เ ลขคลื่ น 1384.89 cm-1 พบวงอะโรมาติ ก ที่ เ ลขคลื่ น
1637.56 cm-1 พบหมู่แอลดีไฮด์ที่เลขคลื่น 2937.59 cm-1 และพบหมู่ไฮดรอกซิลที่ เลขคลื่น 3421.72 cm-1 และ
(ซึ่งตรงตามอกสารอ้างอิง สุวิชา, 2550)จาก FTIR สเปคตรัมของแอนโทไซยานินจากสารสกัดในตัวทาละลายหลัง
ผ่านคอลัมน์ พบว่ามีหมู่ของฟีนอลที่เลขคลื่น 1058.92 cm-1 พบหมู่เมทอกซิลเกาะกับฟีนอลที่เลขคลื่น 1384.89
cm-1 พบวงอะโรมาติกที่เลขคลื่น 1635.64 cm-1 พบหมู่แอลดีไฮด์ที่เลขคลื่น 2936.01 cm-1 และพบหมู่ไฮดรอกซิล
ที่เลขคลื่น 3444.87 cm-1
อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและหาปริมาณทั้งหมดของแอนโทไซยานินจากบีทรูท พบว่าการ
สกัดสารแอนโทไซยานินจากบีทรู ทโดยใช้สารละลาย 0.2% HCl ใน methanol เป็นสารละลายสกัด อัตราส่วน
ตัวอย่างบีทรูท : สารละลายสกัด 1 : 4 ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ค่า pH 1.90 มีค่าความยาวคลื่นเท่ากับ
514 นาโนเมตร (QiN และ Li, 2008) เป็นสภาวะการสกัดที่ดีที่สุดในการทดลองนี้เพราะให้ปริมาณแอนโทไซยานิน
ทั้ ง หมด 126.91 mg/L ซึ่ ง สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ จ ากการสกั ด ด้ ว ย
สารละลาย methanol และ 0.7%HCl ใน methanol เนื่องจากปัจจัยในการสกัดสารแอนโทไซยานิน ที่ตัวทา
ละลายต่างกันมีค่า pH ที่ต่างกันมีผลทาให้เกิดการแทนที่ในโครงสร้างและชนิดของสารแอนโทไซยานินต่างกัน (สุ
วิชา, 2550) ในการสกัดสารแอนโทไซยานินควรอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดแอนโทไซยานินจะอยู่ในรูป flavylium salt
ในการสกัดด้วย 0.2% HCl ใน methanol (Santos-Buelga และ Williamson, 2003) มีความเป็นไปได้ว่าหมู่เม
ทอลซิล (-OMet) จะไปแทนที่ในโครงสร้างแอนโทไซยานินที่ตาแหน่ง 3 ́ และ 5 ́ ในวง B-ring ทาให้แอนโทไซยานิน
มีความเสถียรสูงขึ้นและเมื่อนาสารสกัดแอนโทไซยานินที่ได้จาก 0.5% HCl ใน methanol มาผ่านคอลัมน์ sep-pak
C18 ที่มีความสามารถในการแยกสารแอนโทไซยานิน จึงทาให้สารแอนโทไซยานินมี ความบริสุทธิ์มากขึ้นเนื่องจาก
สารที่ปนมากับสารสกัดแอนโทไซยานินจะถูกออกไปด้วยตัวชะ 0.01% HCl ในน้า เพื่อชะสารจาพวกน้าตาล และ
ไขมัน ตามด้วยเอทิลอะซีเตทเพื่อชะสารโพลีนอลอื่นๆและสุดท้ายชะด้วย 0.01% HCl ในเมทานอล เพื่อชะสารแอน
โทไซยานินออกจากคอลัมน์
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เสถียรภาพเวลาจากัดและการทาให้มีเสถียรภาพเวลาจากัด
ของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง
Finite-time Stability and Stabilization of Linear
System with Interval Time-varying Delay
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการหาเงื่อนไขสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัว
หน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงที่ไม่มีตัวควบคุม และหาเงื่อนไขเพียงพอสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของ
ระบบเชิงเส้นที่ มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงที่มีตัวควบคุม ในพจน์ของอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น โดยใช้
ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้
คาสาคัญ: ตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / เสถียรภาพเวลาจากัด / อสมการเมทริกซ์เชิงเส้น
Abstract
The main objective of this paper are to find some conditions to determine finite-time
stability for linear system with interval time-varying delay without controller and with controller.
Base on Lyapunov-Krasovskii functional, the finite-time stability conditions are derived in term of
linear matrix inequalities.
Keywords: Time-varying delay / Finite-time stability / Linear matrix inequalities
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เสถียรภาพเวลาจากัด (finite-time stability) เป็นการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบที่สนใจ ในช่วงเวลา
จากัด ซึ่งได้มีการศึกษาเสถียรภาพเวลาจากัดในระบบต่าง ๆ เช่นระบบเชิงเส้น (linear systems) ระบบเครือข่าย
ประสาท (neural network systems) ระบบที่ ถู ก กระตุ้ น (impulsive systems) และระบบสลั บ (switched
systems) เป็นต้น และเสนอเงื่อนไขเพียงพอที่จะรับประกันเสถียรภาพเวลาจากัดในรูปแบบของอสมการเมทริกซ์
เชิงเส้น (linear matrix inequality) ฟังก์ชันไลปูนอฟ (Lyapunov function) และอื่น ๆ และตัวหน่วงแปรผันตาม
เวลา (time-varying delay) เป็นสิ่งที่ทาให้ระบบทางานช้าลงและขึ้ นอยู่กับเวลา มักจะเกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการ
เช่น ระบบชีวภาพ (biological systems) ระบบเคมี (chemical systems) และสาขาวิศวกรรม เป็นต้น เป็นที่รู้กัน
ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของตัวหน่วงทาให้เกิดความไม่แน่นอนในการทางานที่ดีของระบบดังกล่าว เมื่อพิจารณา
ถึงปัญหาข้างต้นแล้วจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะศึกษาเสถียรภาพเวลาจากัด และการทาให้มีเสถียรภาพเวลาจากัด
(finite-time stabilization) โดยเงื่อนไขเพียงพอสาหรับเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้น (Amato & Ariola,
2005, pp.724–729) เงื่ อ นไขเพี ย งพอส าหรั บ เสถี ย รภาพเวลาจ ากั ด ของระบบเชิ งเส้ น ที่ มี ตั ว ควบคุม หลายตัว
(Moulay, et al., 2008, pp.561-566) เงื่อนไขเพียงพอสาหรับเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบวิยุตเชิงเวลาที่มีตัว
หน่วงเชิงเวลา (Shen, et al., 2008) เงื่อนไขเพียงพอสาหรับการทาให้มีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้น
ผกผันตามเวลาแบบต่อเนื่อง (Garcia, et al., 2009, pp. 364–369) เงื่อนไขเพียงพอสาหรับเสถียรภาพเวลาจากัด
ของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วง (Stojanovic, et al., 2012, pp. 25-36) เงื่อนไขเพียงพอสาหรับเสถียรภาพเวลา
จ ากั ด ของระบบที่ มี ตั ว หน่ ว งเชิ ง เวลา (Debeljkovic, et al., 2013, pp. 135-150) เงื่ อ นไขเพี ย งพอส าหรั บ

327

เสถียรภาพเวลาจากัดของระบบวิยุตที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา (Zhang, et al., 2014, pp. 3457–3476) และ ได้มีการ
ปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขเพี ย งพอส าหรั บ เสถี ย รภาพเวลาจ ากั ด ของระบบเชิ ง เส้ น ที่ มี ตั ว หน่ ว ง (Rojsiraphisal &
Puangmalai, 2014, 7 pages)
จากผลงานวิจัยดั งกล่าวนี้ จึงทาให้งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาเงื่อนไขที่เพียงพอสาหรับเสถียรภาพ
เวลาจากัด และการทาให้มีเสถียรภาพเวลาจากัดสาหรับระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. หาเงื่อนไขเพียงพอสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาแบบช่วง
ที่ไม่มีตัวควบคุม โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้
2. หาเงื่อนไขเพียงพอสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาแบบช่วง
ที่มีตัวควบคุม โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้
ขอบเขตการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ศึกษาเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงที่ โดยใช้
ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาเสถียรภาพของระบบเชิงเส้นได้มีแนวคิดมาจากตาราเรื่อง Introduction to Mathematical
Control Theory (Barnett, et al., 1985)
ความรู้พื้นฐาน
สัญลักษณ์
+
แทน เซตของจานวนจริงบวก (set of non-negative real numbers)
n
แทน ปริภูมิที่มี n มิติ ( n -dimensional space) สาหรับ xT y
Re ( x ) แทน ส่วนเป็นจานวนจริงของ x (real part of x )
, แทน ผลคูณภายใน (inner product) ของเวคเตอร์
แทน นอร์ม (norm) ของเวคเตอร์
n n
แทน เมทิกซ์ค่าจริงมิติ n  n (real value matrix with dimension
AT แทน ทรานสโพสของเมทิกซ์ A (transpose of the matrix A )
 ( A ) แทน ค่าลักษณะของเมทริกซ์ A (eigenvalues of A )
max ( A) แทน ค่ามากที่สุดของ Re (  ) โดยที่    ( A )
min ( A ) แทน ค่าน้อยที่สุดของ Re (  ) โดยที่    ( A )
max ( A−1 ) =

nn )

1
min ( A)





xt = x ( t + s ) s   −d 2 ,0

xt = sup sd2 ,0

x (t + s ) + x (t + s )
2

2

แทน สมาชิกด้านล่างเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์สมมาตร (symmetric matrix)
ประเภทชองเมทริกซ์
เรียกเมทริกซ์ A ว่า เมทริกซ์ทแยง (diagonal matrix) เมื่อ สมาชิกของเมทริกซ์ที่ไม่อยู่ในแนว
ทแยงเป็นศูนย์ทั้งหมด
*
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เรี ย กเมทริ ก ซ์ A ว่ า เมทริ ก ซ์ กึ่ ง บวกแน่ น อน ( semi-positive definite matrix) ( A  0 )
ถ้า Ax , x  0 ทุกสมาชิก x  n
เ รี ย ก เ ม ท ริ ก ซ์ A ว่ า เ ม ท ริ ก ซ์ บ ว ก แ น่ น อ น ( positive definite matrix) ( A  0 )
ถ้า Ax , x  0 ทุกสมาชิก x  0
A  B คือ A − B  0
เสถียรภาพ
พิจารณาระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง
(1)
x ( t ) = A0 x ( t ) + A1 x (t −  ) + A2 x (t − h (t ) ) + Bu (t )
n
m
เมื่อ t  0, x ( t )  คือ เวคเตอร์ที่สอดคล้องกับระบบ, u ( t )  เป็นตัวควบคุมที่นาเข้า A0 , A1 , A2  n
และ B  nm เป็นเมทริกซ์ค่าคงที่ที่ทราบค่า,  เป็นตัวหน่วงค่าคงที่ที่มากกว่าศูนย์และ h ( t ) เป็นตัวหน่วงเต็ม
หน่วยที่เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้โดยสอดคล้องกับ
h1  h ( t )  h2 และ d1  h ( t )  d 2 ,
เมื่อ d1 = min  , h1 , d2 = max  , h2 
โ ด ย ส ม ม ติ เ งื่ อ น ไ ข เ ริ่ ม ต้ น ( initial condition) ดั ง นี้ x ( t +  ) =  ( ) ส า ห รั บ    −d2 , 0 แ ล ะ
 ( ) คือ ฟังก์ชันค่าเริ่มต้นที่หาอนุพันธ์ได้ของเวคเตอร์ (differentiable vector-valued initial function)
 := supt− d



2 ,0

  (t ) ,  (t ) 

กฎการควบคุมย้อนกลับ (state-feedback control law)

u ( t ) = Kx ( t )

(2)

เมื่อ K คือพารามิเตอร์ที่ถูกกาหนด (design parameter) ภายใต้กฎการควบคุมในสมการ (2)
จะได้ระบบวงวนปิด (closed-loop system) ดังนี้
x ( t ) = Aˆ0 x ( t ) + A1 x ( t −  ) + A2 x ( t − h ( t ) )

เมื่อ

(3)

Â0 = A0 + BK

บทนิยาม เสถียรภาพเวลาจากัด
จะกล่าวว่าระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง (1) มีเสถียรภาพเวลาจากัด (FTS)
สอดคล้องกับ ( c1 , c2 , T ) เมื่อ 0  c1  c2
ถ้า  2  c1 แล้ว x ( t ) 2  c2 สาหรับ t  0, T 
บทตั้ ง 1. ส าหรั บ เมทริ ก ซ์ บ วกแน่ น อน
 :  0,   → n ที่ซ่งึ กาหนดปริพันธ์ดีแล้ว

(



0

 ( s ) ds

M

n n

สเกลาร์

 0

และฟั ง ก์ ชั น เวคเตอร์

) M (   ( s ) ds )     ( s ) M  ( s ) ds
T





0

0

T

บทตั้ง 2. บทตั้งส่วนเต็มเติมเชอร์ (Schur complement lemma)
ให้ เ มทริ ก่ค่
ซ์ า คงที่ (constant matrices) X , Y , Z ที่ มี มิ ติ ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
T
Y = Y  0 แล้ว X + Z T Y −1Z  0 ก็ต่อเมื่อ
X

Z

ZT 
0
−Y 

หรือ

 −Y
Z T


Z
0
X 

สูตรนิวตัน-ไลบ์นิช (Newton-Leibniz formula)
 x ( s )ds  x ( t ) − x (t − k )
t

t −k
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ผลลัพธ์หลัก
ในส่วนนี้จะแสดงเงื่อนไขเพียงพอสาหรับเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผัน
ตามเวลาแบบช่วง โดยพิจารณาระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงที่ตัวควบคุม u ( t ) = 0
ทฤษฎีบท 1. ระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง (1) โดยที่ u ( t ) = 0  เป็นตัวหน่วงเชิงเวลา
(time-delay) และ h ( t ) เป็ น ตั ว หน่ ว งแปรผั น ตามเวลา (time-varying delay) จะมี เ สถี ย รภาพเวลาจ ากั ด
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ( c1 , c2 , T ) เมื่ อ c1  c2 ถ้ า มี ส เกลาร์   0 เมทริ ก ซ์ P, Q1 , Q2 , R1 , R2 , R3 ที่ เ ป็ น เมทริ ก ซ์
ส ม ม า ต ร แ ล ะ บ ว ก แ น่ น อ น (symmetric and positive definite matrix) แ ล ะ ส เ ก ล า ร์ บ ว ก
1 ,  2 , 3 ,  4 , 5 ,  6 ,  7 ที่ซึ่ง
1 I  P   2 I , 0  Q1  3 I ,
0  Q2  3 I , 0  R1  5 I ,
0  R2   6 I , 0  R3   7 I ,
 − 1c2 e − T

*


*

=
*

*


*

*


 2 c1
−2
*
*
*
*
*

(4)

3 c1d1

 4 c1d 2

5 d1 c1

 6 d 2 c1

 7 ( d 2 − d1 ) c1 

0
− 3
*
*
*
*

0
0
−4
*
*
*

0
0
0
− 5
*
*

0
0
0
0
−6
*

0
0
0
0
0
−7





  0,






(5)

กรณี   h1
 11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

12
 22

0
R3

PA2
0

R2
0

*
*
*
*

−2 R3
*
*
*

R3
−2 R3
*
*

0
R3
− R3
*

A0T P 

A1T P 
0 
  0,
A2T P 
0 

 66 

(6)

11 = A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2 ,

 22 = − ( Q1 + R1 + R3 ) ,

12 = PA1 + R1 ,

 66 =  R1 + h R2 + ( h2 −  ) R3 − 2P
2

หรือ กรณี

2

2
2

h2  

11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

12
 22

R1
0

PA2
0

0
R3

*
*
*
*

− R3
*
*
*

R3
−2 R3
*
*

0
R3
−2 R3
*

11 = A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2 ,

12 = PA1 + R2 ,

 22 = −2 ( Q2 + R2 + R3 ) ,

 66 = h12 R1 +  2 R2 + ( − h1 ) R3 − 2P
2

หรือ กรณี

A0T P 

A1T P 
0 
  0,
A2T P 
0 

 66 

h1    h2

(7)
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11

*
*
=
*
*

 *

เมื่อ

PA1
−2 R3

R1
R3

14
− A1T P

R2
R3

*
*
*
*

33
*
*
*

0
−2 PA2
*
*

0
0
55
*

A0T P 

A1T P 
0 
  0,
 46 
0 

 66 

(8)

11 = A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2 ,

14 = PA2 − A0T P,

33 = − ( Q1 + R1 + R3 ) ,

46 = A P + P,

55 = − ( Q2 + R2 + R3 ) ,

T
2

66 = h12 R1 + h22 R2 + ( h2 − h1 ) R3 − 2 P
2

6

V ( x ( t ) ) = Vi ( x ( t ) )

การพิสูจน์ พิจารณาฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้
เมื่อ

i =1

V1 ( x ( t ) ) = e x

t T

V2 ( x ( t ) ) = e t 

t

V3 ( x ( t ) ) = e t 

t

( t ) Px (t ) ,

t − d1

xT ( s ) Q1 x ( s )ds,

t − d2

V4 ( x ( t ) ) = d1e t 

0

V5 ( x ( t ) ) = d 2 e t 

0

xT ( s ) Q2 x ( s )ds,

− d1

− d2



t

t+s



t

t+s

xT ( ) R1 x ( )d ds,
xT ( ) R2 x ( )d ds,

V6 ( x ( t ) ) = ( d 2 − d1 ) e t 

0

− d2

หาอนุพันธ์ของ V ( x (t )) เทียบกับ

x



t

t+s

xT ( ) R3 x ( )d ds

และแทนสมการ (1) โดยที่ u ( t ) = 0 จะได้

V1 ( x ( t ) ) = 2e x

( t ) Px ( t ) + V1 ( x (t ) )
= 2e t xT ( t ) P  A0 x ( t ) + A1 x ( t −  ) + A2 x ( t − h ( t ) )  + V1 ( x (t ) ) ;
V2 ( x ( t ) ) = e t  xT ( t ) Q1 x ( t ) − xT ( t − d1 ) Q1 x ( t − d1 )  + V2 ( x (t ) ) ;
V3 ( x ( t ) ) = e t  xT ( t ) Q2 x ( t ) − xT ( t − d 2 ) Q2 x ( t − d 2 )  + V3 ( x (t ) ) ;
t T

t
V4 ( x ( t ) ) = d1e t  d1 xT ( t ) R1 x ( t ) −  xT ( s ) R1 x ( s ) ds  + V4 ( x (t ) ) ;
t − d1


t
V5 ( x ( t ) ) = d 2 e t  d 2 xT ( t ) R2 x ( t ) −  xT ( s ) R2 x ( s ) ds  + V5 ( x (t ) ) ;
t − d2



t − d1
V6 ( x ( t ) ) = ( d2 − d1 ) e t ( d2 − d1 ) xT (t ) R3 x (t ) −  xT ( s ) R3 x ( s ) ds  + V6 ( x (t ) )


t − d2

จากบทตั้ง 1 และสูตรนิวตัน-ไลบ์นิช t −d x ( s ) ds  x (t ) − x (t − di ) ,
t

i = 1, 2

i

จะได้

T

t
t
xT ( s ) Ri x ( s ) ds  −   x ( s ) ds  Ri   x ( s ) ds 




t − di
 t − di

 t − di

−di 

t

  x ( t ) − x ( t − di ) Ri  x ( t ) − x (t − di )
T

พิจารณา กรณี   h1 จะได้ว่า d1 =   h1  h (t )  h2 = d2
พิจารณา V2 ( x (t ) ) V3 ( x (t ) ) V4 ( x (t ) ) V5 ( x (t )) V6 ( x (t )) และ (8) จะได้ว่า

(9)
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V2 ( x ( t ) ) = e t  xT ( t ) Q1 x ( t ) − xT ( t −  ) Q1 x ( t −  )  + V2 ( x ( t ) ) ;
V3 ( x ( t ) ) = e t  xT ( t ) Q2 x ( t ) − xT ( t − h2 ) Q2 x ( t − h2 )  + V3 ( x (t ) ) ;
V4 ( x ( t ) )   2 e t xT ( t ) R1 x ( t ) −  x ( t ) − x ( t −  )  R1  x ( t ) − x ( t −  )  + V4 ( x (t ) ) ;
T

V5 ( x ( t ) )  h2 2 e t xT ( t ) R1 x ( t ) −  x ( t ) − x ( t − h2 )  R2  x ( t ) − x ( t − h2 )  + V4 ( x (t ) ) ;
T

V6 ( x ( t ) )  ( h2 −  ) e t xT ( t ) R3 x ( t ) − ( h2 −  ) 
2

t −

t − h2

xT ( s ) R3 x ( s ) ds + V6 ( x ( t ) )

พิจารณา t −h xT ( s ) R3 x ( s ) ds = t −h ( ) xT ( s ) R3 x ( s ) ds + t −h(t ) xT ( s ) R3 x ( s ) ds + t −h xT ( s ) R3 x ( s ) ds
t −
T
และใช้ (9) จะได้ − ( h2 − ) t −h xT ( s ) R3 x ( s ) ds  −  x (t − h (t )) − x (t − h2 ) R3  x (t − h (t )) − x (t − h2 )
t −

t −h t

2

t −

t − h1

2

1

2

−  x ( t − h1 ) − x ( t − h ( t ) )  R3  x ( t − h1 ) − x ( t − h ( t ) ) 
T

−  x ( t −  ) − x ( t − h1 )  R3  x ( t −  ) − x ( t − h1 ) 
T

ดังนั้น

V ( x ( t ) ) − 2V ( x ( t ) )  e t xT ( t )  A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2  x (t )
+2 xT ( t )  PA1 + R1  x ( t −  ) + 2 xT ( t ) PA2 x ( t − h ( t ) )

+2 xT ( t ) R2 x ( t − h2 ) − 2 xT ( t −  ) Q1 + R1 + R3  x ( t −  )
+2 xT ( t −  ) R3 x ( t − h1 ) − 2 xT ( t − h1 ) R3 x ( t − h1 )

+2 xT ( t − h1 ) R3 x ( t − h ( t ) ) − 2 xT ( t − h ( t ) ) R3 x ( t − h ( t ) )
+2 xT ( t − h ( t ) ) R3 x ( t − h2 ) − xT ( t − h2 ) R3 x ( t − h2 )



2
+ xT ( t )  2 R1 + h22 R2 + ( h2 −  ) R3  x (t )



(10)

พิจารณาสมการ x (t ) − A0 x (t ) − A1 x (t −  ) − A2 x (t − h (t )) = 0
คูณสมการข้างต้นด้วย −2 xT ( t ) P จะได้

−2 xT ( t ) Px ( t ) + 2 xT ( t ) PA0 x ( t ) + 2 xT (t ) PA1 x (t −  ) + 2 xT (t ) PA2 x (t − h (t ) ) = 0

(11)

นาสมการ (11) บวกเข้าสมการ (10) จะได้
V ( x ( t ) ) − 2V ( x ( t ) )  e t xT ( t )  A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2  x (t )
+2 xT ( t )  PA1 + R1  x ( t −  ) + 2 xT ( t ) PA2 x ( t − h ( t ) )
+2 xT ( t ) R2 x ( t − h2 ) + 2 xT ( t ) A0T Px ( t )
−2 xT ( t −  ) Q1 + R1 + R3  x ( t −  ) + 2 xT ( t −  ) R3 x ( t − h1 )
+2 xT ( t −  ) A1T Px ( t ) − 2 xT ( t − h1 ) R3 x ( t − h1 )

+2 xT ( t − h1 ) R3 x ( t − h ( t ) ) − 2 xT ( t − h ( t ) ) R3 x ( t − h ( t ) )
+2 xT ( t − h ( t ) ) R3 x ( t − h2 ) + 2 xT ( t − h ( t ) ) A2T Px ( t )



2
− xT ( t − h2 ) R3 x ( t − h2 ) + xT ( t )  2 R1 + h2 2 R2 + ( h2 −  ) R3 − 2 P  x ( t )


T
=  ( t )  ( t )

เมื่อ  (t ) =  xT (t ) xT (t −  ) xT (t − h1 ) xT (t − h (t )) xT (t − h2 ) xT (t )
พิจารณา กรณี h2   จะได้ว่า d1 = h1  h ( t )  h2   = d2
ในทานองเดียวกันกับกรณีแรก จะได้
V ( x ( t ) ) − 2V ( x ( t ) )  e t xT ( t )  A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2  x (t )
T
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+2 xT ( t )  PA1 + R2  x ( t −  ) + 2 xT ( t ) R1 x ( t − h1 )
+2 xT ( t ) PA2 x ( t − h ( t ) ) + 2 xT ( t ) A0T Px ( t )

−2 xT ( t −  ) Q2 + R2 + R3  x ( t −  ) + 2 xT ( t −  ) R3 x ( t − h2 )
+2 xT ( t −  ) A1T Px ( t ) − xT ( t − h1 ) R3 x ( t − h1 )

+2 xT ( t − h1 ) R3 x ( t − h ( t ) ) − 2 xT ( t − h ( t ) ) R3 x ( t − h ( t ) )
+2 xT ( t − h ( t ) ) R3 x ( t − h2 ) + 2 xT ( t − h ( t ) ) A2T Px ( t )



2
−2 xT ( t − h2 ) R3 x ( t − h2 ) + xT ( t )  h12 R1 +  2 R2 + ( − h1 ) R3 − 2 P  x ( t )


T
=  ( t )  ( t )

พิจารณา กรณี h1    h2 จะได้ว่า
ในทานองเดียวกันกับกรณีแรก จะได้

d1 = h1    h2 = d 2

V ( x ( t ) ) − 2V ( x ( t ) )  e t xT ( t )  A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2  x (t )
+ 2 xT ( t ) PA1 x ( t −  ) + 2 xT ( t ) R1 x ( t − h1 )
+ 2 xT ( t )  PA2 − A0T P  x ( t − h ( t ) ) + 2 xT ( t ) R2 x ( t − h2 )
+2 xT ( t ) A0T Px ( t ) − 2 xT ( t −  ) R3 x ( t −  )

+2 xT ( t −  ) R3 x ( t − h1 ) − 2 xT ( t −  ) A1T Px ( t − h ( t ) )
+2 xT ( t −  ) R3 x ( t − h2 ) + 2 xT ( t −  ) A1T Px ( t )

− xT ( t − h1 ) Q1 + R1 + R3  x ( t − h1 ) − 2 xT ( t − h ( t ) ) PA2 x ( t − h ( t ) )
+2 xT ( t − h ( t ) )  A2T P + P  x ( t ) − 2 xT ( t − h2 ) Q2 + R2 + R3  x ( t − h2 )



2
+ xT ( t )  h12 R1 + h2 2 R2 + ( h2 − h1 ) R3 − 2 P  x ( t )



=

T

( t )  ( t )
V ( x ( t ) )  2V ( x ( t ) )

จากทุกกรณีและเงื่อนไข (6) (7) และ (8) จะได้ว่า
นา

e−2 t

(

)

d −2 t
e V ( x (t ))  0
dx

คูณอสมการ (12) จะได้

(13)

หาปริพันธ์ของอสมการ (13) จาก 0 ถึง t โดยที่ t  0, T  จะได้ V ( x ( t ))  e2TV ( x ( 0) )
2
พิจารณา V ( x (t )) จะได้
V ( x ( t ) )  e t xT ( t ) Px ( t )  e t min ( P ) x (t )
0
0
และเมื่อ t = 0 จะได้
V ( x ( 0 ) ) = xT ( 0 ) Px ( 0 ) +  xT ( s ) Q1 x ( s )ds +  xT ( s ) Q2 x ( s )ds
−d
−d
1

+ d1 

0

− d1



0

s

0

− d2

+ ( d 2 − d1 ) 

0

− d2



0

s

(14)
(15)

2

x ( ) R1 x ( )d ds + d 2 
T

(12)



0

s

xT ( ) R2 x ( )d ds

xT ( ) R3 x ( )d ds

 c1 max ( P ) + d1max ( Q1 ) + d 2 max ( Q2 )

+d12 max ( R1 ) + d2 2 max ( R2 ) + ( d2 − d1 ) max ( R3 )

c1e t

 max ( P ) + d1max ( Q1 ) + d 2 max ( Q2 )
min ( P ) 

(16)

+d12 max ( R1 ) + d2 2 max ( R2 ) + ( d2 − d1 ) max ( R3 )


(17)

2

จาก (14) (15) และ (17) จะได้ x ( t )

2

2

จากบทตั้ง 2 จะได้

2
2
2

เมื่อ
 = 2 + d13 + d2 4 + d1 5 + d2 6 + ( d2 − d1 ) 7  c1 − 1c2 e−T  0


จากอสมการ (4) (17) และ (18) จะได้

x ( t )  c2 , t  0, T 
2

(18)
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ดังนั้น ระบบเชิงเส้นที่มตี ัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง (1) ที่ u ( t ) = 0 มีเสถียรภาพเวลาจากัด
ต่อไปจะแสดงเงื่อนไขเพียงพอสาหรับเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
แบบช่วง โดยพิจารณาระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง (1) กับตัวควบคุม u ( t ) = Kx ( t ) ภายใต้
กฎการควบคุม ซึ่งสามารถเขียนในระบบวงวนปิดได้ดัง (3)
ทฤษฎีบท 2. ระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงในรูปของระบบวงวนปิด (3) จะมีเสถียรภาพเวลา
จ า กั ด ที่ ส อด ค ล้ องกั บ ( c1 , c2 , T ) เ มื่ อ c1  c2 ถ้ า มี ส เ กล า ร์   0 เ ม ทริ กซ์ X, Y1 , Y2 ,U1 ,U 2 ,U 3 , Z
ที่เป็นเมทริกซ์สมมาตรและบวกแน่นอน ที่ซึ่ง
กรณี   h1
11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

12
 22

0
U3

A2 X
0

U2
0

*
*
*
*

−2U 3
*
*
*

U3
−2U 3
*
*

0
U3
−U 3
*

XA0T + Z T BT 

XA1T


0
  0,
T
XA2


0

66


(19)

11 = XA0T + Z T BT + A0 X + BZ −  X + Y1 + Y2 − U1 − U 2 ,

22 = − (Y1 + U1 + U 3 ) ,

12 = A1 X + U1 ,

66 =  2U1 + h22U 2 + ( h2 −  ) U 3 − 2 X
2

หรือ กรณี

h2  

11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

12
 22

U1
0

A2 X
0

0
U3

*
*
*
*

−U 3
*
*
*

U3
−2U 3
*
*

0
U3
−2U 3
*

XA0T + Z T BT 

XA1T


0
  0,
T
XA2


0

 66


(20)

11 = XA0T + Z T BT + A0 X + BZ −  X + Y1 + Y2 − U1 − U 2 ,

 22 = −2 (Y2 + U 2 + U 3 ) ,

12 = A1 X + U 2 ,

66 = h U1 +  U 2 + ( − h1 ) U 3 − 2 X
2
1

หรือ กรณี

h1    h2

11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

2

2

A1 X
−2U 3

U1
U3

14
− XA1T

U2
U3

*
*
*
*

33
*
*
*

0
−2 A2 X
*
*

0
0
55
*

XA0T + Z T BT 

XA1T


0
  0,
 46


0

 66


11 = XA0T + Z T BT + A0 X + BZ −  X + Y1 + Y2 − U1 − U 2 ,

33 = − (Y1 + U1 + U 3 ) ,

14 = A2 X − XA0T − Z T BT ,

55 = − (Y2 + U 2 + U 3 ) ,

 46 = XA + X ,
T
2

66 = h12U1 + h22U 2 + ( h2 − h1 ) U 3 − 2 X
2

และ


d1
d2
1
c1e T max ( X ) 
+
+
−1
 min ( X ) min ( XY1 X ) min ( XY2 −1 X )

(21)
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+

d12

+

d22

0
R3

PA2
0

R2
0

−2 R3
*
*
*

R3
−2 R3
*
*

0
R3
− R3
*

+

( d 2 − d1 )

min ( XU X ) min ( XU 2 X ) min ( XU 3
−1
1

−1


  c2
X ) 

2

−1

เมื่อตัวควบคุมกาหนดโดย K = ZX −1
การพิสูจน์ กรณี   h1
จาก (6) แทน A0 ด้วย Â0 = A0 + BK จะได้
G11 G12

 * G22
 *
*

*
 *
 *
*

*
 *

เมื่อ

A0T P + K T B T P 

A1T P


0
  0,
T
A2 P


0

G66


(22)

G11 = A0T P + K T BT P + PA0 + PBK −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2 ,

G22 = − ( Q1 + R1 + R3 ) ,

G12 = PA1 + R1 ,

G66 =  2 R1 + h22 R2 + ( h2 −  ) R3 − 2P
2

คูณเมทริกซ์ทแยง P−1 , P−1 , P−1 , P−1 , P−1 , P−1 ทางด้านหน้าและด้านหลัง (22) จะได้
 H11

 *
 *

 *
 *

 *

เมื่อ

H12
H 22

0
P R3 P −1

A2 P −1
0

P −1 R2 P −1
0

*
*
*
*

−2 P −1 R3 P −1
*
*
*

P −1 R3 P −1
−2 P −1 R3 P −1
*
*

0
P R3 P −1
− P −1 R3 P −1
*

−1

−1

P −1 A0T + P −1 K T B T 

P −1 A1T


0
  0,
−1 T
P A2


0

H 66


(23)

H11 = P−1 A0T + P−1 K T BT + A0 P−1 + BKP−1 −  P−1

+ P −1QP −11 + P −1Q2 P −1 − P −1 R1 P −1 − P −1 R2 P −1 ,

H 22 = − ( P −1Q1 P −1 + P −1 R1 P −1 + P −1 R3 P −1 ) ,

H12 = A1 P −1 + P −1 R1 P −1 ,

H 66 =  2 P −1 R1 P −1 + h22 P −1 R2 P −1 + ( h2 −  ) P −1 R3 P −1 − 2P −1
2

กาหนดให้
−1

P−1 = X , Z = KP−1 , Y1 = P−1Q1 P−1 , Y2 = P−1Q2 P−1 ,U1 = P−1R1P−1 ,U 2 = P −1R2 P −1

U3 = P R3 P

−1

และ

และจะได้ว่า (23) สมมูลกับ (19)

กรณี h2  
ในทานองเดียวกันกับกรณีแรก จะได้
 L11

*
*

*
*

 *

L12
L22

P −1 R1 P −1
0

A2 P −1
0

0
P R3 P −1

*
*
*
*

− P −1 R3 P −1
*
*
*

P −1 R3 P −1
−2 P −1 R3 P −1
*
*

0
P R3 P −1
−2 P −1 R3 P −1
*

−1

−1

P −1 A0T + P −1 K T B T 

P −1 A1T


0
  0,
−1 T
P A2


0

L66


(24)
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เมื่อ

L11 = P−1 A0T + P−1 K T BT + A0 P−1 + BKP−1 −  P−1

+ P −1QP −11 + P −1Q2 P −1 − P −1 R1 P −1 − P −1 R2 P −1 ,

L22 = − ( P −1Q2 P −1 + P −1 R2 P −1 + P −1 R3 P −1 ) ,

L12 = A1 P −1 + P −1 R2 P −1 ,

L66 = h12 P −1 R1 P −1 +  2 P −1 R2 P −1 + ( − h1 ) P −1 R3 P −1 − 2 P −1
2

จะได้ว่า (24) สมมูลกับ (20)
กรณี h1    h2
ในทานองเดียวกันกับกรณีแรก จะได้
 N11

 *
 *

 *
 *

 *

เมื่อ

A1 P −1
−2 P −1 R3 P −1

P −1 R1 P −1
P −1 R3 P −1

N14
− P −1 A1T

P −1 R2 P −1
P −1 R3 P −1

*
*
*
*

N 33
*
*
*

0
−2 PA2
*
*

0
0
N 55
*

P −1 A0T + P −1 K T B T 

P −1 A1T


0
  0,
N 46


0

N 66


N11 = P−1 A0T + P−1 K T BT + A0 P−1 + BKP−1 −  P−1

+ P −1QP −11 + P −1Q2 P −1 − P −1 R1 P −1 − P −1 R2 P −1 ,
N14 = A2 P −1 − P −1 A0T − P −1 K T BT ,

N 33 = − ( P −1Q1 P −1 + P −1 R1 P −1 + P −1 R3 P −1 ) ,
N 46 = P −1 A2T − P −1 ,

N 55 = − ( P −1Q2 P −1 + P −1 R2 P −1 + P −1 R3 P −1 ) ,
N 66 = h12 P −1 R1 P −1 + h22 P −1 R2 P −1 + ( h2 − h1 ) P −1 R3 P −1 − 2 P −1
2

จะได้ว่า (25) สมมูลกับ (21)
จาก (17) P−1 = X , Z = KP−1 , Y1 = P−1Q1P−1 ,Y2 = P−1Q2 P−1 ,U1 = P−1R1P−1 ,U 2 = P−1R2 P−1 และ
U3 = P−1 R3 P−1 จะได้
x (t ) 
2

c1e t

max ( X −1 ) + d1max ( X −1Y1 X −1 ) + d 2 max ( X −1Y2 X −1 )

min ( X −1 ) 

+d12 max ( X −1U1 X −1 ) + d22 max ( X −1U 2 X −1 ) + ( d2 − d1 ) max ( X −1U3 X −1 )

2

และในทางกลับกัน จะได้

2
d1
d2
1
x ( t )  c1e t min ( P ) 
+
+
−1
−1
 min ( X ) min ( X Y1 X ) min ( X −1Y2 X −1 )

+

d12

+

d22

min ( X −1U1 X −1 ) min ( X −1U 2 X −1 )

+



min ( X −1U 3 X −1 ) 

( d 2 − d1 )

2

 c2

ดังนั้น ระบบเชิงเส้นที่มตี ัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงในรูปของระบบวงวนปิด (3) มีเสถียรภาพเวลาจากัด

(25)
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สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง
ซึ่งสามารถหาเงื่อนไขสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงที่ไม่
มีตัวควบคุม โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้ คือ เมื่อกาหนด c1 , c2 , T โดยที่ c1  c2 และมีสเกลาร์   0
เมทริ ก ซ์ P, Q1 , Q2 , R1 , R2 , R3 ที่ เ ป็ น เมทริ ก ซ์ ส มมาตรและบวกแน่ น อน (symmetric and positive definite
matrix) สเกลาร์บวก 1 ,  2 , 3 ,  4 , 5 , 6 , 7 ที่ซึ่ง
1 I  P   2 I , 0  Q1  3 I ,
0  Q2  3 I , 0  R1  5 I ,
0  R2   6 I , 0  R3   7 I ,
 − 1c2 e − T

*


*

=
*

*


*

*


 2 c1
−2
*
*
*
*
*

3 c1d1

 4 c1d 2

5 d1 c1

 6 d 2 c1

 7 ( d 2 − d1 ) c1 

0
− 3
*
*
*
*

0
0
−4
*
*
*

0
0
0
− 5
*
*

0
0
0
0
−6
*

0
0
0
0
0
−7

กรณี   h1
 11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

12
 22

0
R3

PA2
0

R2
0

*
*
*
*

−2 R3
*
*
*

R3
−2 R3
*
*

0
R3
− R3
*

A0T P 

A1T P 
0 
  0,
A2T P 
0 

 66 

11 = A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2 ,

 22 = − ( Q1 + R1 + R3 ) ,

12 = PA1 + R1 ,

 66 =  2 R1 + h22 R2 + ( h2 −  ) R3 − 2P
2

หรือ กรณี

h2  

11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

12
 22

R1
0

PA2
0

0
R3

*
*
*
*

− R3
*
*
*

R3
−2 R3
*
*

0
R3
−2 R3
*

A0T P 

A1T P 
0 
  0,
A2T P 
0 

 66 

11 = A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2 ,

 22 = −2 ( Q2 + R2 + R3 ) ,

12 = PA1 + R2 ,

 66 = h R1 +  R2 + ( − h1 ) R3 − 2P
2
1

หรือ กรณี

2

2

h1    h2

11

*
*
=
*
*

 *

PA1
−2 R3

R1
R3

14
− A1T P

R2
R3

*
*
*
*

33
*
*
*

0
−2 PA2
*
*

0
0
55
*

A0T P 

A1T P 
0 
  0,
 46 
0 

 66 





  0,
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เมื่อ

11 = A0T P + PA0 −  P + Q1 + Q2 − R1 − R2 ,

14 = PA2 − A0T P,

33 = − ( Q1 + R1 + R3 ) ,

46 = A P + P,

55 = − ( Q2 + R2 + R3 ) ,

T
2

66 = h12 R1 + h22 R2 + ( h2 − h1 ) R3 − 2 P
2

และหาเงื่อนไขสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงที่มีตัว
ควบคุ ม โดยใช้ ฟั งก์ ชัน ไลปู น อฟ-คราซอฟสกี้ คื อ เมื่ อ ก าหนด c1 , c2 , T โดยที่ c1  c2 และมี ส เกลาร์   0
เมทริกซ์ X, Y1 , Y2 ,U1 ,U 2 ,U 3 , Z ที่เป็นเมทริกซ์สมมาตรและบวกแน่นอน ที่ซึ่ง
กรณี   h1
11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

12
 22

0
U3

A2 X
0

U2
0

*
*
*
*

−2U 3
*
*
*

U3
−2U 3
*
*

0
U3
−U 3
*

XA0T + Z T BT 

XA1T


0
  0,
XA2T


0

66


11 = XA0T + Z T BT + A0 X + BZ −  X + Y1 + Y2 − U1 − U 2 ,

22 = − (Y1 + U1 + U 3 ) ,

12 = A1 X + U1 ,

66 =  U1 + h U 2 + ( h2 −  ) U 3 − 2 X
2

หรือ กรณี

2

2
2

h2  

11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

12
 22

U1
0

A2 X
0

0
U3

*
*
*
*

−U 3
*
*
*

U3
−2U 3
*
*

0
U3
−2U 3
*

XA0T + Z T BT 

XA1T


0
  0,
T
XA2


0

 66


11 = XA0T + Z T BT + A0 X + BZ −  X + Y1 + Y2 − U1 − U 2 ,

 22 = −2 (Y2 + U 2 + U 3 ) ,

12 = A1 X + U 2 ,

66 = h12U1 +  2U 2 + ( − h1 ) U 3 − 2 X
2

หรือ กรณี

h1    h2

11

 *
 *
=
 *
 *

 *

เมื่อ

A1 X
−2U 3

U1
U3

14
− XA1T

U2
U3

*
*
*
*

33
*
*
*

0
−2 A2 X
*
*

0
0
55
*

XA0T + Z T BT 

XA1T


0
  0,
 46


0

 66


11 = XA0T + Z T BT + A0 X + BZ −  X + Y1 + Y2 − U1 − U 2 ,

14 = A2 X − XA0T − Z T BT ,

33 = − (Y1 + U1 + U 3 ) ,

 46 = XA + X ,

55 = − (Y2 + U 2 + U 3 ) ,

T
2

66 = h12U1 + h22U 2 + ( h2 − h1 ) U 3 − 2 X
2

และ


d1
d2
1
c1e T max ( X ) 
+
+
−1
 min ( X ) min ( XY1 X ) min ( XY2 −1 X )
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+

เมื่อตัวควบคุมกาหนดโดย

d12

+

d22

+

( d 2 − d1 )

min ( XU X ) min ( XU 2 X ) min ( XU 3
−1
1

−1


  c2
X ) 

2

−1

K = ZX −1

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงื่อนไขสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วง
แปรผันตามเวลาแบบช่วงที่ไม่มีตัวควบคุม และเงื่อนไขสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่ มีตัว
หน่ ว งแปรผั น ตามเวลาแบบช่ ว งที่ มี ตั ว ควบคุ ม โดยใช้ ฟั งก์ ชัน ไลปู น อฟ-คราซอฟสกี้ ซึ่ งรู ป แบบการวิ เ คราะห์
เสถียรภาพของระบบสมการเชิงอนุพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง
ในการหาเงื่อนไขได้ ทาการแยกกรณีอ อกเป็น 3 กรณี คือ   h1 h2   และ h1    h2 ซึ่งเป็น อี ก
วิธีการหนึ่งที่จะทาให้หาเงื่อนไขสาหรับวิเคราะห์เสถียรภาพได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สามารถนาเงื่อนไขสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
แบบช่วงที่ไม่มีตัวควบคุมและมีตัวควบคุม มาประยุกต์ใช้หาเงื่อนไขสาหรับการมีเสถียรภาพเวลาจากัดของระบบเชิง
เส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลาแบบช่วงที่ไม่มีตัวควบคุมและมีตัวควบคุมได้ และเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นที่คล้ายกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีตัวอย่างเชิงตัวเลขที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทที่ได้พิสูจน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีที่ได้พิสูจน์นั้น
สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
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การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดไหม
ข้าวโพดหวานสีแดงสายพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม
Investigating Antioxidant Activities and Total Phenolic Content of Corn Silk from
Red Sweet Corn, Zea mays L. (Siam Ruby Queen) Extract
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อาจารย์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมจาก
สารสกัดไหมข้าวโพดหวานสีแดงสายพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม โดยสกัดสารจากไหมข้าวโพด ด้วย 80% เอทานอล แล้ว
นาไประเหยแห้งเอาตัวทาละลายออก นาไปทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay โดยใช้ BHT เป็น
สารมาตรฐาน พบว่า สารสกัดไหมข้าวโพดมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 26.85 ไมโครกรัม /
มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระกับสารละลายมาตรฐาน BHT ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร พบว่า สารสกัดไหมข้าวโพดที่ความเข้มข้น 62.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับ
สารละลายมาตรฐาน BHT มากที่สุด และหาสารประกอบฟีนอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu โดยใช้ กรดแกลิกเป็น
สารมาตรฐาน พบว่าทีค่ วามเข้มข้น 62.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีปริมาณสูงที่สุด คือ 0.256 GAE จากการศึกษาครั้ง
นี้ทาให้ทราบว่าสารสกัด จากข้าวโพดหวานสีแดงสายพันธุ์ราชินีทับทิมสยามมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และมี
สารสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงควรนาไปต่อยอดสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไป
คาสาคัญ: ไหมข้าวโพด / ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ / DPPH assay / ฟีนอลิก
Abstract
The objectives of this study were to determine antioxidant activities and total phenolic
content of corn silk from red sweet corn, Zea mays L. extract. The corn silk was extracted with 80
% ethanol and the mixture was volatiled by rotary evaporation. Antioxidant properties using DPPH
assays demonstrated that corn silk extract showed the DPPH scavenging activity with IC50 2 6 . 85
µg/ml. Moreover, Comparison of antioxidant activity with BHT standard solution at 100 µg/ml. The
results showed that the corn silk (62.5 µg/ml) extract displayed nearly similar antioxidant property
with the standard BHT solution. The crude extract was determined total phenolic content by FolinCiocalteu method. High total phenolic content of corn silk extract was observed at 0.256 GAE.
These results suggested that the corn silk from red sweet corn, Zea mays L. extract extraction from
corn silk of Zea mays L. might be used as the novel naturally antioxidant source in order to
promote the better health. Should be further developed for further development.
Keywords: Corn silk / antioxidant activity / DPPH assay / Phenolic
ความเป็นมาและความสาคัญ
ข้าวโพดหวานเป็นพืชอาหารเศรษฐกิจที่ปลูกมากทั่วโลก ผู้ปลูกรายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส ฮังการี และแคนาดา ส่วนเอเชียมีผู้ปลูกรายใหญ่ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย โดยประเทศไทย
สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือปลูกมากที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ลาพูน และลาปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกมากที่จังหวัดนครราชสีมา หนองคาย และนครพนม ภาคกลางปลูก
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มากที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ราชบุ รี นครปฐม และสุ พ รรณบุ รี ภาคใต้ ป ลู ก มากที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช สตูล และนอกจากนี้ยังพบมีปลูกในจังหวัดกาแพงเพชร เป็นต้น ข้าวโพดอุดมด้วยสารอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด เช่น พลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เส้นใย โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก
วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ข้าวโพดสีเหลืองจะมีสารกลุ่ มลูทิน (Lutein) และซี
แซนทีน (Zeaxanthin) ช่วยชะลอปัญหาจอประสาทตาเสื่อมหรือตาบอดจากจอตาเสื่อม ข้าวโพดสีม่วงเข้มหรือสีดา
มีสารโอลิโกเมอริกไพรแอนโทไซยานิดิน (Oligomeric Proan-thocyanidins) ช่วยในการบารุงผิวพรรณ ต้านเซลล์
เสื่อม เซลล์ผิดปกติในร่างกาย ป้องกันการเกิดเนื้องอกและเซลล์มะเร็งได้
ปัจจุบันข้าวโพดหวานที่ปลูกในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน และข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินิ
ทับทิมสยาม (Siam Ruby Queen) เป็นข้าวโพดที่เกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งมีความโดดเด่น ในเรื่องของสีสัน
สวยสด รวมทั้งรสชาติที่แปลกใหม่ สามารถรับประทานสดได้เลย ทาให้ได้รสชาติที่หวาน และมีความกรอบในตัว
จากงานวิจัยพบว่าข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินิทับทิมสยาม มีปริมาณสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) สูง ซึ่ง
สารชนิ ด นี้ เ ป็ น ชนิ ด เดี ย วกั บ ที่ มี ใ นดอกอั ญ ชั น ที่ น ามาต้ ม ดื่ ม กั น เพื่ อ สุ ข ภาพ เป็ น สารรงควั ต ถุ สี ม่ ว ง-แดง ที่ มี
ความสามารถในการต่อ ต้า นอนุมูลอิ สระสูง โดยมี จานวนมากทั้ งในเมล็ด ซั ง และไหมข้ าวโพด ซึ่ งน าเมล็ดมา
รับประทานตามปกติก็ได้ หรือจะนาไหมกับซังมาต้ม ข้าวโพดมีกลิ่นหอมคล้ายๆ ผลไม้บางชนิด และมีรสชาติหวาน
กรอบเป็นเอกลักษณ์ (รวิกานต์ ภู่หลา, 2559) ซึ่งมีงานวิจัยมากมายที่บ่งชี้ว่า สารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดความ
เสี่ยงต่อโรคหลายโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคสมอง
(เช่น โรคอัลไซเมอร์) เป็นต้น รวมทั้งช่วยชะลอกระบวนการบางขั้นตอนที่ทาให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆ
จึงช่วยลดความเสื่อมสภาพของร่างกาย ให้มีคงความอ่อนเยาว์ และมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น (ศรีวัฒนา ทรงจิต
สมบูรณ์, 2548)
จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมใน
ไหมข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินิทับทิมสยาม ยังมีอยู่จานวนไม่มาก จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับสารต้าน
อนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมในไหมข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินิทับทิมสยาม ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้
สามารถนาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน และส่งเสริมให้เกษตรกรได้หันมาปลูกข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินิทับทิ ม
สยาม เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ในวงการแพทย์ในการศึกษาหาสารในข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินิทับทิม
สยาม เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาและอาหารที่มีคุณประโยชน์ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาสารต้านอนุมูลอิสระจากไหมข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม
2. เพื่อหาสารประกอบฟีนอลิกรวมจากไหมข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดตัวอย่าง
1.1 การเตรียมตัวอย่าง
นาไหมข้าวโพดชั่งน้าหนักและนาไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นนามาอบที่ 60 °C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้น
นาไหมข้าวโพดที่ผ่านการอบมาบดให้ละเอียด เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 °C
1.2 การเตรียมสารสกัดไหมข้าวโพด
นาไหมข้าวโพดที่บดละเอียด 10 กรัม แช่ใน 80% ethanol ปริมาตร 100 มิลลิลติ ร แล้วปิดฝาให้สนิทด้วย
อะลูมิเนียมฟรอยด์ นาไปเขย่าด้วยเครื่อง incubator shaker ที่อุณหภูมิ 30 °C 100 rpm นาน 8 ชั่วโมง แล้วบ่ม
ทิ้งไว้ให้ครบ 24 ชั่วโมง แล้วนามากรองด้วยกระดาษกรองขนาดเบอร์ 1 (whatman no.1) แยกเฉพาะส่วนที่เป็น
ของเหลว นาไปผ่านกระบวนการระเหยตัวทาละลายออก ด้วยเครือ่ ง Rotary evaporator ที่ความดัน 337 mbar
121 rpm ใช้อุณหภูมิ Heating bath 40 °C แล้วนาไปชั่งน้าหนักสารสกัดที่ได้ เพื่อนาไปคานวณหา % Yield ของ
สารสกัดจากไหมข้าวโพดเทียบกับน้าหนักเริ่มต้นในการสกัด
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2. การศึกษาปริมาณสารฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ของสารละลายมาตรฐาน BHT : Butylhydroxytoluene โดยวิธี DPPH: 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
เตรียมสารละลาย BHT ที่ความเข้มข้น 100, 50, 25, 12.5, 6.25 และ 3.125 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
ตามลาดับ ให้มีปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยใช้ absolute ethanol เป็นตัวทาละลาย โดยปิเปตสารละลายมาตรฐาน
BHT ความเข้มข้นละ 1.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง จากนั้นปิเปตสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโม
ลาร์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองที่มีสารละลายมาตรฐาน BHT นาไปเขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่มือ
30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเตรียมสารละลายควบคุม (Control) โดยใส่ absolute ethanol ปริมาตร 1.5
มิลลิลิตรผสมกับสารละลาย DPPH ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 30 นาที นาไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคานวณ % inhibition
3. การศึกษาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตัวอย่าง
เตรียมสารละลาย DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl ) ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ จากนั้นปิเปต
ตัวอย่างสารสกัดจากไหมข้าวโพด 1.5 มิลลิตร ความเข้มข้น 62.5, 31.125, 15.56, 7.78 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แล้ว
เติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที นาไปวัดค่ าดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยเครื่อง uv-vis spectrophotometer (อรวัสสา เผือกสุข, ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม
และมยุรี กัลยาวัฒนกุล, 2555) นาค่าที่ได้ไปคานวณ % inhibition โดยหาได้จากสูตร
% inhibition = [

Acontrol − Asample
] × 100
Acontrol

A control = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม
A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
4.การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารละลายมาตรฐาน gallic acid ด้วยวิธี FolinCiocalteu’s phenol reagent
เตรียมสารละลายมาตรฐาน gallic acid ที่ความเข้มข้น 0.3000, 0.1500, 0.0750, 0.0370, 0.0187
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ตามด้วยสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu’s phenol reagent ทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา
8
นาที เติม Na2CO3 (7.5% w/v) และทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
765
นาโนเมตร นาค่าที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานของสารละลาย gallic acid
5. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดตัวอย่าง
เตรียมสารสกัดจากไหมข้าวโพด ที่ความเข้มข้น 62.5, 31.125, 15.56 และ 7.78 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร
ตามด้ ว ยสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu’s phenol reagent ทิ้ ง ไว้ ใ นที่ มื ด เป็ น เวลา 8 นาที เติ ม Na2CO3
(7.5% w/v) และทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร จากนั้นนา
ผลที่ได้จากการทดสอบสารสกัดตัวอย่างไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานเพื่อคานวณหาปริมาณความเข้มข้น
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ในสารสกัดตัวอย่าง
ผลการทดลอง
1. ผลการศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในไหมข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม
ทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) และแสดงผลออกมา
ในรูปแบบร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระ ที่ความเข้มข้น 62.500, 31.125, 15.560 และ 7.780 ไมโครกรัม /
มิ ล ลิ ลิ ต ร พบว่ า ปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระเท่ า กั บ 69.742, 50.428, 28.762และ 14.641
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่า % inhibition ของสารสกัดจากไหมข้าวโพด
สารสกัดจากไหมข้าวโพด (µg/ml)
ความเข้มข้น 62.500
ความเข้มข้น 31.125
ความเข้มข้น 15.560
ความเข้มข้น 7.780

% inhibitions
76.984
69.605
41.964
21.502

S.D
0.267
1.370
5.362
5.392

%inhibition ของสารสกัดจากไหมข้ าวโพด
100.000

76.984

69.605

%inhibition

80.000
41.964

60.000

21.502

40.000
20.000
0.000
62.5

31.125

ความเข้ มข้ น (µg/ml)

15.56

7.78

ภาพที่ 1 แสดงค่า % inhibition ของสารสกัดจากไหมข้าวโพด
2. ผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในไหมข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม
จากการทดลองนาสารสกัดตัวอย่างไหมข้าวโพด เมื่อนามาทดสอบหาสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วย FolinCiocalteu’s phenol reagent ที่ความเข้มข้น 62.500, 31.125, 15.560 และ 7.780 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบว่ามี
ค่าดูดกลืนแสงยูวเี ท่ากับ 0.130 ± 0.005, 0.073 ± 0.002, 0.046 ± 0.002 และ 0.026 ± 0.002 ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 2 และภาพที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่ 765 นาโนเมตรของสารสกัดไหมข้าวโพด
ค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่ 765 นาโนเมตร
ความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง (GAE)
สารสกัดจากไหมข้าวโพด (µg/ml)
ค่าเฉลี่ย S.D
ความเข้มข้น 62.500
0.130 0.005
0.256
ความเข้มข้น 31.125
0.073 0.002
0.142
ความเข้มข้น 15.560
0.046 0.002
0.088
ความเข้มข้น 7.780
0.026 0.002
0.048
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ความเข้ มข้ นของสารสกัดไหมข้ าวโพด (GAE)

ความเข้ มข้ นของสารสกัดไหมข้ าวโพด (GAE)
0.35

0.256

0.3
0.25
0.142

0.2

0.088

0.15

0.048

0.1
0.05
0
62.5

31.125

15.56

7.78

ความเข้ มข้ น (µg/ml)

ภาพที่ 2 แสดงความเข้มข้นของสารสกัดไหมข้าวโพด (GAE)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า สารสกั ด จากไหมข้ า วโพดมี % inhibition เท่ า กั บ 76.984% และมี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมเมื่อเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลิกที่ความเข้มข้น 62.50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มี
ค่าความเข้มข้นเท่ากับ 0.256 มิลลิกรัมต่อกรดแกลิก จากผลการทดลองของสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
ตัวอย่าง พบว่า สารสกัดจากไหมข้าวโพด มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 76.984 ± 0.267 และเมื่อนามา
ทดสอบหาสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่า มีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 0.130 ± 0.005 GAE ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัย
ของ อรุณทิพย์ เหมะธุลิน และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าว
เหนียวสีม่วงที่เก็บเกี่ยวในระยะรับประทานฝักสด พบว่า ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดสูงสุด โดยเมล็ด แกนฝัก
ไหม และเปลือกหุ้มฝักมีปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดอยู่ในช่วง 30.73-106.21, 138.93-266.51, 64.12-572.10
และ 2.38-97.94 มิลลิกรัมของ cyanidine-3-glucoside ต่อตัวอย่างสด 100 กรัม ตามลาดับและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทัตดาว ภาษีผล และคณะ (2561) ได้ศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของ
สารสกัดจากไหมข้าวโพดสองสี โดยพบว่า ไหมข้าวโพดสองสีทั้ง 2 ชนิด อาจมีฤทธิ์ทางชีวภาพ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ต้านแบคทีเรีย ไวรัส และต้านอนมุลูอสิระ เช่นเดียวกับไหมข้าวโพดชนิดอื่น ๆ (สกุลกานต์ สิมลา และคณะ, 2557)
เมื่อไหมมีอายุมากขึ้นมีการสะสมของรงควัตถุที่มีสีเข้ม คือ สีม่วง สีแดง และสีดา ที่เป็นรงควัตถุในกลุ่มของแอนโทไซ
ยานินมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลทางโภชนาการ
2. สามารถนาไปทาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ปลูกในภูมิประเทศต่างกันเพื่อสามารถนามาเปรียบเทียบปริมาณสารต่างๆ
2. ควรศึกษาตัวทาละลายอื่นๆ
3. ควรศึกษาส่วนประกอบอื่นๆทีอ่ ยู่ในข้าวโพด เช่น วิตามินเอ วิตามินซี เป็นต้น
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การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
Development Innovative Machines for Waste Transformation to Recycle Waste
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อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะ
ทั่วไป เป็นขยะรีไซเคิล 2) หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล 3) ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีพื้นที่วิจัยคือ
จังหวัดกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรกลุ่มธนาคารขยะในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 20 ท่าน ใช้
วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 1) รูปแบบที่เหมาะสมกับการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิลคือ รูปแบบที่ 2 มากกว่ารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 โดยสามารถใช้ได้
ทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทางาน
ของนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิลพบว่า นวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิลสามารถทางาน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และสามารถทางานได้เร็วกว่าแรงงานคน 2 เท่า
3) ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.65) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.= 0.46)
คาสาคัญ: การพัฒนา / ขยะทั่วไป / ขยะรีไซเคิล / ถ้วยน้าดืม่ พลาสติกใส / นวัตกรรมแปรรูปขยะทัว่ ไปเป็นขยะรี /
ไซเคิล
Abstract
The purpose of this research 1) A study of possibility for design and development innovative
machines for waste transformation to recycle waste. 2) The performance Testing of development innovative
machines for waste transformation to recycle waste. 3) The measurement of user for development innovative
machines for waste transformation to recycle waste. The population consisted of 20 persons working in The
waste bank group. The instrument used for data collection was an open-ended questionnaire. The data was
analyzed for mean and standard deviation.
The results:
1) The interested for design and professional development innovative machines for
waste transformation to recycle waste was the second format and
2) The performance Testing of development innovative machines for waste transformation to
recycle waste. It can work 2x fasten and it can work both Alternating (AC) and direct current (DC) systems types.
3) The satisfaction on development innovative machines for waste transformation to
recycle waste was at a highest level mean = 4.65, S.D.= 0.46
Keywords: development / waste / recycle waste / plastic cup / innovative machines for waste
transformation to recycle waste
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาสาคัญที่ประเทศไทยกาลังเผชิญ นับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ และการเปลี่ยนพฤติ กรรมในการอุ ปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่ งปั จจุ บั นสถานการณ์ขยะในปี 2559
มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนถึง 27.06 ล้านตัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยทีไ่ ด้รับการกาจัดอย่างถูกต้องเพียง 9.57 ล้านตัน
สาหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ สามารถคัดแยก เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตัน ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินการภายใต้กรอบแนวทางที่สาคัญได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย นโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน จากการสัมภาษณ์
นางน้อย เขียนน้อย ตาแหน่งประธานธนาคารขยะตาบลแม่ลาด ซึ่งเป็นองค์กรชุมชน ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ลาดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นชุมชน มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรูก้ ับชุมชุน
อีกทั้งการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้เกิดรายได้ควบคู่การสร้างจิตสานึกต่อการรักษ์
บ้ า นเกิ ด ของคนในชุ ม ชน การร่ ว มกั น จั ด การขยะมู ล ฝอยภายในครั ว เรื อ นและชุ ม ชน การบริ ห ารจั ด การขยะ
แบบคัดแยกจากต้นทาง และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี ซึ่งในการดาเนินงานของกลุ่ม พบว่า มีการ
นาขยะมาพักที่ธนาคารขยะเพื่อรอการคัดแยกตามประเภท เมื่อทาการคัดแยกให้เป็นระบบและถูกวิธี จึงทาให้ขยะ
รีไซเคิล มีมูลค่า เช่น การแยกฝา การแกะฉลากสินค้า และการตัดปากแก้วน้าพลาสติกที่ถูกซีล เป็นต้น จากการ
สัมภาษณ์นายโยธิน ลือเนตร์ ตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการธนาคารขยะ ทาหน้าเกี่ยวกับการรับซื้อ -ขายขยะมูลฝอยใน
ชุมชนให้กับธนาคารขยะ ตาบลแม่ลาด พบว่า ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตาบลแม่ลาดมีจานวนมากขึ้น ในการจัดซื้อ
ขยะจะมีแก้วน้าพลาสติกรวมอยู่ด้วย ซึ่งแก้วน้าพลาสติกที่ทาการซีลฝาแก้ว จะไม่สามารถขายได้ หากต้องการขายแก้ว
น้าดังกล่าวจะต้องทาการตัดปากแก้วน้าทิ้ง จึงจะสามารถขายได้ เนื่องจากถูกจาแนกจากขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดออกแบบและพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็น
ขยะรีไซเคิล โดยนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมการทางานของนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของขยะทั่วไป และแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไป เป็นขยะรีไซเคิล
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ข้อมูลการแปรรูปขยะทั่วไป

นวัตกรรมการแปรรูปขยะ
ทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
- รูปแบบในการสร้าง
การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะทั่วไป

ทฤษฎีแนวคิดการสร้างนวัตกรรม
การแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล

ขยะรีไซเคิล

ธนาคารขยะรวบรวม

นาขายให้กับ
ผู้ประกอบการรีไซเคิล

เศษวัสดุทไี่ ม่สามารถขายได้

แปรรูป

ขยะทั่วไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ที่มา ปรีชาภรณ์ ขันบุรี, 2560

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของกลุ่มธนาคารขยะ ตาบลแม่ลาด จานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คณะผู้วิจัย ได้จัด ทาเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ที่ จานวน 2 ชนิด โดยสอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์
ของการวิจัย ดังนี้
1) แบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับรู ปแบบของนวัต กรรมแปรรู ป ขยะทั่วไปเป็น ขยะรีไซเคิ ล
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้า งของซึ่ งสอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์ การวิจัย ข้อ ที่ 1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการออกแบบและพั ฒ นานวั ตกรรมแปรรูป ขยะทั่ ว ไปเป็ น ขยะรี ไ ซเคิ ล ลัก ษณะเป็น แบบสัม ภาษณ์แ บบมี
โครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบของนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรี
ไซเคิล มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นปลายเปิด
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
โดยลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที ่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านคุณภาพของนวัตกรรม 2) ด้านการทางาน 3) ด้านการใช้งาน
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
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1. คณะผู้วิจัยจัดทาหนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบของนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
และประสานงานเพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
2. คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบของนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
3. คณะผู้วิจัยจัดทาสรุปเนื้อหาสัมภาษณ์ เพื่อจัดทาหนังยืนยันเนื้อหาการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
4. คณะผู้วิจัยได้ประสานงานและสารวจพื้นที่ธนาคารขยะตาบลแม่ลาด อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
เบื้องต้น เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. คณะผู้วิจัยได้ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของแบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และวิธีการรวบรวมเก็บ
ข้อมูลโดยฝึกการตั้งคาถามตามประเด็นในแบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยเข้าใจในประเด็นคาถามไป
ในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้องชัดเจน ในการถามผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ใช้งานนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
6. คณะผู้วิจัยได้ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน
ออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากขึ้น ในการอธิบายการทางานของนวัตกรรม
แปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
7. คณะผู้วิจัยช่วยกันทาการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบแบบสัมภาษณ์ แบบ
ประเมิน และทาการตรวจนับแบบประเมินตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งเมื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล จาก
เครื่องมือวิจัย 2 เครื่องมือคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ในส่วนของแบบสัมภาษณ์ โดยคณะผู้ วิจัยจัดทาสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และจัดทาหนังสือยืนยันผลการ
สัมภาษณ์ และหนังสือยินยอมเขียนงานวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ในส่วนแบบประเมินความพึง
พอใจ คณะผู้วิจัยนาข้อมูลมาแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาตอบ แต่ละข้อ ด้วยการ
ลงรหัสคาตอบในแต่ละข้อ ให้เป็นตัวเลขประจาแบบประเมินทั้งหมด แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
ลาดับขั้นตอนการวิจัย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขยะในเขตพื้นที่ตาบลแม่ลาด จังหวัด
กาแพงเพชร
1) ศึกษา เอกสาร ตารา งานวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) ลงพื้นที่โดยการสัมภาษณ์เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง และจากบุคลากรของธนาคาร
ขยะในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบนวัตกรรมแปรรูป ขยะทั่ วไปเป็ นขยะรีไ ซเคิ ล
มีลาดับขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษา เอกสาร ตารา งานวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้วิจัยทาการออกแบบนวัตกรรม จานวน 3 รูปแบบ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงแก้ไขและ
เลือกรูปแบบเพียง 1 รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบที่ 2 โดยพิจารณาตามประเด็นคาถามดังนี้
รูปแบบของหน้าที่การใช้งานที่เหมาะสม รูปแบบของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รูปแบบความสอดคล้องของการ
ผลิต และรูปแบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นพัฒนานวัตกรรม
1) ศึกษาเอกสาร ข้อมูล และรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิลที่
ผู้เชี่ยวชาญได้ทาการเลือกรูปแบบที่เหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญได้ทาการเลือกรูปแบบที่ 2
2) จัดเตรียมเครือ่ งมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
3) ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล โดยนวัตกรรมมีขนาด 20 x 30 ซม.
สามารถใช้งานได้ทั้งแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบคือ แรงดันไฟฟ้ากระแสตง 12 โวลต์ดีซี และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220
โวลต์ อีกทั้งยังสะดวกต่อเคลื่อนย้ายในการใช้งาน
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ลักษณะถ้วยน้าดื่มพลาสติกใส

นาถ้วยน้าดื่มพลาสติกใส่ในแบบรองรับ

หยิบชิ้นงานออกจากแบบ

การทดสอบประสิทธิภาพ

ปริมาณขยะที่นาไปใช้ทดสอบ

กดใบมีดเพื่อตัดขอบปากแก้ว

ชิ้นงานที่ได้

นวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล

ภาพที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล (ต่อ)
(ที่มา: ปรีชาภรณ์ ขันบุรี, 2560)
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ขั้นตอนที่ 4 ขั้นทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
1) จัดเตรียมนวัตกรรมให้พร้อมสาหรับการทดสอบประสิทธิภาพการทางาน
2) ผู้วิจัยทาการบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไป
เป็นขยะรีไซเคิล
ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาความพึ งพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
มีลาดับขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษา เอกสาร ตารา งานวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) ดาเนินการร่างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
3) ทาหนังสือทาบทามผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ที่มีคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบเครื่องมือให้มี
ความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรงเพื่อหาค่า (IOC) ระดับความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 1.00
4) ตรวจสอบคุณภาพด้านต่าง ๆ เช่น ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ด้านภาษา เป็นต้น
5) รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน (ชุดเดียวกัน) จากนั้นนาข้อคาถามมาปรับปรุงแก้ไข ให้
สมบูรณ์ ก่อนนาไปทดลองใช้กับผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อไป
6) การนาแบบทดสอบจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์โดยแยกประเด็นออกเป็น 3 ตอน
7) ให้สถานประกอบการทั้งหมดตามจานวนที่นักศึกษาออกฝึกงาน ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
8) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง แล้วนามาทาการวิเคราะห์ ทางสถิติต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็น
ขยะทั่วไป สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 ท่าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เลือก
รูปแบบที่ 2 จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เมื่อพิจารณารายประเด็น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
1) รูปแบบของหน้าที่การใช้งานที่เหมาะสม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเลือกรูปแบบที่ 2 เนื่องจากมีรูปแบบ
การตัดในแนวนอน ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน มากกว่ารูปแบบที่ 1 และ 3
2) รูปแบบของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเลือกรูปแบบที่ 2 เนื่องจากวัสดุที่ใช้
สาหรับตัดคือ ใบคัตเตอร์ไม่เกิดเศษวัสดุที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน และโครงสร้างทาจากเหล็กมีความเหมาะสม
3) รูปแบบความสอดคล้องของการผลิต พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเลือกรูปแบบที่ 2 เนื่องจากในการผลิตมี
ความสอดคล้องกับความต้องการตัดชิ้นงาน และการสะดวกต่อการดูแลรักษามากกว่ารูปแบบที่ 1 และ 3
4) รูปแบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน พบว่า รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3
มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน แต่รูปแบบที่ 2 ไม่ทาให้มีเศษวัสดุระหว่างปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ใช้งานได้
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ภาพที่ 3 นวัตกรรมแปรรูปขยะทัว่ ไปเป็นขยะรีไซเคิล
(ที่มา: ปรีชาภรณ์ ขันบุรี, 2560)
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นขยะทั่วไป มีผลบันทึกการ
ทดสอบ ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ตัดปากแก้วน้าพลาสติก
แรงงานคน (200 ใบ)
ครั้งที่
ระยะเวลา
1
1 ชั่วโมง 36 นาที
2
1 ชั่วโมง 33 นาที
3
1 ชั่วโมง 24 นาที
4
1 ชั่วโมง 27 นาที
5
1 ชั่วโมง 32 นาที
6
1 ชั่วโมง 18 นาที
7
1 ชั่วโมง 23 นาที
8
1 ชั่วโมง 25 นาที
9
1 ชั่วโมง 37 นาที
10
1 ชั่วโมง 45 นาที
ที่มา: ปรีชาภรณ์ ขันบุรี (2560)

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นวัตกรรม (200 ใบ)
ระยะเวลา
28.18 นาที
28.14 นาที
28.20 นาที
28.22 นาที
28.23 นาที
28.24 นาที
28.25 นาที
28.14 นาที
28.13 นาที
28.16 นาที

* หมายเหตุ ถ้วยน้าดื่มพลาสติกใสที่ใช้ทดสอบ จานวน 200 ใบ เป็นจานวนที่ผู้ใช้งานต้องการตัด
ชิ้นงานใน 1 ครั้ง
จากตารางที่ 1 พบว่า ระยะเวลาในการตัดชิ้นงานด้วยนวัตกรรมมีความรวดเร็วกว่าแรงงานคน เป็น
2 เท่า และมีขนาดสม่าเสมอทุกชิ้น
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ อนวัตกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นขยะทั่วไป
ประกอบด้วย 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 2 จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
2
18
20

คิดเป็นร้อยละ
10
90
100

ตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมา
คือเป็นเพศชายจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9
ตารางที่ 3 จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
26 – 60 ปี
มากว่า 60 ปี
รวม

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

9
11
20

45
55
100

ตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 คน จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55
รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 25 -60 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 น้อยที่สุดคือ ต่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 5
2) ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นขยะทั่วไป
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรี
ไซเคิล (รวมทุกด้าน)
รายด้านการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
x
1

ด้านคุณภาพของนวัตกรรม

2

ด้านการทางาน

3

ด้านการใช้งาน
รวม

4.62

0.45

พอใจมากที่สุด

4.66

0.47

พอใจมากที่สุด

4.68

0.46

พอใจมากที่สุด

4.65

0.46

พอใจมากที่สุด

ตารางที่ 4 พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านที่ มี ต่ อ นวั ต กรรมแปรรู ป ขยะทั่ ว ไปเป็ น ขยะรี ไ ซเคิ ล
(รวมทุกด้าน) โดยรวมอยู่ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.65, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.68, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ด้านการ
ท างาน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( x = 4.66, S.D. = 0.47) น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นคุ ณ ภาพของนวั ตกรรม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ากับ
( x = 4.62, S.D. = 0.45) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรี
ไซเคิล (ด้านคุณภาพของนวัตกรรม)
ข้อที่
รายการประเมิน
x S.D. ระดับความพึงพอใจ
1.1

วัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับการใช้งาน

1.2

การจัดวางตาแหน่งของวัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับการใช้งาน

1.3

ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน

1.4

ความแข็งแรงในการใช้งาน

1.5

ปลอดภัยสาหรับผู้ใช้งาน
รวม

4.30

0.47

พอใจมาก

4.50

0.51

พอใจมาก

4.70

0.47

พอใจมากที่สุด

4.75

0.44

พอใจมากที่สุด

4.85 0.37
4.62 0.45

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

ตารางที่ 5 พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านที่ มี ต่ อ นวั ต กรรมแปรรู ป ขยะทั่ ว ไปเป็ น ขยะรี ไ ซเคิ ล
(ด้ า นคุ ณ ภาพของนวั ต กรรม) โดยรวมอยู่ ร ะดั บ พึ ง พอใจมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( x = 4.62, S.D.= 0.45)
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคื อ ปลอดภัยสาหรับผู้ใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.85, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ความแข็งแรงในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.75, S.D.
= 0.44) รองลงมาคือ ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 4.70, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ การจัด
วางตาแหน่งของวัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.50, S.D. = 0.51) น้อยที่สุดคือ
วัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.30, S.D. = 0.47)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไป
เป็นขยะรีไซเคิล (ด้านการทางาน)
ข้อที่
รายการประเมิน
x S.D. ระดับความพึงพอใจ
2.1
ความถูกต้องและแม่นยาในการตัด
4.55 0.51
พอใจมากที่สุด
2.2
ความต่อเนื่องในการใช้งาน
4.55 0.51
พอใจมากที่สุด
2.3
ความทนต่อการใช้งาน
4.80 0.41
พอใจมากที่สุด
2.4
ปลอดภัยสาหรับผู้ใช้งาน
4.70 0.47
พอใจมากที่สุด
2.5
การทางานเหมาะสมกับการนาไปใช้งานจริง
4.70 0.47
พอใจมากที่สุด
รวม
4.66 0.47
พอใจมากที่สุด
ตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล (ด้านการ
ทางาน) โดยรวมอยู่ระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.66, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความทนต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.80, S.D.= 0.41)
รองลงมาคือ ปลอดภัยสาหรับผู้ใช้งาน และการทางานเหมาะสมกับการนาไปใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.70,
S.D.= 0.47) น้อยที่สุดคือ ความถูกต้องและแม่นยาในการตัดปากแก้วและความต่อเนื่องในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x = 4.55, S.D.= 0.51)
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไป
เป็นขยะรีไซเคิล (ด้านการใช้งาน)
ข้อที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ประสิทธิภาพ
ความง่ายในการเปิดและปิดการทางาน
ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
ความสะดวกในการทาความสะอาด และบารุงรักษา
ความสะดวกสบายต่อการนาไปใช้งานจริง
ประหยัดเวลา และทดแทนแรงงานคน
รวม

x

4.55
4.75
4.80
4.55
4.75

S.D.
0.51
0.44
0.41
0.51
0.44

4.68

0.46

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

ตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล (ด้านการ
ใช้งาน) โดยรวมอยู่ระดับ พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.68, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะดวกในการ ทาความสะอาด และบารุงรักษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (
x = 4.80, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และประหยัดเวลา และทดแทนแรงงานคน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.75, S.D. =0.44) น้อยที่สุดคือ ความง่ายในการเปิดและปิดการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.55,
S.D. =0.51) และ ความสะดวกสบายต่อการนาไปใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.55, S.D. =0.44)
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพั ฒนา
นวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล พบว่า รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมกับการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม มากกว่ารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็น
ขยะรีไซเคิล พบว่า นวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิลใช้เวลาในการตัดชิ้นงานเร็วกว่าแรงงานคน 2 เท่า
และสามารถใช้แรงดันไฟฟ้า 2 ระบบคือ ทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ดีซี ซึ่งสามารถใช้งานได้นาน 2 ชั่วโมง
และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมแปรรูป
ขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล จานวน 20 คน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งานโดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณภาพของนวัตกรรมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ด้านการทางานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ด้านการใช้งานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.46
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรศึกษาโครงสร้างและหลักการทางานของวัสดุอุปกรณ์ของนวัตกรรมก่อนการใช้งาน
2. ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มาทดแทน เมื่อต้องเปลี่ยนที่สามารถนามาช่วยลดต้นทุนการผลิต
3. ควรทาการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการใช้งานและนามาปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนานวัตกรรมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและคานึงถึง
ความสะดวกต่อการดูแลรักษา
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การพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
Development of a declaration shells machine of Ban Mae Nare moo 5, Na Bor
Kham Amphoe Mueang Kamphaengphet
อานนท์ วงษ์มณี1
Arnon Wongmanee1
1อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือก
หอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมูท่ ี่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่
มีต่อใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มบ้านแม่นารี หมูท่ ี่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร ที่ประกอบอาชีพฉลุลายเปลือกหอยกาบจานวน 10 คน เครื่องมือที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
แบบสอบถามประสิทธิภาพการใช้งานและความพึงพอใจต่อการทางานวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า เฉลีย่ ร้อยละ และ
ความถี่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ผลจากการวิจัยพบว่า
เครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
สามารถฉลุลายเปลือกหอยกาบได้เร็วกว่าแรงงานคนมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ได้ปริมาณชิ้นงานเพิ่มขึ้น เปลือกหอยที่
ผ่านการฉลุลายมีคณ
ุ ภาพที่ดี ช่วยลดการแตกของเปลือกหอยกาบที่เกิดจากกระบวนการฉลุลาย ช่วยส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทางาน อยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลีย่ ( X ) เท่ากับ 4.80
คาสาคัญ: การพัฒนา/เครื่องฉลุลาย/เปลือกหอยกาบ
Abstract
The research aims to 1) to determine the efficiency of the development of a declaration
shells machine of Ban Mae Nari, Mu 5, Tambon Na Bo Kham, Amphoe Mueang, Kamphaengphet
2) To study the satisfaction of using clay shells from Ban Mae Naree Mu 5, Tambon Na Bo Kham,
Amphoe Mueang, Kamphaengphet .The sample of this research was Ban Maeram Village, Moo 5,
Tambon Na Bo Kham, Amphoe Mueang, Kamphaengphet Province The 10 shells used in this
research were used in this research. The performance and satisfaction questionnaire was used to
analyze data by means of percentage mean and standard deviation. using software package to
analyze data. The results of the research.
Development of a declaration shells machine of Ban Mae Nari, Mu 5, Tambon Na Bo
Kham, Amphoe Mueang, Kamphaengphet were able to shade the clay shells 50% faster than the
labor force. The quality of the shell is good. Reduces cracking of the clam shell caused by the
laminate process. help increase revenue for the community. overall satisfaction with the a
declaration shells machine was satisfactory. (4.80) level.
Keywords: development /declaration /shells machine
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในอดี ตจนถึ งปั จจุ บั น คนไทยอยู่ กั บ ศิ ลปกรรมเพื่ อ ประดับ ตกแต่ งความสวยงามของอาคารที่ เรียกว่ า
สถาปัตยกรรมไทย เป็นการยกย่องเชิดชูศาสนา วรรณคดี และ ช่างเขียนจิตรกรรมนี้จะเพิ่มความสาคัญและความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมนั้ น ๆ ยิ่ งขึ้น และลวดลายเครื่องมุก การประดับ มุก เป็ น งานประณี ตศิ ลป์ ที่ เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 ลวดลายไทยที่ติดบนเปลือกหอยกาบ
ในการตกแต่งวัสดุให้สวยงามของคนไทยมาแต่โบราณ โดยใช้เปลือกหอยมุก ซึ่งมีทั้งหอยมุกทะเล และหอยมุกน้าจืด
นามาฉลุเป็นลวดลายชิ้นเล็ก ๆ ประดับลงไปบนภาชนะ บานประตู หน้าต่าง ตู้ ฯลฯ โดยใช้รักสีดา เป็นตัวเชื่อมให้
ชิ้นมุก เกาะติดฝังลงไปกับภาชนะ หรือวัสดุ สีขาวแกมชมพูและความแวววาวของหอยมุก จะตัดกับสีดาของรัก ทา
ให้ภาชนะ เครื่องใช้ หรือวัตถุชิ้นนั้น ๆ สวยงามมาก ภาชนะที่นิยมประดับมุก ได้แก่ พาน กล่อง หีบ เครื่องใช้
สาหรับพระสงฆ์ ถาด ฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
เกี่ยวข้องกับการทาสถาปัตยกรรมของประเทศไทย การประดับไม้จากเปลือกหอย ติดตามประตู หน้าต่างตมสถานที่
ทางพระพุทธศาสนา โดยการฉลุลายเปลือกหอยกาบเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีลายไทยหรือลายกระหนกอยู่ในนั้นด้วย
และผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ยังสร้างรายได้ให้กลับกลุ่มชุมชนเล็กๆให้มีอาชีพและรายได้เข้าสู่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง จากการ
สัมภาษณ์ปัญหาการฉลุลายของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร นายสุทธิธน
พงษ์ คะชาชัย ซึ่งเป็นผู้นาและผู้เชีย่ วชาญของกลุ่มบ้านอยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร พบว่า เกิดผลเสียด้านเวลาในการฉลุลายเปลือกหอยกาบมีความช้า ผลผลิตต่อวันได้น้อยไม่ทันต่อความ
ต้องการจึงทาให้การส่งชิ้นงานไม่ทันต่อการสั่งซื้อตามวันเวลาที่กาหนด
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ เพื่อให้ตรงต่อตามความ
ต้องการได้ปริมาณชิ้นงานเพิ่มขึ้น ประหยัดเวลา เปลือกหอยที่ผ่านการฉลุลายมีคุณภาพที่ดี ช่ว ยลดการแตกของ
เปลือกหอยกาบที่เกิดจากกระบวนการฉลุลายทันต่อการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายและลดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต
ช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5
ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5
ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มบ้านแม่นารีฉลุลายเปลือกหอยกาบหมู่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ความพึงพอใจที่มีต่อใช้งานฉลุลายเปลือกหอยกาบ
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ศึกษาปัญหาและความต้องการ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉลุ
ลายเปลือกหอยกาบ

หาประสิทธิภาพการทางาน
ใช้งานสร้างรายได้

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการวิจัยการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุม่ บ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ตาบล นาบ่อ
คา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ ของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่
5 ตาบล นาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 หาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ ของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5
ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ ของกลุ่มบ้านแม่นารี
หมู่ที่ 5 ตาบล นาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
แหล่งข้อมูล ได้แก่
กลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ตาบล นาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยผู้วิจัยได้จาแนกการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยดังนี้
ขั้นตอนย่อยที่ 1 การพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ตาบล นาบ่อ
คา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัยได้ลาดับขั้นตอนการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ ดังนี้
1. จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ ผู้วิจัยได้กาหนด
วัสดุ- อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาโดยเน้นหลักการทางานของชิ้นส่วนต่างๆ อย่างง่าย เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
ราคาประหยัด ราคาไม่แพงและผู้สนใจสามารถพัฒ นาขึ้นได้ เองโดยไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ รวมทั้ง
พยายามใช้วัสดุที่สามารถหาง่ายหรือผลิตในประเทศ และหาได้ในท้องถิ่น
2. ออกแบบพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ จานวน 3 รูปแบบและให้ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุง
แก้ไขและเลือกเพียง 1 รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญได้เลือกรูปแบบที่ 3 ซึง่ พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และความ
สะดวกต่อการใช้งาน
3. ดาเนินการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบโดยเริ่มจากการวัดขนาดและตัดเหล็กเพื่อ
ทาโครงสร้างโดยมีขนาด 40X40 เซนติเมตร และยึดขาตั้งโดยมีความสูง 30 เซนติเมตร พร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อน
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ภาพที่ 2 แสดงเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ
ขั้นตอนย่อยที่ 2 การหาประสิทธิภาพเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5
ตาบล นาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีลาดับดังนี้
1. นาหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร ไปพบชาวบ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
จานวนหมู่ละ 15 คน เพื่อทดลองลองประสิทธิภาพการทางานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ
2. ติดตั้งและตรวจสอบการต่อสายเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบให้ถูกต้องและเปิดเครื่อง
3. บันทึกผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบผู้วิจยั ได้
กาหนดรูปแบบบันทึกผลการหาประสิทธิภาพ การใช้งานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบโดยเลือกใช้ลวดลาย
เดียวกันคือลายกระหนกผลที่ได้ดังนี้
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ

(ก) เครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ

(ค) เตรียมเปลือกหอยกาบ

(ข) การใช้แรงงานคนฉลุลายเปลือกหอยกาบ

(ง) ตกแต่งเปลือกหอยกาบ
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(ฉ) ติดลายไทยเปลือกหอยกาบ
(ช) ลายเปลือกหอยกาบทีผ่ ่านการฉลุลาย
ภาพที่ 3 แสดงการหาประสิทธิภาพการทางานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบที่พัฒนากับแบบเดิม
ครั้งที่
การใช้เครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ
การใช้แรงงานคนฉลุลายเปลือกหอยกาบ
ชิ้น/วัน
ชิ้น/วัน
1
35
29
2
38
27
3
42
27
4
44
28
5
46
28
จากตารางที่1 ผลการการหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบจะมีความรวดเร็ว
กว่ า แบบเดิ ม หรื อ ใช้ แ รงงานคนมาก สามารถปรั บ ความเร็ ว รอบของใบเลื่ อ ยในการฉลุ เปลื อ กหอยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความแม่นยา ลดปริมาณการแตกหักของเปลือกหอยเฉลี่ยมีความเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 50
เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนที่ 2 หาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ ของกลุม่ บ้านแม่นารี หมู่ที่ 5
ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัยได้ดาเนินการความพึงพอใจการใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบด้วยแบบสอบถามดังนี้
1. การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานผู้ใช้เครือ่ งฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุม่
บ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลหลังจากการใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบด้วย
ตนเอง
แหล่งข้อมูล ได้แก่
กลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 15 คน (เลือก
แบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือนาเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามแล้วนามาปรับปรุงปรุงแก้แล้วจึงนามาใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานเครื่องฉลุ
ลายเปลือกหอยกาบจานวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยกาหนด
เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกคาตอบ
ตอนที่ 2 หาความพึงพอใจการใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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1. นาหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ไป
พบ
ชาวบ้านกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 15 คน จากการทดลอง
ใช้งาน
2. นาแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วนกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกคาตอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจ้งความถี่และหาค่าร้อยละแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 การความพึงพอใจการใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานดังนี้ดังนี้ (สานักงานสถิติแห่งชาติและสานักงาน
ก.พ.ร., 2551, หน้า 8)
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.52 - 3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.
(2543)
0.00 - 1.99 หมายถึง มีการกระจายน้อย ความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก
2.00 - 2.99 หมายถึง มีการกระจายปานกลาง ความคิดเห็นสอดคล้องกันปานกลาง
3.00 - 3.99 หมายถึง มีการกระจายมาก ความคิดเห็นสอดคล้องกันน้อย
4.00 - 5.00 หมายถึง มีการกระจายมากทีส่ ุด ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ใช้สตู รการหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการคานวณหาค่าทางสถิติ จากการแจก
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อประสิทธิภาพการทางานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่5
ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 15 ชุดผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการทางานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ
ค่า
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน การแปลค่า/
ลาดับที่
ประสิทธิภาพการทางาน
̅ ) มาตรฐาน ระดับความพึง
(×
(SD)
พอใจ
1
ด้านความแม่นยาในการฉลุลาย
4.83
0.16
มากที่สุด
2
ด้านวัสดุมีความคงทน
4.70
0.14
มากที่สุด
3
ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
4.66
0.17
มากที่สุด
4
ด้านการทางานมีความรวดเร็ว
4.88
0.12
มากที่สุด
5
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
4.84
0.17
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.80
0.15
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน
̅=
15 คน มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทางานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (×
4.80) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการทางานมีความรวดเร็วมี
̅ = 4.88) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.12) รองลงมา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย มีค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (×
̅ = 4.84) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.17) และด้านความแม่นยาในการฉลุลายค่าเฉลี่ย (×
̅ = 4.83)
สูงสุด (×
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.16)
สรุปผลการวิจัย
ผลจาการวิจัยจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1)เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของ
กลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีความรวดเร็วกว่าแบบเดิมหรือใช้
แรงงานคนมาก สามารถปรับความเร็วรอบของใบเลื่อยในการฉลุเปลือกหอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
แม่นยา ลดปริมาณการแตกหักของเปลือกหอยเฉลี่ยมีความเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 50 เปอร์เซ็น ต์ ดังตาราง
สรุปผล
ครั้งที่

การใช้เครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ
การใช้แรงงานคนฉลุลายเปลือกหอยกาบ
ชิ้น/วัน
ชิ้น/วัน
1
35
29
2
38
27
3
42
27
4
44
28
5
46
28
ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ
ของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
̅ = 4.80) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.15) มีการทางานมีความรวดเร็ว
การทางานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (×
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย มีความแม่นยาในการฉลุลาย
อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี
หมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีความรวดเร็วกว่าแบบเดิมหรือใช้แรงงานคนมาก
สามารถปรับความเร็วรอบของใบเลื่อยในการฉลุเปลือกหอยได้อ ย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยา ลดปริมาณ
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การแตกหักของเปลือกหอยเฉลี่ยมีความเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 50 เปอร์เซ็นต์ มีเหมาะสมกับการใช้งาน ลักษณะ
รูปร่างเหมาะสมกับการใช้งาน ขนาดของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบเหมาะสมกับพื้นที่ในการใช้งาน โครงสร้างมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน มีความแข็งแรงทนทานเมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ (2546)
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของ
กลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
̅ = 4.80) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.15) มีการทางานมีความรวดเร็ว
ทางานโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ (×
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย มีความแม่นยาในการฉลุลาย พิจารณาความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วข้องพบว่ามี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของอายุวัฒน์ สว่างผล (2554).กล่าวถึงความสาคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องอาศัยการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและวิธีที่เหมาะสมผ่านสื่อต่าง
ๆ เผยแพร่ไปสู่ประชาชน เพื่อกระตุ้น ให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นและสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั ไปปฏิบตั ิได้
จริง เพื่อจะได้ประยุกต์เอาวิธีการและสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ถ่ายทอดความรู้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรศึกษารูปแบบด้านต่างๆ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้ นเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒ นาเครื่องฉลุลาย
เปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. ควรมีการศึกษาวัสดุอื่นที่สามารถนามาใช้ทดแทนกันได้เพื่อลดราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ต่าลง
3. ควรสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ตาบล
นาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรอย่างเป็นระยะๆ เพื่อติดตามประเมินผล และนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรพัฒนาต้นแบบของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ตาบลนาบ่อคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรให้มีโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปรับ
ความเร็วรอบของใบเลื่อยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการแตกหักของเปลือกหอยกาบ
เอกสารอ้างอิง
ความพึงพอใจหรือความพอใจ.[2550]. เข้าถึงได้จาก http://www.department.kru.ac.th/papd/
images/stories//l9.pd.(วันที่สืบค้น : 14 มกราคม 2559)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเปลือกหอย. (2554).เข้าถึงได้จาก http://www.rdi.ku.ac.th/kasetfair49/
Animal/a_01/a_01.htm (วันที่ค้นข้อมูล :5 มิถุนายน 2559)
ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิ ต.คาจากัดความของพัฒนาการ.(2551).เข้าถึงได้จาก http://www.vcharkarn.com (วันที่
สืบค้น : 14 มกราคม 2559)
บุญเรียง ขจรศิลป์. ความพึงพอใจหรือความพอใจ.(2550). เข้าถึงได้จาก http://www.department.kru.ac.th.(
วันที่ สืบค้น : 14 มกราคม 2559)
นวลน้อย บุญวงษ์. (2539).หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชา จันทร์เอม. พัฒนาการ หมายถึง.(2549). เข้าถึงได้จาก http://www.baanjomyut.com.
(วันที่สืบค้น : 14 มกราคม 2559)
บริบท ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร. (2554). เข้าถึงได้จาก
http://www.nabokham.go.th/index.php [ 2559 มกราคม 14]
ลายไทยเบื้องต้น (2557). เข้าถึงได้จากhttp://www.kamonnat55.wordpress.com/2012/06/27/
ลายไทยเบื้องต้น/(วันที่ค้นข้อมูล : 5 มิถุนายน 2559).

365

การพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
Development of water disaster alert set for community in Klong Lam District
Kamphaengphet
อานนท์ วงษ์มณี1
Arnon Wongmanee1
1อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้า 2) ศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัย
พิบัติทางน้า 3) พัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร มี
วิธีการดาเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบประสิทธิภาพ เก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรเกิดจากน้าฝนที่ตก
มาในปริมาณที่มาก ทาให้น้าในลาคลองสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าฝ่ายกักเก็บน้า ปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติเกิด
จากชุดแจ้งเตือนแบบเดิมมีความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ การพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชน
ในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้ แก่ ด้ านการท างาน มี ค วามรวดเร็ว ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ข องชุ ด การแจ้ งเตื อนภั ย พิ บั ติท างน้ ามี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด
รองลงมา ด้านความแม่นยาของระบบการแจ้งเตือนของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าและด้านแสดงผลการแจ้ง
เตือนที่ทันต่อเวลาก่อนเกิดภัยพิบัติ ด้านความพึงพอใจต่อชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าอยู่ในระดับ 4.78 มากที่สุด
คาสาคัญ: การพัฒนา/ชุดการแจ้งเตือน/ภัยพิบัติทางน้า
Abstract
The research aims to 1) study the problem of natural disaster.2) study the problem of
marine warning.3) develop the natural resource and environment management system in Muang
District, Kamphaeng Phet Province. The research was conducted in 4 steps, using questionnaires
and performance tests as well as data from 15 samples. The standard deviation was found.
The problem of water disaster for community in Khlong Lan District Kamphaengphet
Province is caused by rainfall that falls in large quantities. the water in the canal is higher,
especially in front of water storage the disaster notification issue is caused by a traditional
notification set that is delayed by an event. Development of water disaster notification kit for
community in Khlong Lan District. Khampangphet overall, it was at a high level. sort by the
highest average of the first 3, work. rapid coverage of all areas of the water disaster Alert Series
has the highest average, followed by the accuracy of the alert System, the water disaster Alert
Series, and the timely display of the alert. before the disaster satisfaction with the water disaster
alert kit is at the highest 4.78 level.
Keywords: development/notification set/water disaster
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการสื่อสารที่ไม่มีขีดกากัดซึ่งจะสังเกตได้
จากองค์กรทุกองค์กรได้นาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะภัยพิบัติฉับพลัน
และแผ่นดินถล่มของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นับว่ามีความถี่สูงและความรุนแรงสูง ซึ่งทาความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นับวันจะมีความถี่ และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการเกิดภัย
พิบัติน้าท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากอิทธิพลของฝนและปัจจัย
ทางกายภาพและชีวภาพอื่นๆ ในพื้นที่รองรับน้าไม่สามารถควบคุมและรองรับปริมาณน้าฝนที่ตกให้ระบายได้ทันตาม
ช่วงระยะเวลาที่ควรจะเป็นอาจจะเป็นเพราะปริมาณน้าฝนที่ตกมากจนเกินไปจากพายุหรือลมมรสุมพาดผ่านภัย
พิบัติน้าท่วมฉับพลันเป็นภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่หลีกเลียงไม่ได้ (ภัยพิบัติ, 2556)
จากการสัมภาษณ์พบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตเสี่ยงภัยที่มีพื้นที่ใกล้กับภูเขา เมื่อฝนตกในปริมาณมาก
น้าฝนก็จะไหลลงจากภูเขาสู่ลาคลองที่ผ่านหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบตอนล่ าง บ้านเรือน
ทรัพย์สินเสียหายหรือการเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ไม่สามารถที่หลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะลดความสูญเสียทางชีวิต
จากภัยธรรมชาติได้
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดการพัฒนาชุดแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าใช้รูปแบบตรวจวัดระดับ
น้า ส่งสัญญาณ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ในการแก้ปัญหาการสิ้นเปลืองแรงงานในการตรวจเช็คระดับน้า ในแม่น้า
ลาคลอง แสดงผลในรูปแบบหลอด แอล อี ดี ได้ 3 ระดับ เสียงการแจ้งเตือนผ่านทางหอกระจายเสียง มีความ
เที่ยงตรงในการแจ้งสัญญาณเตือนเพื่อระวังและป้องกัน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากน้าท่วมโดยฉับพลัน
ให้สามารถเตรียมการแก้ไขได้ทันการด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายด้วยการส่งข้อความแจ้ง
เตือน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลเฝ้าระวังก่อนการเกิดภัยพิบัติทางน้าได้ทัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. เพื่อศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
4. เพื่อศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
5. เพื่อพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
ชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
ชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการวิจัยการพัฒนาชุดแจ้งเตือนภัยพิบตั ิทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยมี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้าในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาความพึงพอใจการใช้ชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้าในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
แหล่งข้อมูล ได้แก่
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 50 คน (เลือก
แบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือเพื่อศึกษาปัญ หาการเกิดภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชรจานวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 โดย
กาหนดเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาของการเกิดภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขต
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรลักษณะเป็นแบบเลือกคาตอบ
ตอนที่ 2 ความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนาชุดการภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลอง
ลาน จังหวัดกาแพงเพชรลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. นาหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ไปพบ
ชาวบ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรจานวน 50 คนด้วย
ตนเองเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามปัญหา ความต้องการ
2. นาแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1. ข้อมูลสถานภาพของผู้แบบสอบถามความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนาชุดการภัยพิบัติทาง
น้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรเป็นแบบเลือกตอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจ้ง
ความถี่และหาค่าร้อยละแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2. ข้อมูลความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนาชุดการภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรด้านต่างๆ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
แหล่งข้อมูลได้แก่
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 50 คน (เลือก
แบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือ(แบบสอบถาม)เพื่อศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขต
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรจานวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยข้อที่ 2 ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขต
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ลักษณะเป็นแบบเลือกคาตอบ
ตอนที่ 2 ปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า เขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัยได้ลาดับขั้นตอนการพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า เขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ดังนี้
4. จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในกาพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
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5. ออกแบบพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าจานวน 3 รูปแบบและให้ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงแก้ไข
และ
เลือกเพียง 1 รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญได้เลือกรูปแบบที่ 3 ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และความสะดวกต่อ
การใช้งาน
6. ดาเนินการพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าโดยเริ่มจากการวัดขนาดและตัดเหล็กเพื่อทาพื้นขา
ตั้ง
ตู้รับส่งสัญญาณเตือนโดยมีขนาด 40X40 เซนติเมตร และยึดขาตั้งโดยมีความสูง 120 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งแผงโซ
ล่าเชลล์ตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้

ภาครับ

การติดตั้งภาครับ

ภาคส่ง

การติดตั้งภาคส่ง

ผู้ใช้งาน

แสดงสถานการณ์แจ้งเตือน โซน 1 (ปกติ) แสดงสถานการณ์แจ้งเตือน โซน 2 (ปกติ) แสดงสถานการณ์แจ้งเตือน โซน 3 (ปกติ)
ปกติ
ภาพที่ 1 แสดงการพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าเขตอาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
1. นาหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ไปพบ
ชาวบ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร จานวนหมู่ละ 15 คน
เพื่อทดลองลองประสิทธิภาพการทางานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบตั ิทางน้า
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2. ผู้วิจัยบันทึกผลการทดลองประสิทธิภาพการทางานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า ดังนี้
2.1 ติดตั้งและตรวจสอบการต่อสายสัญญาณของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
ให้ถูกต้อง
2.2 บันทึกผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบบันทึกผลการศึกษาประสิทธิภาพ การใช้งานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพการใช้งานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าที่พัฒนากับแบบเดิม
ทดลองครั้ง
ระดับน้า
การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าที่
ที่
(เมตร)
แบบเดิม (นาที)
ได้รับการพัฒนาแล้ว (นาที)
1
5
0
0.30+ออกหอกระจายข่าว
2
10
20*
1.00+ออกหอกระจายข่าว
3
12
0
1.30+ออกหอกระจายข่าว
* โดยการขี่รถมอเตอร์ไซด์แจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
สรุปผลการกาศึกษาประสิทธิภาพแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าจะมีความรวดเร็วกว่าแบบเดิมมากและมีความ
แม่นยา สามารถแจ้งเตือนได้ทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะผู้นาหมู่บ้าน ผู้ดูแลระบบน้าโดยจะมีการส่งข้อความเข้าระบบ
โทรศัพท์มือบอกระดับน้าที่จะก่อให้เกิดน้าท่วมก่อนล่วงหน้าและมีสัญญาณเสียงออกหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาความพึงพอใจการใช้ชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าเขตอาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
ผู้วิจัยได้ดาเนินการความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบตั ิทางน้าด้วยแบบสอบดังนี้
1. การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า ตาบลคลอง
น้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ดังนี้
แหล่งข้อมูล ได้แก่
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร จานวน หมู่ละ 15 คน
(เลือกแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าจานวน 1 ชุด
ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยกาหนดเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกคาตอบ
ตอนที่ 2 หาความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบตั ทิ างน้า ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2. นาหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ไป
พบ
ชาวบ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรจานวนจานวนหมู่ละ 15
คน จากการทดลองใช้งาน
2. นาแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วนกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนต่อไป
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ภาพที่ 2 แสดงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนในพื้นที่
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกคาตอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจ้งความถี่และหาค่าร้อยละแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 การความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบตั ิทางน้าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.52 - 3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานดังนี้
0.00 - 1.99 หมายถึง มีการกระจายน้อย ความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก
2.00 - 2.99 หมายถึง มีการกระจายปานกลาง ความคิดเห็นสอดคล้องกันปานกลาง
3.00 - 3.99 หมายถึง มีการกระจายมาก ความคิดเห็นสอดคล้องกันน้อย
4.00 - 5.00 หมายถึง มีการกระจายมากทีส่ ุด ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สตู รการหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. สูตรค่าร้อยละ = จานวนความถี่ของรายการ × 100
ความถี่ทั้งหมด
2. สูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า122)
∑×
สูตร 𝛍 =
𝑵
เมื่อ 𝛍 คือ คะแนนเฉลี่ย
∑ × คือ ผลรวมของคะแนน N จานวน
N คือ จานวนประชากร
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3. สูตรที่ใช้ในการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า122)
สูตร
เมื่อ

σ = √𝑁 ∑ 𝑥 2 − (∑ ×)2
𝑁(𝑁 − 1)
σ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
∑ × คือ คะแนนดิบของประชากร
∑x 2 คือ ผลรวมคะแนนดิบของประชากรแต่ละคน ยกกาลังทีละตัว

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการคานวณหาค่าทางสถิติผลที่ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขต
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
ค่า
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน การแปลค่า
ลาดับที่
ประสิทธิภาพการทางาน
̅ ) มาตรฐาน
(×
(SD)
ด้านความแม่ น ยาของระบบการแจ้งเตื อนของชุด การแจ้ ง
1
4.85
0.17
มากที่สุด
เตือนภัยพิบัติทางน้า
ด้านวัสดุมีความคงทนต่อสภาพอากาศที่ใช้ในการพัฒนาชุด
2
4.69
0.11
มากที่สุด
การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
ด้านแหล่งจ่ายไฟสารองที่ประหยัดเหมาะสมกับการใช้งาน
3
4.65
0.18
มากที่สุด
ของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
ด้านการทางานมีความรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ของชุดการ
4
4.89
0.12
มากที่สุด
แจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
ด้านแสดงผลการแจ้งเตือนที่ทันต่อเวลาก่อนเกิดเหตุได้จาก
5
4.83
0.21
มากที่สุด
การทางานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า
ค่าเฉลี่ยรวม
4.78
0.16
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า ชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรจานวน 15 คน มีความคิดเห็น
̅ = 4.78) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD
ต่อประสิทธิภาพชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (×
= 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทางานมีความรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ของชุดการแจ้งเตือนภัย
̅ = 4.89) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.12) รองลงมา ได้แก่ ด้านความแม่นยา
พิบัติทางน้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (×
̅ = 4.85) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของระบบการแจ้งเตือนของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (×
(SD = 0.17) และด้านแสดงผลการแจ้งเตือนที่ทันต่อเวลาก่ อนเกิดเหตุได้จากการทางานของชุดการแจ้งเตือนภัย
̅ = 4.83)
พิบัติทางน้ามีค่าเฉลี่ย (×
สรุปผลการวิจัย
ผลจาการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลานจังหวัด
กาแพงเพชรสรุปผลได้ดังนี้ จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้าสาหรับ
ชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร สรุปได้ว่าความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการโดยมี
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ความต้องการด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านวัสดุที่ใช้ประกอบโครงสร้างของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติ
ทางน้าและความต้องการด้านรูปแบบของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้า จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 2 เพื่อ
ศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร สรุปได้ว่าการแจ้ง
เตือนภัยพิบัติทางน้าแบบเดิมมีความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์เกิดความเสียหายผู้ วิจัยจึงได้หาวิธีแก้ปัญหาการสร้าง
ชุด การแจ้ งเตื อ นภั ย พิ บั ติ ท างน้ าให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เหมาะสมกั บ การใช้ งาน ดั งนี้ สามารถพั ฒ นาสู่ เชิ งพาณิ ชย์
รองลงมาสามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์และประดิษฐ์ห รือพัฒ นาขึ้นมาใหม่ คุณ ภาพของวัสดุที่คงทน จาก
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 3 เพื่อพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร สรุปได้ว่าชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรต้องการประสิทธิภาพด้านการ
ทางานมีความรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ รองลงมาด้านความแม่นยาของระบบการแจ้งเตือนของชุดการแจ้งเตือนภัย
พิบัติทางน้าและด้านแสดงผลการแจ้งเตือนที่ทันต่อเวลาก่อนเกิดเหตุที่ได้จากการทางานของชุดการแจ้งเตือนภัย
พิบัติทางน้า
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติ ปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าในเขตพื้นที่
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร และการพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอ
คลองลานจังหวัดกาแพงเพชร โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบตรวจวัดระดับน้า ส่งสัญญาณ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ในการ
แก้ปัญหาการสิ้นเปลืองแรงงานในการตรวจเช็คระดับน้า ในแม่น้า ลาคลอง แสดงผลในรูปแบบหลอด แอล อี ดี ได้
3 ระดับ เสียงการแจ้งเตือนผ่านทางหอกระจายเสียง มีความเที่ยงตรงในการแจ้งสัญญาณเตือนเพื่อระวังและป้องกัน
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากน้าท่วมโดยฉับพลัน ให้สามารถเตรียมการแก้ไขได้ทันการด้วยเทคโนโลยีการ
สื่อสารโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลเฝ้าระวังก่อนการ
เกิดภัยพิบัติทางน้าได้ทันเวลา ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเป็นอย่างมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรศึกษารูปแบบด้านต่างๆ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการแจ้งเตือน
ภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุมชนในเขตอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
2. ควรมีการศึกษาวัสดุอื่นที่สามารถนามาใช้ทดแทนกันได้เพื่อลดราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ตาลง
่
3. ควรสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าสาหรับชุม ชนในเขตอาเภอคลอง
ลาน จังหวัดกาแพงเพชรอย่างเป็นระยะๆ เพื่อติดตามประเมินผล และนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรพัฒนาต้นแบบของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้าให้มีโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับการใช้
งานให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกเลิกข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการแจ้งเตือนที่ต้องการใช้งานเพื่อป้องกันการ
ผิดพลาดของระบบการแจ้งเตือน
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การพัฒนาระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลัง
ระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Development of engine shutdown control system in the pumping process of
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์1) ศึกษาความต้องการคุณลักษณะ 2) การพัฒนารูปแบบ 3) การหาประสิทธิภาพ
การควบคุ มการดับ เครื่อ งยนต์ในกระบวนการสูบ น้ าของเกษตรกร 4) การถ่ ายทอดองค์ค วามรู้ด้ านเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังระบบน้าหยดใน
เขตจังหวัดแพงเพชรจานวน 15คน ใช้วิธีแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มัน
̅ =4.59) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
สาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม (×
มาตรฐาน (SD=0.14)โดยมีความต้องการระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของเกษตรกร
ผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านคุณสมบัติ ด้านประสิทธิภาพ ในระดับมากที่สุด คือมี
̅ = 4.57) ด้านรูปแบบการพัฒนาระบบการ
การทางานที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย มีราคาประหยัด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (×
ควบคุมการดับเครื่องยนต์ คือใช้แรงงานคนน้อยลง ใช้ในการเกษตรได้หลายประเภท ทนทานต่อการใช้งาน คิดเป็น
̅ = 4.57) ด้านประสิทธิภาพระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทา
ค่าเฉลี่ย (×
ไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมากคือมีอัตราการใช้แรงงานน้อยลงใช้ระยะเวลา
̅ =4.63) ด้านความพึงพอใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
ในการดับเครื่องยนต์ได้เร็วขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย (×
ระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้ าหยดด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมาก คือ อ่านแล้วสามารถนาไปใช้งานได้การลาดับเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่ายมี
̅ =4.60)
ภาพประกอบที่ชัดเจนน่าอ่านคิดเป็นค่าเฉลี่ย (×
คาสาคัญ: การพัฒนา/ระบบควบคุม/การดับเครื่องยนต์/การสูบน้า
Abstract
This research aims to 1) study the demand for characteristics, 2) develop the model, 3)
determine the efficiency of the engine control in the pumping process of farmers. 4) technology
transfer the instrument used for data collection was a questionnaire. A total of 15 farmers in
Kamphaeng Phet Province used the specific method data analysis by frequency estimation
average percentage standard deviation The results of the research.
farmers have a need for control system. there were opinions on the control system of
engine quenching water pumping process cassava farmers solar drip irrigation system, satisfaction
level. The mean 4.59 level was the standard deviation 0.14. In the pumping process of cassava
farmers, solar drip irrigation Property The performance level is very fast, easy to use, low cost.
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The mean 4.57 level. Development of engine control system. In the pumping process of cassava
farmers, solar water drip irrigation systems were at a high level. Is less labor Used in many types
of agriculture. Resistant to use. The mean 4.57 level. The efficiency of the pumping control
system in the pumping process of cassava farmers was very high, with less labor utilization, faster
engine shutdown time. The mean 4.63 level.Satisfaction in transfer of knowledge, technology,
control system, engine shutdown in pumping process of farmers, cassava farmers, solar water drip
system. Readings can be readily understood. Sequences are readable, easy to understand, and
clearly illustrated. Mean 4.60 level.
Keywords: development / system control / shutdown / pumping
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เทคโนโลยีเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างรวดเร็วกล่าวกันว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะที่มนุษย์รู้จักใช้ระบบชลประทานเพื่อการเพราะปลูกสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงมีการเปลี่ยนแปลง
จากการเร่ล่อนมาเป็นการตัง้ หลักตัง้ หมู่บ้านหรือกลุ่มผูท้ ี่สนใจที่จะทาการเพราะปลูกเพื่อทาการเกษตรและได้รู้จักกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถมาใช้ในการเกษตรและมีการพัฒนาเทคโนยีใหม่ๆขึ้นมาที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะการ
ปลูกมันสาประหลังเป็นอาชีพหนึ่งที่นิยมทากันอย่างแพร่หลาย มันสาปะหลังเป็นพืชที่มีความสาคัญต่อความเป็นอยู่
ของชาวโลกจัดเป็นพืชทางเศรษฐกิจในกลุ่ม “พืชพลังงานทดแทน” ในปัจจุบันเกษตรกรของไทยหันมาปลูกมัน
สาปะหลังกันมากขึ้นเนื่องจากมีราคาต่อผลผลิตน่าพอใจข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยผลผลิตทาง
ภาคเหนือได้ปริมาณ 7,289,475 ตัน ถึงแม้เกษตรกรไทยจะมีศักยภาพการปลูกมันสาปะหลังที่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้น
พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและมีผลผลิตหัวมันสดเพิ่มขึ้นแต่ด้วยปัจจัยการผลิตที่สูงมาก เช่น ค่าเช่าพื้นที่เพาะปลูก
ค่าแรงงาน ค่าเตรียมดิน ค่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน สารเคมีคุมและกาจัดวัชพืช ค่าแรงงานในการปลูก
ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตและค่าขนส่งผลผลิตมีราคาสูงขึ้นมากแต่เกษตรกรก็ยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นตาม
ไปได้ส่วนการขยายพื้นที่ปลูกก็คงไม่เพิ่มขึ้นได้อีกมากนัก ดังนั้นจะดาเนินการอย่างไรที่จะให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมี
ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นเรื่องที่เกษตรกรทาไร่มันสาปะหลังมีความต้องการตลอดเวลาการนาเทคโนโลยี
ต่าง ๆเข้ามาช่วยถ่ายทอดให้เกษตรกรในหลาย ๆพื้นที่ได้ทดลองทาด้วยตนเองแม้หลายเรื่องจะมีนักวิชาการทั้งของ
หน่ วยงานราชการและบริษัท เอกชนกลุ่ม ต่าง ๆเข้าไปให้ ความรู้ก็ ยังไม่ส ามารถเพิ่ มผลผลิ ตต่ อไร่ลดต้น ทุ นการ
เพาะปลูกได้ จากการส่งเสริมการปลูกมันสาปะหลังด้วยระบบน้าหยดที่จะเป็นแนวทางการเพิ่มผลผลิตและลดปัญหา
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของเมืองไทยในเขตอาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์
อุทัยธานี ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทาการเพราะปลูกพืช ไร่ เช่น เกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังโดยมีการใช้ระบบน้า
หยดโดยใช้แรงงานที่มาก ขาดความรู้ ขาดการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกและการเพราะ
ปลูกมันสาปะหลังนั้นไม่มีการใช้ระบบน้าหยดเกษตรกรก็ต้องรอฤดูฝนจึงจะทาการเพราะปลูกได้หากเกิดปัญหาฝน
ตกน้อยเกินไปจะทาให้พืชไร่แห้งตายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวนั้นผู้วิจยั จึงพัฒนาระบบควบคุมการดับเครือ่ งยนต์ในกระบวนการสูบน้าของ
เกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อลดการใช้แรงงาน ประหยัดเวลา เพิ่ม
ความรู้ เพิม่ ผลผลิตจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้น้ามันสาปะหลังระบบน้าหยด เพิ่มแนวทางพัฒนา
รูปแบบนาไปใช้ในเชิงพานิชในการเพาะปลูกมันสาปะหลังแบบระบบน้าหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการคุ ณ ลั ก ษณะของการพั ฒ นารู ป แบบการควบคุ ม การดั บ เครื่ อ งยนต์ ใ น
กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่อการพัฒนาระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลัง
ระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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3. เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการควบคุม การดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของ
เกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบ
น้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขอบเขตการวิจัย
รูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้า
เกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มนั
สาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์
กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มนั
สาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของ
เกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขั้นตอนที่
4
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาการควบคุมการดับเครื่องยนต์ใน
กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์
กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งข้อมูล
เกษตรกรผู้ที่ทาไร่มันสาปะหลังในเขตอาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือเพื่อศึกษาความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 1 ชุด
ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 โดยกาหนดเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการคุ ณ ลักษณะของการพั ฒ นา
รูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลัง ระบบน้าหยดด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์
กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.นาหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ไปพบ
เกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลัง ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 15 คน ด้วยตนเองเพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามความต้องการ
2.นาแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ตอนที่ 1ข้อมูลสถานภาพของแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจ้งความถี่และหาค่าร้อยละแล้ว
นาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์
กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่
มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งข้อมูลได้แก่
เกษตรกรผู้ที่ทาไร่มันสาปะหลังในเขตอาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 15 คน
รูปแบบระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้า
หยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 รูปแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้า
หยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยได้นาข้อกาหนดคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบ
น้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านต่างๆมาออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จนได้รูปแบบตามวัตถุประสงค์
2. ผู้วิจัยได้นารูปแบบของระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มัน
สาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เสนอต่อที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะกับการใช้งานและให้
ความเห็นชอบต่อไป
3. นารูปแบบการพัฒนารูปแบบระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทา
ไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผ่านการตรวจแก้ไขของที่ปรึกษาไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อดาเนินการพัฒนา
4. ออกแบบพัฒนารูปแบบระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าจานวน 3รูปแบบและให้
ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงแก้ไขและเลือกเพียง 1 รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญได้เลือกรูปแบบที่ 3 ซึ่งพิจารณาความเหมาะสม
ของพื้นที่และความสะดวกต่อการใช้งาน
บล็ อกแสดงการท างานของระบบควบคุ ม การดับ เครื่องยนต์ กระบวนการสู บ ของเกษตรกรผู้ ท าไร่มั น
สาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
ชุดควบคุมการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบ
โทรศัพท์มือถือ

เครื่องยนต์ตดิ ตั้งระบบการ
สูบน้าจากแหล่งน้า

รับการจ่ายน้าแบบ น้าหยด

พื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง

ภาพที่ 1 บล็อกแสดงการทางานของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์
5. ดาเนินการพัฒนาระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มัน
สาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลาดับดังนี้

378

ภาพที่ 2 ระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบ
น้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 3 การติดตั้งระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มัน
สาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 4 ไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยด

ภาพที่ 5 ไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยด
5. ทดสอบการใช้งานแล้วดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนา
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ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้า
ของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้วิจัยนาหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ไป
พบเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 15 คน เพื่อ
ทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่
มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้
ผู้วิจัยติดตั้งและบันทึกผลการทดลองการทางานด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบการควบคุม
การดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 6 ติดตั้งและบันทึกผลการทดลองการทางานด้านประสิทธิภาพควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้า
ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบบันทึกผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของระบบควบคุมการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าลงตารางบันทึก
ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพการทางานของควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าเปรียบเทียบกับ
ระบบแรงงานคน
การเปรียบเทียบ
การทางานของควบคุมการดับเครื่องยนต์
ระบบแรงงานคน
ด้านแรงาน
1 คน
5 คน*
ด้านความแม่นยา
สูง
ปานกลาง
ด้านระยะเวลา
2 นาที
15 นาที
* หมายถึง แรงงานคนที่ใช้ในกระบวนการสูบน้า ควบคุมการดับเครื่องยนต์ในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังจานวน 50 ไร่ เมื่อใช้ระบบ
ดังกล่าวจะเห็นว่าใช้แรงงานเพียงคนเพื่อโทรศัพท์สั่งงงานระบบการสูบน้า ควบคุมการดับเครื่องยนต์

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพการทางานของควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้า
เปรียบเทียบกับระบบแรงงานคนในด้านแรงานมีค่าน้อยกว่า มีความแม่นยาสูงกว่าลดระยะเวลาในการดับเครื่องยนต์
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ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาการควบคุมการดับเครื่องยนต์ใน
กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้วิจัยได้ดาเนินถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและหาค่าความพึงพอใจการใช้งานระบบควบคุมการดับ
เครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย
แบบสอบถามดังนี้
1. การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ใน
กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้
แหล่งข้อมูล ได้แก่
เกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดในเขตจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 15 คน (เลือกแบบ
เจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้า
หยดจานวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยกาหนดเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกคาตอบ
ตอนที่ 2 หาความพึงพอใจการใช้งานเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. นาหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ไปพบ
เกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดในเขตจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 15 คน
2. นาแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วนกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 7 การถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกคาตอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจ้ง
ความถี่และหาค่าร้อยละแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
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ตอนที่ 2 การความพึงพอใจการใช้งานระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของเกษตรกร
ผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.52 - 3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานดังนี้
0.00 - 1.99 หมายถึง มีการกระจายน้อย ความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก
2.00 - 2.99 หมายถึง มีการกระจายปานกลาง ความคิดเห็นสอดคล้องกันปานกลาง
3.00 - 3.99 หมายถึง มีการกระจายมาก ความคิดเห็นสอดคล้องกันน้อย
4.00 - 5.00 หมายถึง มีการกระจายมากทีส่ ุด ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สตู รการหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. สูตรค่าร้อยละ = จานวนความถี่ของรายการ × 100
ความถี่ทั้งหมด
2. สูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า122)
∑×
สูตร
𝛍=
𝑵
เมื่อ 𝛍 คือ คะแนนเฉลี่ย
∑ × คือ ผลรวมของคะแนน N จานวน
N คือ จานวนประชากร
3. สูตรที่ใช้ในการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า122)
สูตร
เมื่อ

σ = √𝑁 ∑ 𝑥 2 − (∑ ×)2
𝑁(𝑁 − 1)
σ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
∑ × คือ คะแนนดิบของประชากร
∑x 2 คือ ผลรวมคะแนนดิบของประชากรแต่ละคน ยกกาลังทีละตัว
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการคานวณหาค่าทางสถิติผลที่ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบควบคุมการดับ
เครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ค่า
การแปลค่า/
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ระดับความ
ลาดับที่
ประสิทธิภาพการทางาน
̅ ) มาตรฐาน
พึงพอใจ
(×
(SD)
1
สภาพปัญหา และความต้องการใช้ระบบควบคุมการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกร ผู้ทาไร่มัน
4.57
0.13
มากที่สุด
สาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานด้านรูปแบบของระบบ
ควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกร
4.57
0.15
มากที่สุด
ผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
3
4

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์
กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันสาปะหลังระบบ
น้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ความต้องการด้านคู่มือการใช้งานระบบควบคุมการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มัน
สาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ค่าเฉลี่ยรวม

4.63

0.13

มากที่สุด

4.60

0.15

มากที่สุด

4.59

0.26

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า เกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดมีความคิดเห็นต่อระบบควบคุมการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระดับความพึง
̅ =4.59) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD= 0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการ
พอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม (×
̅ =4.60) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD= 0.15) รองลงมา ประสิทธิภาพของ
ด้านคู่มือการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (×
ระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงาน
̅ =4.58) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD= 0.13) และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน
แสงอาทิตย์มีค่าเฉลี่ย (×
ด้านรูปแบบของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยด
̅ =4.57) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD= 0.15)
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าเฉลี่ย (×
สรุปผลการวิจัย
สภาพปัญหาและความต้องการใช้ระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่
มันสาปะหลังระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของเกษตรกรผู้ปลูกมันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มี
ความต้องการด้านการใช้งาน วัสดุที่ใช้ประกอบโครงสร้างด้านระบบควบคุมที่แม่นยา ใช้มอเตอร์ที่มีกาลังขับเคลื่อน
เหมาะสม มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะใช้งานและมีระบบการทางานที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ทนต่อสภาพแววล้อม
การบารุงรักษาง่ายและมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาใน
การดับเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีอัตราในการใช้แรงงานน้อยลง ด้านการออกแบบและพัฒนา พบว่า
ควรมีรูปแบบมีรูปแบบที่มีความเหมาะสม สามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีความ
ประหยัดและเหมาะสม วัสดุสามารถหาได้โดยทั่วไป ด้านประสิทธิภาพพบว่า มีความสามารถในการทางานที่แม่นยา
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ใช้แ รงงานน้ อยลง และใช้ระยะเวลาในการดับ เครื่องยนต์ ได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้ านความพึ งพอใจต่ อ การถ่ ายทอด
เทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลังระบบน้าหยด ที่มีต่อการใช้งาน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจต่อ
การใช้งานและคู่มือการใช้งานที่สะดวก
อภิปรายผลการวิจัย
ด้านความต้องการของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลัง(น้าหยด)มีความต้องการใน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ
ด้านวัสดุที่ใช้ประกอบโครงสร้าง ด้านการใช้งาน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การสูบน้าด้วยแสงอาทิตย์ด้วยระบบซาเวรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสมรรถนะ ในการทางานของระบบสูบ
น้าแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคซาเวรี อนุรักษ์พรหมชัย (2549, บทคัดย่อ)
ด้านรูปแบบของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้าของเกษตรกรผู้ทาไร่มันสาปะหลัง
ระบบน้าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมสามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นมา
ใหม่ สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีความประหยัดและเหมาะสม มีเทคนิคการออกแบบระบบการทางาน มีคุณภาพ
ของวัสดุ มี ความเหมาะสมด้านขนาดและน้ าหนัก มี วัสดุ สามารถหาได้โดยทั่วไป สะดวกในการใช้งาน มีค วาม
สอดคล้องกับวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะระบบจ่ายไฟอิสระแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้า
ถิรวัฒน์ หงส์บิน (2550, บทคัดย่อ)
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบควบคุ ม การดั บ เครื่ อ งยนต์ ก ระบวนการสู บ น้ าของเกษตรกรผู้ ท าไร่ มั น
สาปะหลังระบบน้าหยด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพที่มีความแม่นยา รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน มีความ
สอดคล้องกับวิจัยเรื่อง การสูบน้าด้วยแสงอาทิตย์ด้วยระบบซาเวรี อนุรักษ์พรหมชัย(2549, บทคัดย่อ)
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรมี ความพึ งพอใจกั บการประยุกต์ใช้งานทางเทคโนโลยีมี คู่มือ ที่
เหมาะสมอ่านเข้าใจง่าย สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจ พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อนุรักษ์พรหมชัย (2549, บทคัดย่อ)ที่ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบความ
รับรู้ในการทางานของผลผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรศึกษารูปแบบด้านต่างๆ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
2. ควรมีการศึกษาวัสดุอื่นที่สามารถนามาใช้ทดแทนกันได้เพื่อลดราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ตาลง
่
3. หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนของกล่องควบคุมเพื่อป้องกันความเสียหาย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรติดตั้งกับระบบเครื่องยนต์สูบน้าแบบมีไดสตาร์ทเพื่อง่ายต่อการควบคุมการดับเครื่องยนต์
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เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดอง
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร
Machine lemon scrub control scruber suitable for making OTOP products,
pickled lime of lime growers in Kamphaengphet
อานนท์ วงษ์มณี1 ,อนัน หยวกวัด2 และชุติเดช ทันจันทร์3
Arnon Wongmanee1, Anan Yuakwat2andChutidat Tanjan3
1อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บทคัดย่อ
การวิจัยเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดองของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชรมีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการขัดผิวมะนาว
สาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจังหวัดกาแพงเพชร 2) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดอง 3) เพื่อหา
ความพอใจเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดองของ กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 15 คน ใช้วิธีแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจัย พบว่า
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชรมีความต้องการด้านการใช้งานของเครื่องขัดผิวมะนาว
ด้านคู่มือการใช้เครื่องขัดผิวมะนาว มีระบบการทางานที่ไม่ยุ่งยาก มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย สามารถทางานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ประหยัดแรงงานคนและมีความไวเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคน และมะนาวที่แปร
รูปได้มีการขัดผิวที่สะอาด คงคุณค่าทางโภชนาการซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจังหวัดกาแพงเพชรมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.52
คาสาคัญ: เครื่องขัดผิวมะนาว/ควบคุม/สินค้าโอทอป/มะนาวดอง
Abstract
Research on Machine lemon scrub control scruber suitable for making OTOP
products, pickled lime of lime growers in Kamphaengphet Objective 1) To study the
problems and requirements of lemon scrub for making pickled lime from lime growers in
Kamphaengphet Province 2) To develop and find the optimal lemon scrubbing machine suitable
for OTOP Pickled Lime 3) For the satisfaction of lemon scrub scrubbing machine suitable for
making OTOP products. 15 samples were used. data analysis by frequency estimation average
percentage standard deviation. The results of the research. lime growers in kamphaeng Phet
have a need for lemon scrubbing. guide to use lemon scrub. The system is not complicated
dangerous equipment can work continuously human labor savings and sensitivity increased by 50
percent.comparison with human labor And processed lime with a clean skin. Nutritional values of
lemongrass farmers in Kamphaeng Phet province were the highest in terms of satisfaction mean
4.52 level
Keywords: lemon scrub/control/OTOP product /pickled lime
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้ ให้กับเกษตรกรในประเทศไทยที่เพาะปลูกเป็นจานวนมากทุกพื้นที่ ไม่
ว่าจะเป็นการปลูกแบบสวนหรือการปลูกแบบใช้รับประทานในครัวเรือนมะนาวเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งผลมีรสเปรี้ยวจัด
อยู่ในตระกูลส้ม ผลมีสีเขียวเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองนิยมใช้เป็นเครือ่ งปรุงให้กับอาหาร มะนาวมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
Lime ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า citrus aurautifolia swingle มีถิ่นกานิดในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ชอบอากาศ
ร้อนชื่น มีผลดกในช่วงฤดูฝน และจะมีปริมาณน้อยในช่วงฤดูแล้ง มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ความสูง 2.4 เมตรมีผลสีเขียม
อ่อนทรงกลม ซึ่งมะนาวจะให้ผลปริมาณมากในช่วงฤดูฝน จึงส่งผลให้ราคาต่า และด้วยสภาพอากาศที่มีความชื่น
ตลอดเวลา ทาให้เกิดเชื่อราขึ้นที่บริเวณ ผิวของมะนาวทาให้ผิวของมะนาวไม่เป็นสีเขียวอ่อน เสมอกันทั้งผล ยิ่งทาให้
ราคาต่าลงมาก เกษตรกรเกิดการเลิกปลูกมะนาว เกิดหนีส้ ินจากการลงทุนปลูกมะนาว ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น
ทาให้เกษตรกรได้แยกมะนาวส่งขายตลาดแบบแยกคุณภาพของผลมะนาวแต่ก็ยังมีผลมะนาวที่มีความผิดปกติที่มา
กอยู่จึงได้ขอคาแนะนาและแปรรูปผลมะนาวกับผู้วจิ ัยจากการลงพืน้ ที่สารวจการบริการชุมชนโดยมิได้นัดหมายซึ่ง
ได้รับคาแนะนาให้สร้างผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปแต่ก็มรี สขมมีรสขมอันเกิดจากผิวมะนาว
ทาให้ต้องมีการขัดผิว
มะนาวออกก่อนทาการแปรรูป ซึง่ โดยปกติเกษตรกรจะใช้กรรมวิธีโดยใช้กระดาษทรายขัด แต่ค่อนข้างใช้เวลานาน
และขัดได้ทีละลูกและจากบทความวิชาการได้พบเครื่องขัดผิวมะนาวนั้นทาจากหม้อสแตนเลสที่เจาะรูที่ก้นหม้อ เพื่อ
ต่อเข้ากับมอเตอร์และแผ่นขัด โดยด้านบนของแผ่นขัดและผิวหม้อด้านในเคลือบด้วยเรซินผสมทรายหยาบ เพื่อให้มี
พื้นผิวขรุขระสาหรับขัดผิวมะนาว และมีแผ่นไม้ติดด้วยกระดาษทรายหยาบสาหรับกดทับผลมะนาวทีอ่ ยู่ด้านบนของ
หม้อ เพื่อให้ขัดผิวมะนาวได้อย่างทั่วถึงปริมาณขึ้นอยู่กับขนาดของผลมะนาวแต่เครื่องขัดผิวมะนาวดังกล่าวมีราคา
แพงโดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่อาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัด ที่ยังทาการปลูกสวน
มะนาว และต้องการผลิตโดยการแปรรูปมะนาวที่มยี ังไม่ผ่านมาตรฐานมีลักษณะลายไม่เรียบโดยการทามะนาวดอง
การแปรรูปมะนาวสดทีผ่ ิวมีตาหนิให้เป็นมะนาวดองจะช่วยแก้ไขปัญหามะนาวราคาตกต่าในช่วงผลผลิตล้นตลาด
โดยจากเดิมจะมีการขัดผิวมะนาวได้ครั้งละ 2 ผลคลึงด้วยมือกับถาดทาให้เกิดความล่าช้า
จากแนวความคิดผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องขัดผิวมะนาวอย่างเหมาะสมกับการดองมะนาวในการผลิตสินค้า
โอทอปที่รวดเร็ว ผิวมะนาวที่ได้จากการขัดมีความสม่าเสมอเหมาะสาหรับทามะนาวดองมีคุณภาพน่ารับประทาน
และผงของผิวมะนาวที่ได้จากการขัดสามารถนาไปต่อยอดทางด้านการวิจัยที่จะนาเป็นส่วนผสมให้เกิดสารป้องกัน
แมลงรบกวนของผัก ผลไม้ที่ปลูกไว้รับประทานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะนาวที่ผิวไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ปลูกมะนาวให้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาปั ญ หาและความต้ อ งการขัด ผิวมะนาวส าหรับ การท าสิน ค้ าโอทอปมะนาวดองของกลุ่ ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทา
สินค้าโอทอปมะนาวดอง
3. เพื่อหาความพอใจเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอป
มะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
1. เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิว
2. สินค้าโอทอปมะนาวดอง
3. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการพัฒนาเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม
สาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจังหวัดกาแพงเพชร พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

387

ปางมะค่า ตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการวิจัยเป็น 3
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการขัดผิวมะนาวสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดอง
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการ
ทาสินค้าโอทอปมะนาวดอง
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อหาความพอใจเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวสาหรับการทาสินค้าโอทอป
มะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการขัดผิวมะนาวสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดอง
แหล่งข้อมูล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางมะค่า ตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรจานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือเพื่อศึกษาความต้องการคุณลักษณะของเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิว
ที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดองสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางมะค่าตาบลปางมะค่า อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรจานวน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. นาหนังสือจากงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ไปพบกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปางมะค่าตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
2. นาแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมแบบควบคุม
การขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดอง
ผู้วิจัยได้จาแนกการดาเนินวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. การพัฒนาการพัฒนาเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวทีเ่ หมาะสมสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปางมะค่าตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรโดยออกแบบไว้ 3 รูปแบบแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาตามความเหมาะสมเลือก 1 รูปแบบ เพื่อนาไปสร้างและใช้งานต่อไปการออกแบบเครื่องขัดผิวมะนาวแบบ
ควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมโดยมีขนาดกว้าง 27x51x50 cm. มีชุดควบคุมความเร็วของมอเตอร์ 1 ชุด มีอุปกรณ์
สาหรับขัดผิวมะนาวโดยเลือกใช้กระดาษทรายหยาบโครงสร้างทาจาก สแตนเลสทางานด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม
1.วัดเหล็กตามขนาดเพื่อตัดนามาเชื่อมประกอบ โครงสร้างของเครื่อง
2.ประกอบโครงสร้างของเครื่อง
3. โครงสร้างที่ประกอบเสร็จแล้วมีขนาด ความกว้าง 27 ซม. ความสูง 51ซม.ความยาว 50 ซม.
4. ทาการเจาะรูถังเพื่อใส่แกนหมุนขุดขัดผิว
5. ประกอบแกนหมุนเครื่องซักผ้าเข้ากลับถังที่เจาะรูชุดขัดผิว
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ภาพที่ 1 การประกอบแกนหมุน
6. นาถังทีไ่ ด้ติดตั้งแกนมอเตอร์แล้ว นามาประกอบเข้ากับโครงสร้าง

ภาพที่ 2 การประกอบตัวถังเข้ากับโครงสร้าง
7. ติดตั้งมอเตอร์เข้ากับโครงสร้าง

ภาพที่ 3 ติดตั้งมอเตอร์
8. เมื่อติดตั้งมอเตอร์แล้ว ทาการติดตั้งชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์
9. ทาการเจาะรูไม้ของแผ่นวงกลมเพื่อทาทาฐานรองชุดชัดผิว
10. นาไม้ที่เจาะรูติดตั้งเข้ากลับแกนมอเตอร์
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ภาพที่ 4 การติดตั้งไม้เข้ากลับแกนมอเตอร์
11. เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมที่สาเร็จ

ภาพที่ 5 เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม
2. การหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปางมะค่าตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ดังนี้
1. ผู้วิจัยติดตั้งและบันทึกผลการทดลองการทางานด้านประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องขัดผิว
มะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม

ภาพที่ 6 ติดตั้งและบันทึกผลการทดลองการทางานด้านประสิทธิภาพ
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2. ผู้วิจัยได้ทาการบันทึกผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุม
การขัดผิวที่เหมาะสมน้าลงตารางบันทึกผลโดยจากการเตรียมมะนาว เตรียมผลมะนาวที่มสี ีผิวไม่สวย ไม่เรียบ ไม่
ผ่านมาตรฐานการขายสู่ท้องตลาด

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะมะนาวที่ยงั ไม่ได้ขดั
2. นามะนาวที่ต้องการขัดผิวใส่ลงในถัง

ภาพที่ 8 การนามะนาวใส่ถัง
3. มะนาวที่ขัดด้วยเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมเพื่อนาไปแปรรูปด้วยการ
ดองต่อไป

ภาพที่ 9 การขัดมะนาวด้วยเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม
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4. มะนาวที่ได้จากการขัดด้วยเครือ่ งขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมไปแปรรูปด้วย
วิธีการดอง

ภาพที่ 10 มะนาวดองที่ได้จากการขัดด้วยเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกผลการหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครือ่ งขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางมะค่าตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ครั้งที่
1
2
3
4
เฉลี่ย

จานวน ขัดผิวมะนาวด้วยเครื่องขัดผิวมะนาว
(ผล) แบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม (นาที)
10
5.50
15
7.20
20
10.70
30
15.40
18.70
9.70

การขัดมะนาวด้วยแรงงานคน
(นาที)
10.30
19.80
25.20
39.20
23.60

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางมะค่าตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรเปรียบเทียบกับการขัด
มะนาวด้วยแรงงานคนสามารถขัดผิวมะนาวเฉลี่ยได้ 18.7 ผล ภายในระยะเวลา 9.70 นาที
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อหาความพึงพอใจเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวสาหรับการทาสินค้าโอ
ทอปมะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัยได้ดาเนินถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและหาค่าความพึงพอใจการใช้งานเครื่องขัดผิวมะนาว
แบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางมะค่าตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชรด้วยแบบสอบถาม
แหล่งข้อมูล ได้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร จานวน15 คน
(เลือกแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิว
ที่เหมาะสมจานวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถามทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3. นาหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ไป
พบ
เกษตรกรผู้ ป ลู ก มะนาว ต าบลปางมะค่ า อ าเภอขาณุ ลั ก ษบุ รี จั งหวั ด ก าแพงเพชร จ านวน 15 คน เพื่ อ ตอบ
แบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วนกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปจากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและ
ความพึงพอใจการใช้งานเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวทีเ่ หมาะสมสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางมะค่า
ตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการคานวณหาค่าทางสถิติผลที่ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานการหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องขัดผิวมะนาว
ระดับความ
ความพึงพอใจ
̅
ที่
SD
ต้องการความ
×
พึงพอใจ
1
สภาพปัญหาและความต้องการใช้งานเครื่องขัดผิวมะนาว
4.51
0.12
มากที่สุด
2
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน
4.52
0.10
มากที่สุด
3
ประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาว
4.52
0.07
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.52
0.10
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชรมีความคิดเห็นต่อเครื่องขัดผิว
̅ = 4.52) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (×
̅ = 4.52) ค่า
มาตรฐาน (SD = 0.10) เมื่อพิจารณา พบว่าประสิทธิภาพเครือ่ งขัดผิวมะนาว มีค่าเฉลีย่ สูงสุด (×
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.07) รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องขัดผิวมะนาว
̅ = 4.52) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.10) และสภาพปัญหาและความต้องการใช้เครื่องขัดผิวมะนาว
(×
̅ = 4.51) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.12)
(×
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สรุปผลการวิจัย
จากสภาพปัญหาและความต้องการใช้เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทา
สินค้าโอทอปมะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร สรุปผลได้ว่ามีความต้องการด้านการ
ใช้งานของเครื่องขัดผิวมะนาว ด้านคู่มือการใช้เครื่องขัดผิวมะนาวและด้านรูปแบบของเครื่องขัดผิวมะนาว ที่มีระบบ
การทางานที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะใช้งาน ใช้มอเตอร์ที่มีกาลังขับเคลื่อนเหมาะสมและ
ประกอบติ ด ตั้ งง่าย วัส ดุ ที่ ใช้ ป ระกอบโครงสร้าง มี ค วามแข็ งแรงทนทาน เหมาะสมกั บ การใช้ งาน และทนต่ อ
สภาพแวดล้อม สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน จากการพัฒนาและประสิทธิภาพเครื่อง
ขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
มะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร สรุปได้ว่าสะดวกในการใช้งาน มะนาวที่แปรรูปได้มีการขัดผิวที่สะอาด คงคุณค่าทาง
โภชนาการโดยมีปริมาณที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนพบว่ามีความรวดเร็วกว่าและได้ปริมาณมากและมี ความ
พึงพอใจต่อการใช้งานคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ปลูก
̅ = 4.52)
มะนาวนาวพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (×
อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทา
สินค้าโอทอปมะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชรโดยการเลือกใช้วัสดุที่หาง่ายแข็งแรง
ทนต่อการใช้งาน ราคาประหยัด ได้ปริมาณมาก สะดวกรวดเร็ว คงสภาพทางโภชนาการ สอดคล้องกับแนวคิดของอ
ทิตติญ ากร พลหงษ์ (2559) ที่กล่าวถึงหลักการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภั ณ ฑ์อุตสาหกรรมว่า การออกแบบ
หมายถึง การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทาตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับ
ลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาและความ
สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง เครื่องนวดทานตะวัน ของ สมนึก ชูศิลป์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิเชียร ปลื้มกมล, สมโภชน์ สุดาจันทร์ (2554, บทยัดย่อ) เครื่องนวดทานตะวัน ได้รับการ
ปรับปรุงและพั ฒ นาขึ้น มาโดยใช้ข้อมู ลคุณ สมบั ติทางกายภาพของเมล็ดและดอกทานตะวัน พบว่า เครื่องนวด
ทานตะวันมีความสามารถในการทางานเฉลี่ย 997 กิโลกรัม/ชั่วโมง เมล็ดแตกหัก 0.61 % ประสิทธิภาพการนวด
99.90 % เปอร์เซ็นต์ความสะอาด 99.25 % และมีเมล็ดสูญเสียทั้งหมด 1.71 % เครื่องนวดทานตะวันใช้กาลังใน
การทางาน 3.94 กิโลวัตต์ ปัจจุบันการนวดทานตะวันของเกษตรกร (ใช้ไม้ตีดอกทานตะวัน ) มีค่าใช้จ่าย 5,456
บาท/ตัน ส่วนการนวดโดยใช้เครื่องนวดทานตะวันซึ่งเช่ารถแทรกเตอร์เป็นต้นกาลังนั้นปริมาณเมล็ดที่นวดแต่ละปี
เพื่อให้คุ้มทุน ดังนั้นจากผลการทดลองสมรรถนะและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแสดงให้เห็นว่าเครื่องนวดทานตะวัน
สามารถใช้งานในภาคสนามได้อย่างประหยัด
ด้านความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางมะค่าที่มีต่อการใช้งานของเครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุม
การขัดผิวที่เหมาะสมสาหรับการทาสินค้าโอทอปมะนาวดองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกาแพงเพชร
สามารถทางานได้จริง มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน วัสดุและอุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาประหยัด ด้าน
คุณค่าของเครื่อง สามารถใช้แทนแรงงานคนได้ และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งความสอดคล้องกับการวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ ดรุณี ภู่คง (2552, บทคัดย่อ) เรื่อง เครื่องกวนผลไม้เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจด้านคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ประกอบเครื่องกวนผลไม้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจ
ต่อการใช้วัสดุที่หาง่าย ราคาถูก สามารถบารุงรักษาง่าย ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย มีความทนต่อสภาพแวดล้อม
ซ่อมแซมง่าย ความพึงพอใจด้านคุณสมบัติทางกายภาพของเครื่องกวนผลไม้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีขนาดและ
กาลังขับเคลื่อนที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย มีรูปทรงสวยงาม มีความแข็งแรง ทนทาน ความพึงพอใจด้าน
ประสิทธิภาพในการทางาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ลดแรงคนและเวลากวนได้มาก สามารถกวนผลไม้ได้ปริมาณ
ที่ต้องการ สามารถกวนผลไม้เพื่อใช้ระบบอุตสาหกรรมได้ สะดวกในการใช้งานช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพกว่าเดิม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรศึกษารูปแบบด้านต่างๆ ทีท่ ันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องขัดผิว
มะนาว
2. ควรได้มีการศึกษาวัสดุอื่น ที่สามารถนามาใช้ทดแทนกันได้เช่นแผ่นพลาสติก ไฟร์เบอร์กลาส เพื่อ
ลดราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ต่าลง
3. ควรได้มีการศึกษาสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องขัดผิวมะนาว อย่างเป็นระยะๆ เพื่อติดตาม
ประเมินผล และนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาต้นแบบของเครื่องขัดผิวมะนาว ให้มีโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านด้านความสะดวกในการใช้งาน และการบารุงรักษา
2. ควรได้จดั เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ตา่ งๆ ให้กับผู้ที่สนใจ ได้นาไปสร้าง หรือพัฒนาให้กับงานด้านอื่นๆ
ต่อไป
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การศึกษาความสอดคล้องของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กับ หลักการ
Search Engine Optimization (SEO)
The Study of Coherence between Kamphaengphet Rajabhat University Website
and Search Engine Optimization (SEO)
กนกวรรณ เขียววัน1 ฆัมภิชา ตันติสันติสม2 จินดาพร อ่อนเกตุ2 วันเฉลิม พูนใจสม3 และอรปรียา คาแพ่ง3
Kanokwan khiewwan1 Khumphicha Tantisantisom2 Jindaporn Ongate2 Wunchalearm
Poonjaisom3 and Ornpreeya Kampaeng3
1อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารายการตรวจสอบตามหลักการ SEO สาหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาความสอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กับหลักการ SEO โดยแบบรายการตรวจสอบความสอดคล้องกับ SEO
ทั้งหมด 45 รายการ ได้ถูกนาไปตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 18 หน่วยงาน สถิติที่
ใช้ได้แก่ การนับจานวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลที่ได้จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยงานทั้งหมดจัดทาเว็บไซต์
สอดคล้องกับหลักการ SEO ร้อยละ 55.58 โดยเว็บไซต์สานักงานอธิการบดีมี ความสอดคล้องมากที่สุดคือร้อยละ
70.00 ในขณะที่ เว็ บไซต์ บั ณ ฑิ ตวิ ทยาลัย มีค วามสอดคล้อ งน้ อ ยที่ สุด คื อ ร้อ ยละ 40.89 ซึ่ ง รายการที่ เว็บ ไซต์
ดาเนินการสอดคล้องมากที่สุด คือ การกาหนด Domain name ของเว็บเพจ รายการที่ยังไม่มีเว็บไซต์ดาเนินการ
เลยคื อ หน้ า ประกาศนโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว (privacy policy) และข้ อ ความปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด ชอบ
(disclaimer)
คาสาคัญ : SEO/ การจัดอันดับเว็บไซต์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Abstract
This study aimed at 1) to develop a Search Engine Optimization (SEO) checklist form 2) to
study the coherence between structures and contents of Kamphaengphet Rajabhat University
websites and SEO standard. The checklist, consisting of 45 items, was compared to each websites
of 18 university divisions. The statistical tools used in this study were counting, average and
percentage.
It revealed that the coherence between the websites and the SEO was 55.58%. The website of
President office is the most consistent with SEO is 70.00% while the website of Graduate School
is the lowest consistent with SEO is 40.89%. In addition, the domain name of webpage was found
concordance most while the privacy policy and disclaimer page were left untouched.
Keywords: SEO / Search Engine Optimization / Kamphaengphet Rajabhat University
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ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ปัจจุ บัน มีจ านวนผู้ใช้งานอิ นเทอร์เน็ต เพิ่ม มากขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง ดั งแสดงในภาพที่ 1 ท าให้ เว็บ ไซต์ ของ
หน่ วยงานต่างๆ ถูก พั ฒ นาขึ้ นเป็ นจานวนมากตามไปด้วย เพื่ อ ใช้เป็น ช่องทางสาหรับ การประชาสัมพั น ธ์ข้อมู ล
ข่าวสารต่างๆ หรือประโยชน์ด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน ซึ่งผู้ใช้งานอิ นเทอร์เน็ตที่เข้ามาชมเว็บไซต์อาจเข้ามาจาก
ทางตรง นั่นคือรู้จักชื่อของเว็บไซต์นั้น (Domain Name) หรือใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search
Engine) เพื่อหาเว็บไซต์ที่ต้องการซึ่งมีจานวนถึงร้อยละ 95 ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก (สุธี จันทร์แต่งผล,
2551)

ภาพที่ 1 กราฟแสดงจานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสารวจโดย NECTEC
(ที่มา: NECTEC, 2016)
เสิ ร์ ชเอนจิ น (Search Engine) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการค้ น หาข้ อมู ลบนอิ น เทอร์ เน็ ต ส่ วนใหญ่ ผู้ ใช้ งาน
อินเทอร์เน็ตจะคลิกเลือกเว็บไซต์ที่ถูกแสดงผลในอันดับต้นๆของผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาโดยเสิร์ชเอนจิน ดังแสดงข้อมูล
ในตารางที่ 1 (สุธี จันทร์แต่งผล, 2551)
ตารางที่ 1 สถิติการคลิกเลือกเว็บไซต์ที่ปรากฎอยู่ในอันดับต่างๆ ของผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาโดยเสิร์ชเอนจิน
อันดับที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา
1
2
3
4
5
6
7-10

%ของการคลิกเลือก
42%
12%
8.5%
6%
5%
4%
3%

ดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันเพื่อให้เว็บไซต์ของตนเองถูกแสดงผลในอันดับต้นๆ ของผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา
โดย เสิร์ชเอนจิน เพื่อที่จะให้คนรู้จักและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเสิร์ชเอนจินที่ได้รับความนิยมอันดับ
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หนึ่งของประเทศไทยคือ Google คิดเป็นร้อยละ 99.06 ของจานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด (truehits.net,
2015) ซึ่งแนวทางที่จะใช้สาหรับการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ถูกแสดงผลในอันดับต้นๆ ของการค้นหาโดย Google คือ
การทา Search Engine Optimization (SEO)
Search Engine Optimization (SEO) เป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้เว็บไซต์ปรากฏอยู่ในตาแหน่งที่ได้เปรียบคู่แข่งขันผ่านทางเสิร์ชเอนจิน
ผลลั พ ธ์ คื อ เว็ บ ไซต์ จ ะ
ปรากฏอยู่ในตาแหน่งที่ดีที่สุด ติดอันดับต้นๆ ของหน้าเสิร์ชเอนจิน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เว็บไซต์มีจานวนคนเข้าชม
มากขึ้น และทาให้เว็บ ไซต์เป็น ที่ รู้จัก มากขึ้นตามไปด้ วย นอกจากนี้ การท า SEO ยังมีผลต่อ Ranking Web of
Universities โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ Webometrics ซึ่งเกณฑ์การประเมินของ Webometrics (July 2015)
ระบุว่า Presence (10%) พิจารณาจานวนหน้าเว็บเพจทั้งหมดไม่รวมไฟล์ pdf ที่สามารถค้นหาได้ด้วย Google
และ Openness (10%) พิจารณาจานวนไฟล์ pdf ทั้งหมดที่สามารถค้นหาได้ด้วย Google (CSIC, 2015)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรและหน่ วยงานภายในมี เว็ บ ไซต์ ข องหน่ วยงาน เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือของหน่วยงานภายในมีจานวน
คนเข้าชมมากขึ้นก็จะช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย ถ้าผู้ดูแลเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและหน่วยงานภายในที่มีเว็บไซต์มีการปรับปรุงเว็บไซต์ตามวิธีการของ SEO ก็จะช่วย
ให้ผลจากการค้นหาเว็บไซต์ผ่าน Google ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ สูงขึ้นได้ ดังนั้นในขั้นต้นการวิเคราะห์ และตรวจสอบ
เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะช่วยให้ทราบว่าเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับหลักการ SEO หรือไม่
และถ้ามีส่วนใดที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ SEO หน่วยงานนั้นจะได้นาข้อมูลไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้อง
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. พัฒนารายการตรวจสอบตามหลักการ SEO สาหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร กับหลักการ SEO
ขอบเขตของโครงการวิจัย
วิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชรกับหลักการ SEO มีเว็บไซต์กลุ่มเป้าหมายที่จะวิเคราะห์และตรวจสอบจานวน 18 เว็บไซต์ ประกอบ
ไปด้วย
1. เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
3. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
4. เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
6. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
9. เว็บไซต์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
10. เว็บไซต์สานักประกันคุณภาพการศึกษา
11. เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. เว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. เว็บไซต์สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
14. เว็บไซต์สานักงานอธิการบดี
15. เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
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16. เว็บไซต์งานวิเทศและกิจการอาเซียน
17. เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
18. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
โดยพิจารณาเว็บเพจที่อยู่ภายใต้การดูแลหลักของหน่วยงานนั้นๆ หน่วยงายละ 10 เว็บเพจ ยกเว้นเว็บไซต์
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตที่มีเพียง 5 เว็บเพจ โดยใช้ แบบรายการตรวจสอบความสอดคล้องกับ SEO
ทั้งหมด 45 รายการ ซึ่ งมี ทั้ งรายการที่ เป็ น ปั จจั ยภายใน (onpage factor) เป็ น การปรับ แต่ งโครงสร้างภายใน
เว็บไซต์ให้มีความเหมาะสม และรายการที่เป็นปัจจัยภายนอก (offpage factor) เป็นการสร้างลิงค์เชื่อมโยง (link)
จากภายนอกเข้าสู่หน้าเว็บหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
กรอบแนวความคิดงานวิจัย

-

-

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์หลัก
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

หลักการ SEO
SEO onpage
SEO Offpage

รายการตรวจสอบ
มาตรฐานเว็บไซต์
(Checklist)

ระดับความสอดคล้องกับ
หลักการ SEO

วิธีดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารายการตรวจสอบ
1) ศึกษาหลักการ SEO เพื่อสร้างเป็นแบบรายการในการตรวจสอบ
2) ประสานกับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 ท่าน เพื่อประเมิน
ความถูกต้องเหมาะสมของแบบรายการ ด้วยการหาค่า Index of Item-Objective Congruence (IOC)
3) ปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพของแบบรายการตรวจสอบตามค าชี้ แ นะของผู้ เชี่ ย วชาญ จนได้ แ บบรายการ
ตรวจสอบ จานวน 45 รายการ
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลโดยการเปรียบเทียบแบบตรวจสอบกับเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจานวน 18
หน่วยงาน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทั้งหมด 86 วัน โดยข้อมูลวันสุดท้ายที่มีการเก็บข้อมูลจาก crawler
และ รายการตรวจสอบ robots.txt, XML site map และ keyword density ประเมินโดยใช้เครื่องมือ SEOquake
ซึ่งเป็น เครื่องมื อเสริม ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Mozilla Firefox ส่ วนรายการ คุณ สมบั ติ mobile friendly
ประเมินโดยใช้เครื่องมือ Google Mobile-Friendly Test
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบความสอดคล้องเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกับหลักการ
SEO ตามรายการตรวจสอบ จากนั้นหาค่าความถี่ ร้อยละ เปรียบเทียบความสอดคล้องสูงสุดและต่าสุดของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งวิเคราะห์หาความสอดคล้องร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 4 การอภิปรายและสรุปผล
นาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบความสอดคล้อง และสังเคราะห์ผล
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สรุปผลการวิจัย
การตรวจสอบความสอดคล้องกับหลักการ SEO ตามรายการตรวจสอบจานวน 45 รายการ พบว่า มีเพียง 1
รายการที่ทุกหน่วยงานดาเนินการ คือ การกาหนด Domain name ของเว็บเพจ นอกจากนี้การตรวจสอบยังพบว่ามี
2 รายการที่ไม่มีหน่วยงานใดดาเนินการจัดทาเลย ได้แก่ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ disclaimer และ หน้า
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว privacy policy ซึ่งทั้งสองรายการนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ
เว็บไซต์
เมื่ อ พิ จารณาร้อ ยละของการด าเนิ น การ ในแต่ ล ะรายการที่ จ ะส่ งผลดี ต่ อคะแนนการจั ดอั น ดั บ เว็ บ ไซต์
เปรียบเทียบกับเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน จากนั้นนาข้อมูลมาจัดกลุ่ม พบว่า มี 13 รายการที่เว็บไซต์หน่วยงาน
มากกว่าร้อยละ 75 ได้ดาเนินการไปแล้ว และมี 6 รายการที่เว็บไซต์หน่วยงานน้อยกว่าร้อยละ 25 ได้ดาเนินการ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายการทีไ่ ม่เป็นผลดีต่อการจัดอันดับเว็บไซต์เปรียบเทียบกับเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน พบว่ามี
3 รายการที่เว็บไซต์ของหน่วยงานมากกว่าร้อยละ 70 ยังมีการดาเนินการอยู่ ได้แก่ การใช้งาน JavaScript สาหรับเมนู
broken links และการใช้ jquery link และมีอีก 2 รายการที่ยังมีเว็บไซต์ของหน่วยงานดาเนินการอยู่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ได้แก่ การใช้งาน on_click script และการใช้ Fancy stuffs ดังตารางที่ 2
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า หน่วยงานทั้งหมดจัดทาเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับหลักการ SEO ร้อยละ 55.58
โดยเว็บไซต์สานักงานอธิการบดีมีความสอดคล้องมากที่สุดคือร้อยละ 70.00 ในขณะที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มี
ความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 40.89 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวมของการตรวจสอบความครบถ้วน พิจารณาตามรายการตรวจสอบ
รายการ
9. Domain name ของเว็บเพจ
35. attribute alt ของรูปภาพ
16. เนื้อหามีลักษณะเฉพาะของเว็บเพจนั้นๆ
30. การใช้งาน CSS
7.keyword density (โดยใช้ SEOquake)
28. Tag li
45. ความเป็น responsive web
27. Tag ul
40. หน้า contact us ติดต่อเรา
12. Title tag ระบุหน้าเว็บ
11. ชื่อไฟล์ของเว็บเพจ
31. การใช้งาน JavaScript สาหรับเมนู
36. การประกาศชนิดของ Doc Type
6.คุณสมบัติ mobile friendly (โดยใช้ Google Mobile-Friendly Test)
25. Tag h3, h4, h5, h6
3.broken links (dead links)
33. การใช้ jquery link
8.drop-down menu
13. Description tag อธิบายหน้าเว็บ
14. Keyword tag

ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ)
100.00
98.33
97.78
96.11
93.33
93.33
93.33
92.78
92.78
91.67
91.11
91.11
86.11
85.56
73.33
72.00
71.11
70.86
68.33
67.78
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวมของการตรวจสอบความครบถ้วน พิจารณาตามรายการตรวจสอบ (ต่อ)
รายการ
ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ)
1.robots.txt (โดยใช้ SEOquake)
61.67
10. ชื่อ subdirectory
61.11
18. รายการแสดงเส้นทาง (navigation)
56.11
39. หน้า about us เกีย่ วกับเรา
55.56
20. Text link เชื่อมไปยังเมนูต่างๆ
51.67
42. การประกาศลิขสิทธิ์ copyright
50.56
26. Tag strong
46.67
37. การใช้ link ย้อนกลับ
46.11
29. การใช้งาน Frame
43.89
2.Meta name = “language” Content = “TH”
37.71
15. Keyword ปรากฏอยู่ในส่วน description tag
36.67
5.rel=”nofollow” กับลิงค์เฉพาะอย่าง
36.00
4.XML site map (โดยใช้ SEOquake)
34.29
22. Tag h1
31.67
41. ข้อความ contact us เป็นภาษาอังกฤษ
29.44
24. Tag h2
28.33
21. Keyword ใน Text link
27.78
23. Keyword ใน Tag h1
20.56
17. keyword ที่อยู่ในเนื้อหา
16.67
32. การใช้งาน on_click script
5.00
19. Anchor text
4.44
34. Fancy stuffs เช่น Flash, Splash, Animated GIFs, Rollovers
2.22
38. หน้า FAQ
1.67
43. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ disclaimer
0
44. หน้าประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว privacy policy
0
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยรวมของการตรวจสอบ พิจารณาตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
เว็บไซต์สานักงานอธิการบดี
เว็บไซต์งานวิเทศและกิจการอาเซียน
เว็บไซต์สานักประกันคุณภาพการศึกษา
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เว็บไซต์สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)
70.00
66.67
66.18
62.22
59.78
57.78
56.89
56.67
56.00
55.56
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยรวมของการตรวจสอบ พิจารณาตามหน่วยงาน (ต่อ)
เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
เว็บไซต์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เฉลี่ย

55.11
53.56
52.67
51.33
50.67
46.67
41.78
40.89
55.58

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร กับหลักการ SEO มีเว็บไซต์กลุ่มเป้าหมายที่วิเคราะห์และตรวจสอบจานวน 18 เว็บไซต์ โดย
พิจารณาเว็บเพจที่อยู่ภายใต้การดูแลหลักของหน่วยงานนั้นๆ หน่วยงานละ 10 เว็บเพจ ยกเว้นเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริม
และตรวจสอบการผลิตที่มีเพียง 5 เว็บเพจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบรายการตรวจสอบ SEO ซึ่งมีรายการ
ตรวจสอบทั้งหมด 45 รายการ ผลการตรวจสอบสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. รายการที่เว็บไซต์ดาเนินการสอดคล้องมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Domain name ของเว็บเพจ
รองลงมาคื อ การใช้ attribute alt ของรู ป ภาพ และการก าหนดเนื้ อ หามี ลั ก ษณะเฉพาะของเว็ บ เพจนั้ น ๆ
ตามลาดับ
2. รายการที่เว็บไซต์ยังดาเนินการไม่สอดคล้องมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ หน้าประกาศนโยบายความ
เป็นส่วนตัว (privacy policy) และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ (disclaimer) ซึ่งยังไม่มีเว็บไซต์ใดดาเนินการ
และหน้า FAQ มีการดาเนินการเพียงร้อยละ 1.67
3. เว็บไซต์หน่วยงานที่ดาเนินการสอดคล้องกับ SEO มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เว็บไซต์สานักงาน
อธิก ารบดี รองลงมาคื อ เว็บ ไซต์ งานวิ เทศและกิ จ การอาเซี ย น และ เว็บ ไซต์ ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตามลาดับ
4. เว็บไซต์หน่วยงานที่ดาเนินการสอดคล้องกับ SEO น้อยที่สุด 3 อันดับ คือ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
รองลงมาคือ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ เว็บไซต์สานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามลาดับ
นอกจากนี้ยังพบว่ามีบางรายการที่ไม่เป็นผลดีต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของเสิร์ชเอนจิน แต่ยังพบว่าบาง
เว็บ ไซต์ ยั งมี รายการเหล่ านี้ อ ยู่ โดยมี บ างรายการที่ พ บมากกว่า ครึ่งหนึ่ งของจ านวนเว็บ เพจที่ ต รวจสอบ เรี ย ง
ตามลาดับร้อยละที่พบจากมากไปน้อ ย 3 อันดับแรก คือ การใช้ JavaScript สาหรับเมนู broken links และการ
ใช้ JQuery link ตามลาดับ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกั บการใช้ Java ไม่เป็น ผลดีต่อ การจัดอัน ดับเว็บไซต์
เท่าที่ควร ดังนั้นถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง
เมื่ อพิ จ ารณาแยกตามรายการพบว่ า มี บ างรายการที่ เป็ น ปั จ จัย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การจัด อั น ดั บ เว็บ ไซต์
(Performance Media Placement, 2015) แต่ยังมีการดาเนินการต่ากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ การใช้คีย์เวิร์ดในแท็ก
H1 และการใช้ Anchor Text โดยมี จ านวน 10 เว็บ ไซต์ ที่ ยั งไม่ มี ก ารใช้ คี ย์ เวิร์ด ในแท็ ก H1 และมี จ านวน 15
เว็บไซต์ที่ยังไม่มีการใช้ Anchor Text ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการค้นหาข้อมูลจากเสิร์ชเอนจิน ผู้ใช้จะระบุคีย์เวิร์ดเพื่อ
ค้น หาในสิ่ งที่ ต้ อ งการ ดั งนั้ น นอกจากจะใส่ คีย์ เวิร์ ดไว้ในส่ว นต่า งๆ ของเว็บ เพจแล้ ว จะต้ อ งเลื อ กใช้ คี ย์เวิร์ ด ที่
เหมาะสมกับเนื้อหาที่นาเสนอ เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาโดยเสิร์
ชเอนจิน ซึ่งในส่วนของการตระหนักถึงคีย์เวิร์ดที่สาคัญสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง เทคนิคการปรับ Ranking ด้วย
Search Engine Optimization กรณี ศึ ก ษา เว็บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย กรุ งเทพ (นิ ธิ ศ จิ รั ช ยะกู ล และนพดล ชาติ
รังสรรค์, 2553) ที่ให้ความสาคัญกับการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะนาไปใช้ แล้วนามาเป็นคีย์เวิร์ดใน
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การปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป แม้ว่าคีย์เวิร์ดจะเป็นสิ่งจาเป็น แต่หากในหน้าเว็บเพจมีจานวนคีย์เวิร์ดมากจนเกินไปอาจ
ทาให้ bot มองคีย์เวิร์ดเป็น Spam โดยกรณีที่เนื้อหาในหน้าเว็บเพจมีคามากกว่า 600 คา ขึ้นไป ควรมี Keyword
Density ไม่เกิน 10% แต่หากเนื้อหาในหน้าเว็บเพจมีคาน้อยกว่า 600 คา ควรมี Keyword Density ไม่เกิน 20 %
(SEO modify, ม.ป.ป.)
จากผลการตรวจสอบจะเห็นว่ายังมีอีกหลายรายการที่ควรทาแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ และจากการตรวจสอบ
เบื้องต้นมีบางรายการที่ดาเนินการแล้วแต่ยังจัดทาได้ไม่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทาแนวปฏิบัติขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
แนวทางให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ นาไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลักการ SEO เพื่ออันดับการแสดงผลจาก
การค้นหาโดยเสิร์ชเอนจินอยู่ในลาดับที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรจัดทาแนวปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้องกับหลักการ SEO ในแต่ละรายการที่มีผล
ต่อการจัดอันดับเว็บไซต์จากนั้นเผยแพร่หรือจัดการอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการตรวจสอบความเหมาะสมของแต่ละรายการควบคู่ไปกับความครบถ้วน เพื่อให้สามารถระบุ
แนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลักการ SEO มากขึ้น
2. อาจพั ฒ นาแม่ แ บบ (template) ส าหรั บ การจั ด ท าเว็ บ ไซต์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การ SEO ซึ่ ง
ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบ สีสัน รูปภาพ และเนื้อหาได้เองตามความเหมาะสม
3. อาจมีการพัฒนาเว็บให้บริการในการตรวจสอบความสอดคล้องในเบื้องต้น เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับผู้บริหารเว็บไซต์และผู้ใช้ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้สามารถตรวจสอบและปรับปรุง
เว็บไซต์ได้บ่อยครั้งยิ่งขึ้น
4. ควรมีการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Social Media เพิ่มเติมเข้าไปในรายการตรวจสอบ
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นักวิจยั อิสระ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
ระบบลงทะเบียนเรีย นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้สมัครในการสมัครเรียนแบบออนไลน์ ช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว และลดการผิดพลาดของข้อมูล
ระบบพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ติดต่อกับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นบน MySQL ระบบมีผู้ใช้งาน 4 กลุ่มคือ
ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ ผู้เรียน และผู้ใช้ทั่วไป โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน จัดการข้อมูลการลงทะเบียน
พิมพ์ใบสมัคร พิมพ์ใบรายชื่อผู้เรียน ออกรายงานจานวนผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา รายงานผลการเรียน และ
รายงานผลการดาเนินงาน อาจารย์สามารถเรียกดูรายงานจานวนผู้สมัคร พิมพ์ใบรายชื่อผู้เรียน บันทึกผลการเรียน แก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการสอนของตัวเองได้ ผู้เรียนสามารถเรียกดูรายงานจานวนผู้สมัคร จัดการข้อมูลส่วนตัวและ
พิมพ์ใบสมัครได้ และผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครเรียนและเรียกดูรายงานจานวนผู้สมัครได้
ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของ
ผู้ดูแลระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของอาจารย์อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.03 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 และ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของผู้ใช้ทั่วไปอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25
คาสาคัญ: สมัครเรียนออนไลน์ / หลักสูตรระยะสั้น / สารพัดช่าง
Abstract
A Short-Course Registration System of Kamphaeng Phet Polytechnic College was
developed to help applicants for registration online, to support staff for collecting and searching
data quickly and to reduce data errors.
The system was employed to implement the web application in conjunction with PHP
and MySql database. Four user groups were set in this system such as administrator, teachers,
students and people. Administrator was able to manage teacher data, course data ,class
management data, registration data. Moreover, administrator was able to generate application
form, student list document, number of applicants in each course, transcripts and performance
report. Teachers were able to view the number of applicants, generate student list document,
report student achievement, edit personal information and class management. Students were
able to view the number of applicants, edit personal information and generate application form.
People were able to apply online to study and view the number of applicants.
In terms of system evaluation, it was found that the system evaluation of administrator
was at the high level (𝑥̅ = 4.16), teacher was at the high level (𝑥̅ = 4.03), student was at the high
level (𝑥̅ = 4.26) and user was at the high level (𝑥̅ = 4.25)
Keywords: registration online / Short-Course / Polytechnic
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชรได้มีการเปิดสอนในรายวิชาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสาหรับบุคคลทั่วไป
ซึ่งไม่ได้เป็นนักศึกษาของทางวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา หากผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าเรียน
จะต้องมาสมัค รที่ งานทะเบี ยนของทางวิทยาลัย เมื่อ จานวนผู้ สมัค รเรียนในรายวิชานั้ นๆ ครบตามที่ กาหนดไว้
อาจารย์ผู้สอนประจารายวิชาจะโทรศัพท์แจ้งวันที่จะเปิดเรียนจริงไปยังผู้สมัคร และให้มาชาระค่าสมัครเรียนใน
ระยะเวลาที่ กาหนด เมื่อผู้เรียนได้ชาระค่าสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจะบันทึกข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียนลงในโปรแกรมเอ็กเซลและส่งใบรายชื่อให้อาจารย์ผู้สอนและดาเนินการเปิดเรียนต่อไป หลังจากที่
การเรียนการสอนสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลการเรียน และกาหนดเลขที่ใบประกาศนียบัตรในโปรแกรมเอ็กเซล
เมื่อสิ้นปีภาคเรียนเจ้าหน้าที่จะต้องสรุปยอดการลงทะเบียน และจานวนผู้ที่สาเร็จการศึกษาของแต่ละรายวิชาที่เปิด
ในภาคเรียนนั้นส่งให้กับผู้อานวยการ
ปัจจุบันในการรับสมัครจะให้ผู้ที่สนใจกรอกใบสมัครและนามายื่นที่งานทะเบียนของวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว
การเก็บเอกสารใบสมัครจะเก็บรวมกัน ไม่ มีการแยกใบสมัครตามรายวิชา เมื่ออาจารย์ผู้สอนต้องการทราบจานวน
และข้อมูลของผู้สมัครเรียนจะตรวจสอบจากใบสมัครที่ผู้สมัครเรียนได้กรอกไว้ จึงเกิดความล่าช้าในการค้นหาและ
ตรวจสอบข้อมูล อีกทั้งไฟล์เอ็กเซลที่กรอกข้อมูลมีหน้าเอกสารและจานวนไฟล์เป็นจานวนมาก ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์
กันทาให้เกิดความยุ่งยากในการสรุปรายงาน และอาจทาให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการพัฒนาระบบลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร จะช่วยให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อ
การค้นหาและสรุปผล ช่วยอานวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังอานวยความสะดวกให้
ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน จานวนผู้สมัครและสามารถสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
6. เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
7. เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบของผู้ใช้ระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
1. พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
2. ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบของผู้ใช้ร ะบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัญหาและความต้องการ
พัฒนาลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาแพงเพชร

ระบบลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาแพงเพชร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประสิทธิผลของระบบ และ
ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
ของผู้ใช้ระบบลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ ผู้เรียน และผู้ใช้งานทั่วไปรวมทั้งสิ้น 25 คน
ขั้นตอนการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร ได้
นาหลักการทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (ฝ่ายผลิตหนังสือตารา
วิชาการคอมพิวเตอร์, 2551, หน้า 52-56) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวิธีการ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การก าหนดปั ญ หา ผู้ วิ จั ยได้ สอบถามเจ้ าหน้ าที่ ของส านั กงานทะเบี ยน วิ ท ยาลั ยสารพั ดช่ าง
กาแพงเพชร เกี่ยวกับการสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น ทาให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การสมัครจะต้องมาสมัคร
ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเท่านั้นซึ่งไม่สะดวกต่อผูส้ มัครที่อยู่ไกล การจัดเก็บข้อมูลในแบบฟอร์มกระดาษและไฟล์เอ็กเซล
ข้อมูลไม่ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบและไม่มีความเชื่อมโยงทาให้การตรวจสอบข้อมูลหรือการสรุปรายงานล่าช้าและ
ข้อมูลที่ได้อาจไม่ถูกต้อง ดังนั้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทางานน่าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ผู้วิจัยจึงได้สอบถามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อนาไปศึกษาความเป็นไปได้และลงมือดาเนินการต่อไป
2. การวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการดาเนินการจากเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร และสอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์และสร้างแผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงดังภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Dataflow Diagram)
แสดงดังภาพที่ 3 และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Diagram : E-R Diagram) แสดง
ดังภาพที่ 4
3. การออกแบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบการทางาน ฐานข้อมูล ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และรายงานต่างๆ
4. การพัฒนา ผู้วิจัยพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
MySql และพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้
5. การทดสอบ ผู้วิจัยได้ทดสอบการทางานของระบบกรอกข้อมูลจาลองเพื่อตรวจสอบการทางาน
ของระบบงาน และเมื่อพบข้อผิดพลาดจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
6. การนาระบบไปใช้ ผู้วิจัยได้นาระบบไปนาเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแนะนาวิธีการใช้งาน
ระบบ จากนั้นได้มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบจากผู้ใช้งาน
7. การบารุงรักษา หากผู้ใช้ระบบแจ้งถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ ผู้วิจัยจะดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ระบบ ผู้วิจัยได้สร้างแผนภาพบริบท (Context Diagram) ดังภาพที่ 2
เจ้าหน้าที่

อาจารย์
รายงานผลการเรียนในแต่ละรายวิชา
ใบรายชื่อผู้เรียน
รายงานผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา
รายงานผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตลอดภาคเรียน
รายวิชาที่สอน
ใบสมัคร
ข้อมูลข่าว
วันที่เรียน
ใบรายชื่อผู้เรียน
ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลอาจารย์
ชื่อรายวิชา, ภาคเรียน/ปีการศึกษา
ข้
อมูลการสอน
0
รหัสประจาตัว, ชื่อผู้เรียน
ข้อมูลผลการเรียน
ระบบลงทะเบียนเรียน
หลั
กสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลส่วนตัวในการสมัคร
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน
ข้อมูลการชาระเงิน
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน
ข้อมูลยกเลิกการลงทะเบียน
ใบสมัคร
รายงานผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา
รายงานผลการเรียน
ผู้เรียน

ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
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ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล ดังภาพที่ 3
เจ้าหน้าที่

1

ข้อมูลรายวิชา

จัดการข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลอาจารย์

ข้อมูลรายวิชา

D1 ข้อมูลแผนก
D2 ข้อมูลรายวิชา

2

จัดการข้อมูลอาจารย์
อาจารย์

ข้อมูลอาจารย์

จัดการข้อมูลการสอน

ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลการสอน

4

ข้อมูลอาชีพ
ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลส่วนตัวในการสมัคร
ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน

D3 ข้อมูลอาจารย์

ข้อมูลอาจารย์

3

ข้อมูลการสอน

ผู้เรียน

ข้อมูลรายแผนก

จัดการข้อมูลส่วนตัว
ในการสมัคร

D4 ข้อมูลการสอน
D5 ข้อมูลอาชีพ

D6 ข้อมูลการศึกษา
ข้อมูลส่วนตัวในการสมัคร

ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน
รหัสประจาตัวประชาชน
D7 ข้อมูลผู้เรียน
ใบสมัคร
ข้อมูลการชาระเงิน, เอกสารหลักฐาน
ข้อมูลผู้เรียน
5
ประกอบการสมัคร, ข้อมูลยกเลิกการ
ข้อมูลการสอน, วันที่เรียน
ลงทะเบียน
จัดการข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลรายวิชา
รหัสประจาตัว, ชื่อผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
ข้อมูลจุดประสงค์
D8 ข้อมูลจุดประสงค์
ใบสมัคร
ข้อมูลการลงทะเบียน
วันที่เรียน
ข้อมูลผลการเรียน
D9 ข้อมูลการลงทะเบียน
6
ข้
อ
มู
ล
ผลการเรี
ย
น
อาจารย์
ข้อมูลการสอน
บันทึกผลการเรียน
ข้อมูลรายวิชา
7

ข้อมูลข่าว

ข้อมูลข่าว

จัดการข้อมูลข่าว
เจ้าหน้าที่

ภาคเรียน/ปีการศึกษา

ใบรายชื่อผู้เรียน
รายงานผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา
รายงานผลการเรียนในแต่ละรายวิชา
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตลอดภาคเรียน
ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน
ผู้เรียน

8
ออกรายงาน

รายงานผลการเรียน
รายงานผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา

D10 ข้อมูลข่าว

ข้อมูลรายวิชา D2 ข้อมูลรายวิชา
ข้อมูลอาจารย์ D3 ข้อมูลอาจารย์
ข้อมูลการสอน
D4 ข้อมูลการสอน
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลผู้เรียน
D7 ข้อมูลผู้เรียน
รายวิชาที่สอน

ใบรายชื่อผู้เรียน
รายงานผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา

ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร

อาจารย์
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ผู้วิจัยได้สร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Diagram : E-R Diagram) ดัง
ภาพที่ 4
dep_name

dep_id

department
1

year

have
c_id
c_name

afternoon
evening

teach_id

M
course

c_hour

t_id
1

M

have
reg_id

c_price

edu_id
edu_name

reg_pick
reg_date
reg_score
reg_car
reg_status
doc_card
doc_home
pic
startdate

ref_edu

1

teaching
1

M

have

M
register
M

1

username

M

have

std_title

1
student
M

std_fname
std_lname
std_race
std_nation

career_id
career_name
add_soi
add_road

n_id
n_name
n_date
n_type
n_file

user_type

std_id

have

1

password

1

have
1

1
user

1

have

enddate
M

t_tel

have

ref_for
1
M

t_name

teacher
1

for_name

for_id

have

have

ref_career

morning

term

have
add_moo
mom_career

dad_career
std_dad

add_no
std_mom

district_id

1
district

M

have

std_tel

1 amphur
M

std_religion
std_bday
std_blood

amphur_id
amphur_name

district_name

zipcode
have

news
province_id
province_name

1
province

ภาพที่ 4 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) ของระบบลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัด
ช่างกาแพงเพชรโดยแยกตามประเภทผู้ใช้งาน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัด
ช่างกาแพงเพชร ได้ใช้สถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร ตามที่ได้
วิเคราะห์และออกแบบไว้ ซึ่งระบบสามารถทางานได้ ดังนี้
- ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ
- เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ผู้ ที่ เ ข้ า มายั ง เว็ บ ไซต์ ส ามารถดู ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ได้
- เจ้าหน้าที่ สามารถจัดการข้อมูลรายวิชา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลการสอน ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลการลงทะเบี ยน
บันทึกผลการเรียน และออกรายงานต่างๆ เช่น ใบรายชื่อผู้เรียน รายงานผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา รายงานผลการ
เรียนในแต่ละรายวิชา รายงานสรุปผลการดาเนินงานตลอดภาคเรียน (ดังภาพที่ 8 รายงานสรุปการดาเนินงาน)
- ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้ามายังเว็บไซต์รับสมัครเพื่อดูรายวิชาที่เปิดสอน และสามารถสมัครเรียนผ่าน
หน้าเว็บไซต์ได้ (ดังภาพที่ 5 หน้าจอสมัครเรียน)
- อาจารย์ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว แก้ไขข้อมูลการสอน ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและจานวนผู้สมัคร
จากระบบ (ดั งภาพที่ 7 หน้ าจอจ านวนผู้ ส มั ค รในแต่ ล ะรายวิ ชา) พิ ม พ์ ใบรายชื่ อ ผู้ เรี ย น และบั น ทึ ก ผลการเรี ย น
ในระบบได้
- ผู้ เรี ยน สามารถแก้ ไขข้ อมู ลส่ วนตั ว ลงทะเบี ยนเรี ยน (ดั งภาพที่ 6 หน้ าจอเลื อกรายวิ ชาลงทะเบี ยน)
พิมพ์ใบสมัคร ดูจานวนผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา ดูผลการเรียน และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้
ระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร มีตัวอย่างหน้าจอ ดังนี้
- ภาพที่ 5 หน้ าจอสมั ค รเรี ย น เป็ น หน้ าจอที่ ผู้ ใช้ งานทั่ วไปสามารถเข้ า มาสมั ค รเรี ย นในรายวิช า
ที่ตนเองสนใจได้ โดยกรอกข้อมูลที่ระบุในหน้าจอ
- ภาพที่ 6 หน้าจอเลือกรายวิชาลงทะเบียน เมื่อสมัครเรียนแล้วผู้สมัครเรียนสามารถเลือกรายวิชาที่
ต้องการลงทะเบียนเรียนได้โดยระบุรายวิชา คาบเรียน และวัตถุประสงค์ในการสมัครเรียน
- ภาพที่ 7 หน้าจอจานวนผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา ผู้เรียนและอาจารย์สามารถดูจานวนผู้สมัคร
เรียนในรายวิชาต่างๆ เพื่อดูว่าถึงจานวนที่สามารถเปิดสอนได้หรือยัง ถ้าถึงแล้วอาจารย์จะได้กาหนดวันเวลาที่จะเปิดสอน
และติดต่อผู้สมัครเรียนต่อไป
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- ภาพที่ 8 รายงานสรุ ป การด าเนิ น งาน เป็ น หน้ า จอที่ เจ้ าหน้ าที่ ส ามารถท ารายงานสรุ ป รายวิ ชา
ที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้นๆ โดยแสดงผลจานวนชั่วโมงสอน จานวนผู้สมัคร จานวนผู้ลงทะเบียน จานวนผู้สอบผ่าน และ
ร้อยละของจานวนผู้สอบผ่าน
ตัวอย่างหน้าจอระบบ
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ภาพที่ 5 หน้าจอสมัครเรียน

ภาพที่ 6 หน้าจอเลือกรายวิชาลงทะเบียน

ภาพที่ 7 หน้าจอจานวนผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา
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ภาพที่ 8 รายงานสรุปการดาเนินงาน
ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
1. ผลการประเมิ นประสิทธิภาพการใช้งานระบบของผู้ ดูแลระบบจ านวน 1 คน มีผลการประเมินในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 หากพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลดังตาราง 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของผู้ดูแลระบบ
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
ด้านความสามารถในการทางานของระบบ
1. ความสามารถในการจัดการข้อมูลรายวิชา
4.00
0.00
มาก
2. ความสามารถในการจัดการข้อมูลอาจารย์
4.00
0.00
มาก
3. ความสามารถในการจัดการข้อมูลการสอน
4.00
0.00
มาก
4. ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้เรียน
5.00
0.00
มากที่สุด
5. ความสามารถในการจัดการข้อมูลลงทะเบียน
4.00
0.00
มาก
6. ความสามารถในการบันทึกผลการเรียน
4.00
0.00
มาก
7. ความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าว
4.00
0.00
มาก
8. ความสามารถในการแสดงรายงานต่างๆ
4.00
0.00
มาก
9. ความสามารถของระบบในภาพรวม
4.00
0.00
มาก
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
4.11
0.00
มาก
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
10. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลรายวิชา
4.00
0.00
มาก
11. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลอาจารย์
4.00
0.00
มาก
12. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลการสอน
4.00
0.00
มาก
13. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลผู้เรียน
4.00
0.00
มาก
14. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลลงทะเบียน
4.00
0.00
มาก
15. ความถูกต้องในการบันทึกผลการเรียน
5.00
0.00
มากที่สุด
16. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลข่าว
4.00
0.00
มาก
17. ความถูกต้องในการแสดงรายงานต่างๆ
4.00
0.00
มาก
18. ความสามารถของระบบในภาพรวม
4.00
0.00
มาก
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ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานระบบ
19. ความง่ายในการใช้งานระบบ
20. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรและความชัดเจน
ของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
21. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ
22. ความเหมาะสมของข้อความแจ้งเตือน
23. ใช้คาศัพ ท์ที่ ผู้ ใช้มี ความคุ้น เคยและสามารถปฏิบั ติตามได้
โดยง่าย
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
24. การกาหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ
25. การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
26. การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง

4.11

0.00

มาก

4.00
5.00

0.00
0.00

มาก
มากที่สุด

4.00
4.00
5.00

0.00
0.00
0.00

มาก
มาก
มากที่สุด

4.40

0.00

มาก

4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00

มาก
มาก
มาก

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของผู้ดูแลระบบ (ต่อ)
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

27. ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
บันทึกเข้าระบบ
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

4.00

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.00

4.00
4.16

0.00
0.00

ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ งานระบบของผู้ดูแลระบบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความยากง่าย
ต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านความสามารถในการทางานของระบบและด้านการทางานได้ ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลาดับ
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของอาจารย์จานวน 4 คน มีผลการประเมินในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 หากพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลดังตาราง 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของอาจารย์
รายการประเมิน
ด้านความสามารถในการทางานของระบบ
1. ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
2. ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลการสอน
3. ความสามารถในการบันทึกผลการเรียน
4. ความสามารถในการแสดงรายงานต่างๆ
5. ความสามารถของระบบในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
6. ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
7. ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลการสอน
8. ความถูกต้องในการบันทึกผลการเรียน
9. ความถูกต้องในการแสดงรายงานต่างๆ
10. ความถูกต้องของระบบในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานระบบ
11. ความง่ายในการใช้งานระบบ
12. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรและความชัดเจนของ
ข้อความที่แสดงบนจอภาพ
13. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ
14. ความเหมาะสมของข้อความแจ้งเตือน
15. ใช้คาศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
16. การกาหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของอาจารย์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

3.75
3.50
4.25
4.00
4.00
3.90

0.43
0.50
0.43
0.00
0.00
0.27

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
3.75
4.25
4.25
4.00
4.05

0.00
0.43
0.43
0.43
0.00
0.26

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.25
4.50

0.43
0.50

มาก
มาก

4.00
4.00
4.00
4.15

0.00
0.00
0.00
0.19

มาก
มาก
มาก
มาก

4.00

0.00

มาก

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
0.00
มาก
0.00
มาก
0.00
มาก

17. การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
4.00
18. การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง
4.00
19. ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกเข้า 4.00
ระบบ
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
4.00
0.00
มาก
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน
4.03
0.27
มาก
ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของอาจารย์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความยากง่ายต่อการใช้
งานระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 ด้าน
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การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านความสามารถในการทางานของระบบ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 ตามลาดับ
3. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งานระบบของผู้ เ รี ย นจ านวน 10 คน มี ผ ลการประเมิ น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 หากพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลดังตาราง 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของผู้เรียน
รายการประเมิน
ด้านความสามารถในการทางานของระบบ
1. ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
2. ความสามารถในการลงทะเบียนเรียน
3. ความสามารถในการพิมพ์ใบสมัคร
4. ความสามารถในการแสดงรายงานต่างๆ
5. ความสามารถของระบบในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
6. ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
7. ความถูกต้องในการลงทะเบียนเรียน
8. ความถูกต้องในการพิมพ์ใบสมัคร
9. ความถูกต้องในการแสดงรายงานต่างๆ
10. ความถูกต้องของระบบในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานระบบ
11. ความง่ายในการใช้งานระบบ
12. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรและความชัดเจนของ
ข้อความที่แสดงบนจอภาพ
13. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ
14. ความเหมาะสมของข้อความแจ้งเตือน
15. ใช้คาศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย
ค่าเฉลี่ยรายด้าน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.40
4.50
4.40
4.50
4.20
4.40

0.52
0.53
0.73
0.53
0.79
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.30
4.20
4.00
4.50
4.20
4.24

0.67
0.63
0.82
0.53
0.63
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.50
4.20

0.71
0.79

มาก
มาก

4.00
4.10
4.20
4.20

0.67
0.57
0.42
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของผู้เรียน (ต่อ)
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
16. การกาหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ
4.00
0.67
มาก
17. การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
4.30
0.82
มาก
18. การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง
4.20
0.63
มาก
19. ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
4.00
0.42
บันทึกเข้าระบบ
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
4.18
0.64
มาก
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน
4.26
0.63
มาก
ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการใช้ งานระบบของอาจารย์ เป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ า นความสามารถ
ในการทางานของระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านการทางานได้ ตามฟังก์ชันงานของระบบอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 และด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.18 ตามลาดับ
4. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งานระบบของผู้ ใช้ ทั่ ว ไปจ านวน 10 คน มี ผลการประเมิ น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 หากพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลดังตาราง 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของผู้ใช้ทั่วไป
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
ด้านความสามารถในการทางานของระบบ
1. ความสามารถในการดูจานวนผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา
4.30
0.48
มาก
2. ความสามารถในการสมัครเรียน
4.30
0.48
มาก
3. ความสามารถในการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
4.00
0.67
มาก
4. ความสามารถของระบบในภาพรวม
4.20
0.63
มาก
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
4.20
0.57
มาก
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
5. ความถูกต้องในการดูจานวนผู้สมัครเรียนในแต่ละรายวิชา
4.40
0.52
มาก
6. ความถูกต้องในการสมัครเรียน
4.50
0.71
มาก
7. ความถูกต้องในการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
4.10
0.88
มาก
8. ความถูกต้องของระบบในภาพรวม
4.20
0.79
มาก
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
4.30
0.72
มาก
ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานระบบ
9. ความง่ายในการใช้งานระบบ
4.40
0.70
มาก
10. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิ ดตัวอักษรและความชัดเจน
4.10
0.57
มาก
ของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
11. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ
4.30
0.82
มาก
12. ความเหมาะสมของข้อความแจ้งเตือน
4.20
0.63
มาก
13. ใช้คาศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย
4.30
0.67
มาก
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของผู้ใช้ทั่วไป (ต่อ)
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

4.26
4.25

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.63
0.72

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการใช้ งานระบบของอาจารย์ เป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ า นการท างานได้
ตามฟังก์ชันงานของระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.26 และด้านความสามารถในการทางานของระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร ได้พัฒนาตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งหลังจากพัฒนาได้นาไปให้กลุ่มตัวอย่างใช้งานและประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน 4
ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และ
ด้านการรักษาความปลอดภัย เหมือนกับการประเมินระบบสมัครอบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มงคล ณ ลาพูน จลกลนี ลิ้มประภัสสร จินตนา
เกิดลาภี และศศินันท์ ศาสตร์สาระ, 2560, 121-126) ซึ่งมีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากเช่นกัน นั่นเป็น
เพราะระบบสามารถทางานได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางในการสมัครให้กับผู้ที่สนใจ และช่วยอานวย
ความสะดวกในการทางานให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน ทาให้การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
งานวิจัยนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานที่มีการเปิดสอนระยะสั้น ซึ่งจะช่วยให้มีการจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบและสามารถสรุปภาพรวมการดาเนินงาน ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการวางแผนการทางานในปีการศึกษา
ต่อไปได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการเพิ่มข้อมูลครั้งที่เปิดสอน เนื่องจากในหนึ่งภาคเรียนอาจจะเปิดสอนได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ดังนั้น
ควรพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับในการเปิดสอนได้หลายครั้ง
เอกสารอ้างอิง
ฝ่ายผลิตหนังสือตาราวิชาการคอมพิวเตอร์. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
มงคล ณ ลาพู น, จลกลนี ลิ้มประภัสสร, จิ นตนา เกิ ดลาภี และศศินั นท์ ศาสตร์สาระ. (2560). ระบบสมัครอบรมคอร์ส
บริการวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, ปีที่ 4 (ฉบับที่ 2), หน้า121 – 126.
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ความพึงพอใจของการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งของประชาชนบ้านโคก
หม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
Satisfaction of the Design of Vertical Hydroponics Systems of Ban Khok Mor, Tha
Khun Ram, Khampang Phet District, Khampang Phet Province
เทพ เกื้อทวีกุล และอัษฎาวุฒิ เกษนาค
Thep Kueathaweekun and Asadawut Ketnak
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอเพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนบ้านโคกหม้อ ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ
แนวตั้งที่รับความคิดเห็นการออกแบบและสร้างจากตัวแทนอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 5 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจานวน 30 คน
ซึ่งในการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย สังเกต ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต และ
รวบรวมข้อมูลในขั้นต่อไป สร้างแบบประเมินรูปแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งประเมินความพึงพอใจ
และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
จากการประเมินความพึงพอใจพบว่า
1. การศึกษารูปแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งโดยส่วนใหญ่
2. ความพึงพอใจแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเลือก แบบที่
1 เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เนื่องจากมีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านรูปแบบที่สร้างสรรค์และด้านความเหมาะสม มาก
ที่สุด 4.60 ± 0.50
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนบ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ต่อระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ± 0.26
คาสาคัญ : ผักไฮโดรโปนิกส์ / ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง / ความพึงพอใจ
Abstract
This research presents satisfaction of people at Ban Khok Mor, Tha Khun Ram subdistrict,
Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet province. The vertical hydroponics systems is design used for Ban
Khok Mor, Tha Khun Ram subdistrict, Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet province. From comment
of the professor on Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng phet Rajabhat University, 5
innovative design and development experts and 30 user samples. In conducting research, include
observation, study spatial data, and analyze data from observation, take a look and gather the
information in the next step were collected for data. Design of vertical hydroponics systems was
created for assesses satisfaction and a summary of satisfaction assessment results.
From the satisfaction assessment, it was found that:
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1. Study design of vertical hydroponics systems for interview results, and focus group about
vertical and a spiral shaped tube were assessment.
2. From results of satisfying the model of design of vertical hydroponics systems, the
prototype models 1 were selected by professional. Because it is appropriate to develop the mostly
creative and optimal with an average of 4.60 ± 0.50.
3. From results of the satisfaction of people at Bancokemoe, thakunram subdistrict,
Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet province on design of vertical hydroponics systems, the most
satisfactory level, is an average of 4.36 ± 0.26
Keywords : hydroponics / vertical hydroponics systems / satisfaction
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น มนุ ษ ย์ ได้ หั น มาให้ ค วามสนใจกั บ เรื่ อ งสุ ข ภาพซึ่ งโดยทั่ วไปสามารถท าได้ ง่า ยเริ่ ม จากการเปลี่ ย น
พฤติกรรมประจาวัน เช่น การออกกาลังการเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง การดูแลผิวพรรณ และการเลือกรับประทาน
อาหารให้ครบตามหลักโภชนาการ ในการดูแลสุขภาพนั้นการรับประทานอาหารถือเป็นปัจจัยที่สาคัญทาให้มีการเลือก
อาหารที่มีประโยชน์ เช่น การเลือกรับประทานผักที่ปลอดสารพิษ และรับประทานง่าย จึงมีการคิดค้นการปลูกผักที่ใช้
พื้นที่น้อยได้ประโยชน์ และปลอดสารพิษ นั้นคือวิธีการปลูกไฮโดรโปนิกส์ซึ่งเป็นการปลูกผักแบบไร้ดิน โดยหันมาใช้น้าใน
การปลูกผักแทนดิน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน หรือเป็นการปลูกพืชผักในน้าที่มีธาตุอาหารผักละลาย
อยู่ และอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผักไร้ดิน” โดยเฉพาะปลูกผักกาดหอมไร้ดิน (Domingues, 2012) ซึ่งนับว่าเป็ น
วิธีการใหม่ในการปลูกพืชที่กาลังได้รับความนิยม เนื่องจากการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูก
และไม่ปนเปื้อนเปื้อนสารเคมีต่าง ๆ ในดิน ทาให้ได้พืชผักที่มี ความสะอาดเป็ นอาหาร ในการปลูกผักไฮโดรโปนิ กส์
จาเป็นต้องใช้การหมุนวนน้าในการปลูกผัก ซึ่งในการหมุนวนน้าจาเป็นต้องใช้ปั๊มน้าสาหรับการหมุนเวียนน้า วิเคราะห์
โครงสร้างชั้นวางผักไฮโดรโปนิกส์ (พลเทพ เวงสูงเนิน, 2557) ปั๊มน้าจาเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทาให้ใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานที่ค่อนข้างมากและมีพื้นที่ในการปลูกผัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
การออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตัง้ ที่เหมะสมที่สดุ ตามบริบทของพื้นที่ หลังจากนั้นนาไปสร้าง นาไป
ทดสอบ ติดตั้ง และสารวจความพึงพอใจของประชาชนบ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ต่อออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งชองบ้านโคก
หม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เอกสารที่เป็นแหล่งเนื้อหา ได้แก่ งานวิจัย ตาราวิชาการ (นิรัช สุดสังข์, 2548) วารสาร แผ่นพับหนังสือพิมพ์
และ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง
1) การตีปัญหา (Problem Identification)
2) การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)
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3) การกลั่นกรองการออกแบบ (Design Refinement)
4) การวิเคราะห์ (Analysis)
5) การตัดสินใจ (Decision)
6) ต้นแบบขั้นสมบูรณ์ (Implementation)
และกาหนดกรอบแนวความคิดการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งที่ต้องคานึงถึง
ปัจจัย
1) รูปแบบที่สร้างสรรค์
2) มีความงดงามที่น่าสนใจ
3) สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย
4) เหมาะสมกับวัสดุ
5) สอดคล้องกับการผลิต
6) สอดคล้องกับพื้นที่ใช้งาน
2. ขอบเขตแหล่งข้อมูล
คือ ตัวแทนอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม จานวน 5 ท่าน
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทน
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 5 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจานวน 30 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
คือ บ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
4. ขอบเขตตัวแปล
ตัวแปลที่ศึกษา คือ ความพึงพอใจของประชาชนการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง
ชองบ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลด้านพื้นที่ และกลุ่มชุมชน ลงพื้นที่เพื่อสังเกต และถ่ายภาพโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน วิเคราะห์
ข้อมูลจากการสังเกตในบริบทของพื้นที่
2. สัม ภาษณ์ เชิงลึก เพื่ อวิเคราะห์เนื้ อหาด้ านการออกแบบระบบการปลูก ผัก ไฮโดรโปนิ กส์ แบบแนวตั้ ง
ผู้ใหญ่บ้าน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม จานวน 5 ท่าน
3. ออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งโดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม จานวน 5 ท่าน ประเมินระบบ
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4.
5.
6.
7.

สร้างระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง
ทดลองใช้ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน บ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
สรุปผล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาข้อมูลด้านพื้นที่ และกลุ่มชุมชน ลงพื้นที่เพื่อสังเกต และถ่ายภาพ
โดยมีส่วนร่วมกับชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต และนาแบบสังเกต และรวบรวมข้อมูลในขั้นต่อไป
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาด้านการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง
3. แบบประเมินรูปแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งที่รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
4. แบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ ความพึงพอใจต่อระบบการปลู กผักไฮโดรโปนิกส์แบบ
แนวตั้ง ต้นแบบ และความพึงพอใจของประชาชน บ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ที่
ทดลองใช้งานต่อระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น แบบตรวจรายการให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบได้ตามรายการ (Check-list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง ลักษณะคาถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับตามแนวทาง ลิเคริ์ท (Likert’s Scale)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต และนาแบบสังเกต ที่สมบูรณ์แล้วไปรวบรวม
ข้อมูลในขั้นต่อไป
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ใช้วิธีการตีความ
สร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็นโดยการจัดระเบียบข้อมูล และคัดข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง
หรือข้อมูลที่ขัดแย้งกันออก
3. แบบประเมินรูปแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง โดยค่าสิถิติมัธฌิมเลขคณิต (Arithmetic
mean) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประเมินตามแบบมาตรฐานประเมินค่า
ระดับ (Rating Scale) คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย โดยใช้อ่านค่าตาม
อัตราส่วน (สานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, 2556) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปผู้ ต อบแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ การแจงแจงความถี่ (Frequent) ค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งในเมือง
มหานครขนาดใหญ่และความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง สถิติที่
ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง
1.1 ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับรูปแบบของการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ
แนวตั้งเป็นทรงแนวตั้งและเป็นรูปทรงคล้ายคล้ายท่อหมุนวน
1.2 ผลการศึกษาข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยส่วนใหญ่จะเป็นทรงแนวตั้งและเป็นรูปทรงคล้ายคล้ายท่อ
หมุนวน
2. ผลการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง มีหลักการ และขั้นตอนการออกแบบระบบการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง 3 รูปแบบ โดยหลักการออกแบบเน้นออกแบบง่ายเป็นรูปทรงต่างๆ และปหยัดพื้นที่
เช่น เป็นรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงกลัม โดยออกแบบโครงสร้างใช้โครงสร้างเป็นท่อน้าพลาสติกมาต่อกัน
เป็นรูปร่างตามต้องการ โดยรูปลักษณะสัมพันธ์กัน ตามโครงสร้างในขนาดสัดส่วนเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินความพึง
พอใจแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเลือก แบบที่ 1 เป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ เนื่องจากมีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านรูปแบบที่สร้างสรรค์และด้านความเหมาะสม มากที่สุด ตามตารางที่
1
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานต่อระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง พบว่า
ในด้านเหมาะสม มาก 4.50 ± 0.5
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรต่อระบบการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง ซึ่งความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากมีค่าเฉลี่ย 4.26 ± 0.3
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งภาพรวม ทัง้ 3 แบบ
ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้งสาหรับอาคารสูง

ระดับความพึงพอใจ
(N=3) X ±SD

4.60 ± 0.5

4.50 ± 0.8

4.35 ± 0.26
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ค่าเฉลี่ยรวม

4.48 ± 0.66

ระดับความเหมาะสม

มาก

การอภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง ผลการสังเกตและ
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มโดยส่วนใหญ่จะเป็นทรงแนวตั้งและเป็นรูปทรงคล้ายคล้ายท่อหมุนวน
2. ผลการประเมิน ความพึ งพอใจแบบระบบการปลูก ผัก ไฮโดรโปนิ กส์ แบบแนวตั้ ง โดยผู้ท รงคุ ณ วุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญได้เลือก แบบที่ 1 เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เนื่องจากมีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านรูปแบบที่สร้างสรรค์
และด้านความเหมาะสม มากที่สุด 4.60 ± 0.5 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยการวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางผักไฮโดรโป
นิกส์ของพลเทพ เวงสูงเนิน (2557) ซึ่งกล่าวไว้ว่าในการทาระบบน้าหมุนเวียนจะต้องมีการทาโครงสร้างที่เหมาะสม
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนบ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ต่อระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ± 0.26 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยการปลูกผักกาดหอมไร้ดินของDomingues (2012) ซึ่งกล่าวไว้
ว่า การปลุกพืชแบบไร้ดินจาเป็นต้องมีระบบควบคุมค่า PH ของน้าและความเข้มข้นของสายละลายที่เหมาะสมกับพืช
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
ควรเพื่อเพิ่มแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมทาการเก็บค่าที่ตรวจสอบและเชื่อมต่อบนอินเทอร์เน็ตและระบบเก็บ
ข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อสะดวกรวดเร็วในการนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมกับ
การเจริญเติบโตของพืช
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ระบบควบคุมความชื้นในดินสาหรับการให้น้าเมล่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Control System of Soil Moisture for Melon by Solar Cell
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บทคัดย่อ
บทความนี้ ได้ นาเสนอการออกแบบและสร้างระบบควบคุ ม ความชื้ น ในดิน ส าหรับ การให้ น้ า เมล่อ นด้ว ย
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้น ในส่วนของการออกแบบและสร้างระบบจะมุ่งเน้นไปที่
การจัดการชุดควบคุมความชื้นในดิน ประกอบด้วยด้วยโรงเรือนขนาด กว้าง 0.85 เมตร ยาว 1.05 เมตร และสูง 1.92
เมตร โซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ ตัวควบคุมการชาร์ตประจุขนาด 10 แอมป์ แบตเตอรี่ขนาด 20 แอมป์ และ บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เพื่ อ ใช้ ส าหรับ การปลู กเมล่ อ นในโรงเรือ นผ่ านชุ ด ควบคุ ม ความชื้ น ในดิ น
ผลทดสอบประสิทธิภาพการปลูกเมล่อนจานวน 2 กระถาง ในโรงเรือนพบว่าให้ค่าความชื้นในดินเฉลี่ย กระถางที่ 1 และ
กระถางที่ 2 เท่ากับ 3.61 โวลต์ และ 3.53 โวลต์ ตามลาดับ ระบบที่ควบคุมภายในโรงเรือนมี อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ ากับ
35.65 องศาเซลเซียส ความชื้นภายในโรงเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 51.38 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาทาให้
ใบของเมล่อนไม่เหี่ยวแห้ง สามารถคงความชื้นไว้ได้ตลอดวัน
คาสาคัญ: เมล่อน , ระบบควบคุม , ความชื้นในดิน ,พลังงานแสงอาทิตย์
Abstract
This article proposes to design, construction and performance control system of soil
moisture for melon by solar cell. As part of the design and construction of the systems will focus on managing
soil moisture control in mini-house unit contains wide 0.85 m. long 1.05 m. high 1.92 m, 40 watt of solar cell, 10
amp of control charger and 20 amp of batteries. The microcontroller board was used by Arduino Uno R3 for
this system. Performance test results to 2 melon plants in mini houses, found that the average soil moisture
value. The melon plants 1 and 2 that is equal to 3.61v and 3.53v respectively. The internal control system, the
average temperature is equal 35.65 oc. The humidity within the mini house average 51.38 percent soil moisture
characteristics at all times of the melon plants.
Keywords : Melon , Control System , Soil Moisture , Solar Cell
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมล่อนหรือแตงเทศ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucumis melo Linn. มีถิ่นกาเนิดอยู่ในแถบทวีปแอฟริกา จัดอยู่
ในวงศ์ Cucurbitaceae หรือแคนตาลูป จัดเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ วิตามินเอวิตามินซี
น้าตาล ธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัส เนื้อมีรสหวาน กลิ่น หอมรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทาให้มีการปลูกกันมาก
ในแต่ละประเทศ จึงเป็นพืชที่มีการเพาะปลูก กันอย่างแพร่หลาย ส่วนในประเทศไทยมีการเพาะปลูกมานานกว่า 40 ปี
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แหล่งเพาะปลูกสาคัญกระจายอย่างทั่วไปตามจังหวัดต่างๆ อาทิเช่น เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบุรี สระแก้ว นครสวรรค์
และ กาแพงเพชร สภาพดินที่เหมาะสมเลยเป็นดินร่วนปนทราย เนื่องจากสามารถระบายน้าได้ดีและไม่อมน้า ทนต่อ
สภาพอากาศในเขตร้อน และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้อย่างดี [1]
โดยปกติทั่วไป การดูแลเมล่อน จาเป็ นจะต้องสร้างโรงเรือนให้ปลอดจากศัตรูที่จะเล็ดลอดเข้าไปข้างโรงเรือน
เนื่องจากเมลอนเป็นพืชที่จะต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษสามารถติดโรคได้ง่าย จึงจาเป็นต้องสร้างโรงเรือนเพื่อลดปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น สาหรับ การให้ น้าเมล่อนแบบโรงเรือนปิด เกษตรกรจะนิ ยมการให้แบบหยด โดยแบ่ งเป็น ช่วงเวลา
ประมาณวันละ 5 ครั้ง โดยแบ่งเป็นช่วง เวลาหรือบางแห่ง ทาการให้น้าในช่วงเช้า ทุกวัน ๆ ละ 30 นาที หรือเพิ่มปริมาณ
การให้น้าจนดินชุ่ม (ในกรณีที่อากาศร้อนจัด) เนื่องจากเมล่อนเป็นพืชที่ไม่ชอบน้า จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า
เมล่อนเป็นพืชต้องการน้าที่ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป ดั้งนั้น หากมีวิธีการควบคุมกระบวนการให้น้าอย่างเหมาะสม
แล้ว จะช่วยให้การเจริญ เติบโตของเมล่อนเป็นไปอย่างมีคุณ ภาพ นอกจากนี้ การให้น้าเมล่อนของเกษตรยังมีการใช้
พลังงานที่มีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร หากผสมผสานแหล่งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิ ตย์เข้ามาช่วยในระบบการให้น้า
จะช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไปโดยที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกเมล่อนร่วมกับการพัฒนา
ในเชิงเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุ่นแรงในส่วนของการเพาะปลูก อาทิ เช่น พรชัย แสงอังศุมาลี [2] ทดลองการเกษตรแบบน้า
หยด ผลการทดลองพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นจากการใช้ฉนวนสายไฟที่ดึงเอาท่อทองแดงออกมาเป็นท่อขนาดจิ๋ว มีความ
สม่าเสมอของการจ่ายน้าหยด ในกรณีของ อุเชนทร์ พุกอิ่ม [3] ได้ทาโรงเรือนที่ควบคุมการให้น้าแบบตั้งเวลา ผลการ
ทดสอบพบว่า ระบบสามารถตั้งเวลาแต่ละช่วงในการรดน้ากี่นาทีก็ได้

ภาพที่ 1 เมล่อน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาการควบคุมระบบการให้น้าเมล่อนแบบอัตโนมัติ
ผ่านการควบคุมความชื้นในดินโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับเกษตรกรที่เพาะปลูกเมล่อน ผู้วิจัย
คาดหวังว่า สิ่งที่ได้พัฒนาจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมความชื้นในดินที่เหมาะสมสาหรับโรงเรือนเพาะปลูกเมล่อน
2. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดระบบควบคุมความชื้นในดินสาหรับการให้น้าเมล่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ลาดับขั้นตอนการวิจัยเกี่ยวกับระบบควบคุมความชื้นในดินสาหรับการให้น้าเมล่อนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ตามขั้นตอนตามภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1.1 เซลล์แสงอาทิตย์ [4]
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่ งประดิษฐ์กรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่สร้างที่สร้างขึ้นเพื่ อเป็ นอุป กรณ์
สาหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า พบว่ากาลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพการผลิต
กาลังไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนาโซล่าเซลล์มาใช้ผลิตกาลังไฟฟ้า
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ลักษณะการทางานของโซล่าเซลล์จะใช้กระบวนการโฟโตโวตาอิก (Photovotataic Effect) ในสารกึ่งตัวนา
โดยโซลล่าเซลล์จะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนา P และสารกึ่งตัวนา N เมื่อโซล่าเซลล์ได้รับแสงที่มีพลังงานพอจะทาให้เกิด
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในสารกึ่งตัวนา ดังนั้นถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างผิวทั้งสองของ โซลล่าเซลล์ จะเกิดการ
ไหลของอิเล็กตรอนซึ่งทาให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรง ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
1.2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 [5]
3. Port ICSP :
2.

USB INTERFACE

4. Port I/O

Reset

1. Port USB
5. Port ICSP : Atmega328
6.

10. MCU : Atmega328

9. Power Jack

8. Port Power

7. Port I/O

ภาพที่ 5 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เป็นอุปกรณ์ที่นิยมนามาประมวลผลเพื่อควบคุมการทางานโดยมี
ส่วนประกอบตามภาพที่ 5 ดังต่อไปนี้
1. Port USB : ใช้สาหรับต่อกับ Computer เพื่ออัพโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด
2. Reset Button : เป็นปุ่มกดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการทางานใหม่
3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2
4. I/OPort : Digital I/O ตั้ งแต่ ข า D0 ถึ ง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จ าท าหน้ า ที่ อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย เช่ น
Pin0,1 เป็นขา Tx, Rx Serial, Pin3, 5, 6, 9, 10 และ 11 เป็นขา PWM
5. ICSP Port : Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader
6. MCU : Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino
7. I/O Port : นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้วยังเปลี่ยนเป็นช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0 - A5
8. Power Port : ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้ กับวงจรภายนอกประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3
โวลต์, +5 โวลต์, GND, โวลต์
9. Power Jack : รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 โวลต์
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10. MCU ของ Atmega16U2 เป็ น MCU ที่ ท าหน้ าที่ เป็ น USB to Serial โดย Atmega328 จะติด ต่ อ กั บ
Computer ผ่าน Atmega16U2
1.3 เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน [6]

ภาพที่ 6 เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน
การวัดค่าความชื้นในดินสามารถทาได้โดยนาแท่งอิเล็กโทรดปักลงในบริเวณดินที่ต้องการวัดค่าความชื้น โมดูล
นี้ ส ามารถท างานได้ โ ดย น าสั ญ ญาณที่ ไ ด้ จ ากแท่ ง อิ เ ล็ ก โทรดจากขา (S) ต่ อ เข้ า เป็ น ข้ อ มู ล ขาเข้ า กั บ บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ต่อไฟเลี้ยงเข้าขาบวก (+) และต่อกราวด์เข้าขาลบ (-) ดังภาพที่ 6
2. การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ [7]
ระบบควบคุมการให้น้าเมล่อนจะเลือกใช้ปั๊มน้า ขนาด 36 วัตต์ จานวน 1 ตัว โซลินอยด์วาล์ว 2 ตัว และ ชุด
ระบบควบคุม จึงจาเป็นต้องคานวณหาแผงโซล่าเซลล์ระบบควบคุมการชาร์จ และ ขนาดแบตเตอรี่ ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คานวณหากาลังวัตต์การใช้งานรวม ได้ดังสมการที่ 1
Pload = P1 + P2 + P3 + ... + Pn

โดยที่

Pload

P1
Pn

(1)

คือ กาลังวัตต์การใช้งานรวม มีหน่วยเป็น วัตต์
คือ โหลดการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นที่ 1 มีหน่วยเป็น วัตต์
คือ โหลดการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นสุดท้าย มีหน่วยเป็น วัตต์

ขั้นตอนที่ 2 คานวณหาขนาดแบตเตอรี่ ได้ตามสามการที่ 2
Vbatt =

โดยที่

Vbatt

Vdc

ft1
ft2

Pload
Vdc  ( ft1 xft2 )

คือ ค่ากระแสแบตเตอรี่ มีหน่วยเป็น แอมป์
คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ 12 โวลต์ มีหน่วยเป็น โวลต์
คือ ค่าองค์ประกอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ (แบบ deep cycle = 0.8)
คือ ค่าองค์ประกอบการสูญเสียในอุปกรณ์ต่างๆในระบบ มีค่าเท่ากับ 0.85

(2)
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ขั้นตอนที่ 3 คานวณหาขนาดแผงโซล่าเซลล์ ดังสมการที่ 3
WSolar =

โดยที่

WSolar
Pload
ld
hav

Pload  ld
hav

(3)

คือ ขนาดแผงโซล่าเซลล์ มีหน่วยเป็น วัตต์
คือ กาลังวัตต์การใช้งานรวม มีหน่วยเป็น วัตต์
คือ ค่าองค์ประกอบการสูญเสียในอุปกรณ์ในระบบ มีค่าเท่ากับ 1.5
คือ ค่าเฉลี่ยของแสงที่แผงโซล่าเซลล์สามารถรับได้ตลอดวัน มีค่าเท่ากับ 5

ขั้นตอนที่ 4 คานวณหาขนาดของระบบควบคุมการชาร์จประจุ ได้ตามสมการที่ 4
ACh arg e =

โดยที่

ACh arg e
WSolar
Vmax

WSolar
Vmax

คือ ขนาดของระบบควบคุมการชาร์จประจุ มีหน่วยเป็น แอมป์
คือ ขนาดแผงโซล่าเซลล์ มีหน่วยเป็น วัตต์
คือ ค่าแรงดันสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์ มีหน่วยเป็น โวลต์

(4)
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3. การออกแบบและสร้างระบบควบคุม
จากการคานวณค่ากาลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากหัวข้อที่ผ่านมา พบว่าจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด
40 วัตต์ แบตเตอรี่ขนาด 20 แอมป์ ตัวควบคุมการชาร์จประจุขนาด 10 แอมป์ เพื่อใช้ร่วมระบบชุดควบคุมการให้น้าเม
ล่อนผ่านบอร์ดประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 โดยสามารถออกแบบและสร้างระบบได้ดังภาพที่ 7
และภาพที่ 8 ตามลาดับ

ภาพที่ 7 ระบบควบคุมที่ได้พัฒนาขึ้น
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ภาพที่ 8 ชุดโครงสร้างระบบพี่พัฒนาขึ้น
4. การหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมการให้น้าเมล่อน
สาหรับการหาประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ทาการทดลองกับต้นเมล่อนจานวน 2 กระถาง ใน
โรงเรือนขนาด 0.85 x 1.05 x 1.92 เมตร โดยเก็บข้อมูล ค่าความชื้นในดิน ค่าอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน
ตั้งแต่วันที่ 25 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งผลการทดลองจะได้แสดงผลไว้ในหัวข้อ
ถัดไป
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนา“ระบบควบคุมความชื้นในดินสาหรับการให้น้าเมล่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 2
กระถาง ในโรงเรือนปิด คณะผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของของการทดสอบระบบเป็น 2 รูปแบบ คือ ผลการศึกษาควบคุมสภาพ
อากาศและความชื้นในดิน และ ผลการศึกษาทางกายภาพของการเพาะปลูกเมล่อน
1. ผลการศึกษาควบคุมสภาพอากาศและความชืน้ ในดิน
ผลการทดลองตั้ งแต่ วั นที่ 25 - 27 เมษายน 2561 ตั้ งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. สามารถแสดงผลการทดลองใน
รูปแบบกราฟได้ดังนี้

4.5
4.3
4.1
3.9
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2.5

วันที่ 25 เม.ย. 2561
วันที่ 26 เม.ย. 2561
วันที่ 27 เม.ย. 2561

08.00
08.45
09.30
10.15
11.00
11.45
12.30
13.15
14.00
14.45
15.30
16.15
17.00

แรงดัน [โวลต์ ]
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(ก) กระถางที่ 1
3.9

แรงดัน [โวลต์ ]

3.7
3.5
3.3

วันที่ 25 เม.ย. 2561

3.1

วันที่ 26 เม.ย. 2561

2.9

วันที่ 27 เม.ย. 2561

2.7

08.00
08.45
09.30
10.15
11.00
11.45
12.30
13.15
14.00
14.45
15.30
16.15
17.00

2.5

(ข) กระถางที่ 2
ภาพที่ 9 ผลค่าความชื้นในดินของเมลอน
จากภาพที่ 9 ผลการทดสอบความชื้นในดินในกระถางที่ 1 และ กระถางที่ 2 ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00
– 17.00 น. พบว่า มี ค่ าแรงดั น ไฟฟ้ าอยู่ ในช่ วง 3.0 – 4.3 โวลต์ ซึ่ งเป็ น ช่ วงความชื้น ในดิน ที่ เหมาะสมสาหรั บ การ
เพาะปลูกเมล่อน

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29

วันที่ 25 เม.ย. 2561
วันที่ 26 เม.ย. 2561
วันที่ 27 เม.ย. 2561

08.00
08.45
09.30
10.15
11.00
11.45
12.30
13.15
14.00
14.45
15.30
16.15
17.00

อุณหภูมิ [oc]
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ภาพที่ 10 ผลค่าอุณหภูมิในโรงเรือนเมลอน

70
65
60
55
50
45
40
35
30

วันที่ 25 เม.ย. 2561
วันที่ 26 เม.ย. 2561
วันที่ 27 เม.ย. 2561

08.00
08.45
09.30
10.15
11.00
11.45
12.30
13.15
14.00
14.45
15.30
16.15
17.00

ความชืน้ [%]

ในภาพที่ 10 เป็นผลการทดสอบอุณหภูมิในโรงเรือนเมลอน ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
พบว่า มีค่าอุณหภูมิในโรงเรือน อยู่ในช่วง 32 – 38 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก
เมล่อน

ภาพที่ 11 ผลค่าความชื้นในโรงเรือนเมลอน
ในภาพที่ 11 เป็นผลการทดสอบความชื้นในโรงเรือนเมลอน ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
พบว่า มีค่าความชื้นในโรงเรือนเมลอน อยู่ในช่วง 45 – 65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นช่วงความชื้นในโรงเรือนที่เหมาะสมสาหรับ
การเพาะปลูกเมล่อน
2. ผลการศึกษาทางกายภาพของการเพาะปลูกเมล่อน
ผลการทดสอบทางกายภาพของการเพาะปลูกเมล่อนของระบบที่พัฒนาขึ้น จะทาการสังเกตลักษณะของต้นเมล่อนในช่วง
เช้ า กลางวัน และ ตอนเย็ น โดยท าการทดลองตั้ งแต่ วั นที่ 25 - 27 เมษายน 2561 ตั้ งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. สามารถ
แสดงผลการทดลองทางกายภาพได้ดังนี้
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(ก) ช่วงเช้า

(ข) ช่วงกลางวัน
ภาพที่ 12 แสดงผลทางกายภาพของการเพาะปลูกเมล่อน

(ค) ช่วงเย็น

ลักษณะทางกายภาพของต้นเมล่อนทั้งสามวันจากภาพที่ 12 ในช่วงเช้า ช่วงกลางวัน และ ช่วงตอนเย็น พบว่า
ต้นเมล่อนที่เพาะปลูกมีลักษณะการเจริญเติบโตเป็นปกติ มีการแทงยอดของใบเมล่อน ใบเต่งตึง ลาต้นสมบูรณ์ดี สภาพ
ดินมีความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึงตลอดทั้งวัน
อภิปรายผลการวิจัย
ระบบควบคุมความชื้นในดินสาหรับการให้น้าเมล่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 2 กระถาง ในโรงเรือน
ปิด ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 ในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. จากการทดสอบตามรูปที่ 8 - 11 พบว่า แนวโน้ม
ของค่าความชื้นในดินในกระถางที่ 1 อยู่ระหว่าง 3.3 - 4.3 โวลต์ ในกระถางที่ 2 อยู่ระหว่าง 3.0 - 3.8 โวลต์ ค่าความชื้น
ในดินเฉลี่ย กระถางที่ 1 และกระถางที่ 2 เท่ากับ 3.61 โวลต์ และ 3.53 โวลต์ ตามลาดับ ในขณะที่อุณหภูมิในโรงเรือน
ของเมล่อนมีค่าอยู่ในช่วง 32 - 38 องศาเซลเซียส ความชื้นเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 35.65 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ใน
โรงเรือนเมล่อน อยู่ในช่วง 44 – 64 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 51.38 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้การทดสอบ
ทางทางกายภาพของต้นเมล่อน ทั้ง 3 วันที่ผ่านมา มีลักษณะการเจริญเติบโตเป็นปกติ ลักษณะใบเต่งตึง ลาต้นสมบูรณ์
สภาพดิ น ในกระถางมี ค วามชุ่ มชื้ น อย่ างทั่ วถึงตลอดทั้ งวั น นอกจากนี้ ผลจากการทดสอบ วัด ผลค่า ความชื้น ในดิ น
อุณหภูมิ และ ความชื้นในโรงเรือนเมล่อน ไม่มีการขัดข้องทางเทคนิคและระบบมีเสถียรภาพที่ดี ดังนั้นหากมีการไป
ประยุกต์ใช้ต่อแล้ว จะสามารถขยายการเพาะปลูกเมล่อนสาหรับโรงเรือนที่ใหญ่กว่าแปลงทดสอบนี้ได้ เนื่องจากระบบที่
พัฒนาสามารถระบบควบคุมความชื้นในดินสาหรับการให้น้าเมล่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้อาจจะช่วยเป็นแนวทางนาไปทดลองใช้ในท้องถิ่นหรือนาไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาชุดควบคุมระบบควบคุมความชื้นในดินสาหรับการให้น้าเมล่อนด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ที่สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย ดังนั้นหากเสริมการ
ประยุกต์เทคโนโลยี Internet of Things เข้ามาช่วยให้ระบบมีความอัจฉริยะมากขึ้นแล้ว จะช่วยให้ระบบตอบสนองการใช้งานดี
มากขึ้น ตามยุคสมัยของไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ หากเพิ่มฟังก์ชันการปรับค่าการควบคุมการให้น้าให้มีความยืดหยุ่นต่อ
สภาพแวดล้อม จะส่งผลให้เกษตรมีทางเลือกวางแผนการเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้ได้ ออกแบบสร้าง และตรวจสอบประสิท ธิภ าพของตู้อ บอเนกประสงค์พ ลังงานแสงอาทิต ย์และ
อินฟราเรด โดยลักษณะภายนอกของตู้อบมีรูปร่างหลังคาโค้งพาราโบล่า โครงสร้างทาจากอลูมิเนียม ตัวตู้อบมีความกว้าง
100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติ เมตร สูง 65 เซนติเมตร และส่วนขาตั้ งสู ง 70 เซนติ เมตรสามารถแยกประกอบได้
ภายในห้องอบติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จานวน 2 ตัว ติดตั้งหลอดอินฟราเรด ขนาดกาลัง 500 วัตต์ จานวน 1 หลอด
ขนาดกาลัง 250 วัตต์ จานวน 2 หลอด จากการใช้งานตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด สามารถ
ใช้งานได้ดี ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อน กรณีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากหลอดอินฟราเรด
และการใช้พลังงานความร้อนร่วม พบว่าการอบกล้วยน้าหว้าได้ 3.63% , 3.19% และ 2.17% ตามลาดับ อบกล้วยไข่ได้
1.55% , 1.56% และ 1.01% ตามลาดับ และอบพริกได้ 2.58% , 2.98% และ 2.80% ตามลาดับ และยังพบว่าการ
อบแห้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในตู้อบอเนกประสงค์ทั้งหมดใช้เวลาน้อยกว่าการตากแดดตามธรรมชาติ และผลิตภัณ ฑ์ที่
อบแห้งในตู้อบอเนกประสงค์ได้ผลเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด/ประสิทธิภาพตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์
และอินฟราเรด/ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ABSTRACT
This research was designed to create and check the efficiency of the solar energy and
infrared all-purpose dryer. On the outside of the dryer shaped parabolic arch structure made of
aluminum. The dryer has a width of 100 cm long, 200 cm high, 65 cm and 70 cm height of the stand
can be assembled. The rooms equipped with 2 ventilators, infrared lamp installed 500 watts, 1 lamp
and installed 250-watt, 2 lamps. From the use of solar and infrared all-purpose dryer, Works well.
Thermal performance test results case of use solar energy to Infrared lamp energy and the use of
thermal energy. The results drying of the cultivated banana was 3. 63% , 3. 19% and 2. 17% ,
respectively, drying of the golden banana was 1.55%, 1.56%, and 1.01%, respectively and drying chilli
was 2.58% , 2.98% and 2.80% , respectively and It was also found that the drying of the product
samples in the all-purpose dryer took less time than the natural sun drying. The products are dried in
all-purpose dryer was based on product standards.
Keyword: Solar energy and infrared all-purpose dryer /Solar energy and infrared all-purpose dryer
Efficiency/Thermal Efficiency
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
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การเก็บถนอมอาหารยังคงเป็นสิ่งสาคัญในปัจจุบัน เนื่องจากแต่ละฤดูกาลของประเทศไทยจะมีผลิตผลจาก
การเกษตรออกมามากมาย โดยหลังจากการเก็บ เกี่ยวแล้ว ผลิตผลจะคงความสดไว้ระยะหนึ่งเท่านั้น จากนั้นอาหาร
ดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อาหารเริ่มเสื่อมคุณภาพเกิดการเน่าเสียทั้งทางเคมีและทางกายภาพ เช่น อาหารมี
กลิ่น รสชาติ สี เป็นต้น จึงจาเป็นที่จะต้องแปรสภาพวัตถุดิบเหล่านั้นให้สามารถเก็บรักษาไว้ไ ด้นานเพื่อไว้บริโภคหรือ
จาหน่ายนอกฤดูกาลได้ กระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบที่สาคัญคือ การตากแห้ง หรือ การอบแห้ง โดยการตากแห้งเป็น
อีกวิธีหนึ่งในการเก็บถนอมอาหารทั่วไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งการตากแห้งนั้นจะอาศัยความร้อนจากแสงแดดโดยตรง และ
ปัญหาที่พบคือต้องใช้พื้นที่มากและใช้ระยะเวลายาวนาน อีกทั้งยังมีอุปสรรค์ด้านลมฟ้าอากาศ การถูกรบกวนจากแมลง
หรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ อาจทาให้ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อน และเกิดการเสียหาย ส่วนการอบแห้งสามารถทาได้หลายวิธี
ด้วยกัน ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน เช่น การอบแห้งด้วยลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมกันแพร่หลายทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนในการสร้างตู้อบค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ แต่ก็มีข้อจากัดคือไม่
สามารถทาการอบแห้งได้หากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย (เอกพบ ขจรไพศาล, 2556) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจาเป็นที่ต้องทา
การติดตั้งอุปกรณ์ให้ความร้อนเสริมแก่ตู้อบแห้ง เพื่อทาการอบแห้งในช่วงที่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถทาการ
อบแห้งได้หรือในช่วงที่พลังงานความร้อนไม่เพียงพอ ซึ่งนอกเหนือจากการอบแห้งด้วยลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วยัง
มีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ต้นทุนในการสร้างตู้อบต่าเช่ นกัน คือการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด (กุลยศ สุวันทโรจน์ , 2550) รังสี
อินฟราเรดมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ พลังงานรังสีอินฟราเรดจะถูกแผ่ไปยังผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทาให้โมเลกุลของน้าภายในวัสดุ
สั่นและเกิดความร้อนขึ้นซึ่งจะทาให้อุณหภูมิภายในผลิตภัณฑ์สูงกว่าอุณหภูมิที่ผิว ช่ วยให้มีอัตราการอบแห้งที่สูงลด
ระยะเวลาในการอบแห้ง และการให้ความร้อนโดยการแผ่รังสีจะทาให้อุณหภูมิกระจายค่อนข้างสม่าเสมอ ดังนั้นจึงไม่
ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความชื้นไม่สม่าเสมออีกทั้งยังต้องการอากาศหมุนเวียนเพียงเล็กน้อยทาให้ไม่ต้องใช้พัดลมขนาด
ใหญ่ (จรรยงค์ คานา, 2548)
ดั งนั้ น การพั ฒ นาตู้ อ บแห้ งในรู ป แบบที่ ใช้ พ ลั งงานผสมผสาน จึ งได้ เล็ งเห็ น ถึ งความส าคั ญ ของพลั งงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานอินฟราเรด โดยการนาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และอินฟราเรดมาใช้ประโยชน์และ
เพิ่มประสิทธิภาพของตู้อบแห้ง ซึ่งจะทาให้ตู้อบแห้งมีประสิทธิภาพในการอบแห้งสูงขึ้น และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
2. เพื่อทดสอบสมบัติการอบแห้งของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
ขอบเขตของงานวิจัย
1. สร้างตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
2. ทดสอบตู้อบโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่พบในจังหวัดกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดงานวิจัย
นาตู้อบอเนกประสงค์ไปเผยแพร่ให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการอบแห้ง
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วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการทดสอบหาคุณสมบัติของแผ่นโพลีคาร์บอเนตในแบบสีต่างๆ ที่มาใช้ในตู้อบอเนกประสงค์

2. ขั้นตอนการออกแบบและสร้างตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
3. ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
ขั้นตอนการทดสอบหาคุณสมบัติของแผ่นโพลีคาร์บอเนตในแบบสีต่าง ๆ ที่นามาใช้ในตู้อบ
อเนกประสงค์
แผ่นโพลีคาร์บอเนต เป็นแผ่นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ยอมให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านได้ดี แต่รังสีความร้อนที่แผ่จาก
ภายในตู้อบจะผ่านออกมาได้น้อย จึงทาให้เกิดผลเรือนกระจก ซึ่งทาให้ความร้อนส่วนใหญ่ถูกกักเก็บอยู่ภายในตู้อบ
นอกจากนี้แผ่นโพลีคาร์บอเนตยังเป็นฉนวนความร้อนที่ดี มีน้าหนักเบา ดัดโค้งได้ง่าย มีอายุการใช้งานได้นาน [4] โดย
ปกติแผ่นโพลีคาร์บอเนตจะมีหลายสี ซึ่งในแต่ละสีจะยอมให้แสงอาทิต ย์ส่งผ่านได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงได้ทาการออกแบบ
และทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นโพลีคาร์บอเนตสีต่าง ๆ ดังนี้ (เสริม จันทร์ฉาย, 2559 และ นัฑพงศ์ สิงห์
ศร, 2557)

สร้ า งตู้ อ บจ าลอง ขนาดความกว้ า ง 25 เซนติ เมตร ความยาว 30 เซนติ เมตร และสู ง 20
เซนติเมตร เพื่อใช้แทนตู้อบจริงในการทดลองวัดค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในการส่งผ่านแผ่นโพลี่คาร์บอเนต
สีต่าง ๆ
ทาการทดลองวัดค่าความเข้มรังสี อาทิ ตย์ในการส่ งผ่ านแผ่ นโพลี คาร์บอเนตที ล ะสี และวัดค่ า
อุณหภูมิภายในตู้อบจาลอง ทุก ๆ 10 นาที เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทาการทดลองในแต่ละรอบ ต้องมีการทดลองซ้า 3 ครั้ง เพื่อนาไปหาค่าเฉลี่ย
นาข้อมูลที่ทดลองได้มาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนาแผ่นโพลีคาร์บอเนตไปใช้ทาหลังคาตู้อบจริง
ขั้นตอนการออกแบบและสร้างตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
โดยผู้วิจัยได้แยกการศึกษาและออกแบบการสร้างตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรดเป็น
ส่วน ๆ ดังนี้
ศึกษารูปแบบหลังคาของตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
ในปัจจุบันมีการสร้างตู้อบในหลากหลายรูปแบบ และในแต่ละรูปแบบจะออกแบบหลังคาของตู้อบที่แตกต่าง
กันออกไป ซึ่งผลที่ตามมา คือ หลังคาในแต่ละแบบนั้น ให้ประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์เข้าด้านในตู้อบหรือสร้าง
อุณหภูมิภายในตู้อบไม่เท่ากัน ผู้วิจัยเลยศึกษาวางแผนและออกแบบหลังคาตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และ
อินฟราเรดแบบรูปทรงโค้งพาราโบล่า ซึ่งรูปทรงโค้งพาราโบล่าจะมีลักษณะเป็นส่วนโค้งที่ไม่ใช่ทรงกลม คือ ถ้ าเป็นทรง
กลมเวลาแสงมาตกกระทบแล้วจะสะท้อนออกเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นทรงโค้งพาราโบล่าเวลาแสงมาตกกระทบส่วนใหญ่
แสงจะเข้าไปข้างในและมีการสะท้อนกลับในปริมาณน้อย จึงทาให้ตู้อบมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า (อนุสรณ์ แสงเจริญ ,
2556, สุทธิชัย ภมรสมิต, 2550 และ กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ม 2553)
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ภาพที่ 1 การออกแบบหลังคาทรงพาราโบล่า

ภาพที่ 2 การออกแบบตู้อบ
จากภาพที่ 1 เป็นภาพการออกแบบหลังคาตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรดในรูปโค้ง
พาราโบล่า ขนาด กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร โดยโครงสร้างต่าง ๆ ทาจากอลูมิเนียม
ทั้งหมด
5.1.1 ศึกษาการออกแบบตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
ผู้วิจัยได้ศึกษาวางแผนและออกแบบตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด ในขนาดความกว้าง
100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร ความสูง 65 เซนติเมตร และขาตั้ งสูง 70 เซนติเมตร โดยตู้อบนี้ ทาจากโครง
อลูมิเนียมรูปทรงโค้งพาราโบล่า ปิดด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตใสหนา 6 มิลลิเมตร ภายในตู้อบจะติดตั้งหลอดไฟอินฟราเรด
ขนาด 500 วัตต์ จานวน 1 หลอดและขนาด 250 วัตต์ จานวน 2 หลอด เพื่อใช้ในการทาอากาศร้อนในช่วงที่ตู้อบมีความ
ร้อนไม่เพียงพอหรือใช้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดด และติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 12 โวลต์ จานวน 2 ตัว ไว้ทางด้านข้าง
ของตู้อบ เพื่อที่ดูดความชื้นจากด้านในออกและให้อากาศเย็นเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ออกไป โดยอากาศเย็นที่เข้ามา
นั้นจะเข้ามาทางช่องให้อากาศเข้าทางด้านขวาของตู้ อบ และภายในตู้อบจะมีตะแกรง 2 ชิ้น ไว้สาหรับวางวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบ
จากภาพที่ 2 มีการกาหนดส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1) แผ่นโพลีคาร์บอเนตปิดคลุมหลังคาตู้อบ
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2) โครงหลังคาอลูมิเนียม
3) หลอดอินฟราเรด
4) พัดลมระบายอากาศ
5) ช่องการไหลเข้าของอากาศเย็นเข้ามาแทนที่อากาศร้อนในตู้อบ
6) ขาตั้งอลูมิเนียม
7) ตะแกรงสาหรับวางวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อบแห้ง
8) แผ่นโพลี่คาร์บอเนตปิดตัวตู้อบ
9) แผ่นสังกะสี
การสร้างตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษารู ป แบบหลั ง คาตู้ อ บและออกแบบตู้ อ บอเนกประสงค์ พ ลั งงานแสงอาทิ ต ย์ โดย
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1) หลังคาตู้อบโค้งพาราโบล่าทาจากวัสดุโครงอลูมิเนียม ปิดด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตหนา 6 มิลลิเมตร เพื่อทาหน้าที่
ในการรับรังสีอาทิตย์เข้าไปในห้องอบและป้องกันการสูญเสียความร้อนออกสูด่ ้านนอก แผ่นโพลีคาร์บอเนตยังช่วยป้องกัน
ฝุ่นละอองและแมลงต่าง ๆ ที่มารบกวนดังแสดงในภาพที่ 3
2) ตู้อบรูปทรงโค้งพาราโบล่าทาจากวัสดุโครงอลูมิเนียม (ดังภาพที่ 4) โดยมีความกว้าง 100 เซนติเมตร ความยาว
200 เซนติเมตร ความสูง 65 เซนติเมตร และขาตั้งสูง 70 เซนติเมตร และด้านหน้าของตู้อบสามารถปิด -เปิดได้ เพื่อไว้
สาหรับนาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เข้าและออก
ภายในตู้อบประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ติดตั้งหลอดอินฟราเรด ขนาด 500 วัตต์ จานวน 1 หลอด และขนาด 250 วัตต์ จานวน 2 หลอด โดยยึดติดกับ
โครงตู้อบดังแสดงในภาพที่ 5
1) ติ ด ตั้ งพั ด ลมระบายอากาศ ขนาด 12 โวลต์ จ านวน 2 ตั ว เพื่ อ ใช้ ในการเป่ า ให้ อ ากาศชื้ น ออกจากตู้ อ บ
อเนกประสงค์ดังแสดงในภาพที่ 6
2) ติดตั้งเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อคอยวัดค่าอุณหภูมิภายในตู้อบ ดังแสดงในภาพที่ 7
3) ตะแกรงสาหรับวางวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ทาจากอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 90 เซนติเมตรและยาว 180 เซนติเมตร
เพื่อสาหรับวางผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบ ดังแสดงในภาพที่ 8
4) ด้านข้างของตู้อบมีการปล่อยช่องอากาศเข้า เพื่อที่นาอากาศเย็นด้านนอกเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่ออกไป ดัง
แสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 3 หลังคาพาราโบล่าปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต
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ภาพที่ 4 หลังคาพาราโบล่าปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต

ภาพที่ 5 การติดตั้งหลอดอินฟราเรด

ภาพที่ 6 การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
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ภาพที่ 7 การติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้วบรรจุปรอท

ภาพที่ 8 ตะแกรงสาหรับวางผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 9 ช่องสาหรับให้อากาศเข้าข้างในตู้อบ
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ขั้นตอนการทดสอบหาคุณสมบัติเฉพาะของตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
ผู้วิจัยได้ออกแบบตู้อบอเนกประสงค์ให้ใช้พลังงานได้ด้วยกัน 3 แบบ คือ
1) ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
2) ใช้พลังงานจากหลอดอินฟราเรด
3) ใช้พลังงานร่วมทั้งจากแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
เพื่อทาการศึกษาและทดสอบตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรดผู้วิจัยได้แบ่งการทดสอบ
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
5.3.1 การศึกษาทดสอบความร้อนภายในตู้อบอเนกประสงค์ในแบบต่าง ๆ
โดยทาการศึกษาดังนี้
1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในตู้อบทั้งสามแบบ โดยที่ยังไม่มีการการบรรจุวัสดุหรือผลิตภัณ ฑ์
ภายในตู้อบ ซึ่งจะทาการวัดอุณหภูมิภายในและภายนอกตู้อบทุก ๆ 15 นาที เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิภายในตู้อบ
2) ทาการเปรียบเทีย บค่ าความร้อ นของตู้อ บอเนกประสงค์พ ลังงานแสงอาทิต ย์แ ละอิ นฟราเรด ในแบบที่ใช้
พลังงานที่แตกต่างกัน
การศึกษาทดสอบการอบแห้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยตู้อบอเนกประสงค์ในแบบต่าง ๆ
ตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) กล้วยน้าว้าสุก หนัก 1500 กรัม จานวน 4 ชุด
2) กล้วยไข่สุก หนัก 600 กรัม จานวน 4 ชุด
3) พริกสดสีแดง หนัก 800 กรัม จานวน 4 ชุด
โดยทาการศึกษาดังนี้
1) จัดเตรียมชุดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้ง
2) ประกอบติดตั้งชุดตู้อบและนาไปตั้งไว้ในที่โล่งแจ้งหรือที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางแสงอาทิตย์
3) นาตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์ที่ต้องการอบแห้งมาใส่หรือบรรจุเข้าในตู้อบแห้งโดยทาการอบแห้งตั้งแต่เวลา 09.00 –
17.00 น.
4) ทาการทดสอบและบันทึกข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง ดังนี้ คือ ในช่วงที่ทาการอบแห้งจะชั่งน้าหนักผลิตภัณฑ์ทั้งก่อน
และหลังการทดลอง วัดอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกตู้อบ และวัดค่าปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์
5) การทดสอบเพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว จะต้องทาซ้ากัน 3 ครั้ง เพื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย
6) นาข้อมูลมาคานวณหา อัตราการอบแห้ง และความชื้นมาตรฐานเปียก จากสมการดังนี้
อัตราการอบแห้ง = ปริมาณน้าที่ระเหยออก (กรัม) / ระยะเวลา (วินาที)
m−d

ความชื้นมาตรฐานเปียก =
x 100
m
เมื่อ m = น้าหนักก่อนอบ (กรัม)
d = น้าหนักหลังอบ (กรัม)
7) เปรียบเทียบการแห้งของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของตู้อบในแบบต่าง ๆ คือ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบพลังงาน
อินฟราเรด ตู้อบพลังงานร่วมแสงอาทิตย์และอินฟราเรด และรวมถึงการตากแบบตามธรรมชาติ ตามลาดับ
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8) นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ผลและการอภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของแผ่นโพลีคาร์บอเนตในแบบสีต่าง ๆ
การทดสอบคุณสมบัติของแผ่นโพลี่คาร์บอเนตในแบบสีต่าง ๆ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ท้องฟ้า
โปร่งมีแสงแดดดี โดยทาการทดลอง ณ ตึกจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร ซึ่งในขณะท าการทดลองได้วัดปริมาณแสงและวัดอุณ หภูมิภายในตู้อบจาลองโดยนาผลมาแสดงกราฟ
เปรียบเทียบดังภาพที่ 10 และ 11

ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ (𝑤/𝑚^2)
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ภาพที่ 10 กราฟการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มแสงสว่างดวงอาทิตย์ภายในตู้อบจาลอง
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ภาพที่ 11 กราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมภิ ายในตู้อบจาลอง
จากภาพที่ 10, 11 ผลการทดสอบแผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีต่าง ๆ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00
น. - 13.15 น. โดยดูจากค่าความเข้มรังสีอาทิตย์และอุณหภูมิภายในตู้อบจาลองที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามเวลา พบว่าตั้งแต่
เวลา 11.00 น. เป็ น ต้น ไปจนถึ งเวลา 12.00 น. ค่าความเข้มรังสีอาทิ ตย์ กั บอุ ณ หภู มิมี แนวโน้ม เพิ่ มขึ้น ตามเวลา แต่
หลังจากเวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา 13.15 น. ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์กับอุณหภูมิจะลดลงตามเวลา โดยแผ่น
โพลี่ที่มีคุณ มบัติที่ เหมาะสมสุด คือ แผ่นโพลีคาร์บอเนตสีใส เพราะมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์กับอุณ หภูมิสูงสุดอยู่ที่
241.21 วัตต์ต่อตารางเมตรกับ 46 องศาเซลเซียส รองลงมา คือ แผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีชา มีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์กับ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 104.54 วัตต์ต่อตารางเมตร กับ 44 องศาเซลเซียส แผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีเขียว มีค่าความเข้มรังสี
อาทิตย์กับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 99.80 วัตต์ต่อตารางเมตร กับ 43 องศาเซลเซียส และแผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีดา มีค่าความ
เข้มรังสีอาทิตย์กับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 38.45 วัตต์ต่อตารางเมตร กับ 42 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
5.2 ผลการทดสอบตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
แบ่งผลการทดลองเพื่อทดสอบตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
6.2.1 ผลการทดสอบเชิงความร้อนของตู้อบอเนกประสงค์ในแบบต่าง ๆ
การทดสอบอุณหภูมิภายในตู้อบในแบบต่างๆ ระหว่าง วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เป็น
ช่วงที่ ท้องฟ้ าโปร่งมีแสงแดดดี ณ ตึกจุ ฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร ซึ่งในขณะทาการทดลองได้วัดอุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก และวัดค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ภายในตู้อบ
ซึ่งแสดงผลการทดสอบได้จากความสัมพันธ์ของกราฟในภาพที่ 12
จากภาพที่ 12 ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในตู้อบอเนกประสงค์ในแบบต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม
2560 ซึ่งใช้เวลาในการทดสอบตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 13.15 น. ของแต่ละวัน โดยดูจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและลดลงตาม
เวลา จะเห็นว่าตู้อบในแบบที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กับตู้อบที่ใช้พลังงานร่วมแสงอาทิตย์กับหลอดอิ นฟราเรด ตั้งแต่
เวลา 11.00 น. อุณหภูมิภายในตู้อบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเวลา 12.00 น. หลังจากเวลา 12.00 น. อุณหภูมิจะ
ค่อยๆลดลงตามเวลา จนถึงเวลา 13.15 น. ส่วนตู้อบในแบบที่ใช้พลังงานจากหลอดอินฟราเรด ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
อุณ หภูมิภายในตู้อบมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเวลา 13.15 น. และจะเห็นว่าตู้อบในแบบที่ใช้พลังงานร่วมมีค่า
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อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 89 องศาเซลเซียส รองลงมา คือตู้อบในแบบที่ใช้พลังงานจากหลอดอินฟราเรด ซึ่งมีค่าอุณหภูมิสูงสุด
อยู่ที่ 66 องศาเซลเซียส และตู้อบในแบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีค่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 53 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 12 กราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมภิ ายในตู้อบในแบบต่าง ๆ
ผลการทดสอบการอบแห้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยตู้อบในแบบต่างๆ
การทดสอบการอบแห้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของตู้อบในแบบต่าง ๆ ครั้งนี้ได้ทาการทดสอบอบแห้งกล้วยน้าว้าสุก
กล้วยไข่สุก และพริก โดยทาการทดสอบระหว่าง วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นช่วงที่ท้องฟ้า
โปร่งมีแสงแดดดี ณ ตึกจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งใน
ขนาดทาการทดสอบได้วดั อุณหภูมิภายใน อุณหภูมภิ ายนอก ชั่งน้าหนักผลิตภัณฑ์ก่อน-หลัง และวัดค่าความเข้มรังสี
อาทิตย์ภายในและภายนอกตู้อบ
จากการทดสอบอบแห้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยน้าว้า กล้วยไข่ และพริก โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ตู้อบพลังงานอินฟราเรด ตู้อบพลังงานร่วมทั้งแสงอาทิตย์และอินฟราเรด และการตากแดดธรรมชาติ สามารถมา
เปรียบเทียบเป็นกราฟดังแสดงในภาพที่ 13, 14 และ 15

449

ภาพที่ 13 กราฟการเปรียบเทียบผลการทดสอบอบแห้งกล้วยน้าหว้าด้วยตู้อบในแต่ละแบบ

ภาพที่ 14 กราฟการเปรียบเทียบผลการทดสอบอบแห้งกล้วยไข่ด้วยตู้อบในแต่ละแบบ

ภาพที่ 15 กราฟการเปรียบเทียบผลการทดสอบอบแห้งพริกด้วยตู้อบในแต่ละแบบ
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จากภาพที่ 13, 14 และ 15 การเปรียบเทียบผลการทดสอบอบแห้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์และตู้อบในแต่ละแบบ
โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบด้วย กล้วยน้าว้า กล้วยไข และพริก ส่วนตู้อบประกอบด้วยตู้อบที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิ ตย์
ตู้อ บที่ ใช้พ ลังงานจากหลอดอิ น ฟราเรด ตู้ อ บที่ ใช้พ ลังงานร่วม และการตากแดดธรรมชาติ ซึ่ งในกราฟจะเป็ น การ
เปรียบเทียบน้าหนักกับเวลาที่ใช้ในการอบ จากการเปรียบเทียบพบว่า
การอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากตู้อบพลังงาน
ต่าง ๆ ที่ใช้ระยะเวลาน้อยสุด คือ การอบด้วยตู้อบที่ ใช้พลังงานจากพลังงานร่วม เพราะน้าหนักของผลิตภัณฑ์จะลดไว
ที่สุดหรือแห้งไวที่สุด รองลงมา คือ การอบที่ใช้พลังงานจากหลอดอินฟราเรด และการอบที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
ส่วนการตากแดดธรรมชาติจะใช้ระยะเวลานานที่สุด
สรุปผลการทดลอง
สรุปผลการออกแบบและสร้างตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
การออกแบบและสร้างตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ ผู้วิจัยได้ออกแบบหลังคาตู้อบเป็นรูปทรงโค้ง
พาราโบล่า ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 65 เซนติเมตร และขาตู้อบสูง 70 เซนติเมตร โดยตู้อบ
ดังกล่าวปิดคลุมด้วยแผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีใส ขนาดความหนา 6 มิลลิเมตร ในตัวตู้อบถูกออกแบบให้มีช่องอากาศเข้า
และช่องอากาศออก และสามารถถอดชิ้นส่วนได้ โดยโครงสร้างตู้อบทาจากอลูมิเนียมทั้งหมด จากการออกแบบและสร้าง
ตู้อบพบว่าตู้อบสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ครั้งละ 10 กิโลกรัม และอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ทุกชนิด
สรุปผลการทดสอบตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
สรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นโพลี่คาร์บอเนตในแบบสีต่าง ๆ
การทดสอบคุณ สมบัติของแผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีต่าง ๆ เพื่อดูว่าสีอะไรเหมาะแก่การทาตู้อบอเนกประสงค์
พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด โดยดูจากค่าปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ที่สามารถทะลุผ่านแผ่นโพลี่คาร์บอเนตสี
ต่าง ๆ และอุณหภูมิภายในตู้อบจาลองที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามเวลา จากการทดสอบ พบว่าแผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีใสมีค่า
ความเข้มรังสีอาทิตย์กับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 241.21 W/m2 กับ 46 ℃ รองลงมา คือ แผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีชา มีค่า
ความเข้มรังสีอาทิตย์กับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 104.54 W/m2 กับ 44 ℃ , แผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีเขียว มีค่าความเข้มรังสี
อาทิตย์กับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 99.80 W/m2 กับ 43 ℃ และแผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีดา มีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์กับ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 38.45 W/m2 กับ 42 ℃ ตามลาดับ จากค่าที่ได้จะเห็นว่าแผ่นโพลี่คาร์บอเนตสีใส รับปริมาณความ
เข้มรังสีอาทิตย์ได้ดีสุด และอุณหภูมิภายในตู้อบก็สูงสุด จึงเหมาะแก่การทาตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และ
อินฟราเรดในครั้งนี้
สรุปผลการทดสอบเชิงความร้อนของตู้อบในแบบต่าง ๆ
การทดสอบเชิงความร้อนของตู้อบในแบบต่าง ๆ เพื่อนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน โดยตู้อบที่ทาการทดสอบ
ประกอบด้วยตู้อบที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ตู้อบที่ใช้พลังงานจากหลอดอินฟราเรด และตู้อบที่ใช้พลังงานร่วมจาก
แสงอาทิตย์และหลอดอินฟราเรด จากการทดสอบอุณหภูมิภายในตู้อบดังกล่าว ภายในเวลา 3 ชั่วโมง พบว่ามีค่าอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ที่ 46.1℃ , 55.3 ℃ และ 77.1 ℃ ตามลาดับ และมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน ดังนี้ กรณีอบกล้วยน้าว้า
ได้ 3.63% , 3.19% และ 2.17% ตามลาดับ , อบกล้วยไข่ได้ 1.55% , 1.56% และ 1.01% ตามลาดับ และอบพริกได้
2.58% , 2.98% และ 2.80% ตามลาดับ

สรุปผลการทดสอบการอบแห้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยตู้อบแห้งในแบบต่าง ๆ
การอบแห้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยตู้อบในแบบต่าง ๆ ได้เลือกทาการอบแห้งผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด คือ กล้วยน้าหว้าสุก
กล้วยไข่สุก และพริก จากการทดสอบอบแห้งตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์ ดังกล่าว ภายในเวลา 9 ชั่วโมง พบว่าความชื้นของ
ผลิตภัณฑ์มีการลดลง โดยกล้วยน้าว้าลดลงเหลือ 70.39% , 58.76% , 53.22% และ 87.00% ตามลาดับ กล้วยไข่ลดลง
เหลือ 75.58% , 56.14% , 50.51% และ 84.17% ตามลาดับ และพริกลดลงเหลือ 68.47% , 41.52% , 30.46% และ
87.38% ตามลาดับ ซึ่งจากผลการทดสอบที่ออกมา พบว่าตู้อบที่ใช้พลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และอินฟราเรด มีอบแห้ง
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ของผลิตภัณฑ์ดีที่สุด รองลงมา คือ ตู้อบที่ใช้พลังงานจากหลอดอินฟราเรด , ตู้อบที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และการ
ตากแดดธรรมชาติ ตามลาดับ ซึ่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลังจากอบแห้งโดยใช้ตู้อบจะมีคุณภาพดี สะอาด สามารถเก็บไว้ได้
นาน อีกทั้งยังมีสีที่น่ารับประทาน
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด มีวัตถุประสงค์ คือ (1)เพื่อออกแบบและสร้าง
ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด (2)เพื่อศึกษาทดสอบตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และ
อินฟราเรด จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
การวิจัยนี้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาวิธีการถนอมอาหาร และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดย
แนวคิดและวิธีดาเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ (1)ส่วนของการออกแบบและการสร้างตู้อบอเนกประสงค์
พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด ในส่วนนี้ได้ออกแบบตู้อบแห้งรูปทรงหลังคาพาราโบล่ามีขนาด ความกว้าง 100
เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร และความสูง 65 เซนติเมตร เป็นตู้อบสาหรับบรรจุผลิตภัณ ฑ์ทางการเกษตร
ภายในตู้อบติดตั้งหลอดอินฟราเรดขนาดกาลัง 500 วัตต์ จานวน 1 หลอด ขนาดกาลัง 250 วัตต์ จานวน 2 หลอด และ
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 12 โวลต์ จานวน 2 ตัว (2)ส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพตู้อบอเนกประสงค์
พลังงานแสงอาทิ ตย์และอินฟราเรด โดยผลของการทดสอบอบแห้ง พบว่าตู้ อบสามารถอบแห้ งผลิตภั ณ ฑ์ ได้ดี โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อบแห้ง คือ กล้วยน้าว้าสุก กล้วยไข่สุก และพริก ซึ่งการอบแห้งใช้อบแห้งวันละ 9 ชั่วโมง เริ่มจากเวลา
09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา และอบแห้งในวันที่มีท้องฟ้าโปร่งมีแสงแดดดีตลอดทั้งวัน ในช่วงระหว่างการอบแห้งได้
มีการชั่งน้าหนักผลิตภัณ ฑ์ ก่อนหลัง วัดอุณ หภูมิทั้งภายในภายนอกตู้อบ และวัดปริมาณความเข้มแสงสว่างของดวง
อาทิตย์ โดยการวัดดังกล่าวจะวัดทุก ๆ 1 ชั่วโมง ซึ่งตู้อบนี้มีหลักการทางาน 2 ช่วง ดังนี้
(1) หลักการทางานของตู้อบในช่วงที่มีแสงอาทิตย์ คือ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านหลังคาตู้อบรู ปทรงพาราโบล่าที่ปิด
คลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตสีใส แล้วกระทบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่นามาอบแห้ง ซึ่งการที่ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตในการทา
หลังคาตู้อบรูปทรงพาราโบล่านั้น เพราะว่าแสงอาทิตย์ส่งผ่านได้ดี แต่รังสีความร้อนที่แผ่จากภายในตู้อบจะผ่านออกมาได้
น้อย จึงทาให้เกิดผลเรือนกระจก ทาให้ความร้อนส่วนใหญ่ถูกกักเก็บอยู่ภายในตู้อบ ดังนั้นตู้อบเลยมีอุณหภูมิสูง เกิดการ
ถ่ายเทความร้อนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่ชื้น ทาให้น้าที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ระเหยออกไปเป็นไอน้าปนกับความร้อน โดยจะ
ลอยตัวออกทางช่องระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไว้ จากนั้นอากาศเย็นจากภายนอกจะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อน เพื่อ
รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ต่อไป ดังนั้นอากาศภายในตู้อบจะไหลเวียนตามธรรมชาติตลอดเวลาที่มีแสงอาทิตย์
(2.) หลักการทางานของตู้อบในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ คือ ตู้อบชนิดนี้ถูกออกแบบให้สามารถใช้ความร้อนทั้งจาก
แสงอาทิตย์และอินฟราเรด ดังนั้นเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ตู้อบก็ต้องใช้พลังงานจากอินฟราเรด โดยอินฟราเรดจะให้ความ
ร้อนในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่อบจะมีการดูดซับรังสีความร้อน ทาให้น้าที่อยู่ภายในระเหยออก
และลอยตั วออกทางช่อ งระบายอากาศ ส่วนการดูดซับ รังสีอิน ฟราเรดจะมากหรือน้ อยขึ้นอยู่กับความยาวของคลื่ น
อินฟราเรด ลั กษณะพื้ นผิวของผลิต ภัณ ฑ์ มุ มการตกกระทบ และสีของวัตถุ โดยจากการทดสอบอบแห้ งตั วอย่าง
ผลิตภัณฑ์ของตู้อบที่ใช้พลังงานในแบบต่าง ๆ ได้ผล ดังนี้
จากผลการอบแห้งโดยใช้ตู้อบที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ กล้วยน้าว้ าสุกจานวน 1500 กรัม ใช้ระยะเวลาในการ
อบ 23 ชั่วโมง น้าหนักจะลดเหลือ 630 กรัม กล้วยไข่สุกจานวน 600 กรัม ใช้เวลาในการอบ 24 ชั่วโมง น้าหนักจะลด
เหลือ 220 กรัม และพริกจานวน 800 กรัม ใช้เวลา 22 ชั่วโมง น้าหนักลดเหลือ 270 กรัม โดยน้าหนักที่เหลือดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์แห้งใช้ได้พอดี
จากผลการอบแห้งโดยใช้ตู้อบที่ใช้พลังงานจากหลอดอินฟราเรด กล้วยน้าว้าสุกจานวน 1500 กรัม ใช้ระยะเวลาใน
การอบ 18 ชั่วโมง น้าหนักจะลดเหลือ 628 กรัม กล้วยไข่สุกจานวน 600 กรัม ใช้เวลาในการอบ 15 ชั่วโมง น้าหนักจะ
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ลดเหลือ 221 กรัม และพริกจานวน 800 กรัม ใช้เวลา 12 ชั่วโมง น้าหนักลดเหลือ 260 กรัม โดยน้าหนักที่เหลือดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์แห้งใช้ได้พอดี
จากผลการอบแห้งโดยใช้ตู้อบที่ใช้พลังงานร่วมจากหลอดอินฟราเรดและแสงอาทิตย์ กล้วยน้าว้าสุกจานวน 1500
กรัม ใช้ระยะเวลาในการอบ 15 ชั่วโมง น้าหนักจะลดเหลือ 624 กรัม กล้วยไข่สุกจานวน 600 กรัม ใช้เวลาในการอบ 14
ชั่วโมง น้าหนักจะลดเหลือ 220 กรัม และพริกจานวน 800 กรัม ใช้เวลา 7 ชั่วโมง น้ าหนัก ลดเหลือ 260 กรัม โดย
น้าหนักที่เหลือดังกล่าวผลิตภัณฑ์แห้งใช้ได้พอดี
จากผลการตากแห้งแบบธรรมชาติ กล้วยน้าว้าสุกจานวน 1500 กรัม ใช้ระยะเวลาในการอบ 44 ชั่วโมง น้าหนักจะ
ลดเหลือ 632 กรัม กล้วยไข่สุกจานวน 600 กรัม ใช้เวลาในการอบ 39 ชั่วโมง น้าหนักจะลดเหลือ 240 กรัม และพริก
จานวน 800 กรัม ใช้เวลา 45 ชั่วโมง น้าหนักลดเหลือ 297 กรัม โดยน้าหนักที่เหลือดังกล่าวผลิตภัณฑ์แห้งใช้ได้พอดี
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การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์น้าแร่จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วงจังหวัดกาแพงเพชร
ไพโรจน์ เอกอุฬาร ,ปรัชญา ชะอุ่มผล ,รัชนี นิธากร ,ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ,มณฑา หมีไพรพฤกษ์
และนพรัตน์ ไชยวิโน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
น้าพุร้อนพระร่วงเป็นบ่อน้าแร่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่มีกลิ่นฉุนของกามะถัน มีแร่ธาตุประกอบหลายชนิด วิจัยนี้
ศึกษาคุณ สมบั ติท างกายภาพ คุณ สมบั ติทางเคมี คุณ สมบั ติท างชีวภาพ และการใช้ประโยชน์น้ าแร่ โดยพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์น้าแร่จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทาง
เคมีและคุณสมบัติทางชีวภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าบาดาลและน้าแร่เพื่อการบริโภคตามมาตรฐานน้าแร่
ธรรมชาติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 โดยพบปริมาณของฟลูออไรด์ 86.2 ppm ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐาน
กาหนด (1 mg/L หากมีมากกว่า 2 mg/L ต้องเพิ่มคาเตือนการบริโภค) ขณะที่ปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ตรวจวัดได้ใน
น้าแร่สาหรับดื่ มพบว่า รวมแอลฟา  0.133 Bq/L และรวมบี ตา 0.129 ± 0.046 Bq/L ซึ่งไม่ เกินค่ ามาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ WHO กาหนด (รวมแอลฟา ไม่เกิน 0.5 Bq/L รวมบีตา ไม่เกิน 1.0 Bq/L) ดังนั้นน้าแร่จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง
สามารถใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับแช่ตัว ผลการวิจัยตรวจพบ
สารประเภท อัลคาลอยด์ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ (ประเภทฟลาโวน แซลโคน ออโรน ฟลาโวนอล และแซน
โทน) ซาโฟนิน แอนทราควิโนน และไตรเทอร์ปีนซาโฟนิน ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดองเกลือด้วยน้าพุร้อนพระร่วง ซึ่งผลิตโดยใช้
เกลือกับน้าในอัตราส่วน 1 : 4 พบคุณลักษณะทั่วไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจเป็นอันดับ
1 ด้านรสชาติ สีของไข่และเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับไข่เป็ดเค็มท้องตลาด ผลิตภัณฑ์สบู่ใสน้าพุร้อนพระร่วง สูตรน้ามะขาม
100 % มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์กาหนด 3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได้ด้วยตาและมือ มีความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH 8.66) และลักษณะสัมผัสภายนอกในระหว่างการใช้ ผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรน้าพุร้อนพระร่วง ตรวจพบ
สารเคมีประเภทอัลคาลอยด์ ไตรเทอร์ปีนซาโฟนิน และแทนนิน แต่ไม่พบสารแอนทราควิโนน
คาสาคัญ: น้าแร่ / น้าพุร้อนพระร่วง / คุณสมบัติน้าพุร้อนพระร่วง / การใช้ประโยชน์น้าพุร้อนพระร่วง
Abstract
Pra-roung Hot Spring is the natural mineral water source which abounds in mineral water
without the scent of sulphur. This research has been conducted to study the Physical, Chemical, and
Biological properties of the mineral water and the mineral water products extracted from the Praroung Hot Spring in Kamphaengphet province by using the natural mineral water source. The results
found that the majority of Physical, Chemical, and Biological properties in the mineral water were in
line for underground water and mineral water consumption standard water of the Thailand Ministry
of Public Health (B.E. 2543). Fluoride was found to be 86.2000 ml/L that far exceeded over the
standard limit of water suitable for human consumption/potable water. The radio activities in the
mineral water in terms of the gross alpha and gross beta activity were found to be less than 0.133
Bq/L and 0.129 Bq/L, respectively. The values are less than the WHO prescribed value limit.
Therefore, the mineral water can be developed to be the mineral water product for promoting
tourism in Kamplaengphet province. For examples: first, herbal body bath product, there are many
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elemental groups found in the mineral water such as Alkaloid, Cardiac Glycoside, Flavonoid,
Saponin, Anthraquinone and Triterpenoid Sapogenin. It is well known that these elements are
suitable for the Water Bath Therapy. Second, Salt-eggs Pra-roung Hot Spring mineral water product
with the ratio by 1:4 of salt and the mineral water are widely accepted and satisfy the laid down
norms. Texture and the color of the Salt-eggs were almost the same with Salt-eggs in the market.
Third, Clear soap Pra-roung with recipe tamarind 100% clear soap product are standardized in 3
parameter which are visual and physical characteristic tactile texture, alkalinity (pH 8.66) and tactile
texture while using. Finally, Herbal spay Pra-roung Hot spring mineral water product can detect
Alkaloid, Triterpenoid and Sapogenin elements which is suitable for application in herbal spay.
However, the water does not report Anthraquinone in the herbal spay.
Key words: mineral water / Pra-roung Hot spring / mineral water properties from Pra-roung Hot spring
/ mineral water Utilities from Pra-roung Hot spring
ที่มาและความสาคัญ
จังหวัดกาแพงเพชรมีบ่อน้าพุร้อนพระร่วง ตาบลลานดอกไม้ อาเภอเมือง เป็นบ่อน้าร้อนตามธรรมชาติ ผุด
ขึ้นมาจากใต้ดิน โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีน้าแร่ธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นกามะถัน ซึ่งเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มี
เป็ น จ านวนมากในแต่ ล ะปี หากมี ก ารพั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากน้ าแร่ที่ เน้ น ทางด้ านเพื่ อ สุ ข ภาพให้ ห ลากหลาย
ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพน้าแร่ในบ่อน้าพุร้อนพระร่วง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการ ในด้านของความปลอดภัยและประโยชน์ที่จะได้รับ ได้องค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก
น้าแร่ได้อย่างเหมาะสม โดยประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จึงนับเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดกาแพงเพชร และเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ในชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปที่ 1 บ่อน้าพุร้อนพระร่วง ตาบลลานดอกไม้ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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รูปที่ 2 การดืม่ กินน้าแร่จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วงของคนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และทางชีวภาพ ของน้าแร่จากบ่อ
น้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์น้าแร่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าแร่เป็นสินค้าส่งเสริมการท่องเที่ยว
บ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์น้าแร่ จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร มี
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพของน้าแร่ จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง ตาบลลาน
ดอกไม้ จังหวัดกาแพงเพชร
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อน้าพุร้อนทั้งหมด 7 บ่อ โดยมุ่งเน้นบ่อน้าร้อนทีร่ ะบุไว้ใช้สาหรับดื่ม 1 บ่อ
โดยใช้การเก็บตัวอย่างแยกหรือการเก็บแบบจ้วง (Catch Samples or Grap Samples) นามาศึกษา คุณสมบัติทางกายภาพ
ทางเคมี และทางชีวภาพของน้าแร่ ดังนี้
1) คุณภาพทางกายภาพของน้าแร่

ทาการตรวจวัดอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง(pH) ความขุ่น ปริมาณของแข็งละลายน้า การ
นาไฟฟ้า ความกระด้าง ปริมาณกัมมันตภาพรังสี โดยการวิเคราะห์คุณลักษณะทาง
กัมมันตภาพรังสี ใช้วิธีการตรวจวัด Radioactivity Compound รวมแอลฟา รวมบีตา ใน
ตัวอย่างน้าแร่จากบ่อสาหรับดื่ม เทียบค่ากับค่ามาตรฐานที่กาหนดโดย World Health
Organization (WHO)
2) คุณภาพทางเคมีของน้าแร่

ทาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารตามมาตรฐานน้าแร่ใช้ดื่ม ใช้ตัวอย่างน้าจากบ่อน้าร้อนที่
ระบุไว้ใช้สาหรับดืม่ โดยตรวจหาปริมาณ เหล็ก ทองแดง แมงกานีส โดยเทคนิคอะตอมมิก
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แอบซอร์บชั่นสเปกโตรโฟโตเมทรี ปริมาณซัลเฟตและไนเตรตโดยเทคนิคยูวีวิสเิ บิ้ลสเปกโตรโฟโต
เมทรี ปริมาณคลอไรด์ และปริมาณความกระด้างทั้งหมด โดยเทคนิคการไทรเทรตแคลเซียม
โซเดียม สังกะสี แมกเนเซียมและฟลูออไรด์ วิเคราะห์โดยหน่วยงานภายนอก
คุ ณ ลั ก ษณ ะความเป็ น พิ ษ ในตั ว อย่ า งน้ าแร่ ได้ แ ก่ สารหนู ตะกั่ ว แคดเมี ย ม โครเมี ย ม ปรอท
และนิ ก เกิ ล วิ เ คราะห์ โ ดยศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และตรวจสอบ การผลิ ต ตามมาตรฐานความปลอดภั ย ทาง
อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
3) คุณภาพทางชีวภาพของน้าแร่
ทาการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเรียในน้า โดยวิธี Standard plate count , Most
probable number of coliform organism (MPN) และ Escherichia coli
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับแช่ตัวในบ่อแช่ตัวน้าพุร้อนและการตรวจสอบประเภทของ
สารอินทรีย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่ตวั ในบ่อน้าพุร้อน ดาเนินการโดยใช้พืชสมุนไพรแห้งที่มสี รรพคุณ
แตกต่างกันหลาย
ชนิด ผสมสูตรสมุนไพรจานวน 3 สูตร ตรวจสอบสารอัลคาลอยด์ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน และแอนท
ราควิโนน
- สูตรที่1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดอาการปวดเมือ่ ย คลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ และ
รักษาโรคผิวหนัง บารุงผิว
- สูตรที่2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดอาการปวดเมื่อย คลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ
- สูตรที่ 3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อบารุงผิว รักษาโรคผิวหนัง
3. การผลิตไข่เค็มแบบดองเกลือด้วยน้าแร่ธรรมชาติน้าพุร้อนพระร่วง
ศึกษาคุณสมบัติและผลิตไข่เค็มน้าพุร้อน โดยใช้น้าแร่จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร โดยผลิตไข่
ไก่เค็ม และไข่เป็ดเค็ม แบบดองเกลือกับน้าสะอาดและน้าพุร้อนพระร่วง จานวน 4 สิ่งทดลอง 10 ซ้า ได้แก่ ไข่ไก่กับน้า
สะอาด ไข่เป็ดกับน้าสะอาด ไข่ไก่กับน้าพุร้อนพระร่วง และไข่เป็ดกับน้าพุร้อนพระร่วง
การทดสอบคุณสมบัติไข่เค็มดิบและไข่เค็มต้มสุก เป็นไปตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มชุมชน (มผช) ใน
3 คุณสมบัติ คือ คุณสมบัติภายนอก คุณสมบัตภิ ายใน รส รวมทั้งศึกษาการยอมรับและความพึงพอใจไข่เค็มน้าพุร้อน
4. การผลิตสบู่ใส (soft soap) ด้วยน้าแร่ธรรมชาตินาพุ
้ ร้อนพระร่วง
การผลิตสบู่ใส ด้วยน้าแร่ธรรมชาติจากน้าพุร้อนพระร่วงเป็นแบบ Completely Randomize Designed (CRD)
โดยทดลองสูตรเป็น 10 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 2 ซ้า ประกอบด้วย สบู่ใสสูตรน้า สบู่ใสน้าพุร้อนพระร่วง สบู่ใส
สมุนไพรมะขาม 33 % สูตรน้า สบูใ่ สสมุนไพรมะขาม 33 % สูตรน้าพุร้อนพระร่วง สบู่ใสสมุนไพรมะขาม 100 % สูตรน้า
สบู่ใสสมุนไพรมะขาม 100 % สูตรน้าพุร้อนพระร่วง สบู่ใสสมุนไพรขมิ้น 33 % สูตรน้า สบู่ใสสมุนไพรขมิ้น 33 % สูตรน้าพุ
ร้อนพระร่วง สบู่ใสสมุนไพรขมิ้น 100 % สูตรน้า และสบู่ใสสมุนไพรขมิ้น 100 % สูตรน้าพุร้อนพระร่วง
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสบู่ การตรวจสอบค่า pH และการตรวจสอบลักษณะสัมผัสภายนอก
5. การผลิตสเปรย์สมุนไพรน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร
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การผลิตสเปรย์สมุนไพรน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร ทาการผลิตทั้งหมด 3 สูตรดังนี้ คือ สูตรที่ 1
สูตรแก้อักเสบ รักษาแผล รักษาโรคผิวหนัง ดับกลิ่นเท้า ดับกลิ่นเท้า สูตรที่ 2 สูตรป้องกันเท้าแตก ผิวด้าน ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย ดับกลิ่น และสูตรที่ 3 สูตรบารุงเพื่อเท้าสวย เท้านุม่ นวล ดับกลิ่น
การทดสอบประเภทของสารเคมีทมี่ ีอยู่ในสเปรย์สมุนไพร โดยได้ศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ อัลคาลอยด์
ซาโปนิน แอนทราควิโนน และแทนนิน
ผลการวิจัย
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพของน้าแร่
คุณภาพทางกายภาพของน้าแร่ จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพทางกายภาพของน้าแร่ ในบ่อที่ระบุไว้สาหรับดื่ม
คุณภาพทางกายภาพของน้าแร่
ค่าที่ได้
54.2 ºC
1. อุณหภูมิ
7.77
2. ความเป็นกรด-ด่าง(pH)
3. ความขุ่น
1.77 NTU
326 ppm
4. ปริมาณของแข็งละลายน้า
652 S/cm
5. นาไฟฟ้า
18 Mg/L
6. ความกระด้าง
7. ปริมาณกัมมันตภาพรังสี
< 0.133 Bq/L
- รวมแอลฟา
0.129 ± 0.046 Bq/L
- รวมบีตา
ผลการการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางกัมมันตภาพรังสี มาตรฐานความปลอดภัยกาหนดโดย World Health
Organization (WHO) รวมแอลฟา ไม่เกิน 0.5 Bq/L รวมบีตา ไม่เกิน 1.0 Bq/L ปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ตรวจวัดได้ในน้าแร่จาก
น้าพุร้อนพระร่วง ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กาแพงเพชร จึงไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
คุณภาพทางชีวภาพของน้าแร่ จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจตัวอย่างน้าแร่ทางชีวภาพ ในบ่อที่ระบุไว้สาหรับดืม่
ลาดับ
รายการที่ตรวจ
หน่วย
เกณฑ์
ค่าที่ตรวจ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
มาตรฐาน
พบ
Standard plate count
CFU/ml
<500

1
39
Most probable number of
MPN/ml
<2.2
<1.1

2
coliform organism(MPN)
Escherichia coli
CFU/ml
ND
ND

3
ผลการตรวจตัวอย่างน้าแร่ทางชีวภาพ พบว่า ผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าบาดาลและน้าแร่เพื่อการบริโภคที่
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กาหนดตามมาตรฐานน้าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535 และมาตรฐานน้าแร่ธรรมชาติตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
คุณภาพทางเคมีของน้าแร่ จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 3 แสดงคุณภาพทางเคมีของน้าแร่ ในบ่อที่ระบุไว้สาหรับดืม่
สารที่ตรวจสอบ
(มิลลิกรัม / ลิตร)

มาตรฐานน้าแร่ธรรมชาติ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2543

คุณสมบัติทางเคมี

เกณฑ์กาหนด
ที่เหมาะสม
1.0
2.0
ไม่เกิน 50

1.เหล็ก (Fe)
2.ทองแดง(Cu)
3.แมงกานีส (Mn)
4.สังกะสี (Zn)
5.แคลเซียม (Ca)
6.แมกเนเซียม (Mg)
7.โซเดียม (Na)
8.คลอไรด์ (Cl-)
9.ซัลเฟต (SO42-)
10.ฟลูออไรด์ (F-)
11.ไนเตรต (NO3-)
12.ความกระด้างทั้งหมด
(total hardness as CaCO3)
คุณลักษณะที่เป็นพิษ
13.สารหนู (As)
14.ตะกั่ว (Pb)
15.แคดเมียม (Cd)
16.โครเมียม (Cr)
17.ปรอท (Hg)
18.นิกเกิล (Ni)
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
19.Methomyl
20.Cabaryl

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมน้าบริโภค
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ 2521
เกณฑ์กาหนด เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด
สูงสุด
0.5
1.0
1.0
1.5
0.3
0.5
5.0
15.0
75
200
50
200
250
600
200
250
0.7
1.0
45
45

ปริมาณที่ได้จาก
ผลการ
วิเคราะห์

0.0360
0.1120
0.0390
ND
0.7040
ND
76.5000
15.0850
8.4296
86.2000
5.3645

-

-

478.4980

ไม่เกิน 0.05
ไม่เกิน 0.01
ไม่เกิน 0.003
ไม่เกิน 0.05
ไม่เกิน 0.001
ไม่เกิน 0.02

0.05
0.05
0.01
0.05
0.001
-

-

0.0016
ND
ND
ND
ND
ND

ต้องไม่มีเลย
ต้องไม่มีเลย

-

-

ND
ND

จากผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า
- กลุ่มคุณสมบัติทางเคมี อยู่ในช่วงเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม ปริมาณความกระด้างทั้งหมด มีปริมาณไม่เกิน
ค่ามาตรฐานในช่วงเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ปริมาณฟลูออไรด์ พบว่า มีคา่ สูงกว่าค่ามาตรฐานทั้งหมด คือ 86.2000 มิลลิกรัม
/ ลิตร
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- กลุ่มคุณลักษณะความเป็นพิษ มีปริมาณของ สารหนู เท่านั้นที่ตรวจพบ คือ
0.0016 มิลลิกรัม / ลิตร ซึ่งถือว่า อยู่ในเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสมของมาตรฐานน้าแร่ธรรมชาติ และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค
- กลุ่มสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ตรวจไม่พบ ทั้ง Methomyl และ Cabaryl ซึ่งถือว่า
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับแช่ตัวในบ่อแช่ตัวน้าพุร้อนและการตรวจสอบประเภทของ
สารอินทรีย์
สมุนไพรสาหรับแช่ตัว จานวน 3 สูตร ได้แก่
1) สูตรที่1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดอาการปวดเมื่อย คลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ และรักษาโรคผิวหนัง
บารุงผิว
2) สูตรที่2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดอาการปวดเมื่อย คลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ
3) สูตรที่ 3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อบารุงผิว รักษาโรคผิวหนัง
พบว่า สมุนไพรแช่ตัวทั้ง 3 สูตรต่างก็มีอลั คาลอยด์ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโฟนิน และ แอนท
ราควิโนน เป็นองค์ประกอบ โดยมีสารฟลาโวนอยด์ ประเภท ฟลาโวน แซลโคน ออโรน ฟลาโวนอล และ แซนโทน
เป็นองค์ประกอบ และมี triterpenoid sapogenin ทั้ง 3 สูตร
การผลิตไข่เค็มแบบดองเกลือด้วยน้าแร่ธรรมชาติน้าพุร้อนพระร่วง
ไข่เป็ดเค็มแบบดองเกลือด้วยน้าพุร้อนพระร่วงตามกระบวนการผลิตที่มสี ัดส่วนเกลือกับน้าเป็น 1 : 4 (สูตรน้า
ดองจากน้าแร่น้าพุร้อนพระร่วง เกลือเม็ด 200 กรัม น้าแร่ 800 ซีซี) ผลวิจัยพบว่า มีคณ
ุ ลักษณะทั่วไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน และ รสเป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะทั่วไป
การผลิตสบู่ใส (soft soap) ด้วยน้าแร่ธรรมชาติน้าพุร้อนพระร่วง
ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ใสด้วยน้าธรรมดากับน้าแร่ธรรมชาติน้าพุร้อนพระร่วงและสบู่ใสสมุนไพรด้วย
น้าธรรมดากับน้าแร่ธรรมชาติน้าพุร้อนพระร่วงรวมจานวน 10 สิ่งทดลอง พบว่า ผลิตภัณฑ์สบู่ใสน้าพุร้อนพระร่วง สูตร
สบู่สมุนไพรน้ามะขาม 100 % ผ่านเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความขุ่นใสของก้อนสบู่ ความเหนียว
เหนอะของก้อนสบู่ และความลื่นของก้อนสบู่ มีความเหมาะสมสามารถนาไปเผยแพร่ได้ (ผลิตได้โดย ผสมเกล็ดสบู่ใส 1
ก.ก. กับน้าสมุนไพรมะขามจากน้าพุร้อนพระร่วง 200 ซีซี ลงในภาชนะใช้ไฟปานกลางต้มนานประมาณ 10 นาที ให้เกล็ด
สบู่ละลาย รอให้เดือดยกลงเทใส่พมิ พ์ที่กรุกระดาษซับมันทา oil lotion ไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 40 นาที เพือ่ ให้สบู่เย็นลง นาไป
ไว้ในตู้เย็นนาน 24-48 ชั่วโมง แกะสบู่ออกจากพิมพ์ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จึงห่อหุ้มด้วยฟิลม์ พลาสติกใส)
4.5 การผลิตสเปรย์สมุนไพรน้าพุร้อนพระร่วง
สเปรย์สมุนไพรน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร ทั้ง 3 สูตร คือ 1) สูตรแก้อักเสบรักษาโรคผิวหนังดับกลิ่น
เท้า 2) สูตรบารุงเท้าสวยนุม่ นวลขจัดกลิ่น 3) ป้องกันส้นเท้าแตก ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ผลการทดสอบสารเคมีทมี่ ีอยู่ในสเปรย์สมุนไพร พบว่า ทั้ง 3 สูตร มีสารเคมีประเภทอัลคาลอยด์ triterpenoid
sapogenin และแทนนิน เป็นองค์ประกอบ และพบว่าทั้ง 3 สูตรไม่มสี ารแอนทราควิโนนเป็นองค์ประกอบ
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ผลจากการทดสอบความคงตัวของสารเคมีที่มีอยู่ในสเปร์ยสมุนไพร พบว่า ทั้ง 3 สูตร ยังมีสารเคมีประเภทอัล
คาลอยด์ และแทนนิน สูตรที่ 2 และ 3 มีซาโปนินอยู่ ส่วนสูตร 1 ไม่มีซาโปนิน และทั้ง 3 สูตรไม่มสี ารแอนทราควิโนน
เป็นองค์ประกอบ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยด้านคุณสมบัติของน้าแร่
คุณสมบัติทางกายภาพของน้าแร่จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ค่าความขุ่นเฉลี่ย 1.77 NTU
ค่าอุณ หภูมิเฉลี่ย 54.2องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด – ด่าง(pH) 7.77ค่าของแข็งละลายน้า (TDS) 326 ppm ค่าการนา
ไฟฟ้า 652 s/cm ค่าความกระด้าง 18 mg/L รวมแอลฟามีค่า  0.133 Bq/L (เกณฑ์ผ่านไม่เกิน 0.5 Bq/L) ค่ารวมบีตามีค่า
 0.129  0.046 Bq/L (เกณฑ์ผ่านไม่เกิน 1.0 Bq/L) คุณสมบัติดังกล่าวจึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าบาดาลและน้าแร่เพื่อ
การบริโภคที่กาหนดตามมาตรฐานน้าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพ ยากรธรณี พ.ศ. 2535 และมาตรฐานน้าแร่ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ตรวจวัดได้ในน้าแร่สาหรับดื่มตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยกาหนดโดย World Health Organization (WHO) ไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
ดังนั้นคุณสมบัติทางกายภาพของน้าแร่ในบ่อน้าร้อนสาหรับดื่มจากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานน้าบาดาลและน้าแร่เพื่อการบริโภค
คุณสมบัติทางเคมีบางชนิดของน้าแร่จากบ่อน้าร้อนสาหรับดื่ม พบว่า น้าแร่มีปริมาณแร่ธาตุ อันได้แก่ เหล็ก
ทองแดง แมงกานีส แคลเซี ยม คลอไรด์ ซัลเฟต และไนเตรต ที่ ไม่เกินค่ามาตรฐานโดยอยู่ในช่วงเกณฑ์ กาหนดที่
เหมาะสมของ พรบ.มาตรฐานน้าบาดาล พ.ศ. 2535 และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521 ปริมาณความกระด้างทั้งหมด มีปริมาณไม่เกินค่ามาตรฐานในช่วงเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของ พรบ.
มาตรฐานน้าบาดาล พ.ศ. 2535 ปริมาณฟลูออไรด์ พบว่า มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานทั้งหมด คือ 86.2000 มิลลิกรัม /
ลิตร และไม่พบปริมาณของ สังกะสี และแมกเนเซียมในน้าตัวอย่าง กลุ่มคุณลักษณะความเป็นพิษ พบว่า มีปริมาณของ
สารหนู เท่านั้นที่ตรวจพบ คือ 0.0016 มิลลิกรัม / ลิตร ซึ่งถือว่าเกินมาตรฐานของ พรบ.มาตรฐานน้าบาดาล พ.ศ. 2535
ที่กาหนดไว้ว่าต้องตรวจไม่พบสารดังกล่าวในตัวอย่างเลย แต่ปริมาณที่ตรวจพบยังอยู่ในช่วงเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของ พรบ.
มาตรฐานน้าบาดาล พ.ศ. 2535 พรบ.มาตรฐานน้าแร่ พ.ศ.2534 และอยู่ในเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสมของมาตรฐาน
น้าแร่ธรรมชาติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2521 กลุ่มสารเคมีกาจัดศัตรูพืช พบว่า ตรวจไม่พบ ทั้ง Methomyl และ Cabaryl ซึ่งถือว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีบางชนิดของน้าแร่ บ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร เมื่อทาการ
เปรียบเทียบมาตรฐานคุณน้า ได้แก่ พรบ.มาตรฐานน้าบาดาล พ.ศ. 2535 พรบ.มาตรฐานน้าแร่ พ.ศ.2534 มาตรฐาน
น้าแร่ธรรมชาติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมน้าบริโภค ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2521 พบว่า น้าแร่ตัวอย่างเฉพาะบ่อที่ใช้ดื่ม มีคุณสมบัติทางเคมีสว่ นใหญ่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุดและพบเพียงปริมาณของฟลูออไรด์เท่านั้นที่มีค่าเกิน
มาตรฐาน
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คุณสมบัติทางชีวภาพของน้าแร่จากบ่อน้าพุร้อนพระร่วง จังหวัดกาแพงเพชร กรณีบ่อน้าร้อนสาหรับดื่ม เป็นการ
ตรวจเชื้อบักเตรีในน้า พบว่าค่า Standard plate count 39 CFU/ml (เกณฑ์ผ่าน 500) ค่า Most probable number of
coliform organism(MPN)  1.1 MPN/ml (เกณฑ์ผ่าน  2.2) ค่า Escherichia coli เป็น ND CFU/ml (เกณฑ์ผ่าน ND)
คุณสมบัติดังกล่าวสรุปได้ว่าน้าแร่ในบ่อน้าร้อนสาหรับดื่มจากบ่อน้าพุร้อนพระร่วงจังหวัดกาแพงเพชรอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานน้าบาดาลและน้าแร่เพื่อการบริโภคที่กาหนดตามมาตรฐานน้าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ.
2535 และมาตรฐานน้าแร่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534
การวิจัยด้านการใช้ประโยชน์น้าแร่ และผลิตภัณฑ์สาหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับแช่ตัวในบ่อแช่ตัวน้าพุร้อน และการตรวจสอบประเภทของสารอินทรีย์ 5
ประเภท ผลการวิจัยพบว่า สมุนไพรแช่ตัวทั้ง 3 สูตรต่างก็มีอัลคาลอยด์ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโฟนิน
และ แอนทราควิโนน เป็นองค์ประกอบ โดยมีสารฟลาโวนอยด์ ประเภท ฟลาโวน แซลโคน ออโรน ฟลาโวนอล
และ แซนโทน เป็นองค์ประกอบ และมี triterpenoid sapogenin ทั้ง 3 สูตร
ไข่เค็มน้าพุร้อนพระร่วงในส่วนการผลิตไข่เค็มแบบดองเกลือด้วยน้าแร่ธรรมชาติน้าพุร้อน
พระร่วง สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1) ไข่เป็ดเค็มแบบดองเกลือด้วยน้าพุร้อนพระร่วงตามกระบวนการผลิตที่มสี ัดส่วนเกลือกับน้าเป็น 1 : 4 นั้น มี
คุณลักษณะทั่วไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน และรส เป็นไปตามเกณฑ์การ
ตัดสินคุณลักษณะทั่วไป
2) ไข่เค็มแบบดองเกลือด้วยน้าพุรอ้ นพระร่วง พบว่า มีข้อด้อยกว่าไข่เป็ดเค็มแบบดองเกลือด้วยน้าธรรมดา คือ
ในด้านในด้านการติดเปลือกตาแหน่งของไข่แดงเพิ่มขึ้นหลังจากต้มสุกและกลิ่นทีด่ ้อยกว่าเพียงเล็กน้อยไม่ถึงกับเป็น
ปัญหาของการผลิต เนื่องจากผลของลักษณะการตรวจพินิจทุกค่า มีอยู่ในระดับเหมือนกัน
3) ไข่เป็ดเค็มแบบดองเกลือด้วยน้าพุร้อนพระร่วงเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจเป็นอันดับ 1 โดยการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส ดังนี้ ด้านการยอมรับรวม 5.1053A และด้านรสชาติ 5.3158A ส่วนในด้านสี และเนื้อสัมผัส จัดว่าใกล้เคียง
กับไข่เป็ดเค็มท้องตลาด คือ 4.6316AB และ 4.5263AB
ผลิตภัณฑ์สบู่ใสน้าพุร้อนพระร่วง ที่เหมาะสมและสามารถนามาเผยแพร่ได้ ได้แก่ สบูส่ มุนไพรน้ามะขาม 100 %
ที่มีคุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์กาหนด 3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได้ด้วยตาและมือ จากความพึงพอใจเฉลี่ย
ของความนิ่มของก้อนสบู่ ความขุ่นใสของก้อนสบู่ ความเหนียวเหนอะของก้อนสบู่ และความลื่นของก้อนสบู่ มีค่าเป็น
2.60b 3.20a 2.80ab และ 3.20c ตามลาดับ มีความเป็นกรดเป็นด่าง 8.66 และลักษณะสัมผัสภายนอกในระหว่างการใช้
จากความพึงพอใจเฉลี่ยของการเกิดฟอง การล้างน้าออก การทดสอบฟอง และความนุ่มหลังการใช้ มีค่าเป็น 5.40ab 4.80d
5.30ab และ 5.20bc ตามลาดับ
สเปรย์สมุนไพรน้าพุร้อนพระร่วง ได้ผลการทดสอบสารเคมีที่มีอยู่ในสเปร์ยสมุนไพร พบว่า ทัง้ 3 สูตร มีสารเคมี
ประเภทอัลคาลอยด์ triterpenoid sapogenin และแทนนิน เป็นองค์ประกอบ และพบว่าทั้ง 3 สูตรไม่มสี ารแอนทราควิโนน
เป็นองค์ประกอบ
ผลจากการทดสอบความคงตัวของสารเคมีทมี่ ีอยู่ในสเปร์ยสมุนไพร พบว่า ทั้ง 3 สูตร ยังมีสารเคมีประเภทอัลคา
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ลอยด์ และแทนนิน สูตรที่ 2 และ 3 มีซาโปนินอยู่ ส่วนสูตร 1 ไม่มซี าโปนิน และทั้ง 3 สูตรไม่มีสารแอนทราควิโนนเป็น
องค์ประกอบ
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การปรับปรุงสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับจูนแบบง่ามโดยระเบียบ
วิธี FDTDสาหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
Improved of Slot Antenna by Microstrip-Fed Using Fork-shaped Tuning stub Using
FDTD Method for WLAN Applications
เทพ เกื้อทวีกุล
Thep Kueathaweekun
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้นาเสนอการออกแบบสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับแบบง่าม
โดยใช้ยระเบียบวิธี FDTDโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบให้มีสองความถี่ใช้งานคือ ความถี่ 2.40GHz และ 5.20GHz
สาหรับใช้งานกับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) โดยสายอากาศนี้มีโครงสร้างประกอบด้วย ช่องปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
และมีสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท์ที่มีการเพิ่มสตับจูนแบบง่ามอีกด้าน ในการศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของสายอากาศสายอากาศนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธี FDTDโดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของสายอากาศ
แบบช่องเปิด ซึ่งผลที่ได้จากการจาลองได้สองความถี่เรโซแนนซ์โดยแบนด์วิดท์ครอบคลุมแถบความถี่ที่ต้องการได้ ตาม
มาตรฐานของโครงข่ า ยท้ อ งถิ่ น ไร้ ส าย (WLAN) IEEE 802.11b/g ที่ ค วามถี่ 2.40 GHz (2.29-2.54 GHz) และ IEEE
802.11aที่ 5.20 GHz (4.87-5.49 GHz) และแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลทั้งสองความถี่เรโซแนนซ์เป็นแบบ
2 ทิศทาง
คาสาคัญ: สายอากาศช่องเปิด/สตับจูนแบบง่าม/โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
Abstract
This paper presents design of slot antenna fed by microstrip line with fork-shaped tuning
stub for wireless local area Network (WLAN) applications. The objective of proposed slot antenna to
created dual frequency at 2.40 GHz and 5.20 GHz for WLAN operations. This antenna consist widerectangular slot and fed by microstrip line with fork-shaped tuning stub on the ground plane. The
antenna is analyzed by using Finite Difference Time Domain (FDTD) method for study characteristics
of slot antenna. The simulation results of the proposed antenna can be obtained dual frequency
bands that can cover the required bandwidths of IEEE 802.11 b/g at 2.40 GHz (2.29-2.54 GHz) and IEEE
802.11a at 5.20 GHz (4.87-5.49 GHz) WLAN standard. The far-field radiation patterns of dual-band
frequencies are bi-directional.
Keywords: Slot antenna/ Fork-shaped tuning stub / Wireless Local Area Network
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น การสื่ อ สารไร้ ส ายได้ ถู ก พั ฒ นาและเติ บ โตขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ไม่ ว่ า จะเป็ น การสื่ อ สารดาวเที ย ม
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) เป็นต้น การสื่อสารข้อมูลไร้สายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้
ความถี่ในย่านความถี่ไมโครเวฟในการรับ-ส่งข้อมูลโดยผ่านคลืน่ วิทยุทั้งสิ้น ระบบการสื่อสารไร้สายสามารถแบ่งได้ดังนี้คือ
โครงข่ายไร้สายระดับบุคคล (WPAN) โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) และ โครงข่ายบริเวณกว้างไร้สาย (WWAN) เป็น
ต้นระบบโครงข่ายท้องถิ่นไร้สายนับเป็นการสื่อสารหนึ่งที่ในปัจจุบันมีการใช้กันแพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากระบบนี้มีความ
ยืดหยุ่นสูง เพราะว่าเป็นระบบที่ใช้คลื่นวิทยุในการรับ -ส่งข้อมูล โดยการสื่อสารนี้ถูกกาหนดไว้ภายใต้มาตรฐาน IEEE
802.11a/b/g
สายอากาศเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อรับ -ส่งข้อมูล โดยสายอากาศหนึ่งที่ได้ ถูกนามาใช้ใน
การเชื่อมโยงเพื่อใช้รับ -ส่งข้อมูลข่าวสารในย่านความถี่ไมโครเวฟเนื่องจากมีข้อดีอยู่หลายประการคือ สายอากาศที่มี
ขนาดเล็ก น้าหนักเบา ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับสายอากาศชนิดอื่น ๆ หลายปีที่ผ่านมีนักวิจัยด้านการสื่อสารไร้สาย
หลายๆ ท่านได้ทาการออกแบบและพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปสาหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) ทาการศึกษา
และพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ และรูปแบบการป้อนสัญญาณที่แตกต่าง ๆ กัน เช่น สายอากาศช่องเปิด (เทพ เกื้อทวี
กุล, 2558 และ เทพ เกื้อทวีกุลและคณะ, 2558) สายอากาศไมโครสตริปแพทซ์ (Amit, K.&Sachin, K., 2013 and B.
Sanchita, S. Ashish, G. Abhishek, 2013) สายอากาศแบบช่ อ งเปิ ด ที่ ป้ อ นด้ วย CPW (Chulvanich C, and etal.,
2007) เป็นต้น สายอากาศดังกล่าวที่ได้ทาการออกแบบมานั้นค่อนข้างจะมีข้อจากัดบางประการคือ แบนด์วิดท์ค่อนข้าง
แคบ และค่อนข้างทาแมตช์ชิ่งได้ยาก ดังนั้ น ในการออกแบบและวิเคราะห์สายอากาศแบบช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่ง
สัญญาณแบบไมโครสตริปที่มีโครงสร้างพื้นฐาน และง่ายในการทาแมตช์อิมพีแดนซ์เพื่อให้สามารถรองรับกับโครงข่าย
ท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) ภายใต้มาตรฐานของโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย IEEE 802.11b/g
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ น าเสนอการศึ ก ษาและออกแบบสายอากาศช่ อ งเปิ ด ที่ ป้ อ นด้ ว ยสายส่ ง สั ญ ญาณแบบ
ไมโครสริป ไลท์ ที่ มีสตั บ จูนนิ่ งแบบง่าม ซึ่ งเป็ นรูป ร่างสายอากาศดั งกล่ าวมี รูป ร่างที่ ไม่ซั บซ้อ นวัต ถุประสงค์ข องการ
ออกแบบสายอากาศนี้เพื่อให้ได้สองย่านความถี่คือ ความถี่ 2.4 GHz และ 5.2 GHz สาหรับใช้งานกับโครงข่ายท้องถิ่นไร้
สาย (WLAN) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธี FDTD เพื่อให้ได้สองความถี่เรโซแนนซ์ และมีแบนด์วิดท์สามารถครอบคลุม
แถบความถี่ที่ต้องการได้ ตามมาตรฐานของโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย IEEE 802.11b/g
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดสองความถี่ที่ป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มสี ตับจูนแบบง่ามสาหรับ
ระบบการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยฉบับ นี้นาเสนอการศึกษาและออกแบบสายอากาศช่องเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้มีคุ ณ สมบั ติ
เรโซแนนซ์ที่สองความถี่คือ ความถี่ 2.40 GHz และ 5.20 GHz สาหรับใช้งานกับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) โดย
การจาลองสายอากาศด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องจากัดในโดเมนเวลา (FDTD) เพื่อนาไปใช้งานในย่านการสื่อสารไร้สาย โดย
จะทาการวิเคราะห์พารามิเตอร์ของอากาศบางตัว คือ การสูญ เสียเนื่องจากการสะท้อนกลับ (S11) อินพุต อิมพีแดนซ์
อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง และรูปแบบการแพร่สนามระยะไกล ตามลาดับ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. โครงสร้างและการออกแบบสายอากาศแบบช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท์
ที่มีสตับจูนแบบง่าม
การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิดที่ป้อนสัญญาณด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท์ที่
มีสตับแบบง่าม สิ่งที่จาเป็นต้องทาเป็นอันดับแรก คือ การเลือกชนิดของวัสดุฐานรอง (Substrate) เพื่อนาคุณสมบัติต่าง
ๆ มาใช้ในการคานวณหาความกว้างของ Wm ค่าของความยาวคลื่นสัมพัทธ์ (g) (Constantine, A. B., 2005) ความถี่เร
โซแนนซ์ที่ตอ้ งการออกแบบและทาการออกแบบและวิเคราะห์ผลด้วยวิธีโมเมนต์ของโปรแกรม IE3D ซึ่งในงานวิจัยฉบบับ
นี้เลื อกใช้ วัสดุ ฐานรอง (Substrate) FR4 โดยมี ค่าคุ ณ สมบั ติ ดังนี้ คื อค่ าคงตั วไดอิเล็ กตริก ( r) เท่ ากั บ 4.5 ค่ า Loss
tangent เท่ากับ 0.02 และความหนา หรือ ชนาดของวัสดุฐานรอง (h) เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร

ภาพที่ 1 โครงสร้างและพารามิเตอร์ของสายอากาศช่องเปิด
ออกแบบสายอากาศช่องเปิดป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับแบบง่ามด้วยระเบียบวิธี FDTDโดยทา
การออกแบบสายอากาศสองความถี่เพื่อใช้งานย่านความถี่ 2.40 GHz และ 5.20 GHz สาหรับใช้งานกับโครงข่ายท้องถิ่น
ไร้สาย (WLAN) การศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะของสายอากาศสายอากาศนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธี FDTD ซึ่งผล
การจาลองที่ดีที่สุด และได้ผลตามที่ต้องการ โดยพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดสาหรับการออกแบบมีค่าดังต่อไปนี้
L คือ ความยาวของสายอากาศช่องเปิดด้านนอก มีค่าเท่ากับ 28.4 มิลลิเมตร
W คือ ความกว้างของสายอากาศช่องเปิดด้านนอก มีค่าเท่ากับ 15.3 มิลลิเมตร
A1 คือ ความกว้างของสตับจูนด้านนอก มีค่าเท่ากับ 8.0 มิลลิเมตร
A2 คือ ระยะระหว่างง่ามสตับจูน มีค่าเท่ากับ 2.0 มิลลิเมตร
A3 คือ ความกว้างของสตับจูนด้านใน มีค่าเท่ากับ 8.70 มิลลิเมตร
การออกแบบสายอากาศแบบช่องเปิดอันดับแรก คือ การออกแบบความถี่เรโซแนนซ์ที่ต้องการ เพื่อนามา
ค านวณความยาวรวมทั้ งหมดของวงรอบช่ อ งเปิ ด ในบทความนี้ จ ะเริ่ ม ท าการออกแบบที่ ค วามถี่ แ รกคื อ ความถี่
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2.40 GHz โดยค่าความยาวที่ทาการคานวณนั้น จะมีการอ้างอิงกับความยาวคลื่นสัมพัทธ์ ( g)ซึ่งสามารถหาได้จาก
สมการดังต่อไปนี้
g =
0 =

 eff =

เมื่อ

0
 eff

(1)

c
f

(2)

r +1 r −1 
+

2

h 
 1 + 12

2 
Wm 

−1/ 2

(3)

คือ ความถี่เรโซแนนซ์ที่ต้องการ g คือ ความยาวคลื่นสัมพัทธ์  eff คือ ค่าคงตัวไดอิเล็กตริก
สัมพัทธ์  r คือ ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกของวัสดุฐานรอง h คือ ความหนา (สูง) ของวัสดุฐานรองและ c คือ ความเร็ว
ของแสง (3×108 เมตร/วินาที) ตามลาดับ
การออกแบบความกว้างของสายสางสัญญาณ Wm เพื่อให้แมตซ์กับสายส่งสัญญาณที่ 50 โอห์ม โดยสามารถ
คานวณได้ดังสมการต่อไปนี้
f

(4)

Z0 = A(C − B)

เมื่อ
A=


B = ln
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+
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(7)

2. การจาลองสายอากาศด้วยวิธผี ลต่างสืบเนื่องจากัดในโดเมนเวลา (FDTD)
ในการจาลองสายอากาศด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องจากัดในโดเมนเวลา(FDTD) (Yongxi, 1999) สิ่งที่สาคัญคือ
เสถียรภาพเชิงตัวเลข ดังนั้นในการกาหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับการคานวณเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้แก่การ
กาหนดขนาดของช่ วงเวลา t และขนาดของช่ว งระยะทาง คือ x, y, z จ านวนช่ว งระยะทางที่ ส ามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ ของรูปร่างทั้งหมดที่ต้องการได้ และจานวนเวลาเพียงพอที่จะให้คลื่นสามารถเดินทางผ่านเส้นทางที่
ต้องการได้จนเสร็จสิ้น นอกจากนั้นขนาดของช่วงระยะทาง คือ x, y, z ควรจะมีขนาดต่ากว่า 1/10 ถึง
1/20 ส่วนของความยาวคลื่นที่ใช้งาน และตัวแปรที่สาคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อการคานวณ คือ ช่วงเวลา เนื่องจากการ
กาหนดช่วงของเวลาที่ ไม่ เหมาะสมซึ่งอาจมากไปหรือน้ อ ยไป จะท าให้ ก ารคานวณขาดเสถีย รภาพ ดั งนั้ น จึ งต้ อ งมี
ข้อกาหนดในการเลือกค่าช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยมีการกาหนดเงื่อนไขความเสถียรภาพทางเวลาไว้ดังนี้
1
(4)
t 
2
2
2
Vmax (1/ x ) + (1/ y ) + (1/ z )
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โดยที่ Vmax คือ ความเร็วในการแพร่กระจายคลื่นในขอบเขตสเปซโดยสามารถใช้ค่าความเร็วแสงได้
คือ
c = 3 x 108เมตร/วินาที
การจาลองสายอากาศโดยใช้วิธี FDTDในงานวิจัยฉบับนี้ จะเริ่มต้นจากการกาหนดขนาดหนึ่งหน่วยของยี
เซลล์ (Yee cell) ให้มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งส่วนยี่สิบของขนาดความยาวคลื่นสัมพัทธ์ที่ต้องการ โดยการออกแบบให้มีขนาด
หนึ่งหน่วยยีเซลล์ในทิ ศทาง x คื อ  x = 0.16 มิลลิเมตร และขนาดหนึ่ งหน่ วยยีเซลล์ในทิ ศทาง y และz เท่ากันคื อ
 y =  z = 0.10 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถครอบคลุมขนาดสายอากาศทั้งหมดที่ออกแบบ และเพื่อให้มีความผิดพลาด
ในการคานวณน้อยที่สุดโดยขนาดของเซลล์ที่ใช้ในการจาลองสายอากาศเท่ากับ 70x600x300 เซลล์

ภาพที่ 2 รูปแบบการจาลองโครงสร้างสายอากาศที่ใช้การคานวณด้วยวิธี FDTD
แบบจาลองโครงสร้างของสายอากาศที่ใช้วิธี FDTDแสดงดังภาพที่ 2 ซึ่งในการคานวณด้วยวิธีนี้จะคานวณส่วน
ที่เป็นอากาศ (Air) ด้วยเพื่อให้ได้คา่ สนามระยะใกล้ของสายอากาศ การคานวณรูปแบบโครงสร้างของสายอากาศนั้นจะมี
วิธีการคานวณทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกันคือ ครั้งแรกจะทาการคานวณเฉพาะรูปแบบจาลองโครงสร้างของสายส่งสัญญาณไม
โครสตริปเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างแหล่งกาเนิดแรงดันพัลซ์แบบเกาส์เซียน และนาเอาแหล่งกาเนิดพัลซ์ที่ได้ไปใช้ในการ
คานวณครั้งที่สอง และในการคานวณครั้งที่สองนี้จะเป็นการคานวณหาค่าคุณลักษณะต่าง ๆ ของสายอากาศ เช่น ค่าการ
สูญเสียย้อนกลับ อินพุตอิมพิแดนซ์ อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง
แบบรูปการแผ่ของสนามระยะไกล และอัตราการขยายของสายอากาศ เป็นต้น
ผลจากการจาลองของสายอากาศช่องเปิดสายอากาศที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท์
ที่มีสตับจูนแบบง่ามที่มีสตับจูนแบบง่าม
การศึกษาและวิเคราะห์คุณ สมบัติต่างๆ ของสายอากาศ โดยมีค่าที่ ต้องการศึกษา ประกอบด้วย ค่าการ
สูญเสียย้อนกลับ (S11) อัตาส่วนแรงดันคลื่อนิ่ง อินพุตอิมพีแดนซ์ เป็นต้น ซึ่งสาหรับค่าการสูญเสียย้อนกลับ (S11) เป็น
พารามิเตอร์ของสายอากาศที่จะบอกถึงสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของสัญญาณจากโหลด โดยสามารถคานวณได้ดัง
สมการต่อไปนี้
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 V (t ) 
 ref  2 L
S11 = 
e
 V (t ) 
 inc 

(5)

เมื่อ  เป็นฟูเรียร์ทรานฟอร์ม, Vinc ( t ) คือ แรงดันที่ส่งเข้าไปในโครงสร้าง, Vref ( t ) คือแรงดันที่สะท้อนกลับ
ของแต่ละพอร์ตและ L ระยะระหว่างจุดสังเกตุและจุดอ้างอิง และ ส่วนค่า  สามารถคานวณได้จาก 
 และ  คือ ขนาดและเฟสระนาบอ้างอิง

=  + j

เมื่อ

ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ (Zin) สามารถคานวณได้จาก
Z in = Z c

1+ S
1− S

11

(6)

11

เมื่อ Zc เป็นอิมพีแดนซ์คุณลักษณะของสายส่งสัญญาณและ S11 คือ การสูญเสียย้อนกลับ (Return Loss)
ของสายอากาศสาหรับสมการหาอัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่งนั้นสามารถหาได้จากสมการ
VSWR =

1 + S11
1 − S11

ภาพที่ 3 ค่าการสูญเสียย้อนกลับ (S11) ของสายอากาศแบบช่องเปิด

(7)
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ภาพที่ 4 VSWR ของสายอากาศแบบช่องเปิด

ภาพที่ 5 อินพุตอิมพีแดนช์ของสายอากาศแบบช่องเปิด
จากภาพที่ 3 แสดงค่ าการสู ญ เสี ยย้ อ นกลั บ (S11) ของสายอากาศแบบช่ อ งเปิ ด ในสามกรณี คื อ กรณี ไม่ มี
สตับ (Not Stub) สตับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Shaped Stub) และสตับรูปแบบง่าม (Fork-shaped Stub)
จากผลการทาลองพบว่า กรณีไม่มีสตับจะมีค่าการสูญเสียย้อนกลับที่ดีที่ความถี่ 2.4 GHz และความถี่ที่สองผลของค่า
การสูญเสียย้อนกลับไม่ดี และในกรณีสตับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ค่าการสูญเสียย้อนกลับที่ดีที่ความถี่ 2.4 GHz และความถี่
ที่สองผลของค่าการสูญเสียย้อนกลับดีขึ้น ทาให้เห็นแนวโน้มการเกิดแมตซ์อมพีแดนซ์ และในกรณีสตับรูปแบบง่ามได้ค่า
การสูญ เสียย้อนกลับที่ดีที่ความถี่ 2.4 GHz และความถี่ที่สองผลของค่าการสูญเสียย้อนกลับที่ 5.2 GHz ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 4-5 แสดงคุณลักษณะของสายอากาศจะเห็นได้ว่าความถี่เรโซแนนช์ที่ได้ใกล้เคียงกับความถี่เร
โซแนนช์ที่ต้องการ รวมทั้งผลของยังได้ผลของอินพุตอิมพีแดนช์ที่ดีและคุณลักษณะต่างๆ ของสายอากาศแบบช่องเปิด
แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุ ณ ลั กษณะต่างๆ ของสายอากาศช่องเปิ ดสายอากาศที่ ป้อ นด้ วยสายส่งสัญ ญาณแบบไมโครสตริปไลท์
ที่มีสตับจูนแบบง่ามที่มีสตับจูนแบบง่าม
คุณลักษณะของ
ความถี่เรโซแนนช์ ความถี่เรโซแนนช์
สายอากาศ
ที่ 2.40GHz
ที่ 5.20 GHz
S11 พารามิเตอร์
-33.28 dB
-23.91 dB
อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR)

1.04

1.13

จานวนจริงของอินพุตอิมพีแดนช์ (Zin real)

51.87โอห์ม

52.35โอห์ม

จานวนจินตราภาพของอินพุตอิมพีแดนช์ (Zin real)

1.17โอห์ม

-6.09โอห์ม

0.25 GHz
(2.29-2.54 GHz)

0.62 GHz
(4.87-5.49 GHz)

แบนด์วิดท์

จากตารางที่ 1 คุณลักษณะต่างๆ ของสายอากาศแบบช่องเปิดซึ่งการจาลองที่ได้สายอากาศนี้สามารถออกแบบ
ได้สองความถี่คือ ความถี่ 2.40GHz มีค่าการสูญเสียย้อนกลับเท่ากับ -33.28 dB และความที่สองคือ ที่ความถี่ 5.2 GHz
มีค่าค่าการสูญเสียย้อนกลับเท่ากับ -23.91 dB และทั้งสองความถี่มีค่า VSWRใกล้เคียงกับ 1 และมีค่าอินพุตอิมพีแดนช์
ประมาณ 50 โอห์ม โดยที่ความถี่ 2.40GHz มีแบนด์วิดท์เท่ากับ 0.25 GHz ครอบคลุมแถบความถี่ 2.29-2.54 GHz และ
ที่ความถี่ 5.20GHz มีแบนด์วิดท์เท่ากับ 0.62 GHz ครอบคลุมแถบความถี่ 4.87-5.49 GHz ตามลาดับ

(ก) ระนาบ H (ระนาบ X-Y)
(ข) ระนาบ E (ระนาบ X-Z)
ภาพที่ 6 แบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศแบบช่องเปิดที่ความถี่ 2.40 GHz
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(ก) ระนาบH (ระนาบ X-Y)
(ข) ระนาบ E (ระนาบ X-Z)
ภาพที่ 7 แบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศแบบช่องเปิดที่ความถี่ 5.20 GHz
รูปแบบการแผ่พลังงานสนามระยะไกลในระนาบ X-Y และระนาบ X-Z ที่ความถี่ 2.40 GHz และ 5.20 GHz
จะแสดงในภาพที่ 6-7 โดยระนาบ X-Y จะแสดงรูปแบบการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสนามแม่เหล็กและระนาบ XZ จะแสดงรูปแบบการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสนามไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าสายอากาศแบบนี้จะรูปแบบเสมือนมี
ลักษณะในการแผ่พลังงานเป็นสองทิศทาง (Bi-directional)
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปตัวซีป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับรูปสี่เหลี่ยมด้วยระเบียบวิธี
FDTDส า ห รั บ ร ะ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร โค ร งข่ า ย ท้ อ งถิ่ น ไร้ ส า ย ซึ่ งผ ล ที่ ได้ จ า ก ก า ร จ า ล อ งได้ ส อ งค ว า ม ถี่
เรโซแนนซ์โดยแบนด์วิดท์ครอบคลุมแถบความถี่ที่ต้องการได้ ตามมาตรฐานของโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) IEEE
802.11b/g ที่ความถี่ 2.40 GHz และ IEEE 802.11a ที่ 5.20 GHz และแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลทั้งสอง
ความถี่เรโซแนนซ์เป็นแบบ 2 ทิศทาง
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การพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ
แบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนสาหรับการใช้งานในการสื่อสาร WLAN
Development of Wide-Slot Antenna Fed by microstrip line
width Tuning Stub for WLAN Operations
เทพ เกื้อทวีกุล
Thep Kueathaweekun
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและพัฒ นาสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญ ญาณแบบ
ไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปสี่เหลี่ยมที่มีการปรับปรุงโดยนาแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆ มาวางเพื่อช่วยในการขยายแบนด์วิดท์
ให้มากขึ้นสาหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย ในการวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศได้ของนาวิธีระเบียบวิธีโมเมนต์ด้วย
โปรแกรม IE3D มาใช้ในการวิเคราะห์ และทาการศึกษาคุณสมบัติพารามิเตอร์ของสายอากาศบางตัวของสายอากาศ
ประกอบด้วย การสูญเสียย้อนกลับ (S11) แบนด์วิดท์ อินพุตอิมพีแดนซ์ (Zin) อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) และแบบ
รูปการแพร่พลังงานสนามระยะไกล ตามลาดับ ผลที่ได้จากการจาลองพบว่า มีความถี่และแบนด์วิดท์ครอบคลุมแถบบ
ความถี่ตั้งแต่ 2.15-5.54 GHz สาหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย โดยแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศ
นี้เป็นแบบสองทิศทาง
คาสาคัญ : สายอากาศช่องเปิดแบบกว้าง/สตับจูน/โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
Abstract
This paper presents a design and development of wide- slot antenna fed by microstrip line
with improved rectangular shaped add in tuning stub to increase impedance bandwidth for WLAN
operations. Bandwidth enhancement techniques are composed of hexagon-shaped stub tuning and
inset slot in tuning stub. This proposed antenna is analyzed by using MoM method of IE3D software.
The proposed antenna is analyzed for return loss (S11 parameter), input impedance (Zin), VSWR,
bandwidth and far field radiation patterns, respectively. The simulations results of the proposed
antenna can be obtained the impedance bandwidth cover the frequency band from 2.15 GHz to 5.54
GHz for WLAN communication systems. The far-field radiation pattern of resonance frequencies is bidirectional.
Keywords : Wide-slot antenna/stub tuning/WLAN
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายได้ถูกนามาใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะ โค ร งข่ า ย ท้ อ งถิ่ น ไร้ ส า ย
(Wireless Local Area Network: WLAN) ซึ่งถูกกาหนดอยู่ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11a (5.150-5.350 GHz) IEEE
802.11b และ IEEE 802.11 g (2.4-2.4835 GHz ตามลาดับ ซึ่งได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจาก
ระบบมีความยืดหยุ่นสูง และ สายอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ ดังนั้นจึงมีนักวิจัยทาออกแบบ
และพัฒนาสายอากาศเพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารไร้สาย สายอากาศชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจและนิยมนาไปใช้งานใน
ย่านความถี่ไมโครเวฟ โดยเฉพาะสายอากาศไมโครสตริป เนื่องจากสายอากาศนี้มีข้ อดีอยู่หลายประการ ได้แก่ มีขนาด
เล็ก น้าหนักเบา ราคาถูก เป็นต้น จึงมีนักวิจัยได้ทาการออกแบบและพัฒนาสายอากาศนี้เพื่อนามาใช้กับย่านการสื่อสาร
ต่า งๆ เช่น WLAN WiMAX UWB เป็ น ต้น โดยได้ ก ารออกแบบและพั ฒ นาสายอากาศหนึ่ งความถี่ และสองความถี่
(Chulvanich และคณะ, 2007), (เทพ เกื้อ ทวีกุล , 2558), (เทพ เกื้อ ทวีกุล และคณะ, 2558) และ (Chavan, et al.,
2013) ส าหรับโครงข่ายท้ องถิ่น ไร้สาย (WLAN) ซึ่งสาอากาศเหล่านี้อ อกแบบสายอากาศเพื่อ ใช้งานเฉพาะความถี่ ที่
ต้องการเท่านั้น และมีการออกแบบเฉพาะความถี่เท่านั้นจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน และได้มีการ
ออกแบบสายอากาศที่มีความถี่แบบแถบกว้าง (Kueathaweekun W.และคณะ, 2007) โดยที่ได้จากการออกแบบของ
สายอากาศนี้มีแบนด์วิดท์ประมาณ 60% และมีการพัฒนาสายอากาศโดยใช้การปรับเปลี่ยนรูปร่างสายอากาศและสตับ
เพื่อช่วยในการขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้ น โดย Pratap และ Jayashree (2015) ออกแบบสายอากาศแบบเปิดรูปห้า
เหลี่ ยมโดยมีแ บนด์วิด ท์ ครอบคลุม 3.281–7.45 GHz โดยสายอากาศเหล่านี้ ยังไม่ สามารถครอบคลุ มแถบความถี่ ที่
ต้องการ และ มีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อน ทาแมตซ์อิมพีแดนซ์ได้ค่อนข้างยาก และมีสายอากาศที่มีแบนด์ วิดท์ที่
สามารถนาไปใช้งานในโครงข่ายท้องถิ่นไร้สายได้ แต่จะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการพั ฒนา
สายอากาศที่รูปร่างที่กระทัดรัด ไม่ซับซ้อน ทาแมตซ์อิมพีแดนซ์ได้ง่าย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ได้
อย่างเหมาะสม
ในงานวิจัยฉบับนี้จ ะนาเสนอนาเสนอการออกแบบและพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่ง
สัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปสี่เหลี่ยมที่มีการปรับปรุงโดยนาแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆ มาวางเพื่อช่วยในการ
ขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้นสาหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย ในการวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศได้ของนาวิธีระเบียบ
วิธีโมเมนต์ด้วยโปรแกรม IE3D มาใช้ในการวิเคราะห์ และทาการศึกษาคุณสมบัติพารามิเตอร์ของสายอากาศบางตัวของ
สายอากาศ คือ การสูญเสียย้อนกลับ (S11) แบนด์วิดท์ อินพุตอิมพีแดนซ์ (Zin) อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) และ
แบบรูปการแพร่พลังงานสนามระยะไกล ตามลาดับ ตามลาดับ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับ
จูนสาหรับการใช้งานย่านการสื่อสาร WLAN
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้นาเสนอการออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ ที่มีส
ตับจูนสาหรับใช้งานย่านโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) โดยนาวิธีระเบียบวิธีโมเมนต์ด้วยโปรแกรม IE3D มาใช้ในการ
วิเคราะห์ โครงสร้างของสายอากาศ ซึ่ งจะท าการวิเคราะห์ พ ารามิ เตอร์ข องสายอากาศบางตั วเพื่ อ ดู คุ ณ สมบั ติ ข อง
สายอากาศ ประกอบด้ ว ย การสู ญ เสี ย ย้อ นกลั บ (S11) แบนด์ วิด ท์ อิ น พุ ต อิ ม พี แดนซ์ (Zin) อั ต ราส่ ว นแรงดั น คลื่ น นิ่ ง
(VSWR) และแบบรูปการแพร่พลังงานสนามระยะไกล ตามลาดับ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. โครงสร้างและการออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบ
ไมโครสตริปไลน์ที่มสี ตับจูน
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูน อันดับ
แรกคือ การเลือกชนิดของวัสดุฐานรอง(Substrate) และความหนาของวัสดุฐานรอง (h) เพื่อนาคุณสมบัติดังกล่าวมาใช้
ในการคานวณหาความกว้างของ Wm และความยาวคลื่นสัมพัทธ์ (g) (Balanis, A. C., 2005) เพื่อออกแบบความถี่เร
โซแนนซ์ที่ต้องการ ซึ่งในงานวิจัยฉบบับนี้เลือกใช้วัสดุฐานรอง (Substrate) FR4 โดยมีค่าคุณสมบัติดังนี้คือ ค่าคงตัวไดอิ
เล็กตริก (r) เท่ากับ 4.5 ค่า Loss tangent เท่ากับ 0.02 และความหนาของวัสดุฐานรอง (h) เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร
ตามลาดับ การออกแบบสายอากาศแบบช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท์ที่มีสตับรูปตัวทีสองตัว
ซึ่งในการออกแบบสายอากาศมีพารามิเตอร์สาคัญที่เป็นตัวกาหนดโซแนนซ์ที่ต้องการ เพื่อนามาคานวณความยาวรวม
ทั้งหมดของวงรอบช่องเปิด การออกแบบสายอากาศในบทความนี้จะเริ่มทาการออกแบบที่ความถี่แรก คือ ความถี่ 2.4
GHz โดยค่าความยาวที่ทาการคานวณจาก (1)-(3) ซึ่งจะมีการอ้างอิงกับความยาวคลื่นสัมพัทธ์ ( g) เพื่อให้ได้ความถี่ที่
ต้องการ
g =
0 =

0
 eff

c
f

 eff 

(1)
(2)

r +1
2

(3)

เมื่ อ c คื อ ความเร็ว ของแสง (3×108 เมตร/วิน าที ) g คื อ ความยาวคลื่น สั ม พั ท ธ์ f คื อ ความถี่
เรโซแนนซ์ที่ ต้ องการ  eff คือ ค่ าคงตั วไดอิเล็ กตริก สัม พั ท ธ์ และ  r คือ ค่ าคงตั วไดอิเล็ กตริก ของวั สดุ ฐานรอง
h คือ ความหนา (สูง) ของวัสดุฐานรอง
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ภาพที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท์ที่มีสตับจูน
การออกแบสายอากาศเมื่อคานวณค่าความยาวคลื่ นกับความกว้างของสายส่งสัญญาณได้แล้ว โดยความถี่ที่
นามาทาออกแบบคือ 2.4 GHz ลาดับแรกเป็นการออกแบบสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครส
ตริปไลน์ เพื่อศึกษาวิธีการขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้น ลาดับที่สองทาการปรับรูปร่างของสตับจูนที่สายส่งสัญญาณไมโครส
ตริปไลท์จากสี่เหลีย่ มผืนผ้า และวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องสายอากาศ ลาดับที่สามทาการปรับปรุงรูปร่างสตับจูนโดยทาการ
เพิ่มแผ่นสตริปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ แสดงดังภาพที่ 1 เพื่อให้สามารถขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้นครอบคลุมแถบความถี่
ในย่าน WLAN ในการออกแบบและพั ฒ นาสายอากาศในงานวิจัยฉบับ นี้มี พารามิเตอร์สาคั ญ แสดงในภาพที่ 1 และ
ค่าพารามิเตอร์แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างโดยป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท์
พารามิเตอร์
ขนาด (มิลลิเมตร)
ความยาวของสายอากาศช่องเปิดด้านนอก (L)
28.4 มิลลิเมตร
ความกว้างของสายอากาศช่องเปิดด้านนอก (W)
17.3 มิลลิเมตร
ความยาวของสตับจูน (T1)
11 มิลลิเมตร
ความกว้างของสตับจูน (T2)
9.0 มิลลิเมตร
ขนาดความยาวของสตับจูนแผ่นสีเ่ หลี่ยม (T3)
1.0 มิลลิเมตร
ขนาดความกว้างของสตับจูนแผ่นสี่เหลี่ยม (T4)
1.0 มิลลิเมตร
ความกว้างระหว่างแผ่นสี่เหลี่ยมสตับจูนด้านบน (T5)
3.0 มิลลิเมตร
ความกว้างระหว่างแผ่นสี่เหลี่ยมสตับจูนด้านล่าง (T6)
3.0 มิลลิเมตร
ความกว้างของสายส่งสัญญาณแบบไมโครสริปไลท์ (Wm)
3.0 มิลลิเมตร
4.5
ค่าคงตัวไดอิเลคตริคของวัสดุฐานรอง (r)
ความหนาของวัสดุฐานรอง (h)
1.6 มิลลิเมตร
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2. ผลการจาลองของสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์
ที่มีสตับจูน
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาสายอากาศแบบแถบกว้างช่องเปิดที่มีสตับจูนเพื่อขยายแบนด์
วิดท์ให้สามารถใช้งานย่านการสื่อสารไร้สาย ซึ่งในการจาลองเพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของสายอากาศ ได้นาระเบียบ
วิ ธี โมเมนต์ ด้ ว ยโปรแกรม IE3D (Zeland Software, 2010) มาใช้ ในการวิ เคราะห์ โครงสร้ า งของสายอากาศ และ
ทาการศึกษาพารามิเตอร์ของสายอากาศบางตัวเพื่อดูคุณ สมบัติของสายอากาศ ประกอบด้วย การสูญ เสียย้อนกลั บ
(S11) แบนด์ วิ ด ท์ อิ น พุ ต อิ ม พี แ ดนซ์ (Zin) อั ต ราส่ ว นแรงดั น คลื่ น นิ่ ง (VSWR) และแบบรู ป การแพร่ พ ลั งงานสนาม
ระยะไกล ตามลาดับ โดยค่าการสูญเสียย้อนกลับ (S11) แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การสูญเสียย้อนกลับ (S11) ของสายอากาศแบบช่องเปิด
จากภาพที่ 2 แสดงผลการจ าลองค่ า การสู ญ เสี ย ย้ อ นกลั บ (S11) ในกรณี คื อ สตั บ รู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า
(Rectangular Shaped stub) และสตับรูปกากบาท หรือสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองรูป โดยผลที่ได้จากการจาลองในกรณีแรก
ที่มีค่าการสูญเสียย้อนกลับต่ากว่า -10 dB อยู่ในช่วง -10 dB ถึง–30 dB ครอบคลุมแถบความถี่ตั้งแต่ 2.18-5.4 GHz
และในกรณี่ ที่สองค่าการสูญ เสียย้อนกลับ (S11) ต่ากว่า -10 dB ซึ่งอยู่ในช่วง -10 dB ถึง -23.68 dB ครอบคลุมแถบ
ความถี่ตั้งแต่ 2.15-5.54 GHz ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 3 อินพุตอิมพีแดนซ์ (Zin) ของสายอากาศแบบช่องเปิด

ภาพที่ 4 อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) ของสายอากาศแบบช่องเปิด
จากภาพที่ 3 แสดงค่าอินพุตอิมพีแดนซ์สายอากาศแบบช่องเปิดทั้งเทอมจริง และเทอมจินตภาพ ตั้งแต่ช่วง
ความถี่ 2.15-5.54 GHz ซึ่งทั้งสองเทอมนี้เมื่อนามารวมกันจะได้ค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ประมาณเท่ากับ 50 โอห์มตามสาย
ส่งสัญาณ และอัตราส่ว นแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) ที่แสดงในภาพที่ 4 จะมีค่าอยู่ในช่วง 1-2 ซึ่งครอบคลุมแถบความถี่
ตั้ งแต่ 2.15-5.54 GHz โดยทั่ วไปแล้ วค่ า ที่ ย อมรับ ได้ คื อ VSWR ต่ ากว่า หรื อ เท่ ากั บ 2 และ รูป การแผ่ พ ลั งงานนาม
ระยะไกลจะแสดงในภาพที่ 5-6

479

(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า (xy-plane)

(ข) ระนาบสนามไฟฟ้า (xz-plane)

ภาพที่ 5 แบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกล ของสายอากาศช่องเปิดที่ความถี่ 2.40 GHz

(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า (xy-plane)

(ข) ระนาบสนามไฟฟ้า (xz-plane)

ภาพที่ 6 แบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกล ของสายอากาศช่องเปิดที่ความถี่ 5.20 GHz
จากภาพที่ 5 และภาพที่ 6 แสดงแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศช่องเปิดที่ความถี่ 2.40
GHz และที่ความถี่ 5.20 GHz จากผลการจาลองแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลในระนาบแอซีมัท (azimuth)
(xy-plane) เป็ น แบบรอบทิ ศ ทาง (Omni-directional) และระนาบมุ ม เงย (elevation) (xz-plane) เป็ น แบบ
สองทิศทาง (bi-directional)

480

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า ส า ย อ า ก า ศ ช่ อ งเปิ ด แ บ บ ก ว้ า งที่ ป้ อ น ด้ ว ย ส า ย ส่ งสั ญ ญ า ณ แ บ บ
ไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนวิดท์ให้มากขึ้นสาหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย โดยใช้สตับจูนรูปสี่เหลี่ยมที่มีการปรับปรุงโดย
นาแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆ มาวางเพื่อช่วยในการขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้นสาหรับใช้งานในการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้
สายตามต้องการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีโมเมนต์ด้วยโปรแกรม IE3D จากผลการจาลองได้แถบความถี่และ
แบนด์วิดท์ครอบคลุมตั้งแต่ความถี่ 2.15-5.54 GHz ครอบคลุมมาตรฐานของโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย โดยแบบรูปการแผ่
พลังงานสนามระยะไกลเป็นแบบสองทิศทาง ดังนั้นสายอากาศที่ทาการพัฒนานี้สามารถนาไปใช้ในระบบโครงข่ายท้องถิ่น
ไร้สาย (WLAN)
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การออกแบบสายอากาศแบบโมโนโพลสาหรับใช้งานย่านระบบการสื่อสาร UWB
Design of Monopole Antenna for Ultra-wideband
Communication Systems
เทพ เกื้อทวีกุล
Thep Kueathaweekun
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอสายอากาศแบบโมโนโพลสาหรับระบบการสื่อสาร UWB โดยโครงสร้างของสายอากาศ
ประกอบด้วย ช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมที่มีการตัดเหลี่ยมทั้งสี่ด้าน และมีระนาบกราวด์อีกด้านและป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ
แบบไมโครสตริ บ ในการจ าลองโครงสร้ า งสายอากาศได้ ข องน าวิ ธี ร ะเบี ย บวิ ธี โ มเมนต์ ด้ วยโปรแกรม IE3D
มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศ ซึ่งจะทาการวิเคราะห์พารามิเตอร์ของสายอากาศบางตัวเพื่อดูคุณสมบัติ
ของสายอากาศ ประกอบด้วย การสูญเสียย้อนกลับ (S11) แบนด์วิดท์ อินพุตอิมพีแดนซ์ (Zin) อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง
(VSWR) และแบบรูปการแพร่พลังงานสนามระยะไกล ตามลาดับ ผลที่ได้จากการจาลองได้แบนด์วิดท์เท่ากับ 6.21 GHz
ครอบคลุมแถบความถี่ตั้ งแต่ 2.97 GHz-9.18 GHz การสื่อ สารโดยแบบรูปการแผ่พ ลังงานสนามระยะไกลเป็น แบบ
สองทิศทาง
คาสาคัญ : สายอากาศโมโนโพล/การสื่อสาร UWB/การขยายแบนด์วิดท์
Abstract
In this paper, design of monopole antenna for ultra-wideband systems is presented. The
proposed antenna consists of a rectangular shaped with cutting strip at four edges of rectangular
monopole at the microstrip line and ground plane in another side. The proposed antenna is
analyzed by using IE3D Software. The simulations results of the slot antenna can be obtained the
impedance bandwidth of 6.21 GHz coverage the frequency band at 2.97 GHz-9.18 GHz for UWB
operations. The radiation patterns of the proposed antenna in x-y plane and x-z plane the H-plane
are omni-directional and bi-directional.
Keywords : Monopole antenna/ UWB communication/bandwidth enhancement
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้การสื่อสาร
ไร้สายได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ไอแพ็ค (Ipad) เป็นต้น และ
ล้วนแต่ต้องมี สายอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลหรือกระจายสัญญาณ ซึ่ง
สายอากาศที่นามาใช้จะต้องรองรับกับเทคโนโลยีไร้สายต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป เทคโนโลยีการสื่อสาร
ไร้สายแบบแถบกว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband: UWB) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความนิยมนามาใช้งานในย่านการ
สื่อสารไร้สายระดับบุคคล (Wireless Personal Area Network: WPAN) เนื่องจาก มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูง
และมี แ บนด์วิด ท์ ที่ ก ว้างมาก การสื่ อสาร UWB ถู กก าหนดโดยคณะกรรมาธิก ารการสื่ อสารแห่ งอเมริกา (Federal
Communications Commission: FCC) (FCC, 2002) มี แ บนด์ วิ ด ท์ เท่ า กั บ 7.5 GHz ครอบคลุ ม ย่ า นความถี่ 3.110.60 GHz ตามล าดั บ ซึ่ งการสื่อ สารนี้ มี ข้ อดี คื อ มี การส่ง -รับ ข้ อ มู ลประมาณ 500 Mbps ในระยะ 10 เมตร ดั งนั้ น
เทคโนโลยีนี้จึงมีความน่าสนใจในการออกแบบและพัฒตนาสายอากาศเพื่อนามาใช้กับการสื่อสารนี้ และได้มีนักวิจัยทา
การออกแบบและพัฒนาสายอากาศ เช่น การออกแบบสายอากาศความถี่เดี่ยว และสองความถี่สาหรับ การสื่อสารไร้
สายในมาตรฐานของ IEEE 802.11 a/b/g/j และ IEEE 802.16d (W. Kueathaweekun, N. Anantrasirichai, J.
Nakasuwan, and T. Wakabayashi, (2007), (Shih-Huang and W. Kin-Lu, 2002), (H. D. Chen, J. S. Chen, and
Y. T. Cheng, 2003), (C. Horng-Dean, 2003), (Sanchita, B., Srivastava, A. and Goswami, A., 2013) มี การ
ออกแบบสายอากาศที่ต้องการให้มีแบนด์ วิดท์กว้างมากๆ เพื่อสามารถนาไปใช้กับย่านการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่งยวด
(UWB) ซึ่งก็มีหลาย ๆ งานวิจัยได้นาเสนอการออกแบบสายอากาศสาหรับการสื่อสารย่านการสื่อสารแบบแถบกว้าง
ยิ่งยวด (UWB) ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (F. G. Kharakhili, M. Fardis, G. Dadashzadeh, and A. Ahmadi, 2007), (A.
Dastranj, A. Imani, and M. NaserMoghaddasi, 2008), (A. Dastranj and A. Imani, 2010), (Pratap N. Shinde
and Jayashree P. Shinde, 2015) ซึ่งสายอากาศที่ได้นาเสนอยังมีข้อจากัดคือ สายอากาศมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่
และมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาสายอากาศที่มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการทาแมทซ์
อิมพีแดนซ์ ดังนั้นสายอากาศที่ถูกนาเสนอในงานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นสายอากาศแบบโมโนโพลที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน
ราคาถูก และง่ายในการสร้าง รองรับกับย่านความถี่แบบแถบกว้างยิ่งยวด (UWB)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ออกแบบและพัฒนาสายอากาศแบบโมโนโพลสาหรับการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband:
UWB)
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้นาเสนอออกแบบและพัฒนาสายอากาศสายอากาศแบบโมโนโพลสาหรับ การสื่อ สารแบบแถบ
กว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband: UWB) โดยนาวิธีระเบียบวิธีโมเมนต์ด้วยโปรแกรม IE3D มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
ของสายอากาศ ซึ่ ง จะท าการวิ เ คราะห์ พ ารามิ เ ตอร์ ข องสายอากาศบางตั ว เพื่ อ ดู คุ ณ สมบั ติ ข องสายอากาศ
ประกอบด้วย การสูญเสียย้อนกลับ (S11) แบนด์วิดท์ อินพุตอิมพีแดนซ์ (Zin) อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) และแบบ
รูปการแพร่พลังงานสนามระยะไกล ตามลาดับ
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ออกแบบและพัฒนาสายอากาศสายอากาศแบบโมโนโพลสาหรับ การสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่งยวด (Ultrawideband: UWB)
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การออกแบบและพัฒนาสายอากาศแบบโมโนโพลสาหรับการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband:
UWB) เริ่มต้นจากการเลือกชนิดของวัสดุฐานรอง (Substrate) และความหนาของวัสดุฐานรอง (h) เพื่อนาคุณสมบัติ
ดั งกล่ า วมาใช้ ในการค านวณหาความกว้ า งของ Wm และความยาวคลื่ น สั ม พั ท ธ์ ( g) (Balanis, A. C., 2005) เพื่ อ
ออกแบบความถี่เรโซแนนซ์ที่ต้องการ ซึ่งในงานวิจัยฉบบับนี้เลื อกใช้วัสดุฐานรอง (Substrate) FR4 โดยมีค่าคุณสมบัติ
ดังนี้ คือ ค่ าคงตัวไดอิเล็ กตริก ( r) เท่ากับ 4.5 ค่า Loss tangent เท่ ากั บ 0.02 และความหนาของวัสดุฐานรอง (h)
เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร ตามลาดับ เพื่อนามาคานวณความยาวรวมทั้งหมดของวงรอบช่องเปิด การออกแบบสายอากาศ
ในบทความนี้จะเริ่มทาการออกแบบที่ความถี่แรก คือ ความถี่ 3.0 GHz โดยค่าความยาวที่ทาการคานวณจาก (1)-(3) ซึ่ง
จะมีการอ้างอิงกับความยาวคลื่นสัมพัทธ์ (g) เพื่อให้ได้ความถี่ที่ต้องการ
g =
0 =

0
 eff

c
f

 eff 

r +1
2

(1)

(2)
(3)

เมื่ อ c คื อ ความเร็ ว ของแสง (3×108 เมตร/วิน าที ) g คื อ ความยาวคลื่ น สั ม พั ท ธ์ f คื อ ความถี่
เรโซแนนซ์ ที่ ต้ อ งการ  eff คื อ ค่ า คงตั ว ไดอิ เล็ ก ตริ ก สั ม พั ท ธ์  r คื อ ค่ า คงตั ว ไดอิ เล็ ก ตริ ก ของวั ส ดุ ฐ านรอง
h คือ ความหนา (สูง) ของวัสดุฐานรอง

ภาพที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศแบบโมโนโพล
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ในการออกแบสายอากาศจะเริ่มต้นจากการคานาณค่าความยาวคลื่นกับความกว้างของสายส่งสัญญาณได้แล้ว
โดยความถี่ที่นามาทาออกแบบคือ 3 GHz ลาดับแรกเป็นการออกแบบสายอากาศโมโนโพล และทาการศึกษาวิธีการ
ขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้น ลาดับที่สองทาการปรับสี่เหลี่ยม (Rectangular Stub) ให้มากขึ้นโดยทาการตัดขอบทั้งสี่ด้าน
ออกเพื่ อ เพิ่ ม แบนด์ วิ ด ท์ ใ ห้ ม ากขึ้ น (Cross Stub or Double Rectangular Stub) และวิ เคราะห์ คุ ณ สมบั ติ ข อง
สายอากาศ เพื่อให้สามารถขยายแบนด์วิดท์ให้มากขึ้นครอบคลุมแถบความถี่ในย่าน UWB ในการออกแบบและพัฒนา
สายอากาศในงานวิจัยฉบับนี้มีพารามิเตอร์สาคัญแสดงในภาพที่ 1 และค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของการออกแบบ
สายอากาศนี้ได้แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของสายอากาศแบบโมโนโพล
พารามิเตอร์
ความยาวของสายอากาศโมโนโพลด้านนอก (L)
ความยาวของสายอากาศโมโนโพลด้านใน (L1)
ความกว้างของสายอากาศโมโนโพลด้านใน (L2)
ความกว้างของสายอากาศโมโนโพลด้านนอก (L3)
ความยาวระนาบกราวด์ด้านบน (G)
ความกว้างระนาบกราวด์ดา้ นบน (G1)
ความกว้างระนาบกราวด์ดา้ นบนล่าง (G2)
ความกว้างของสายส่งสัญญาณแบบไมโครสริปไลท์ (Wm)
ค่าคงตัวไดอิเลคตริคของวัสดุฐานรอง (r)
ความหนาของวัสดุฐานรอง (h)

ขนาด (มิลลิเมตร)
19 มิลลิเมตร
13 มิลลิเมตร
16 มิลลิเมตร
18 มิลลิเมตร
28.4 มิลลิเมตร
5 มิลลิเมตร
12 มิลลิเมตร
3.0 มิลลิเมตร
4.5
1.6 มิลลิเมตร

2. ผลการจาลองของการออกแบบและพัฒนาสายอากาศสายอากาศแบบโมโนโพลสาหรับการสื่อสารแบบ
แถบกว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband: UWB)
จากผลการศึกษาวิเคราะห์สายอากาศสายอากาศแบบโมโนโพลเพื่อใช้งานย่านการสื่อสารไร้สาย UWB ซึ่งใน
การจ าลองเพื่ อ ศึ ก ษาวิ เคราะห์ คุ ณ สมบั ติ ข องสายอากาศ ได้ น าระเบี ย บวิ ธี โมเมนต์ ด้ ว ยโปรแกรม IE3D (Zeland
Software, 2010) มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศ และทาการศึกษาพารามิเตอร์ของสายอากาศบางตัว
เพื่ อ ดู คุ ณ สมบั ติ ข องสายอากาศ ประกอบด้ ว ย การสู ญ เสี ย ย้ อ นกลั บ (S11) แบนด์ วิ ด ท์ อิ น พุ ต มพี แ ดนซ์ (Zin)
อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) และแบบรูปการแพร่พลังงานสนามระยะไกล ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 การสูญเสียย้อนกลับ (S11) ของสายอากาศแบบโมโนโพล
จากภาพที่ 2 แสดงผลการจ าลองค่ า การสู ญ เสี ย ย้ อ นกลั บ (S11) ในกรณี คื อ สตั บ รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า
(Rectangular Shaped stub) และสตับรูปกากบาท หรือสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองรูป โดยผลที่ได้จากการจาลองในกรณีแรก
ที่มีค่าการสูญเสียย้อนกลับต่ากว่า -10 dB อยู่ในช่วง -10 dB ถึง–22.21dB ครอบคลุมแถบความถี่ตั้งแต่ 3.3-8.26 GHz
และในกรณี่ที่สองค่าการสูญเสียย้ อนกลับต่ากว่า -10 dB อยู่ในช่วง -10 dB ถึง–21.21dB ครอบคลุมแถบความถี่ตั้งแต่
2.97-9.18 GHz ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งการทาปรับปรุงนี้จะได้แบนด์วิดท์เท่ากับ 0.9 GHz ตามลาดับ

ภาพที่ 3 อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) ของสายอากาศแบบโมโนโพล
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อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) ที่แสดงในภาพที่ 3 จะมีค่าอยู่ในช่วง 1-2 ซึ่งครอบคลุมแถบความถี่ตั้งแต่
2.97-9.18 GHz ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งเป็นแถบความถี่ที่สามารถนาไปใช้งานในย่าน UWB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ก) ความถี่ 3.0 GHz

(ข) ความถี่ 5.0 GHz

(ค) ความถี่ 7.5 GHz

(ข) ความถี่ 9.0 GHz

ภาพที่ 4 แบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศแบบโมโนโพล
จากภาพที่ 4 แสดงแบบรู ป การแผ่ พ ลั งงานสนามระยะไกลของสายอากาศช่ อ งเปิ ด ที่ ค วามถี่ 3.0 GHz
ที่ความถี่ 5.0 GHz ความถี่ 7.5 GHz และที่ความถี่ 9.0 GHz จากผลการจาลองแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลใน
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ร ะ น า บ azimuth (xy-plane) เ ป็ น แ บ บ ร อ บ ทิ ศ ท า ง (Omni-directional) แ ล ะ ร ะ น า บ elevation
(xz-plane) เป็นแบบสองทิศทาง (bi-directional)

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การออกแบบสายอากาศแบบโมโนโพลสาหรับใช้งานย่านระบบการสื่อสาร UWB โดยทาการจาลองโครงสร้าง
สายอากาศได้ของนาวิธีระเบียบวิธีโมเมนต์ด้วยโปรแกรม IE3D จากผลการจาลองผลที่ได้แบนด์วิดท์ครอบคลุมแถบ
ความถี่ตั้งแต่ 2.97-9.18 GHz เพื่อนาไปใช้งานย่านการสื่อสาร UWB โดยแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลเป็นแบบ
สองทิศทาง
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การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
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School
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1

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับนักเรียนโครงการ
สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบระบบอัฉริยะโดยใช้ไมโคร คอนโทรลเลอร์ 2)
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมระบบอัฉริยะให้กับนักเรียน 3) เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความพึง
พอใจ และการนานวัตกรรมไปใช้งาน วิธีดาเนินการวิจัย ในการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development)
นวัตกรรมต้นแบบระบบอัจฉริยะ ผลการวิจัย การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.8 ผลการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โครงการ สสวท. จานวน
35 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยการจัดอบรมการสร้างนวัตกรรมจากต้นแบบนวัตกรรมที่สร้างขึ้น และประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 86 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อนวัตกรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.13 และผลการประเมินการนานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ พบว่า นักเรียนสามารถนานวัต กรรมไปใช้งานได้จริงตาม
องค์ประกอบของนวัตกรรมที่สร้างขึ้นทุกประการ และมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อนวัตกรรม
คาสาคัญ: นวัตกรรมต้นแบบ / ไมโครคอนโทรลเลอร์ / ระบบอัจฉริยะ
Abstract
This research and development project entitled ‘The development of prototype
innovative learning model of intelligence system by using microcontroller for the students of IPST
programme at Watchara Wittaya School’ was aimed (1) to gain an innovative learning model of an
intelligence system by using microcontroller (2) to pass the knowledge of inventing innovative
intelligence system to students and (3) to identify the level of the participants’ knowledge,
understanding , satisfaction, and application of the model. The data analysis regarding the experts’
evaluation of the model’s appropriateness yielded the score of 0.8. Regarding the level of
knowledge and understanding towards the invention of intelligence system gained by the 35
participants who were the M. 3/7 students studying IPST programme at Watchara Wittaya School and
who were purposively selected, the score was at 86% and the mean score of the students’
satisfaction towards the innovation was 4.76 standard deviation was 0.13 which was at the highest
level. The data analysis in terms of the application of the innovation found that the students were
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able to apply all the features of the innovation in actual situations and that the participants
expressed highly positive opinions towards the invented model.
Keyword: Innovation prototype / Microcontroller / Intelligence System
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคที่โลกกาลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้ าสู่ยุคแห่งดิจิทัลและยุคปัญญาประดิษฐ์ ก่อให้เกิดนวัตกรรม
เฉลียวฉลาดขึ้นอย่างมากมายมีการพัฒ นาระบบอัจฉริยะที่นามาใช้ควบคุมการทางานของระบบอิเล็คทรอนิกส์และ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ อาทิ รถยนต์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ทางานได้เอง ระบบการเตือนภัย ระบบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้เอง
เป็นต้น ในหลายประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะ ได้มีการส่งเสริมให้มี
การจั ด การเรี ย น การส อน ตั้ งแ ต่ ระ ดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน แ ล ะ จ าก การส ารวจ พ บ ว่ า เด็ กที่ มี ค วาม อั จ ฉ ริ ย ะ
ให้ ค วามสนใจในการศึ ก ษาเรี ยนรู้ ด้านคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์แ ละระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละนวั ต กรรมด้า นระบบ
อัจริยะ (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2561) จากสภาพปัจจุบันที่พบและกาลังนาไปสู่การพัฒนาในวงกว้างพบ
ระบบอัจฉริยะที่นามาใช้กับระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับเมือง ระดับประเทศ อาทิ ระบบช่วยเหลือผู้ป่วย ระบบเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559)
ประเทศไทยได้กาหนดให้การจัดศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบซึ่งมี
แนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดย
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ และกาหนดให้ครูผู้สอนควรมีบทบาทในการจัดเตรียมและเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ยังได้ระบุคุณภาพของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีสามารถศึกษาค้นคว้าและเขียน
โครงงานได้ ในได้กาหนดให้ผู้เรียนจะต้องได้รับการศึกษาในด้านไฟฟ้า หลักการต่อวงจรทางไฟฟ้ า พลังงานไฟฟ้า และ
หลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ระบุไว้ใน มาตรา 64-67 ว่าควรส่งเสริมให้มีการผลิต
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่ อการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เ ทคโนโลยีที่เหมาะสม
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) และในขณะที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าการพัฒนาโดยได้มีการประกาศเป็น
นโยบายการพัฒนาประเทศใหก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาแบบ STEM
โดยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในนวัตกรรมโดยใช้แนวทางการนาเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น (นวรัตน์ รามสูตและบัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2559)
ในการจัดการศึกษาในสภาพจริงของการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ
สสวท. นักเรียนยังขาดโอกาสการศึกษาเรียนรู้ภายในชั้นเรียนในหลายด้าน อาทิเช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในภาคปฏิบัติ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน และเมื่อได้รวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอนพบว่ามีความต้องการ
ในการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบการจัดทานวัตกรรมประกอบโครงงาน
โดยจัด เป็ น โครงการพิ เศษให้ กั บ นั กเรี ยน หลั งจากที่ ได้ เรีย นรู้ในชั้ น เรีย นในเนื้ อหาต่ าง ๆ เช่ น การเขี ย นโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การคานวณค่าความต้านทานเป็นต้น
ในการบูรณาการองค์ความรู้
ทุกเรื่องเพื่อนามาประยุกต์เป็นนวัตกรรมให้กับนักเรียนสามารถทดสอบผลของความรู้ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และเกิด
เป็นชิ้นงานนวัตกรรมที่เห็นผลได้จริง
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้งานวิจัยนี้ มุ่งที่จะศึกษาและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเพื่อการเรียนรู้
ระบบอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมระบบอัจฉริยะโดยการใช้
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ไมโครโทรลเลอร์ที่มีขนาดเล็กและมีราคาถูก ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดได้ และใช้เป็นแนวทางให้ครูสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
2. เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมระบบอัฉริยะให้กับนักเรียน
3. เพือ่ ประเมินความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนาไปประยุกต์ใช้งาน
กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)
ระยะที่ 1 การศึกษาความต้องการของครูผู้สอน
ระยะที่ 2 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมฯ
ระยะที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้
ระยะที่ 4 การประเมินผลนวัตกรรม
ภาพที่ 1 แนวคิดการวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกใช้วิธีการดาเนิ นการวิจัย ในรูปแบบการวิจัยและพั ฒ นา (The Research and
Development) ที่แบ่งเป็นกระบวนการหลายขั้นตอนเป็นระยะ ๆ ได้ 4 ระยะและมีขั้นตอนดังนี้
ขั้น ที่ 1) การศึก ษาความต้อ งการของครูผู้ สอนและเนื้ อ หาที่ เกี่ ยวข้ องกับ การเรีย นการสอนในหลั กสู ต ร
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 1 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว.23101 ในโครงการ สสวท. ระยะเวลา
การศึกษาเริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน 2561
ขั้นที่ 2) การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระยะเวลาการพัฒนา เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561
ขั้นที่ 3) การประเมินคุณภาพ ความเหมาะสม ของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ระยะเวลาการ
ประเมินและปรับปรุง เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561
ขั้นที่ 4) การถ่ายทอดนวัตกรรมต้นแบบ โดยจัดทาเอกสารประกอบการพัฒนานวัตกรรม แล้วนาไปใช้ในการ
อบรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการดาเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 – 2 ตุลาคม 2561
ขั้นที่ 5) การประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และผลการนานวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้นไป
ประยุกต์ใช้ ระยะเวลาการประเมิน 10 ตุลาคม 2561
ประชากร นั ก เรีย นระดั บ ชั้น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรีย นวั ชรวิท ยา จ านวน 344 คน และกลุ่ ม ตั วอย่ า ง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 จานวน 35 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ต้นแบบนวัตกรรมระบบอัฉริยะ แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ความพึงพอใจ และแบบประเมินความคิดเห็นการนานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้งาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาความต้องการผลิตสื่อนวัตกรรมต้นแบบที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและการประเมินคุณภาพความเหมาะสมของต้นแบบนวัตกรรมโดย
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ผู้เชี่ยวชาญ การถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนโดยใช้แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ
ความพึงพอใจ และการประเมินความคิดเห็นของการนาไปประยุกต์ใช้งาน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาความต้องการผลิตสื่อนวัตกรรม การวิเคราะห์ค่า IOC ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อนวัตกรรมต้นแบบ การวิเคราะห์ร้อยละของความรู้ความเข้าใจ การหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ของระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม และการวิเคราะห์เนื้อหาการประเมินความคิดเห็นของการนาไปประยุกต์ใช้งาน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรูร้ ะบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
สาหรับนักเรียนโครงการ สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยา ที่ได้ดาเนินการตามขั้นตอน สรุปผลได้ดังนี้
1. การศึกษาเนื้อหาและการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบระบบอัฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
จากการศึกษาความต้องการของครูผสู้ อน และเนื้อหาภายในหลักสูตร (Contents Study) ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว.23101 ในโครงการ สสวท. และนาไปพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรมการเรียนรูร้ ะบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้นาไปสู่การออกแบบและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการ
เรียนรูร้ ะบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3
ผลการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Innovation
Development) ปรากฏผลดังภาพ

ภาพที่ 2 ผลการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
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2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมระบบอัฉริยะให้กับนักเรียน และประเมินผลความรู้ ความ
เข้าใจ ความพึงพอใจและการนาไปประยุกต์ใช้
ผลการนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้
(Knowledge Transfer) โดยการจัดฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โครงการ
สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

ภาพที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการสร้างนวัตกรรมระบบอัจฉริยะ
กิจกรรมการอบรมนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ พลังงาน ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดไมโคร
คอนโทรลเลอร์ Arduino R3 เซนเซอร์ต่าง ๆ อาทิ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (DHT11) เซนเซอร์วัดระยะทาง
ด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic) หน่วยแสดงผลแบบ LCD แบบ I2C หน่วยรับข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ (Keypad) และการเขียน
โปรแกรมควบคุมการทางานด้วยภาษาซีในรูปแบบ Arduino IDE

ภาพที่ 4 การอบรมกระบวนการสร้างนวัตกรรมระบบอัจฉริยะ
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หลังจากผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนแล้ว นักเรียนได้สร้างนวัตกรรมตามต้นแบบได้ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของนวัตกรรมทีไ่ ด้ออกแบบไว้ ปรากฏผลการพัฒนานวัตกรรม ดังภาพ

ภาพที่ 5 ผลงานการผลิตนวัตกรรมระบบอัจฉริยะของนักเรียน
หลังจากที่สร้างนวัตกรรมเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนได้นานวัตกรรมไปทดลองใช้งานจริงกับการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ แล้วทาการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรม และผลการนาไปประยุกต์ใช้งาน ดังภาพ

ภาพที่ 6 การทดลองนานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้งาน
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3. การประเมิน ความพึงพอใจ และการนาไปประยุกต์ใช้นวัตกรรมโดยใช้แบบประเมิน 3 ฉบับ ปรากฏผล
ดังนี้
การประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนหลังการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ
พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาองค์ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 86
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจคิด
เป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อศึกษาผลการบูร
ณาการองค์ความรู้ของนักเรียนจากการเรียนเนื้ อหาหลายด้านเข้าด้วยกัน อาทิ หลักการทางไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกั บ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ การทางานของระบบอัฉริยะโดยใช้ไมโครโทรลเลอร์ หลักการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการทางาน
(Algorithm) หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น หน่วยรับข้อมูลทางแป้น พิมพ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
และความชื้น (DHT11) เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยเสียง (Ultrasonic) หน่วยประมวลผลโดยใช้ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino UNO R3 หน่วยแสดงผลทางจอภาพ หลอด LED
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อค้นหา
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างระบบตามกระบวนการวิจัยที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้เป็นขั้นตอน ซึ่งส่งผลให้
นักเรียน ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ที่อยู่ในระดับ สูงมาก ด้านความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับ มากที่สุด และผล
ของการนาไปประยุกต์ใช้ได้ผลตามองค์ ประกอบ หน้าที่การทางานของนวัตกรรมที่ได้ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนต์ธร ชานิประศาสน์ (2559) ที่ได้ศึกษานวัตกรรมต้นแบบเครื่องฝึกจาลองการบินที่ใช้ใน
การเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า นักศึกษาสามารถบูรณา
การองค์ความรู้เพื่อนามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาของ ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
(2560 หน้า 9) พบว่าประเทศไทยยังมี ความต้องการบุคลากรรองรับการพั ฒ นานวัตกรรมเป็น อย่างมากจากผลการ
รายงานจานวนคาขอรับ สิท ธิบั ตรในประเทศไทย พบว่า คนไทยมีการจดสิ ทธิบั ตรจานวน 3,789 เป็น สิท ธิบัต รการ
ประดิษฐ์เพียง 983 แต่ชาวต่างชาติมีการจดสิทธิบัตรจานวน 8,218 เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพียง 6,947 รายการซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า ควรมีการเร่งพัฒนาบุคลากรภายในประเทศเพื่อให้สร้างนวัตกรรมที่จะนาไปพัฒนาประเทศต่อไป
ในการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมต้นแบบ นับได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
และมีราคาถูก เหมาะสมในการนามาใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สหพล เลิศวิริยะไพศาลและคณะ
(2559) ที่ได้ทาการวิจัย การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ซึ่งได้ใช้บอร์ดอาดูโน่ ประกอบกับการประยุกต์
บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์ สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานวิจัยของ กิตติชัย ตนตรง
(2558) ที่ได้ศึกษาการใช้บอร์ด Arduino UNO แก้ปัญหาทางการเรียนรายวิชาไมโครคอนโทรเลอร์ นักศึกษาแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทโทร พบว่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้เป็นหน่วยการเรียนได้เป็นอย่างดี และมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ
มากที่สุด
การพั ฒ นาระบบอัจ ฉริย ะโดยการใช้ระบบสมองกลฝั งตัว (Embedded System) ในปัจจุบั น นับ ว่ามีขี ด
ความสามารถพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีป ตรีหะจินดารัตน์และคณะ
(2559) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัย อินเตอร์เน็ตกับ ทุกสิ่งของสวนอัจฉริยะโดยใช้เซนเซอร์วัดค่าอุณ หภู มิและความชื้นใน
อากาศ (DHT22) วัดความชื้นในดินและโซลินอยวาวล์ พบว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยควบคุมดูแลสวนได้เป็นอย่างดี
และงานวิจัยของ ศิรดา สมอหมอบและคณะ (2557) ได้ศึกษาการนาเซนเซอร์วัดแรงดับน้ามาวัดแรงดันน้าภายในบ้าน
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แล้วนาเอาต์พุตที่ได้ส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพื่อควบคุมการจ่ายน้าอัตโนมัติช่วยให้สามารถประหยัด
พลังงานภายในบ้านได้เป็นอย่างดี
จึ งสรุ ป ผลการวิ จั ย พั ฒ นาต้ น แบบนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ร ะบบอั จ ฉริ ย ะโดยใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์
มีคุณภาพเหมาะสมสามารถนาไปใช้ในการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนมีระดั บ
ความรู้ความเข้าใจในระดับ ดีมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีมาก และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานจริงได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรติดตั้งไดรฟ์เวอร์สาหรับบอร์ด Arduino UNO R3 ให้กับระบบวินโดวส์ก่อนการเขียนโปรแกรม
2. ครูควรตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าไม่เกิดเสียหายก่อนการนาไปใช้ในการทดลอง
เช่น ตัวต้านทาน LED เซนเซอร์ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบโดยใช้เซนเซอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
2. ควรพัฒนานวัตกรรมต้ นแบบระบบอัจริยะที่สอดคล้องกับเนื้อหาด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การเคลื่อนที่
แสง แรงดัน ความเร็ว ความเร่ง เป็นต้น
3. ควรพัฒนานาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านนวัตกรรมระบบอัจฉริยะให้มากยิ่งขึ้น
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การสารวจชนิดของแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกผักอินทรีย์
กรณีศึกษาตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
A survey of insect pests and natural enemies in organic vegetable crops, Case
study: Klongplu, Khao Khitchakut district, Chanthaburi province
วัชรวิทย์ รัศมี1 จิรพร สวัสดิการ2 กภัสสร คนดี3 ฉัตรชัย อ่อนจิตร์4 อรรถสิทธิ์ จินตน5 และศิวพร เอี่ยมจิตกุศล6
Watcharawit Rassami1, Jiraporn Sawasdikarn2, Kaphasorn Kondee3, Chatchai Onchit4,
Atthasit Jintana5 and Sivaporn Iamjitkusol6
1-5คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี

6ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

บทคัดย่อ
การสารวจชนิดของแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกผักอินทรีย์ กรณีศึกษาตาบลคลองพลู
อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 การศึกษาดาเนินการโดยเก็บ
ตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษาพบแมลงศัตรูพืชทั้งหมด 14 ชนิด 10 วงศ์ 4 อันดับ โดยแมลงศัตรูพืชในอันดับ
Lepidoptera พบมีสมาชิกมากที่สุดจานวน 6 ชนิด รองลงมาคืออันดับ Coleoptera อันดับ Hemiptera และ อันดับ
Diptera โดยพบจานวนเท่ากับ 4, 3 และ 1 ชนิด ตามลาดับ สาหรับแมลงศัตรูธรรมชาติพบว่าเป็นแมลงตัวห้าจานวน 5
ชนิด 2 วงศ์ 2 อั นดับ โดยพบแมลงศั ตรูธรรมชาติ อันดับ Coleoptera มากที่ สุดจานวน 4 ชนิด รองลงมาคื ออันดั บ
Dermaptera จานวน 1 ชนิด
คาสาคัญ: แมลงศัตรูพืช / แมลงศัตรูธรรมชาติ
Abstract
The survey study on diversity of insect pests and natural insect’s enemy species were
proceed in organic vegetables farm at Klong Plu Subdistrict, Khao Kitchakut District, Chathaburi
province. For this study, the simple randomized sampling survey method was used in the time period
between October 2017 and September 2018. For the result, total 14 insect species, 10 families and 4
orders, were found in the study. Among the present results, the order Lepidoptera showed the
highest species member (6 species), followed by the order Coleoptera, Hemiptera and Diptera, which
contain 4, 3 and 1 species members, respectively. From this study, 5 species, 2 families and 2 orders
of the natural insect’s enemy species were found, which the order Coleoptera showed highest
species member (4 species), follow by order Dermaptera, which contain only one member species.
Keywords: Insect pest /, Natural insect’s enemy
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เกษตรกรในจังหวัดจัน ทบุ รีส่วนมากด าเนิ น การท าสวนไม้ผ ล เช่น ทุ เรีย น มั งคุด เงาะ ลาไย เป็ น ต้น แต่ มี
เกษตรกรบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีทาการปลูกผักอินทรีย์ แบบ
ผสมผสานโดยปลูกพืชหลักคือผักคะน้า และผักกวางตุ้ง สาหรับพืชรองได้แก่ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือ ผักบุ้ง เป็นต้น
(สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6, 2560) ในการปลูกผักอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพต่ อผู้ บริโภคโดยไม่ ต้อ งเสี่ย งการการเกิดมะเร็ง อัม พาต หรือ การเป็ น หมัน เมื่อได้รับสารตกค้ างต่อ เนื่ องเป็ น
เวลานาน (ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 2560) แต่เมื่อเกษตรกรได้เพาะปลูกผักอินทรีย์ไประยะเวลาหนึ่งได้ประสบปัญหาการเข้า
ทาลายของแมลงศัตรูพืชทาให้ผลผลิตเสียหายเป็นจานวนมากและจาหน่ายไม่ได้ ทาให้เกษตรกรอยากทราบปัญ หา
ดังกล่าวเกิดจากแมลงศัตรูพืชชนิดใด และมีแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดใดที่สามารถช่วยลดจานวนประชากรของแมลง
ศัตรูพืชได้ เพื่อช่วยเป็นแนวทางการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช (ศิวพร, 2560)
ดังนั้นในงานวิจัยในครั้งนี้จึงสนใจศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงผักอินทรีย์ เพื่อ
เป็นข้อมูล และแนวทางในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูกผักอินทรีย์ ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี
2. เพื่ อศึกษาชนิดของแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลงปลูกผักอินทรีย์ ต าบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกู ฏ
จังหวัดจันทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการเก็บสารวจข้อมูลแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติ ในแปลงปลูกผักอินทรีย์ ตาบลคลองพลู อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทาการสารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เดือนละ 4 ครั้ง รวม 48
ครั้ง โดยทาการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือเก็บข้อมูลโดยการบันทึกโดยตรงเมื่อพบเห็นตามพื้นที่
ต่างๆของแปลงปลูกผักอินทรีย์ (กวางตุ้ง คะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักบุ้งเป็นต้น) ในกรณีที่เป็นระยะตัวอ่อนให้นามา
เลี้ ย งในกล่ อ งเลี้ ย งแมลงขนาด 15x22.5x5.5 เซนติ เมตร ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกี ฏ วิ ท ยา คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โดยทาการเปลี่ยนอาหารทุกๆวันจนเจริญออกเป็นตัวเต็มวัย หลังจากนั้นนาตัวเต็มวัย
มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และจัดจาแนกชนิดโดยใช้คู่มือ พิสุทธิ์ (2551) สมหมาย (2545) กองกีฏและสัตว
วิทยา (2545) และมยุรา (2537)
ผลการวิจัย
แมลงศัตูพืชที่พบในแปลงปลูกผักอินทรีย์ ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบแมลงศัตรูพืช
ทั้งหมด 13 ชนิด 9 วงศ์ 4 อันดับ คืออันดับ Lepidoptera พบแมลงศัตรูพืชจานวน 6 ชนิด 4 วงศ์ คือผีเสื้อสีน้าเงิน
(F.Lycaenidae) ผีเสื้อหนอนฟัก (F.Pyralidae) ผีเสื้อหนอนคืบ (F.Noctuidae) ผีเสื้อหนอนกระทู้ (F.Noctuidae) ผีเสื้อ
หนอนใยผัก (F.Plutellidae) และผีเสื้อหนอนผักกาด (F.Plutellidae) อันดับ Coleoptera พบแมลงศัตรูพืชจานวน 4
ชนิ ด 2 วงศ์ คื อ ด้ ว งเต่ า มะเขื อ (F.Coccinellidae) ด้ ว งหมั ด กระโดด (F.Chrysomelidae) ด้ ว งหมั ด แถบลาย
(F.Chrysomelidae) และด้ วงเต่ าผั กบุ้ งลายจุด (F.Chrysomelidae) อั น ดับ Hemiptera พบแมลงศั ตรูพื ชจานวน 3
ชนิ ด 3 วงศ์ คื อ มวนเขี ย วข้ าว (F.Pentatomidae) มวนถั่ วด า (F.Plataspidae) และเพลี้ ย อ่ อ น (F.Aphididae) และ
อันดับ Diptera พบแมลงศัตรูพืช 1 ชนิดคือแมลงวันแตง (F.Tephritidae) (ภาพที่ 1, ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 1 Insect pest species: A) Bean Butterfly (ผี เสื้ อ สี น้ าเงิ น )B) Saunders (ผี เสื้ อ หนอนฟั ก ) C) Cabbage
looper (ผี เ สื้ อ หนอนคื บ ) D) Common Cutworm (ผี เ สื้ อ หนอนกระทู้ ผั ก ) E) Diamond-Back Moth
(ผี เสื้ อ หนอนใยผั ก ) F) Cabbage moth (ผี เสื้ อ หนอนผั ก กาด) G) 28-Spotted Potato Ladybird (ด้ ว ง
เต่ า มะเขื อ ) H) Black Flea beetle (ด้ ว งหมั ด กระโดด) I) Striped Flea-Beetle (ด้ ว งหมั ด แถบลาย) J)
Spotted Tortoise Beetle (ด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด) K) Green Stink Bug (มวนเขียวข้าว) L)
Black
Bean bug (มวนถั่วดา) M) Aphids (เพลี้ยอ่อน) N) Melon fly (แมลงวันแตง)
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ตารางที่ 1 List of insect pest
No.
Order
Family
1. Lepidoptera Lycaenidae
2.
Pyralidae
3.
Noctuidae

Species
Lampides boeticus
Diaphania indica
Trichoplusia ni

4.

Spodoptera litura

5.
6.
7.

Coleoptera

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hemiptera
Diptera

Common name
Bean Butterfly (ผีเสื้อสีน้าเงิน)
Saunders (ผีเสื้อหนอนฟัก)
Cabbage looper
(ผีเสื้อหนอนคืบ)
Common Cutworm
(ผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก)
Plutellidae
Diamond-Back Moth
(ผีเสื้อหนอนใยผัก)
Cabbage moth
(ผีเสื้อหนอนผักกาด)
Coccinellidae 28-Spotted Potato Ladybird
(ด้วงเต่ามะเขือ)
Chrysomelidae Black Flea beetle
(ด้วงหมัดกระโดด)
Striped Flea-Beetle
(ด้วงหมัดแถบลาย)
Spotted Tortoise Beetle
(ด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด)
Pentatomidae Green Stink Bug (มวนเขียวข้าว)
Plataspidae
Black bean bug (มวนถั่วดา)
Aphididae
Aphids (เพลี้ยอ่อน)
Tephritidae
Melon Fly (แมลงวันแตง)

Plutella xylostella
Crocidolomia pavanana
Epilachna
vigintioctopunctata
Phyllotreta chotanica
Phyllotreta sinuate
Aspidomorpha sp.
Nezara viridula
Brachyplatys sp.
Bactrocera cucurbitae

สาหรับแมลงศัตรูธรรมชาติพบ 5 ชนิด 2 วงศ์ 2 อันดับคือ อันดับ Coleoptera พบแมลงศัตรูธรรมชาติ
จานวน 4 ชนิด 1 วงศ์ คือด้วงเต่า ด้วงเต่าสีส้มขอบดา ด้วงเต่าลายหยัก และด้วงเต่าลายรี (F.Coccinellidae) และ
อันดับ Dermaptea พบแมลงศัตรูธรรมชาติ 1 ชนิด คือแมลงหางหนีบ (ภาพที่ 2, ตารางที่ 2)
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ภาพที่ 2 Natural enemies species: A)- D) Lady beetle E)Earwig
ตารางที่ 2 List of natural enemies
No.
Order
Family
1. Coleoptera Coccinellidae
2.
3.
4.
5.

Common name
Lady beetle (ด้วงเต่า)
Lady beetle (ด้วงเต่าสีส้ ม
ขอบดา)
Lady beetle (ด้ ว งเต่ า ลาย
หยัก)
Lady beetle (ด้วงเต่าลายรี)
Dermaptera Carcinophoridae Earwigs (แมลงหางหนีบ)

Species

Coelophora inaequalis
Micraspis vincta
Coccinella
transversalis
Cryptogonus orbiculus
-

อภิปรายผลการวิจัย
ในการสารวจแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกผักอินทรีย์แบบผสมผสานโดยปลูกพืชหลักคือผักคะน้า และผักกวางตุ้ง
สาหรับพืชรองได้แก่ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือ ผักบุ้ง เป็นต้น พบแมลงศัตรูพืชทั้งหมด 14 ชนิด คือผีเสื้อสีน้าเงิน ผีเสื้อ
หนอนฟัก ผีเสื้อหนอนคืบ ผีเสื้อหนอนกระทู้ ผีเสื้อหนอนใยผัก ผีเสื้อหนอนผักกาด ด้วงเต่ามะเขือ ด้วงหมัดกระโดด ด้วง
หมัดแถบลาย ด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด มวนเขียวข้าว มวนถั่วดา เพลี้ยอ่อน และแมลงวันแตง ซึ่งแมลงศัตรูพืชหลายชนิดที่
พบจัดว่าเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญของผักคะน้า และผักกวางตุ้งเป็นอย่างมาก เช่นผีเสื้อหนอนใยผัก ผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก
ด้วงหมัดผัก (กรมวิชาการเกษตร, 2556) โดยเฉพาะผีเสื้อหนอนใยผัก และผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก ซึ่งผีเสื้อหนอนใยมีวงจร
ที่สั้น สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว สามารถอพยพไปหาแหล่งอาหารได้ไกล รวมถึงสามารถสร้างความต้านทานต่อ
สารเคมี (Hermansson, 2016) และผี เสื้ อ หนอนกระทู้ ผั ก เป็ น แมลงที่ มี พื ชอาหารกว้ าง และมี ส ามารถสร้า งความ
ต้านทานต่อเคมี (Srivastava et al, 2018) ซึ่งทาให้ป้องกันกาจัดแมลงทั้งสองชนิดนี้ได้ค่อนข้างยาก ได้จึงมีความจาเป็น
ที่ต้องควรเฝ้าแมลงชนิดนี้มากขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดจนทาให้เกิดความเสียหายได้ ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติพบทั้งหมด
5 ชนิดคือด้วงเต่า ด้วงเต่าสีส้มขอบดา ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลายรี และแมลงหางหนีบ โดยด้วงเต่าตัวห้าทั้ง 4 ชนิดมี
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รายงานว่ามีอาหารคือเพลี้ยอ่อน (สมหมาย, 2545; Martin, 2016) ซึ่งสามารถช่วยลดประชากรของเพลี้ยอ่อนที่เข้า
ทาลายพืชผักในแปลงสารวจได้จึงควรแนะนาให้เกษตรกรรู้จักเพื่ออนุรักษ์เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศัตรูพืชในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีที่ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยใน
ครั้ง
เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการเกษตร. (2556). คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่ ส า คั ญ .
กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กองกีฏและสัตววิทยา. (2545). แมลง ไรและสัตว์ศัตรูพืชเศรษฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: กรม วิชาการกษตร.
ไท ย รั ฐ ฉ บั บ พิ ม พ์ . (2 5 6 0 ). พื ช ผั ก ผ ล ไม้ ไท ย ส ารต ก ค้ างเพี ย บ . [อ อ น ไล น์ ]. เข้ า ถึ งได้ จ า ก :
https://www.thairath.co.th/content/1079949, 4 กันยายน 2561.
พิสุทธิ์ เอกอานวย. (2551). โรคและแมลงของพื ชเศรษฐกิจที่สาคัญ . กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พ ริ้นติ้งแอนด์
พับลิชซิ่ง
มยุรา สุนย์วีระ. (2537). บทปฏิบั ติการกีฏวิท ยา. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง.
ศิวพร เอี่ยมจิตกุศล. (10 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์โดย. วัชรวิทย์ รัศมี. สวนผักป้าเบส.
สมหมาย ชื่นราม. (2545). ด้วงเต่าในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
สานั ก วิจั ย และพั ฒ นาการเกษตรเขตที่ 6. (2560). รายชื่ อ เกษตรกรที่ ผ่า นการรับ รองตามมาตรฐาน มกษ. 9000
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละรายชื่ อ เกษตรกรที่ ยั ง ไม่ ได้ รับ รอง/ อยู่ ระหว่า งตรวจ จั น ทบุ รี . เล่ ม ที่ 1. จั น ทบุ รี :
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6.
Hermansson, J. (2016). Biology of the Diamondback moth, (Plutella xylostella) and its future
impact in Swedish oilseed rape production – a literature review. Sweden: Swedish
University of Agricultural Sciences. 44 pp.
Martin, N.A. (2016). Variable ladybird-Coelophora inaequalis. [Online]. Available on:
https://nzacfactsheets.landcareresearch.co.nz/factsheet/InterestingInsects/Variableladybird---Coelophora-inaequalis.html, 1 December 2018.
Srivastava, K., Sharma, D., Anal, AKD and Sharma, S. (2018). Integrated management of
Spodoptera litura: A review. Int. J. Life. Sci. Scienti. Res. 4(1): 1536-1538.

503

การปรับปรุงความแม่นยาของแบบจาลอง GMC(1,N) และการประยุกต์ใช้
The Accuracy Adaptation of GMC(1,N) Model and Its Application
วันวิสา พวงมาลัย1 และ จิรพงค์ พวงมาลัย2
Wanwisa Puangmalai1 and Jirapong Puangmalai1
1

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2 อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอการปรับปรุงแบบจาลองเกรย์ GMC(1, N) เพื่อให้แบบจาลองมีความแม่นยาในการทานาย
มากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงการหาค่าพื้นหลัง (Background value) และสมการการทานาย และประยุกต์ใช้แบบจาลอง
GMC(1, N) แบบเดิม และแบบจาลองเกรย์ GMC(1, N) ที่ปรับปรุงใหม่กับการทานายปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ
ไทย โดยความแม่นยาจากการทานายของแบบจาลอง GMC(1, N) แบบปรับปรุงใหม่ มีความแม่นยามากกว่าแบบจาลอง
เกรย์ GMC(1, N) แบบเดิม
คาสาคัญ: แบบจาลองเกรย์ / ค่าพื้นหลัง / สมการเชิงอนุพันธ์เกรย์
Abstract
In this article, we propose a modified GMC(1, N) model to improve prediction accuracy of
GMC(1, N) by a modification in the calculating formula of background value and the model
prediction equation. In addition, the modified GMC(1, N) and traditional GMC(1, N) models are
applied to forecast the Electricity consumption in Thailand. In comparison, the results show that the
predictions employing modified GMC(1, N) model are more accurate than that of the traditional
GMC(1, N) model.
Keywords: Grey model / Background value / Grey differential equation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แบบจาลองเกรย์มีหลายชนิดโดยเริ่มต้นจากการใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ในการสร้างแบบจาลองเกรย์ GM (1,1)
(Cui, et al., 2013, pp.4399-4406) (Evans, 2014, pp.1236-1244) (Xie, et al., 2009, pp.1173-1186) (Ziliang,
2004, pp.390-397) เป็นแบบจาลองพื้นฐานที่รับได้ความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจาก GM (1,1) ไม่สามารถใช้ได้
กับระบบที่เกิดขึ้นจริงหลายด้าน โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสัมพั นธ์กับปัจจัยด้านอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น
จึ ง มี ก ารพั ฒ นาแบบจ าลองเกรย์ ห ลายรู ป แบบ เช่ น GM (1, N ) (Box, et al., 1976) GMC (1,N ) (Tien, 2011,
pp.1884-1897) (Quah, et al., 1999, pp.295–301) D-GMC (1,N ) D-GMC (1,N ) (He, et al., 2013, pp.124138) เป็นต้น เนื่องจากการใช้แบบจาลองเกรย์ดังกล่าวนั้นมีค่าผิดพลาดจากการทานายอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากความไม่
สอดคล้องกันระหว่างการประมาณค่าพารามิเตอร์และสมการการทานาย โดยความไม่สอดคล้องกัน ของเงื่อนไขเรียบ
เสมือน ค่าพื้นหลัง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้ได้การทานายที่แม่นยามากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงได้นาเสนอวิธีการปรับปรุง
แบบจาลอง GMC (1,N ) เพื่อให้ความแม่นยาของการทานายมากขึ้น
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บทความวิจัยนี้ จะแบ่ งออกเป็ น 4 ส่วน ดั งนี้ ส่วนที่ 1 คือ บทน าโดยจะอธิบ ายถึงที่ม าและความส าคั ญ ขอ ง
บทความวิจัย ส่วนที่ 2 คือ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ส่วนที่ 3 กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการปรับปรุงความถูกต้อง
ของแบบจาลอง GMC (1,N ) และการนาไปประยุกต์ใช้ และส่วนที่ 4 เป็นบทสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากบทความวิจัยนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แบบจาลองเกรย์ GMC (1,N ) มีความแม่นยาในการทานายมากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ ปรับ ปรุงการหาค่ าพื้ น หลั ง (Background value) และสมการการท านายให้ มี ค วามแม่ น ย าในการ
ทานายมากยิ่งขึ้น
ความรู้พื้นฐาน
บทความวิจัยนี้จาเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในขั้นตอนวิธีการหาคาตอบของระบบสมการ
เชิงเส้น ดังนี้
นิยาม 1 ถ้า A = a  เป็นเมทริกซ์มติ ิ m  n แล้วทรานสโพสของ A จะเป็นเมทริกซ์มิติ n  m เขียนแทนด้วย AT
โดยที่ A = c  เมื่อ cij = a ji และ 1  i  n,1  j  m
นิยาม 2 ให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ n  n ถ้า B เป็น เมทริกซ์มติ ิ n  n และมีสมบัตวิ ่า
ij

T

ij

AB = BA = I n

เมื่อ I n เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ แล้วเราเรียก B ว่าเป็นเมทริกซ์ผกผันของ A และเขียนแทน B ด้วย A−1
นิยาม 3 (Bin, et al., 2002, pp.138-141) สมมติให้ X (0) (k ) = x(0) (1), x(0) (2),..., x(0) (k ),..., x(0) (n) เป็นลาดับ
ของข้อมูลที่ไม่เป็นลบ ถ้า   0 จะมี k เมื่อ k  k ที่ซึ่ง
0

0

(0)

x (k )
k −1

x

(0)

x(0) (k )

x (k − 1)

=

(1)

(i)

i =1

แล้ว X (0) (k ) = x(0) (1), x(0) (2),..., x(0) (k ),..., x(0) (n) เป็นลาดับเรียบ (Smooth sequence)
นิยาม 4 (Bin, et al., 2002, pp.138-141) สมมติให้ X (0) (k ) = x(0) (1), x(0) (2),..., x(0) (k ),..., x(0) (n) เป็นลาดับ
ของข้อมูลที่ไม่เป็นลบ ถ้า

x(0) (k )
k −1

 x(0) (i)

=

x(0) (k )
x(1) (k − 1)

เป็นลาดับเพิ่มที่ขึ้นกับค่า

k

แล้ว

i =1

X (0) (k ) = x(0) (1), x(0) (2),..., x(0) (k ),..., x(0) (n)

นิยาม 5 (Bund, 2013, pp.1256-1266) ถ้า

เป็นลาดับเรียบ

X = ( x(1), x(2), x(3),..., x(n))

 (k ) =

x( k )
k −1

 x(i)

เป็นลาดับที่มีพจน์ไม่เป็นลบ จะเรียก

, k = 2,3, 4,..., n

i =1

ว่า อัตราส่วนเรียบ (Smooth ratio) ของลาดับ X
นิยาม 6 (Bund, 2013, pp. 1256-1266) ถ้า

X = ( x(1), x(2), x(3),..., x(n))

 (k + 1)
 1 , k = 2,3,..., n − 1
 (k )

และ

 (k )  [0, 0.5] , k = 3, 4,..., n

เป็นลาดับที่มีพจน์ไม่เป็นลบ ที่ซึ่ง
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แล้วจะเรียกลาดับ X ว่าลาดับเรียบเสมือน (Quasi smooth sequence)
ต่อไปจะแนะนาแบบจาลองเกรย์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเขียนบทความวิจัยนี้
แบบจาลองเกรย์ GM (1,1) (Cui, et al., 2013, pp.4399-4406)
สมมติว่ามีลาดับข้อมูล X (0) = ( x(0) (1), x(0) (2),..., x(0) (k ),..., x(0) (n) )
โดยที่ x (k )  0 , k = 1, 2,3,..., n ซึ่งเป็นระบบของข้อมูลทีต่ อ้ งการสร้างแบบจาลอง
กาหนด X (1) = ( x(1) (1), x(1) (2),..., x(1) (k ),..., x(1) (n) )
(0)

k

x (1) (k ) =  x (0) (i) , k = 1, 2,..., n

เมื่อ
X

(1)

i =1

สามารถจาลองด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ที่สอดคล้องกับข้อมูล

X (1)

ได้ดังนี้

d (1)
x (t ) + b1 x (1) (t ) = u
dt

(1)

เมื่อ b และ u เป็นพารามิเตอร์ และเรียกสมการ (1) ว่า Whitenization differential equation
อินทิเกรตสมการ (1) ทั้ง 2 ข้างของสมการ จะได้ว่า
1

k

k

k

d (1)
(1)
k −1 dt x (t )dt + k−1 b1 x (t )dt = k−1 udt

จะได้
โดยที่

(2)

x(0) (k ) + b1 z (1) (k ) = u
k

d

 dt x

(1)

(t )dt = x(1) (k ) − x (1) (k − 1) = x (0) (k )

k −1

และ

k

z (1) (k ) =

x

(1)
1

(t )dt

เรียกว่า ค่าพื้นหลัง (Background value) และเรียกสมการ (2) ว่า Grey differential

k −1

equation โดยการประมาณอินทิกรัลด้วยกฎสีเ่ หลี่ยมคางหมู (Trapezoidal rule)
จะได้ว่า z (k )  0.5x (k ) + 0.5x (k −1)
ดังนั้นลาดับของค่าพื้นหลัง Z (1) ของ X (1) กาหนดโดย
(1)

(1)

(1)

Z (1) = ( z (1) (2), z (1) (3),..., z (1) (k ),..., z (1) (n) )

จาก (2.2) สามารถนาไปหาพารามิเตอร์ b และ u จะได้ว่า
T
(3)
b1 u  = ( BT B)−1 BT Y
และสามารถแก้สมการ (1) โดยวิธีการหาตัวประกอบอินทิเกรต (Integrating factor) ทาให้ได้สมการการทานายคือ
u
(4)
xˆ (1) (k + 1) = x (1) (1)e−b ( k ) + (1 − e−b ( k ) )
1

1

1

b1

เมื่อ

xˆ (0) (k + 1) = xˆ (1) (k + 1) − xˆ (1) (k ), xˆ (1) (1) = xˆ (0) (1), k = 1, 2,3,..., n

แบบจาลองเกรย์ GMC (1,N ) (Box, et al.,1976)
ให้ X เป็นตัวแปรตาม และ X , X ,..., X เป็นตัวแปรต้น โดยที่ทุกตัวแปรแปรผันตามเวลา
(0)
2

(0)
1

(
= (x

(0)
3

(0)
N

)
( n) )

X 1(0) = x1(0) (1), x1(0) (2),..., x1(0) (k ),..., x1(0) (n)
X

(0)
2

(0)
2

(

(0)
2

(0)
2

(0)
2

(1), x (2),..., x (k ),..., x

(0)
(0)
(0)
X N(0) = x (0)
N (1), xN (2),..., xN ( k ),..., x N ( n)

)
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และสร้างลาดับ

(
= (x

)
( n) )

X 1(1) = x1(1) (1), x1(1) (2),..., x1(1) (k ),..., x1(1) (n)
X

(1)
2

(1)
2

(1)
2

(1)
2

(1)
2

(1), x (2),..., x (k ),..., x

(

)

(1)
(1)
(1)
X N(1) = x (1)
, k = 1, 2,..., n
N (1), xN (2),..., xN ( k ),..., xN ( n)

เมื่อ
X (1)

t

(0)
x (1)
j ( k ) =  x j (i ) , i = 1, 2,3,..., k , j = 2,3,..., N
i =1

สามารถจาลองด้วย Whitenization differential equation ต่อไปนี้
N
d (1)
x1 (t ) + b1 x1(1) (t ) =  b j x (1)
j (t )
dt
j =2

เมื่อ

(5)

N

เป็นพารามิเตอร์ สมมติให้  b j x(1)j (t ) เป็นค่าคงที่ จาก (5) จะได้ว่า

b1 , b2 , b3 ,..., bN

j =2

k

k

k

N
d (1)
(1)
x
(
t
)
dt
+
b
x
(
t
)
dt
=
b j x (1)
j (t ) dt
k −1 dt 1
k −1 1 1
k −1 
j =2

ดังนั้น Grey differential equation เขียนอยู่ในรูป
N

x1(1) (k ) + b1 z1(1) (k ) =  b j x(1)
j (k )

(6)

j =2

เมื่อ

k

z1(1) (k ) =

x

(1)
1

(t )dt

เป็นค่าพืน้ หลัง โดยการประมาณค่าอินทิกรัลด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู

k −1

จะได้ว่า z (k )  0.5x (k ) + 0.5x (k −1)
ดังนั้นลาดับของค่าพื้นหลัง Z (1) ของ X (1) กาหนดโดย
(1)

(1)

(1)

Z1(1) = ( z1(1) (2), z1(1) (3),..., z1(1) (k ),..., z1(1) (n) )

จาก (6) สามารถหาพารามิเตอร์ b1 , b2 , b3 ,..., bN จะได้ว่า
T
b1 b2 b3 ...bN  = (BT B)−1 BT Y
สามารถแก้ (5) โดยวิธีการหาตัวประกอบปริพันธ์ ทาให้ได้สมการการทานายคือ

(7)

N

xˆ1(1) (k + 1) = x1(1) (1)e −b1 ( k ) +

เมื่อ

 b j x1j (k + 1)
j =2

b1

(1 − e −b1 ( k ) )

(8)

xˆ1(0) (k + 1) = xˆ1(1) (k + 1) − xˆ1(1) (k ), x1(1) (1) = x1(0) (1) , k = 1, 2,3,..., n

ในปี ค.ศ. 2005 Wu และ Chen (Wu, et al., 2005, pp.198-217) ได้นาเสนอบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
แบบจาลองเกรย์แบบหลายตัวแปรขึ้นโดยการเพิ่มตัวแปรควบคุมเสริม (Grey control parameter) u ในแบบจาลอง
GM (1,N ) ใช้ชื่อย่อคือ GMC (1,N ) โดยมีกระบวนการสร้างดังนี้
Whitenization differential equation กาหนดโดย
N
d (1)
x1 (t ) + b1 x1(1) (t ) =  b j x (1)
j (t ) + u
dt
j =2

(9)

เมื่อ b1 , b2 , b3 ,..., bN , u เป็นพารามิเตอร์ อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ (9) จะได้วา่
N

x1(0) (k ) + b1 z1(1) (k ) =  b j z (1)
j (k ) + u
j =2

(10)
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k

เมื่อ

x

zi (1) (k ) =

(1)
i

เป็นค่าพื้นหลัง โดยการประมาณค่าอินทิกรัลด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู

(t )dt , i = 1, 2,..., N

จะ

k −1

ได้ว่า zi (1) (k )  0.5xi (1) (k ) + 0.5xi (1) (k −1)
ดังนั้นลาดับของค่าพื้นหลัง Z ของ X กาหนดโดย
Z = ( z (2), z (3),..., z (k ),..., z (n) )
จากสมการ (10) สามารถหาพารามิเตอร์ b1 , b2 , b3 ,..., bN , u ดังนี้
(1)

(1)

i

(1)

i

(1)

i

(1)

i

(1)

i

b1 b2

i

(1)

i

b3 ... bN  = ( BT B)−1 BT Y
T

(11)

สามารถแก้สมการ (9) โดยวิธีการหาตัวประกอบปริพันธ์ ทาให้ได้สมการการทานาย ดังนี้
k
1
1
xˆ1(1) (k + 1) = x1(1) (1)e−b1 ( k ) + e−b1 ( k ) f (1) +  [e−b1 ( k +1− ) f ( )] + f (k )
2
2
 =2

โดยที่

(12)

f (k ) = b2 x2(1) (k ) + b3 x3(1) (k ) + ... + bN xN (1) (k ) + u, x1(1) (1) = x1(0) (1), k = 2,3,..., n

ต่อมาในปี 2011 โดย Tien (Tien, 2011, pp.1884-1897) ได้นาเสนอบทความเกี่ยวกับการพัฒนาสมการการ
ทานายให้มีความแม่นยามากยิ่งขึ้น โดยใช้ Unit impluse function (  (t ) ) ในสมการเชิงอนุพันธ์ และอินทิเกรตโดยใช้
วิธีการแปลงลาปลาซ (Laplace transform method) ดังนี้
กาหนดสมการ Whitenization differential equation
N
d (1)
x1 (t ) + b1 x1(1) (t ) =  b j x (1)
j (t ) + u
dt
j =2

(13)

เมื่อ b1 , b2 , b3 ,..., bN , u เป็นพารามิเตอร์ อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ (13) จะได้ว่า
N

x1(0) (k ) + b1 z1(1) (k ) =  b j z (1)
j (k ) + u
j =2

เมื่อ

k

zi (1) (k ) =

x

(1)
i

(14)

เป็นค่าพื้นหลัง โดยการประมาณค่าอินทิกรัลด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู

(t )dt

k −1

จะได้ว่า zi (1) (k )  0.5xi (1) (k ) + 0.5xi (1) (k −1)
ดังนั้นลาดับของค่าพื้นหลัง Z ของ X กาหนดโดย
(1)

i

(1)

i

Zi (1) = ( zi (1) (2), zi (1) (3),..., zi (1) (k ),..., zi (1) (n) )

จากสมการ (14) สามารถหาพารามิเตอร์ b1 , b2 , b3 ,..., bN , u ดังนี้
b1 b2

b3 ... bN u  = ( BT B)−1 BT Y
T

(15)

จากนั้นแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่กาหนดโดย
d (1)
x1 (t ) + b1 x1(1) (t ) =  (t )
dt

(16)

โดยที่  (t ) คือ Unit impulse function และใช้วิธีการแปลงลาปลาซในสมการ (16) ทาให้ได้สมการการทานาย ดังนี้
เมื่อ

k +1
 −b ( k + 3 −i ) 1

xˆ1(1) (k + 1) = x1(0) (1)e−b1k + u (k − 1) e 1 2
( f (i) + f (i − 1)) 
2

i =2 
u (k − 1) คือ ฟังก์ชันขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (Unit step function) และ

(17)

f (t ) = b2 x2(1) (t ) + b3 x3(1) (t ) + ... + bN xN(1) (t ) + u

เนื่องจากความไม่สอดคล้องกันของการหาพารามิเตอร์และสมการการทานาย ในปี 2013 He และคณะ (He,
et al., 2013, pp.124-138) ได้นาเสนอบทความเกี่ยวกับการปรับปรุงสมการการทานาย GMC (1,N ) และเงื่อนไขที่ทา
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ให้ ส มการการท านายระหว่ า ง C-GMC (1,N ) แบบต่ อ เนื่ อ ง (The continuous multivariate grey model) และ
D-GMC (1,N ) แบบวิยุต (The discrete multivariate grey model) สอดคล้องกัน ดังนี้
1. แบบจาลองเกรย์ C-GMC (1,N ) (The continuous multivariate grey model)
กาหนดสมการ Whitenization differential equation
N
d (1)
x1 (t ) + b1 x1(1) (t ) =  b j x (1)
j (t ) + u
dt
j =2

(18)

เมื่อ b1 , b2 , b3 ,..., bN , u เป็นพารามิเตอร์
อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ (18) ได้ว่า
N

x1(0) (k ) + b1 z1(1) (k ) =  b j z (1)
j (k ) + u

(19)

j =2

เมื่อ

k

zi (1) (k ) =

x

(1)
i

(t )dt

เป็นค่าพื้นหลัง โดยการประมาณค่าอินทิกรัลด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู

k −1

จะได้ว่า zi (1) (k )  0.5xi (1) (k ) + 0.5xi (1) (k −1)
ดังนั้นลาดับของค่าพื้นหลัง Z ของ X กาหนดโดย
Z = ( z (2), z (3),..., z (k ),..., z
จากสมการ (19) สามารถหาพารามิเตอร์ b1 , b2 , b3 ,..., bN , u ดังนี้
(1)

(1)

i

i

(1)

(1)

i

i

(1)

(1)

i

b1 b2

i

(1)

i

(n) )

b3 ... bN u  = ( BT B)−1 BT Y
T

(20)

สามารถแก้สมการ (18) โดยวิธีการหาตัวประกอบปริพันธ์ ทาให้ได้สมการการทานาย ดังนี้
xˆ1(1) (k + 1) = x1(1) (1)e−b1 ( k ) +

u
(1 − e −b1 ( k ) )
b1

(1 − e−b1 )e−b1 ( k +1) (1)
+  bj 
( x j (k − m + 1) + x (1)
j ( k − m))
2
b
j =2
m=0
1
N

เมื่อ

k −1

(21)

xˆ1(0) (k + 1) = xˆ1(1) (k + 1) − xˆ1(1) (k ), x1(1) (1) = x1(0) (1) , k = 1, 2,3,..., n

2. แบบจาลองเกรย์ D-GMC (1,N ) (The discrete multivariate grey model)
อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ (18) ได้ว่า
x1(1) (k ) −

N
bj
(1 − 0.5b1 ) (1)
u
(1)
x1 (k − 1) = 
( x (1)
j (k ) + x j (k − 1)) +
(1 + 0.5b1 )
2(1
+
0.5
b
)
(1
+
0.5
b1 )
j =2
1

(22)

จากสมการ (22) สามารถหาพารามิเตอร์ b1 , b2 , b3 ,..., bN , u ดังนี้
 1

เมื่อ 1 = −

 2 3 ...  N   = ( BT B)−1 BT Y
T

(23)

bj
(1 − 0.5b1 )
u
, =
, j =
, j = 2,3,..., N
(1 + 0.5b1 )
(1 + 0.5b1 )
(1 + 0.5b1 )

สามารถแก้สมการ (18) โดยวิธีการหาตัวประกอบปริพันธ์ ทาให้ได้สมการการทานาย ดังนี้
N

j

j =2

2

xˆ1(1) (k + 1) = − 1 x1(1) (k ) + 

เมื่อ

(1)
( x (1)
j ( k + 1) + x j ( k )) + 

(24)

xˆ1(0) (k + 1) = xˆ1(1) (k + 1) − xˆ1(1) (k ) , k = 1, 2, 3,..., n

เนื่องจากการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการ (18) ใช้เทคนิคการแก้สมการที่ต่างกัน ทาให้ค่าในการพยากรณ์ที่
ได้ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง C-GMC (1,N ) และ D-GMC (1,N ) ดังนี้
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ทฤษฎีบท 1 (He, et al., 2013, pp.124-138) ถ้าค่าพารามิเตอร์ b1 ในสมการที่ (18) มีค่าน้อย แล้วแบบจาลอง
C-GMC (1,N ) สอดคล้องกับแบบจาลอง D-GMC (1,N )
วิธีการปรับปรุงแบบจาลอง GMC (1,N )
สาหรับข้อมูลที่นามาใช้ในการสร้างแบบจาลองเกรย์นั้น ควรสอดคล้องกับเงื่อนไขความเรียบ ซึ่งมีผลต่อความ
ถูกต้องของการทานาย ทาให้การทานายโดยใช้แบบจาลองเกรย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในขั้นต้นจึงควรมีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขความเรียบของข้อมูลก่อน หากข้อมูลที่นามาใช้ในการทานายไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว สามารถ
แปลงข้อมูลให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวได้ดังนี้
ทฤษฎีบท 2 กาหนด X (0) (k ) = x(0) (1), x(0) (2),..., x(0) (k ),..., x(0) (n) เป็นลาดับที่มีพจน์ไม่เป็นลบ
ถ้า

z

แล้ว

(0)

ที่ซึ่ง k = 4,5,..., n โดยที่

(k ) = x (k ) + c
(0)

 2 x(0) (k ) − x1(0) (k − 1) 
c  max 

k −3



Z (0) (k ) = z (0) (1), z (0) (2),..., z (0) (k ),..., z (0) ( n)

พิสูจน์

 2 x (0) (k ) − x1(1) (k − 1) 
c  max 

k −3



พิจารณา

เลือก

cm

กาหนด

 2 x (0) (k ) − x1(1) (k − 1) 
m = max 

k −3



นั่นคือ

c

เป็นลาดับเรียบเสมือน

2 x (0) (k ) − x1(1) (k − 1)
k −3
2 x(0) (k ) + 2c  x1(1) (k − 1) + (k − 1)c

x(0) (k ) + c
1

(1)
x1 (k − 1) + (k − 1)c 2

x (0) (k ) + c
1

( x (0) (1) + c) + ( x(0) (2) + c) + ... + ( x(0) (k − 1) + c) 2
z (0) (k )
1

(1)
z (k − 1) 2

จะได้ว่า
ดังนั้น

Z (0) (k ) = z (0) (1), z (0) (2),..., z (0) (k ),..., z (0) ( n)

เป็นลาดับเรียบเสมือน

1. วิธีการปรับปรุงแบบจาลอง GMC (1,N )

ให้

X1(0) เป็นตัวแปรตาม

โดย

(
= (x

และ X

(0)
2

, X 3(0) ,..., X N(0)

เป็นตัวแปรต้น โดยที่ทุกตัวแปรแปรผันตามเวลา กาหนด

)
( n) )

X 1(0) = x1(0) (1), x1(0) (2),..., x1(0) (k ),..., x1(0) (n)
X

(0)
2

(0)
2

(

(0)
2

(0)
2

(0)
2

(1), x (2),..., x (k ),..., x

(0)
(0)
(0)
X N(0) = x (0)
N (1), xN (2),..., xN ( k ),..., x N ( n)

และสร้างลาดับ

)
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(
= (x

)
( n) )

X 1(1) = x1(1) (1), x1(1) (2),..., x1(1) (k ),..., x1(1) (n)
X

(1)
2

(1)
2

(1)
2

(1)
2

(1)
2

(1), x (2),..., x (k ),..., x

(

)

(1)
(1)
(1)
X N(1) = x (1)
, k = 1, 2,..., n
N (1), xN (2),..., xN ( k ),..., xN ( n)

t

(0)
x (1)
j ( k ) =  x j (i ) , i = 1, 2,3,..., k , j = 2,3,..., N

เมื่อ
X

i =1

(1)

สามารถจาลองด้วย Whitenization differential equation ต่อไปนี้
N
d (1)
x1 (t ) + b1 x1(1) (t ) =  b j x (1)
j (t )
dt
j =2

xi(1)

เมื่ อ ข้ อ มู ล สอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขความเรี ย บ เราสามารถให้
(t )  E e + F โดยใช้ค่าพื้นหลัง

xi(1) (t ) ประมาณด้ ว ยฟั ง ก์ ชั น เลขชี้ ก าลั ง

ai t

i

i

k



zi(1) (k ) =

k

xi(1) (t )dt 

k −1

ซึ่งสามารถหาค่าพารามิเตอร์
พิจารณา

 (E e

ai t

i

(25)

+ Fi )dt

k −1

Ei , ai

และ

Fi

โดยเริม่ จากการหาค่า

ai

xi(0) (k ) = xi(1) (k ) − xi(1) (k − 1) = Ei e ai ( k −1) (e ai − 1)
xi(0) (k − 1) = xi(1) (k − 1) − xi(1) (k − 2) = Ei e ai ( k − 2) (e ai − 1)

(26)

จาก (26) ได้ว่า
(27)
โดยวิธีกาลังสองน้อยสุด (Least-square Method) ฟังก์ชันจุดประสงค์ (Objective function)

xi(0) (k ) = eai xi(0) (k − 1)

จาก (27) หาค่า
กาหนดโดย

ai

n
1
E (e ai ) =  ( xi(0) (k ) − e ai xi(0) (k − 1)) 2
k =1 2

หาจุดวิกฤติ (Critical point) ของ (28) เพื่อประมาณค่า
Eai =

E
=  ( xi(0) (k ) − eai xi(0) (k − 1)) xi(0) (k − 1) = 0
ai k =1

 (x

(0)
i

(k ) xi(0) (k − 1) − e ai ( xi(0) (k − 1)) 2 ) = 0

n

e ai =

x

(0)
i

k =1

หาค่า

(k ) xi(0) (k − 1)

n

 (x
k =1



จาก

n

n

k =1

ai

(0)
i

(k − 1)) 2

 n (0)

(0)
  xi (k ) xi (k − 1) 

ai = ln  k =1 n


(0)
2
  ( xi (k − 1)) 
 k =1

Ei , Fi

(28)

(29)

โดยวิธีกาลังสองน้อยสุดเช่นกัน ฟังก์ชันจุดประสงค์กาหนดโดย

n
1
Q( Ei , Fi ) =  ( xi(1) (k ) − Ei e ai k − Fi ) 2
k =1 2

(30)
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ประมาณค่า

Ei , Fi

จาก

n
Q
= − xi(1) ( k ) − Ei eai k − Fi eai k = 0
Ei
k =1

(

)

n
Q
= − xi(1) ( k ) − Ei e ai k − Fi = 0
Fi
k =1

(

จาก

Q Q
=
=0
Ei Fi

)

จะได้ว่า

n

Ei =

n

n

n eai k xi(1) ( k ) −  e ai k  xi(1) ( k )
k =1

k =1

n

( )

n e
k =1

ai k

2

n

k =1



−   eai k 
 k =1


,

2

n

x

Fi =

k =1

n

(1)
i

(k )
− Ei

n

e

ai k

(31)

k =1

n

ดังนั้น สามารถหาค่า a , E และ F จาก (29) และ (31)
เมื่อข้อมูลสอดคล้องกับเงื่อนไขความเรียบ สามารถแก้สมการ (18) โดยวิธีการหาตัวประกอบปริพันธ์ ดังนี้
i

i

i

k N

k

1 j =2

1

b1t
eb1t x1(1) (t ) =   eb1t b1 x (1)
j (t )dt +  e udt
k

1

k N

k

1 j =2

1

at
x1(1) (k )eb1k − x1(1) (1)eb1 =   eb1t b j  E j e j + Fj  dt +  eb1t udt

จัดรูปสมการดังกล่าว จะได้ว่า
x (k ) = x (1)e
(1)
1

(1)
1

− b1 ( k −1)

 E j ea j k Fj  N  E j e−b1 ( k −1) + a j Fj e−b1 ( k −1)  u ue−b1 ( k −1)
+  bj 
+  −  bj 
+
+ −
b1
b1
j =2
 b1 + a j b1  j = 2  b1 + a j
 b1
N

(32)

จาก (32) แทนค่า k ด้วย k + 1 ได้ว่า
N
 E j ea j ( k +1) Fj  N  E j ea j −b1k Fj e−b1k  u ue−b1k
x1(1) (k + 1) = x1(1) (1)e−b1k +  b j 
+  −  bj 
+
+ −
b1  j = 2  b1 + a j
b1  b1
b1
j =2
 b1 + a j

นา

(33)

e−b1 คูณ (32) และจัดรูปใหม่ จะได้ว่า
N
 E j ea j k −b1 Fj e−b1  N  E j ea j −b1k Fj e−b1k  ue−b1 ue−b1k
e−b1 x1(1) (k ) = x1(1) (1)e−b1k +  b j 
+
+
−
 − bj 
+
b1  j = 2  b1 + a j
b1 
b1
b1
j =2
 b1 + a j

(34)
นาสมการ (33) – (34) และจัดรูปใหม่ จะได้ว่า
 E j e a j ( k +1) + Fj
Fj
Fj  N
x (k + 1) − e x (k ) =  b j 
−
+  −  bj
b1 + a j
b1 + a j b1  j = 2
j =2

− b1
u ue
+ −
b1
b1
(1)
1

เนื่องจาก

− b1

N

(1)
1

x(1)
j (k ) = E j e

ajk

+ Fj 

และ

x(1)
j (k + 1) = E j e
N

a j ( k +1)

 E j e a j k −b1 + Fj
Fj
Fj e − b1
−
+

b1 + a j
b1
 b1 + a j

+ Fj  เมื่อ Fj = Fj eb

− b1
(1)
 + u*
x1(1) (k + 1) − e−b1 x1(1) (k ) =  b j*  x(1)
j (k + 1) − x j (k )e
j =2

1





จัดรูปสมการใหม่ ได้ว่า
(35)
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โดยที่

b j* =

N
 Fj Fj e −b1
, u* =  b j  −
b1 + a j
b1
j =2
 b1

 u ue−b1
+ −
b1
 b1

bj

จากสมการ (35) ประมาณค่า
พิจารณา

e−b1  e− a1 และหาพารามิเตอร์ b2* , b3* ,..., bN * , u*

ดังนี้

b2* b3* ... bN * u*  = ( AT A) AT X
−1

T

(36)

โดยที่
 x2(1) (2) − x2(1) (1)
x3(1) (2) − x3(1) (1)
 (1)
x (3) − x2(1) (2)
x3(1) (3) − x3(1) (2)
A= 2

 (1)
(1)
(1)
(1)
 x2 (n) − x2 (n − 1) x3 (n) − x3 (n − 1)

1

1 
,


xN(1) (n) − xN(1) (n − 1) 1 

xN(1) (2) − xN(1) (1)
xN(1) (3) − xN(1) (2)

 x1(1) (2) − e− b1 x1(1) (1) 
 (1)

x (3) − e− b1 x1(1) (2) 
X = 1


 (1)

− b1 (1)
 x1 (n) − e x1 (n − 1) 

เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์

b2* , b3* , b4* ,..., bN * , u* สามารถทานาย xˆ1(0) (k + 1) จากสมการการทานาย
N

(1)
 *
xˆ1(1) (k + 1) = e− a1 x1(1) (k ) +  b j*  x(1)
j (k + 1) − x j (k )  + u

(37)

j =2

โดยที่ xˆ (k + 1) = xˆ (k + 1) − xˆ (k )
ข้อสังเกต ถ้า AT A เป็นเมทริกซ์เอกฐาน (Singular matrix) ได้ว่าพารามิเตอร์  = [b , b , b ,..., b , u ] มีหลาย
คาตอบ ดังนั้นสามารถหาค่าเหมาะสมของพารามิเตอร์  จากนอร์ม (Norm) ของ ( A − X ) โดยวิธีกาลังสองน้อย
สุด จะได้ว่า  = A X โดยที่ A + เป็น Pseudo inverse [11] ของเมทริกซ์ A ซึ่งกาหนดโดย
−1
A+ = ( AT A) AT
(38)
(0)
1

(1)
1

(1)
1

*
1

*
2

*
3

*

* T

N

1

+

1

2. การวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์ (Measure of forecasting performance)
ในการทดสอบความแม่นยาจากการทานายเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับการนาแบบจาลองเกรย์มาประยุกต์ใช้ ได้มี
การทดสอบโดยใช้ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ค่าคลาดเคลื่อนร้อยละสัมบูรณ์ (Absolute Percentage Error: APE) (Ture, et al., 2006, pp. 41– 46)
กาหนดโดย
x (k ) − xˆ (k )
(39)
APE =
100%
(0)

(0)

(0)

x (k )

2. ค่าคลาดเคลื่อนร้อยละเฉลี่ยสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) (Ture, et al., 2006,
pp. 41– 46) กาหนดโดย
 1 n x(0) (k ) − xˆ (0) (k )
MAPE =  
x(0) (k )
 n k =2


 100%


(40)
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3. Root Mean Square Percentage Error (RMSPE) (Ture, et al., 2006, pp. 41– 46) กาหนดโดย
n

RMSPE =

 ( x

(0)

k =2

(k ) − xˆ (0) (k )) / x(0) (k ) 
n −1

2

100%

(41)

โดยที่ x(0) (k ) เป็นค่าจริง xˆ (0) (k ) เป็นค่าที่ได้จากการทานายที่เวลา k
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการวัดค่า MAPE และ RMSPE ของการทานายดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการวัดค่า MAPE และ RMSPE (Ture, et al., 2006, pp. 41– 46)
MAPE, RMSPE (%)

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์

<10
10-20
20-50
>50

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ระดับดีมาก
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ระดับดี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ระดับพอใช้
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ระดับน้อย

3. การประยุกต์ใช้แบบจาลอง GMC (1, N )
เพื่อแสดงความแม่นยาของการทานาย ในหัวข้อนี้จะประยุกต์ใช้แบบจาลองเกรย์ GMC (1, N ) ที่ปรับปรุงและ
แบบจาลองเกรย์รูปแบบเดิมกับตัวอย่างปัญหาปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในประเทศไทย (GWh in Thailand)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (GWh) เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ คือ จานวนประชากร (Population) ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) หุ้นดัชนี (SET index) รายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าและปัจจัยเหล่านี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 ถึงปี ค.ศ. 2010 จากธนาคารแห่งประเทศไทย กรม
ส่ งเสริม การส่ งออก นโยบายและแผนส านั ก พลั งงาน และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ซึ่ งจะท านายโดยใช้
แบบจาลองเกรย์ GMC (1,5) รูปแบบเดิม เปรียบเทียบกับแบบจาลองเกรย์ GMC (1,5) แบบปรับปรุงโดยกาหนดให้
x1(0) (t ) แทนปริมาณการใช้ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์)

x (t ) แทนจานวนประชากร (คน)
(0)
2

x3(0) (t ) แทนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ล้านล้านบาท)

x4(0) (t ) แทนหุ้นดัชนี (จุด)
x5(0) (t ) แทนรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ล้านล้านบาท)

แทนเวลา (ปี)
จากการคานวณโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ Matlab R2016a สามารถเปรียบเทียบผลจากการ
ทานายดังตาราง โดยกาหนดให้ Model 1 Model 2 Model 3 และ Model 4 เป็นแบบจาลอง ที่ทานายโดยสมการ
(12) (17) (24) และ (37) ตามลาดับ
t
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าทีไ่ ด้จากแบบจาลอง GMC (1,5) แบบเดิมและแบบปรับปรุงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
Year

Data

1986
1987
1988
1989
1990

10162.7
11319.4
11942.38
14328.1
16717.23

Model 1
10162.7
19960.41
3300.574
14636.96
17058.21

Fitting value
Model 2
Model 3
10162.7
10162.7
10829.99
11085.2
12406.24
12364.77
14653.15
14066.72
17028.96
16793.25

Model 4
10162.7
9595.8
13765.3
14006.46
18008.1

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าทีไ่ ด้จากแบบจาลอง GMC (1,5) แบบเดิมและแบบปรับปรุงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(ต่อ)
Fitting value
Year
Data
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
1991
19406.02
18876.49
18838.13
19265.72
19137.05
1992
21641.01
20898.08
20860.41
21875.35
21809.66
1993
24321.28
24355.77
24381.72
24613.05
22962.7
1994
27758.43
28664.43
28638.8
27772.19
28452.71
1995
31870.37
32025.3
31960.36
31123.27
31078.37
1996
34607.29
34098.8
33960.44
34309.6
35071.9
1997
36981.24
34756.98
34577.55
36369
36739.31
1998
35154.99
35801.09
35658.1
37425.42
35405.03
1999
36275.13
37934.16
37778.38
36514.61
36632.42
2000
39546.26
40069.65
39880.25
38669.14
40142.52
2001
41658.51
42157.51
41949.74
41790.77
40846.32
2002
44805.66
44353.83
44114.61
43726.37
43744.81
2003
48293.79
47156.15
46924.25
47225.74
47666.92
2004
50810.54
50635.11
50361.46
51779.6
52571.36
2005
53894.12
54378.07
54081.43
55883.79
54475.23
*2006
56994.75
58568.46
58228.69
60056.93
57593.84
*2007
59436.12
63292.66
62925.54
64131.66
60275.05
*2008
60266.29
68224.64
67778.07
67599.28
63225.75
*2009
59401.92
73481.96
73007.78
67844.65
57531.58
*2010
60315.04
80249.4
79746.4
68774.59
65240.82
*

Model prediction
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าผิดพลาดจากแบบจาลอง
ไฟฟ้า

แบบเดิมและแบบปรับปรุงของปริมาณการใช้
MPE

Year

Model 1
0
76.33808
72.36251
2.155623
2.039719

1986
1987
1988
1989
1990

Model 2
0
4.323663
3.884118
2.268614
1.864744

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าผิดพลาดจากแบบจาลอง
ไฟฟ้า (ต่อ)

GMC (1,5 )

Model 3
0
2.069025
3.536933
1.824257
0.454711

Model 4
0
15.22695
15.26433
2.244843
7.721819

แบบเดิมและแบบปรับปรุงของปริมาณการใช้
MPE

Year

Model 1
2.728695
3.432956
0.141823
3.26386
0.486135
1.46932
6.014561
1.837862
4.573457
1.323479
1.197839
1.008415
2.355658
0.345259
0.897963
2.761154
6.488538
13.20531
23.703
33.0504

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
*2006
*2007
*2008
*2009
*2010
* Model

GMC (1,5 )

prediction

Model 2
2.926337
3.607039
0.248513
3.171542
0.282368
1.869107
6.499759
1.43113
4.144012
0.844557
0.699097
1.542332
2.835846
0.883826
0.347558
2.165006
5.870881
12.46432
22.90475
32.21644

Model 3
0.722961
1.08283
1.199641
0.049564
2.34419
0.860185
1.655544
6.458338
0.660174
2.217955
0.317478
2.408828
2.211565
1.907194
3.691816
5.372733
7.900147
12.16765
14.21289
14.02561

Model 4
1.386019
0.779323
5.585993
2.501148
2.485053
1.342509
0.654196
0.711242
0.98495
1.507744
1.949644
2.367679
1.298036
3.465467
1.078235
1.051138
1.411475
4.910633
3.148618
8.166751
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่า MAPE และ RMSPE จากแบบจาลอง GMC (1,5) แบบเดิมและแบบปรับปรุงของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
MAPE
RMSPE
Model
fitting value
prediction value
fitting value
prediction value
Model 1
9.6828011
13.20140058
24.253149
19.38177797
Model 2
2.2986401
12.60356602
2.825307
18.74588084
Model 3
1.8775363
8.946504792
2.379348
11.29649718
Model 4
3.6081675
3.114769206
5.6472267
4.556777227
สรุปผลการวิจัย
การปรับปรุงแบบจาลองเกรย์ GMC (1, N ) ด้วยการคานวณค่าพื้นหลังแบบใหม่ จากการประมาณด้วยด้วย
ฟังก์ชันเลขชี้กาลังเพื่อปรับปรุงสมการการทานายดังกล่าว สามารถสรุปผลการทดสอบการใช้แบบจาลองจากตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้แบบจาลองเกรย์ GMC (1,5) ในการทานายปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยพิจารณาแต่ละ k ตั้งแต่
1 - 25 โดยค่า APE จากตารางที่ 2 แสดงว่า Model 3 และ Model 4 สามารถทานายได้แม่นยากว่า Model 1 และ
Model 2 เมื่อพิจารณาค่า APE ตามตารางที่ 3 ซึ่งเป็นตารางเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการวัดค่า แสดงว่า Model 3 และ
Model 4 มีประสิทธิภาพในการทานายที่ดีมาก โดย Model 4 สามารถทานายได้ดี ที่สุด และเมื่อพิจารณาค่า MAPE
และ RMSPE จากตารางที่ 4 แสดงว่า Model 3 และ Model 4 มีประสิทธิภาพในการทานายที่ดีมาก โดย Model 4
สามารถท านายได้ ดีที่ สุด จากการเปรียบเทีย บความถูก ต้องของการท านายจากตั วอย่างดังกล่าว แบบจ าลองเกรย์
GMC (1, N ) ที่มี ก ารปรั บ ปรุ งใหม่ (Model 4) มี ค วามแม่น ย าในการท านายมากกว่าแบบเดิ ม (Model 1 Model 2
Model 3)
อภิปรายผล
จากการแปลงข้อมูลให้สอดคล้องกับเงื่อนไขความเรียบและการปรับปรุงสมการการทานายให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทาให้การปรับปรุงแบบจาลองเกรย์ GMC (1, N ) ดังกล่าวนี้มีความแม่นยาในการทานายดีกว่าแบบจาลองรูป
แบบเดิมและสามารถใช้ในการทานายข้อมูลเชิงตัวเลขได้หลายรูปแบบ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
แบบจาลองที่ปรับปรุงใหม่นี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในการทานายข้อมูลใน
หลาย ๆ ด้านเพื่อใช้วิเคราะห์ ตัดสินใจ หรือควบคุมผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
อย่างไรก็ตาม แบบจาลองที่ปรับปรุงใหม่นี้ ยังมีความคลาดเคลื่อนจากการทานายอยู่ จึงควรแปลงข้อมูล
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขความเรียบและคานวณค่าพื้นหลังจากการประมาณด้วยฟังก์ชัน รูปแบบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
ข้อมูล เพื่อให้ได้สมการการทานายที่แม่นยาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การหาปริมาณแอนโทไซยานินและศึกษาสภาวะของ pH ต่อความเสถียรในข้าวไรซ์เบอร์รี่
Determination of Anthocyanin and Study the pH on Stability of Rice berry
ศศิประภา ฤทธิ์เต็ม1 ศิรประภา มีรอด2
Sasiprapha Rittem1 and Siraprapa Meerod2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การหาปริมาณสารสกัดแอนโทไซยานินในข้าวไรซ์เบอรรีโ่ ดยวิธีพีเอชดิฟเฟอเรนเชียลร่วมกับอัลตร้าไวโอเลตวิซิ
เบิล สเปกโทรโฟโทเมทรีภายใต้สภาวะที่เหมาะสม พบว่า pH 1-8 ปรากฏสารสกัดที่มสี ีแดงหลังจากนั้นเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสี
น้าเงินที่ pH สูงกว่า 8 และทาให้ค่าความยาวคลื่นสูงสุดเปลี่ยนไปทางด้านที่มีค่าความยาวคลื่นมากขึน้ ปริมาณแอนโทไซ
ยานินในสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เจือจาง 1:10 เท่าโดยปริมาตรในส่วนผสมของ สารละลายกรดกับเอทานอล เมื่อ
คานวณอ้างอิงกับเพลาร์โกนิดิน และ ไซยานิดิน จะมีค่า 422.18 (mg/L) และ 224.35 (mg/L) ตามลาดับ
คาสาคัญ: แอนโทไซยานิน / ความเสถียร / ข้าวไรซ์เบอร์รี่ / วิธีพีเอชดิฟเฟอเรนเชียล
Abstract
The determination of anthocyanins extraction in rice berry by pH-differential method
associated with an ultraviolet-visible spectrophotometry under optimum conditions was carried out.
It was found that the effect of pH on anthocyanin was inevitably found at pH range of 1 to 8 with a
deep red color, when pH of the solution was increased above 8 the blue one appeared with the red
shift of its maximum wavelength. The contents of anthocyanins extraction was diluted in the ratio of
1 : 10 ( v/ v) in the presence of acidic methanol could be accomplished with respect to both
pelargonidin and cyanidin standards. Based on pelargonidin and cyanidin, the total anthocyanin
contents were 422.18 (mg/L) and 224.35 (mg/L) respectively.
Key words: Anthocyanin / stability / Rice berry / pH-Differential method
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น สารแอนโทไซยานิ น ได้ รั บ จากความสนใจเป็ น อย่ างมาก เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ท างเภสั ช วิ ท ยาที่
หลากหลาย ได้ แ ก่ เป็ น สารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ ช่ ว ยต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Antioxidant) ลดอาการอั ก เสบ ลด
คอเลสเตอรอล และต้านไวรัส ทาให้มีการนาสารชนิดนี้มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามมาก
ขึ้น เพราะดีต่อสุขภาพ ด้วยสีม่วงอมดาจาก “แอนโทไซยานิน (Anthocyanins)” สารสีจากธรรมชาติ (pigment) ซึ่งพืช
สังเคราะห์สารชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันตัวเองจากรังสียูวี อากาศหนาว และความแห้งแล้ง นอกจากจะช่วยให้พืชมี
สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย (Malee, 2561)
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ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างทางเคมีของแอนโทไซยานิดิน (อรุษา เชาวนลิขิต, 2554)
แหล่ งของแอนโทไซยานิ น จากธรรมชาติ พ บได้ ม ากในผั ก และผลไม้ ที่ มี สี น้ าเงิ น สี แ ดง และ สี ม่ ว ง เช่ น
กะหล่าปลีม่วง มันเทศสีม่วง ชมพู่มะเหมี่ยว ชมพู่แดง ลูกหว้า ข้าวแดง ข้าวนิล ข้าวเหนียวดา ถั่วแดง ถั่วดา หอมแดง
ดอกอัญชัน เผือก หอมหัวใหญ่สีม่วง มะเขือม่วง พริกแดง องุ่นแดง-ม่วง แอปเปิ้ลแดง ลูกไหน ลูกพรุน ลูกเกด บลูเบอรี่
เชอรี่ แบล็กเบอรี่ ราสเบอรี่ สตรอเบอรี่ เป็นต้น แอนโทไซยานินเป็นสารประกอบในกลุ่มฟลาโวนอยด์ โครงสร้างของ
แอนโทไซยานิน ประกอบด้วย แอนโทไซยานิดิน (anthocyanidin) หรืออะไกลโคนกับน้าตาลและแอซิล (acyl group)
ซึ่งส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ แอนโทไซยานิดินมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติก (A) ต่อกันกับวงแหวนเฮเทอ
โรไซคลิ ก (C) และมี ว งแหวนอะโรมาติ ก หรื อ อาจเป็ น หมู่ ข อง เมทอกซิ ล (methoxyl ,-OCH3) และไฮดรอกซิ ล
(hydroxyl, -OH) มาต่ออีก 1 วง (B) แอนโทไซยานิดิน หรืออะไกลโคน(Aglycone) มีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย
คาร์บอนเชื่อมต่อกันในรูป C-6-C-3-C-6 เชื่อมต่อกัน ซึ่งแอนโทไซยานิดินที่พบมากในปัจจุบันจะมีอยู่ 6 ชนิด คือ เพลา
โกนิดินไซยานิดิน เดลฟินิดิน พีโอนิดิน เพทุนิดิน และมอลวิดิน (อรุษา เชาวนลิขิต, 2554)
แอนโทไซยานินละลายได้ดีในน้ า ไม่เสถียร สลายตัวได้ง่ายด้วยความร้อน ออกซิเจน แสง เมื่อโครงสร้าง
เปลี่ยนแปลงไป สีจะเปลี่ยนไปด้วย ปัจจัยที่มีผลต่อสีของแอนโทไซยานิน ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง เมื่อ pH เป็นกรด
จะมีสีแดง เมื่อ pH สูงขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานิน พบว่าปัจจัยทางเคมี
และฟิ สิก ส์ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การสลายตัวของแอนโทไซยานิ น มีผ ลต่ อความเสถี ยรของแอนโทไซยานิ น มากที่ สุ ดได้ แ ก่
อุณหภูมิ แสง ความเป็นกรดด่าง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โลหะ น้าตาลและออกซิเจน รวมทั้งความเข้มข้นโครงสร้างเคมีและ
องค์ ป ระกอบของแอนโทไซยานิ น (สิ นี น าฏ ภู มี ศ รี และ.ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จั น ทร์ ไทย, 2558) ดั งเช่น งานวิจั ย Giusti และ
Wrolstad ศึกษาผลของ pH ต่อสารสกัดแอนโทไซยานินจากหัวแรดิช (Radish) เมื่อปรับ pH ให้เป็น 1 และนาไปศึกษา
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นระหว่าง 260-700 นาโนเมตร พบว่า แอนโทไซยานินดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
ระหว่าง 460-560 นาโนเมตร และเมื่อปรับ pH ให้เป็น 4.5 การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นดังกล่าวหายไป ดังภาพที่ 2
เนื่ อ งจากที่ pH 1 โครงสร้างของแอนโทไซยานนิ จะอยู่ในรูป ออกโซเนีย ม (Oxonium form) ซึ่ งมี สี และที่ pH 4.5
โครงสร้างแอนโทไซยานิน จะอยู่ในรูปเฮมิคีทอล (Hemiketal form) ซึ่งไม่มีสี (รูปที่ 3) ในขณะที่ถ้าในตัวอย่างมีสาร
อื่นๆ ที่ ดูดกลืนแสงช่วงเดียวกับแอนโทไซยานิน เมื่อเปลี่ยน pH เป็น 4.5 ค่าการดูดกลืนแสงของสารอื่นๆ จะเท่าเดิมใน
ขณะที่ค่าการดูดกลืนแสงของแอนโทไซยานินจะหายไป (Giusti, M.M.; & Wrolstad, R.E., 2001)
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ภาพที่ 2 อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกตรัมของแอนโทไซยานินจากหัวแรดิช (Radish) ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1.0
และ 4.5 (Giusti, M.M.; & Wrolstad, R.E., 2001)

ภาพที่ 3 โครงสร้างของแอนโทไซยานินในรูปออกโซเนียม (Oxonium form) และ เฮมิคีทอล (Hemiketal form)
(Giusti, M.M.; & Wrolstad, R.E., 2001)
การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินวิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียลเป็นวิธีที่ พัฒนาจากการที่โครงสร้างของแอนโท
ไซยานิน เปลี่ยนแปลงไปได้ตามการเปลี่ยนแปลงค่า pH การวัดด้วยวิธีนี้จะต้องวัดค่าการดูดกลืนแสงของแอนโทไซยานิ
นความยาวคลื่นสูงสุดที่ pH 1 และ 4.5 นามาหักลบกันเพื่อกาจัดการดูดกลืนแสงจากสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แอนโทไซยานิน
และการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร เพื่ อหักลบค่าความขุ่นที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผลที่ได้ มี
ความถูกต้องและแม่นยามากขึ้น (อรุษา เชาวนลิขิต, 2554)
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การหาปริมาณแอนโทไซยานินด้วยวิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล
ดังสมการ
(A x MW x DF x 1000) / ( x L)
โดย
A
= (A520 – A700 )pH 1.0 - (A 520 – A700 )pH 4.5
MW = ค่ามวลโมเลกุลของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ 499.2 กรัมต่อโมล, ค่ามวลโมเลกุลของเพลาร์โกนิดิน3-กลูโคไซด์ 306.7 กรัมต่อโมล (*ให้เลือกใช้ว่าจะหาแอนโทไซยานินชนิดไหน)
DF
= dilution factor (การทาให้เจือจางมีค่า100)

= โมลาร์แอบชอบติวิตี้ ค่านี้จะขึ้นกับ ชนิดของแอนโทไซยานิน และตัวทาละลาย โดยทั่วไปมักใช้ ค่า
ของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ และ เพลาร์โกนิดิน-3- กลูโคไซด์ ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1.0 มีค่า
เท่ากับค่าของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ 26,900 ลิตรต่อโมลต่อเซนติเมตร และเพลาร์โกนิดิน -3- กลูโค
ไซด์ 31,100 ลิตรต่อโมลต่อเซนติเมตร
l
= ขนาดความกว้างของคิวเวต (เซนติเมตร) ที่ใช้วัดค่าดูดกลืนแสง
ข้อควรระวังของวิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล คือ ควรมีการตรวจสอบ pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ ก่อนใช้เพราะ
การที่ pH สูงหรือต่ากว่ามาตรฐาน จะทาให้การวัดปริมาณแอนโทไซยานินไม่ถูกต้อง การเจือจางตัวอย่างด้วยสารละลาย
บัฟเฟอร์โดยใช้ปริมาตรตัวอย่างที่มากเกินไปอาจทาให้สารละลายบัฟเฟอร์ไม่สามารถในการต้านทานการเปลี่ยนแปลง
pH ได้ จึ งควรใช้ ตัว อย่ างไม่ เกิ น 20% ของปริม าตรทั้ งหมด การวัดค่ าการดูด กลื น แสงควรวัด หลังจากเจือ จางด้ว ย
สารละลายบัฟเฟอร์ เป็นเวลา 15-60 นาที การทิ้งตัวอย่างไว้นานเกินไป ไปจะทาให้ค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มมากขี้น
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่ ที่มีสีม่วงเข้มซึ่งเป็นข้าวที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมข้าม
พันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่จะมีสารแอนโทไซยานินและสารโพลีฟีนอลสูง
ซึ่งเป็นสารต้าน อนุมูลอิสระและมีฤทธิ์สูงกว่าวิตามินซีและอีถึง 2 เท่า สารต้านอนุมูลอิสระสามารถจับกับอนุมูลอิสระ
ภายในร่างกาย ทาให้การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของอนุมูลอิสระกับโมเลกุลอื่นๆ ทาให้เซลล์ต่างๆภายในร่างกาย ไม่ถูก
ทาลาย ในทางอุตสาหกรรมเครื่องสาอางมักนิยมใช้สารต้านอนุมูลอิสระ มีทั้งที่มาจากการสังเคราะห์และจากธรรมชาติ
(วชิราภรณ์ ภักดี, 2558)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาหาปริมาณของแอนโทไซยานินชนิดไซยานิดินและเพลาร์โกนิดินในข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ โดยวิธีพีเอช – ดิฟเฟอเรนเชียล และศึกษาสภาวะของ pH ที่มีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานินที่ค่า pH
ต่างๆโดยใช้เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยวิธีพีเอช – ดิฟเฟอเรนเชียล (pH – differential
method) ร่วมกับเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ pH ที่มีต่อความเสถียรของแอนโทไซยานินชนิดไซยานิดินและเพลาร์โกนิดิน
ในข้าวไรซ์เบอร์รี่
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบเชิงทดลอง (Experimental research) โดยศึกษาการสกัดสารแอนโทไซยานินในข้าวไรซ์
เบอร์รี่โดยวิธีการสกัดด้วยตัวทาละลายน้าต่อเอทานอล หาปริมาณของแอนโทไซยานินชนิดไซยานิดินและเพลาร์โกนิดิน
โดยวิธีพีเอช – ดิฟเฟอเรนเชียล และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ pH ที่มีต่อความเสถียรของแอนโทไซยานินในข้าวไรซ์
เบอร์รี่
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วิธีดาเนินงานวิจัย
การเตรียมตัวอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่
นาข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาปั่นด้วยเครื่องปั่นแล้วบดต่อให้ละเอียดด้วยโกร่ง จากนั้นใช้ตะแกรงร่อน ร่อนข้าวไรซ์เบอร์
รี่ที่บดไว้
การสกัดแอนโทไซยานินในข้าวไรซ์เบอร์รี่
นาผงข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่บดละเอียด 50 กรัม มาสกัดด้วยตัวทาละลายในอัตราส่วนผงข้าวไรซ์เบอรรี่ต่อตัวทา
ละลายเท่ากับ 1:10 (w/v) โดยตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัด คือ 0.1 % ไฮโดรคลอริกในเอทานอล (1:100 (v/v)) จากนั้น
ทาการเขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นาตัวอย่างที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วนาไประเหยตัวทาละลายออก
ด้วยเครื่อง Rotary evaporation ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และ นาไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส จะได้
สารสกัดที่มีลักษณะข้นเหนียวถึงของแข็งและมีสีม่วงดา เก็บสารสกัดที่ได้ในตู้เย็นก่อนนาไปทดสอบ
ยูว-ี วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV–Visible)
วิเคราะห์สเปกตรัมของสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ นาสารสกัดที่ได้จากข้อ 2 ไปเจือจางด้วยตัวทาละลาย 0.1
% ไฮโดรคลอริกในเอทานอล (1:100 (v/v)) ในอัตราส่วนของสารสกัดต่อตัวทาละลาย 1:100 มิลลิลิตร เพื่อวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง (Absorbance) และหาความยาวคลื่นสูงสุด (max) โดยศึกษาความยาวคลื่นในช่วง 400 - 700 nm
การวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานิน (Total Anthocyanin Content หรือ TAC)
การวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินรวมของสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยใช้วิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล (pHDifferential method) ดัดแปลงจากวิธีของ (Wrolstad,1976) โดยนาสารละลายของสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาเจือจาง
ด้วย สารละลาย KCl buffer pH 1.0 ในอัตราส่วนสารสกัดต่อตัวทาละลาย 1: 100 และสารละลาย CH3COONa buffer
pH 4.5 ในอัตราส่วนสารสกัดต่อตัวทาละลาย 1: 100 ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนาไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี -วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 520 nm และ 700 nm แสดงผล เป็นค่า
มิลลิกรัมของแอนโทไซยานินรวมต่อลิตรของสารละลาย
การหาปริมาณแอนโทไซยานินด้วยวิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล
ดังสมการ
(A x MW x DF x 1000) / ( x L)
โดย
A
= (A520 – A700 )pH 1.0 - (A 520 – A700 )pH 4.5
MW = ค่ามวลโมเลกุลของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ 499.2 กรัมต่อโมล, ค่ามวลโมเลกุลของเพลาร์โกนิดิน3-กลูโคไซด์ 306.7 กรัมต่อโมล (*ให้เลือกใช้ว่าจะหาแอนโทไซยานินชนิดไหน)
DF
= dilution factor (การทาให้เจือจางมีค่า100)

= โมลาร์แอบชอบติวิตี้ ค่านี้จะขึ้นกับชนิดของแอนโทไซยานิน และตัวทาละลาย โดยทั่วไปมักใช้ ค่า
ของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ และ เพลาร์โกนิดิน-3- กลูโคไซด์ ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1.0 มีค่า
เท่ากับค่าของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ 26,900 ลิตรต่อโมลต่อเซนติเมตร และเพลาร์โกนิดิน -3- กลูโค
ไซด์ 31,100 ลิตรต่อโมลต่อเซนติเมตร
l
= ขนาดความกว้างของคิวเวต (เซนติเมตร) ที่ใช้วัดค่าดูดกลืนแสง
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สภาวะ pH ที่มีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานินในข้าวไรซ์เบอร์รี่
เตรียมตัวอย่างสารสกัดแอนโทไซยานิน โดยเจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1-14 ในอัตราส่วนสารสกัด
จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อสารละลายบัฟเฟอร์ 1:50 (v/v) นาไปวัดค่าหาความยาวคลื่นสูงสุด (max) และสังเกตสีที่เปลี่ยนไป
ของตัวอย่าง
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ หาปริมาณแอนโทไซยานิน รวมของสารสกัดข้าวไรซ์ เบอร์รี่โดยใช้วิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชี ยล (pHDifferential method)
จากการสกัดสารแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยตัวทาละลายในอัตราส่วนสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อตัว
ทาละลายเท่ากับ 1:10 (w/v) โดยตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัด คือ 0.1 % ไฮโดรคลอริกในเอทานอล (1:100 (v/v)) เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนามาหาปริมาณไซยานิดินและเพลาร์โกนิดินด้วยวิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล (pH-Differential
method) พบว่ามีปริมาณไซยานิดนิ และเพลาร์โกนิดินเท่ากับ 422.18 (mg/L) และ 224.35 (mg/L) ตามลาดับดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณแอนโทไซยานินรวมที่สกัดได้จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยตัวทาละลาย 0.1 % ไฮโดรคลอริกในเอทานอล
(1:100 (v/v)) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ชนิดของแอนโทไซยานิน
ไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์
เพลาร์โกนิดิน-3-กลูโคไซด์

ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/L)
422.18
224.35

การศึกษาสภาวะ pH ที่มีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานินในข้าวไรซ์เบอร์รี่
จากผลการทดลองโดยนาสารสกัดแอนโทไซยานินมาเจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1-14 ในอัตราส่วน
สารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อสารละลายบัฟเฟอร์ 1:50 (V/V) นาไปวัดค่าการดูดกลืนสูงสุดและค่าความยาวคลื่นสูงสุด
ดังตารางที่ 2 พบว่า เมื่อค่า pH สูงขึ้น การดูดกลืนแสงสูงสุดเคลื่อนไปในทิศทางที่สูงขึ้น เนื่องจากที่ pH1 มีความเป็น
กรดสูงทาให้โครงสร้างของแอนโทไซยานินอยู่ในรูปออกโซเนียม (Oxonium form) ซึ่งมีสีแดง จะมีความเสถียรมากกว่า
เกิดการดูดกลืนแสงได้มากแสดงถึงปริมาณของแอนโทไซยานินที่มาก เมื่อ pH สูงขึ้นความเป็นกรดลดลงจะเกิดการ
เปลี่ยนอยู่ในรูปเฮมิคีทอล (Hemiketal form) ซึ่งจะเป็นโครงสร้างของแอนโทไซยานินที่ไม่มีสี ส่งผลให้ปริมาณแอนโทไซ
ยานิน และความเป็นสีแดงของสารลดลง
จากการสังเกตสีที่เปลี่ยนไปของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรร์รี่ ดังรูปที่ 4 พบว่าในช่วง pH 1-8
แอนโทไซยานินจะปรากฏสีแดงเนื่องจากสีของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ในสภาพ
ที่เป็นกรดมีค่าพีเอช (pH) ต่ากว่า 3 (เป็นกรดสูง) จะทาให้แอนโทไซยานินมีสีแดง ในสภาพที่ค่อนข้างเป็นกลาง หรือมีค่า
pHประมาณ 7-8 แอนโทไซยานินจะเริ่มมีสีม่วง และเมื่อสภาพเป็นเบสหรือมีค่าพีเอชมากกว่า 11 (เป็นเบสสูง) แอนโทไซ
ยานินจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงิ น ในขณะที่ pH 12 – 14 เกิดการจางของสีแอนโทไซยานินอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากการรี
โซแนนซ์ของประจุบวกของไอออนฟลาไวเลียมทาให้ pH มีผลต่อคุณสมบัติของแอนโทไซยานินด้วย
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ตารางที่ 2 ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืนสูงสุดและสีที่ปรากฏให้เห็นของแอนโทไซยานินที่ pH 1-14 ของสารสกัด
แอนโทไซยานินที่เจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ 1:50 (V/V)
pH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

max (nm)
Band I
270
269
270
268
268
268
269
268
269
267
212
215
-

Band II
515
514
514
515
515
515
516
515
515
515
584
570
717

สี
แดง
แดง
แดง
แดง
แดง
แดง
แดงอมน้าเงิน
แดงอมน้าเงิน
แดงอมน้าเงิน
น้าเงินอมแดง
น้าเงิน
น้าเงิน
เขียว
น้าตาล

* สีจางลงอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 4 สีที่ปรากฏให้เห็นของแอนโทไซยานินที่ pH 1-14 ของสารสกัดแอนโทไซยานินที่เจือจางด้วยสารละลาย
บัฟเฟอร์ 1:50 (V/V)
อภิปรายผลการวิจัย
การหาปริมาณแอนโทไซยานินด้วยวิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล (pH-Differential method) ร่วมกับเทคนิคสเปก
โทรโฟโททรีนั้นเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง เมื่อคานวณเทียบสารระหว่างไซยานิดนิ กับ
เพลาร์โกนิดิน จะพบว่าปริมาณของสารไซยานิดินมีปริมาณที่ สูง นอกจากนี้การศึกษา pH พบว่าสารสกัดที่สกัดจากข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ที่ช่วง pH 1-8 จะปรากฏสีแดงและเมื่อ pH สูงขึ้นจะปรากฏเป็นสีน้าเงิน แสดงว่าค่า pH สูงขึ้นจะส่งผลต่อ
ความเสถียรของแอนโทไซยานิน ซึ่งแอนโทไซยานินจะมีความเสถียรในสภาวะเป็นกรดมากกว่าในสภาวะที่เป็นเบส
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ข้อเสนอแนะ
1. การหาผลการทดลอง pH ควรเตรียมตัวอย่างแล้ววัดทันทีเนื่องจากแอนโทไซยานินสลายตัวเร็วทาให้ผลที่ได้
เกิดการคลาดเคลื่อน
2. สามารถนาผลสภาะของ pH ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาความเสถียรของแอนโทไซ
ยานินได้
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การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ
Analysis of antioxidant in product Musa sapientum Linn. (Kluai Khai) raw peel tea
ปราณี เลิศแก้ว1, สุวิมล มาปา2, จิติมา เกษแก้ว2
Pranee Lertkaeo1, Suwimon Mapa2, Jitima Ketkaew2
1 อาจารย์

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ ซึ่งเป็นชาที่ผ่าน
กระบวนการผลิตชาเป็นรูปแบบอบแห้งบรรจุซองพร้อมชง นาไปทดสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS
assay เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชา โดยการแช่ชาในช่วงเวลา 2, 5, 15, 20 และ 30 นาที ผลการศึกษาฤทธิ์การต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระ พบว่ า ชาเปลื อ กกล้ ว ยไข่ ดิ บ ที่ แ ช่ เป็ น เวลา 15, 20 และ 30 นาที มี ฤ ทธิ์ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง คื อ
81.988±2.010, 85.435±3.234 และ 96.049±1.869 ตามลาดับ จากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบว่าชาเปลือกกล้วยไข่
ดิบมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ จึงน่าจะถูกนามาใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพได้
คาสาคัญ: กล้วยไข่ / ชา / ABTS / สารต้านอนุมูลอิสระ
Abstract
The purpose of this research was to compare antioxidant activities of Musa sapientum Linn.
(Kluai Khai) raw peel tea. Which, tea manufacture is processed in the form of drying and packing.
Antioxidant properties using ABTS assays. Comparison of the efficiency of tea was soaked during the
2, 5, 10, 15, 20, 25 and 30 minutes. The antioxidant activity showed that tea was soaked for 15, 20
and 30 minutes of high antioxidant activity was 81.988±2.010, 85.435±3.234 and 96.049±1.869
respectively. These results suggested that raw Kluai Khai peels tea might be used as the novel
naturally antioxidant source in order to promote the better health.
Keyword: Musa sapientum Linn. (Kluai Khai) / Tea / ABTS / Antioxidants
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น มนุ ษ ย์ มี ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ การดู แ ลเรื่ อ งสุ ข ภาพหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม กั น มากยิ่ งขึ้ น การ
ศึกษาวิจัยเพื่อหาสารที่มีผลเสียต่อร่างกาย และสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของร่างกาย จึงได้รับ
ความสนใจอย่างแพร่ห ลาย โดยเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับ อนุมู ลอิสระและสารต้านอนุมูลอิส ระ (เจนจิรา จิรัมย์ และ
ประสงค์ สีหานาม, 2554) มนุษย์เลือกผลิตภัณ ฑ์อาหารเสริมมาบริโภคเพื่อต้องการเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น
อาหารเสริมที่นามาบริโภคส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่จะสกัดจากธรรมชาติ ผู้บริโภคมีความสนใจในการนาสมุนไพรหรือ
ผลไม้มาทาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สบู่ ครีม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มชาสมุนไพร เป็นต้น เครื่องดื่มประเภทน้า
ชามีมาช้านานกว่า 4,700 ปี นอกเหนือจากการเป็นเครื่องดื่มแก้กระหาย แก้ง่วง ยังพบว่า สามารถแก้สารพัดโรคได้อีก
ด้วย ชามีต้นกาเนิดในแถบเอเชียตะวันออก คือ จีน และอินเดีย แต่ในปัจจุบันมีปลูกกันทั่วไปในหลายประเทศ สาหรับ
ประเทศไทยมีปลูกมากในจังหวัดเชียงใหม่ ชาจะเจริญงอกงามได้ดีในที่สูงตามภูเขา ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์ และฝนตกชุก
(พิมลพรรณ พิทยานุกุล, 2559) นอกจากนี้เครื่องดื่มชายังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เนื่องจากมีองค์ประกอบของ
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สารสาคัญในใบชาที่เรียกว่า แทนนิน หรือทีโพลีฟีนอล (Tea polyphenols) สารกลุ่มนี้พบมากในพืชเกือบทุกชนิด แต่
ละชนิดอาจจะมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกันไป สารแทนนินในใบชาสดหรือชาเขียวที่มีฤทธิ์ทางยาที่สาคัญ ได้แก่ สาร
กลุ่มที่ชื่อว่า คาเทชิน (catechins) สารแทนนินยังพบมากในกล้วย โดยเฉพาะในผลดิบ ซึ่งกล้วยเป็นพืชผลไม้ที่ทุกคนรู้จัก
และนิยมปลูกทุกพื้นที่ เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลได้ตลอด และให้คุณค่าทางโภชนาการ
สูง กล้วยสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มากมายทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นใบ ดอก ผล ก้านใบ ลาต้น (จันทร์เพ็ญ บุตรใส และ
เสน่ห์ บัวสนิท, 2555) การนามาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร เช่น กล้วยหอม หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กล้วย
ทอด ขนมกล้วย และการใช้ประโยชน์อื่นๆ อีก ได้แก่ การทาเชื้อเพลิงจากเปลือกกล้วย ใบกล้วยใช้ห่อขนม หรือต้นกล้วย
นามาทาเชือกกล้วย (วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, 2555)
กล้วยในปัจจุบันที่ปลูกในประเทศไทยมีหลายชนิดด้วยกัน และยังมีงานวิจัยที่พบสารต้านอนุมูลอิสระ และ
สารประกอบฟีนอลิกที่มีอยู่ในกล้วย นอกจากนี้ยังพบว่าเปลือกกล้วยยังมีประโยชน์อีกมากมาย ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาสารที่
อยู่ในเปลือกผลไม้ต่างๆ รวมทั้งเปลือกกล้วย พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และมีฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส (ธีร ะพงษ์
นิลละออ และภานุพงษ์ ใจวุฒิ, ม.ป.ป.) ผลดิบของกล้วยมีสารพวกแทนนินมาก ส่วนผลสุกของกล้วยประกอบด้วยน้าตาล
และวิต ามิน หลายๆ ชนิ ด โปรตี น น้ ามั น หอมระเหย และมี สารที่ อ อกฤทธิ์ต่ อ ร่างกายอื่ น ๆ เช่ น nor-epinephrine,
serotonin, dopamine และอื่นๆ ซึ่งกล้วยไข่เป็นอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ สามารถปลูกได้ทุกภาคของ
ไทย โดยเฉพาะจังหวัดกาแพงเพชร เรียกได้ว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดกาแพงเพชร โดยกล้วยไข่นี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ นารายได้เข้าสู่ประเทศได้มากมาย เนื่องจากมีรสชาติดี หอม อร่อย ปัจจุบันเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
สิงคโปร์ และฮ่องกง จากงานวิจัยของสานักโภชนาการกรมอนามัย พบว่า กล้วยไข่มีประโยชน์สูง (กระทรวงสาธารณสุข,
2555) โดยให้พลังงาน อุดมด้วยน้าตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ซูโครส กลูโคส และฟรุกโตส รวมกับเส้นใยและกากอาหาร
มีวิตามินอี และวิตามีนซี กล้วยจะช่วยเสริมเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย และยังพบว่า มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (ภัสดี ภู
กองไชย, นริศรา ปันใจ และ ฐิตารีย์ จันทร์ใส, 2559) กล้วยไข่เป็นกล้วยที่มีสารเบต้าแคโรทีนมาก ช่วยบารุงสายตา
ชะลอริ้วรอย และความเสื่อมของเซลล์ได้ดี ซึ่งมีปริมาณน้าตาลและคาร์โบไฮเดรตสูง มีฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินซี
วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 วิตามินบี 6 วิตามินบี 9 แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม สังกะสี ไขมัน
โปรตีน โพแทสเซียม สังกะสี เส้นใย พลังงาน และไฟเบอร์ (Medthai, 2556)
ผลิตภั ณ ฑ์ จากกล้วย เช่น กล้วยตาก กล้วยกวน กล้วยอบกรอบ และผลิ ตภั ณ ฑ์ กล้ วยอื่น ๆ มากมาย จาก
กระบวนการแปรรูปกล้วยดังกล่าว ก่อให้เกิดเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง มีการนาไปใช้ประโยชน์โดยการทาปุ๋ยหมักจากเปลือก
กล้วย ผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์ และมีการนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการนาไปสกัดสารที่มี
ประโยชน์ และนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ และคณะ, 2553) เปลือกกล้วยเหลือทิ้งยัง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์อื่นๆ อีกได้ เพราะมีสารแทนนินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนพวก ฟีนอลิก
พบได้ทั่วไปในส่วนต่างๆ ของพืช และยังมีส่วนสาคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จึงสามารถช่วยรักษา
อาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้ (สุนันทา คะเนนอก, 2556) และเปลือกกล้วยดิบยังเป็นแหล่งใยอาหารที่ดี ดังนั้นการนา
เปลือกกล้วยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จึงมีประโยชน์ทางโภชนาการต่อผู้บริโภค (สุชาติ สุขสถิตย์ และผุสดี ตังวัชรินทร์ ,
2558)
ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกกล้วยไข่ และแปรรูปเปลือกกล้วยไข่เป็นผลิตภัณฑ์ชา
ไม่ ม ากนั ก ทางผู้ วิจั ย จึ งสนใจศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระในชาเปลื อ กกล้ ว ยไข่ ซึ่ งจากการศึ ก ษาครั้ งนี้ ส ามารถน า
ผลการวิจัยที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าของเปลือกกล้วยไข่ และเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการสนับสนุนการใช้ป ระโยชน์และเพิ่มมูลค่าของเปลือกกล้วยไข่ และเป็นการส่งเสริมต่อ
เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือก
กล้วยไข่
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของชาเปลือกกล้วยไข่ดิบด้วยวิธี ABTS
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือ ประกอบด้วย
1.1 เครื่องชั่ง 4 ตาแหน่ง
1.2 ตู้อบความร้อน
1.3 UV-Vis Spectrophotometer
2. สารเคมี ประกอบด้วย
2.1 Absolute Ethanol
2.2 น้ากลั่น
2.3 Trolox
2.4 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)
การเตรียมสารตัวอย่าง
1. การเตรียมตัวอย่าง
เตรียมพืชตัวอย่างโดยคัดเลือกกล้วยไข่ดิบระยะที่ตัดปลีแล้ว 45 วัน นามาปลอกเปลือกตัดหัว ตัดท้ายทิ้ง และ
ล้างทาความสะอาด เลือกเฉพาะเปลือกมาชั่งน้าหนัก จากนั้นนาเปลือกกล้วยไข่ดิบไปตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน
(09.00 น.–15.00 น.) แล้วนามาอบที่ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
และนาเปลือกกล้วยไข่ดิบที่ผ่านการอบแล้วมาบดหยาบ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อเก็บรักษาสภาพของเปลือกกล้วยไข่ดิบ
2. ขั้นตอนวิธีการผลิตชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ
เตรียมตัวอย่างเปลือกกล้วยไข่ที่บดแล้วปริมาณ 2 กรัม บรรจุใส่ถุงชา แล้วนาไปฆ่าเชื้อที่ตู้อบความร้อนด้วย
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จากนั้นนาตัวอย่างชาที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วไปชงด้วยน้าร้อนอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส
ปริมาณ 150 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2, 5, 15, 20 และ 30 นาที เมื่อได้น้าชาแล้วทิ้งไว้รอให้อุณ หภูมิชาคงที่ และทาการ
ตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารตัวอย่างด้วยวิธี ABTS
การตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารตัวอย่างด้วยวิธี ABTS assay
1. การเตรียมสารละลาย ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid))
ABTS radical scavenging activity เตรี ย มสารละลาย ABTS solution โดยประกอบด้ ว ย ABTS ความ
เข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ จานวน 30 มิลลิลิตร โดยชั่งสารให้ได้น้าหนัก 0.1152 กรัม แล้วใช้น้าเป็นตัวทาละลายและปรับ
ปริมาตรให้ครบ 30 มิลลิลิตร
2. สารละลาย Potassium persulfate ความเข้มข้น 2.45 มิลลิโมลาร์ จานวน 15 มิลลิลิตร โดยชั่งสารให้ได้
น้าหนัก 0.0099 กรัม แล้วใช้ distilled water เป็นตัวทาละลาย และปรับปริมาตรให้ครบ 15 มิลลิลิตร
3. ผสมสารละลาย ABTS กั บ สารละลาย Potassium persulfate ในอั ต ราส่ ว น 1:0:5 ตั้ งทิ้ ง ไว้ ใ นที่ มื ด
ประมาณ 16 ชั่วโมง เพื่อให้ได้สารละลายสีเข้มที่มี ABTS radical cations อยู่ ก่อนนามาใช้ให้เจือจางสารละลายด้วย
distilled water ให้มีค่าการดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง 0.7±0.02 ทีค่ วามยาวคลื่น 734 นาโนเมตร
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การตรวจหาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารละลายมาตรฐาน Trolox
เตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox โดยใช้ Absolute ethanol เป็ น ตัวท าละลายเตรีย ม 5 ความเข้ มข้ น
ได้แก่ 1000, 500, 250, 125 และ 62.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ ให้มีปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร โดยใช้ Absolute
ethanol เป็นตัวทาละลาย โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1. ชั่ง Trolox 0.001 กรัม ใส่ในหลอดทดลอง เติม Absolute ethanol จนได้สารละลาย Trolox ที่มีความ
เข้มข้น 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
2. ปิเปตสารละลาย Trolox ที่มีความเข้มข้น 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอด
ทดลอง ปรับปริมาตรด้วย Absolute ethanol 0.5 มิลลิลิตร จะได้สารละลาย Trolox ที่มีความเข้มข้น 500, 250, 125
และ 62.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลาดับ
3. ปิเปตสารละลาย Trolox ที่มีความเข้มข้นต่างๆ ความเข้มข้นละ 15 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองที่ห่อ
อลูมิเนียมฟอยด์ เติม Absolute ethanol ปริมาตร 22.5 ไมโครลิตร และเติม ABTS ปริมาตร 1.462 มิลลิลิตร ลงไปใน
หลอดทดลอง เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นา
โนเมตร และทาการทดลอง 3 ซ้า
4. นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคานวณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยคานวณจาก % inhibition ดังสมการ
% inhibition =

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

× 100

กาหนดให้ Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่าง
Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ไม่มีสารตัวอย่าง
5. นาค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสารมาตรฐาน Trolox ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร มาเขียน
กราฟเทียบกับความเข้มข้น แล้วคานวณตามสมการเส้นตรงที่ได้เพื่ อใช้ในการเปรียบเที ย บหาความเข้มข้น ของสาร
ตัวอย่างต่อไป
การตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารตัวอย่าง
ปิเปตสารตัวอย่าง (น้าชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ) ปริมาตร 37.5 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองที่ห่อด้วยอลูมิเนียม
ฟอยด์ จากนั้นปิเปตสารละลาย ABTS ลงในหลอดทดลองที่มีสารสกัดตัวอย่างจานวนหลอดละ 1.462 มิลลิลิตร เขย่าให้
เข้ากันตั้งทิ้งไว้ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 นาที จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโน
เมตร ด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ดังนี้
1. นา Absolute ethanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร
ด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer เพื่อเป็น Blank
2. นาสารตัวอย่างที่ละลายใน Absolute Ethanol ผสมกับสารละลาย ABTS ไว้แล้ว นาไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer
หลังจากนั้นเตรียมสารละลายควบคุม (Control) โดยใส่ Absolute ethanol (สาหรับสารตัวอย่างปริมาตร
22.5 ไมโครลิตร) เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer แล้วนาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคานวณฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระโดยคานวณจาก % inhibition ดังสมการ
% inhibition =

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

× 100
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กาหนดให้ Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่าง
Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ไม่มีสารตัวอย่าง
สรุปผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS ของชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ นาไปคานวณหา
% inhibition ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 แสดงค่า % inhibition ของชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ ทีแ่ ช่ในระยะเวลาต่างๆ
สารตัวอย่าง
ชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ

เวลาที่แช่ชา(นาที)
2
5
15
20
30

x  S.D

35.679±6.517
55.302±7.345
81.988±2.010
85.435±3.234
96.049±1.869

จากตารางที่ 1 แสดงค่า % inhibition ของชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ ที่แช่ในระยะเวลาต่างๆ พบว่า ชาเปลือก
กล้วยไข่ดิบที่แช่เวลา 2, 5, 15, 20 และ 30 นาที จะมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่แช่ชา เท่ากับ 35.679±6.517,
55.302±7.345, 81.988±2.010, 85.435±3.234 และ 96.049±1.869 ตามลาดับ

ภาพที่ 1 แสดงค่า % inhibition ของชาเปลือกกล้วยไข่ดบิ ที่แช่ในระยะเวลาต่างๆ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในชาเปลือกกล้วยไข่ดิบในรูปแบบอบแห้งบรรจุซองพร้อม
ชง พบว่า มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่สูงในระยะเวลา 15, 20 และ 30 นาที เท่ากับ 81.988±2.010, 85.435±3.234
และ 96.049±1.869 ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ
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ที่ได้ทาการเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเปลือกกล้วยไข่ดิบ และเปลือกกล้วยไข่ดิบใกล้สุก (ห่าม) ซึ่งพบว่า
เปลือกกล้วยไข่ดิบมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเปลือกกล้วยไข่ดิบใกล้สุก (ห่าม)
(ศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์, ภัทร
พร แช่มช้อย และอมิตา กลิ่นกาหลง, 2559)
เมื่อวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในระยะเวลาต่างๆ ของการแช่ชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ พบว่า ชาเปลือกกล้วยไข่
ดิบที่แช่ในระยะเวลา 30 นาที มีความเหมาะสมในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาที่แช่ในระยะเวลา 20 นาที และ 15
นาที สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาสมุนไพรจากพืช 3 ชนิด ได้แก่ ใบชา ชาใบหม่อน และ
ชาใบมะรุม โดยการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชาด้วยน้าร้อนที่ระยะเวลาต่างๆ ด้วยวิธี ABTS พบว่า
สารสกัดใบชามีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ระยะเวลาที่นานที่สุดคือ 60 นาที (นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ, 2557)
สารที่มีในเปลือกกล้วยไข่ คือ สารกลุ่มฟีนอลิก จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับจากภายนอก และพบมากใน
ธรรมชาติ ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้ ชาเขียว ชาดา ช็อกโกแลต และไวน์แดง สารประกอบฟีนอลิกในธรรมชาติ ได้แก่ กรดฟี
นอลิก ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน และแทนนิน ปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกโดยเฉลี่ยที่คนได้รับต่อวันอยู่ในช่วง 20-1000
มิลลิกรัม สารฟีน อลิกเป็นสารที่มีสรรพคุณ ที่ดีต่อสุขภาพ มีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และสามารถ
ละลายน้าได้ (ดวงพร อมรเลิศพิศาล, รัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์ และอุเทน จาใจ, 2559) จากผลการเปรียบเทียบสารต้าน
อนุมูลอิสระในระยะเวลาต่างๆ ในการแช่ชาเปลือกกล้วยไข่ดิบในน้าร้อน สอดคล้องกับงานวิจัยและบทความหลายชิ้น
จากทั้งในและต่างประเทศที่ผู้วิจัยเคยศึกษา พบว่า อุณหภูมิ และเวลา มีผลต่อการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารต้านอนุมูล
อิสระที่มีอยู่ในชาเขียวอย่างมีนัยสาคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร
ชนิ ดปรุงสาเร็จพร้อมบริโภค และชนิดอบแห้งบรรจุซองพร้อมชง พบว่า ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระไม่ขึ้นกับรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตชาชนิดอบแห้งบรรจุซองพร้อมชงอาศัยการอบด้วยความร้อนเพื่อทาให้สมุนไพรแห้ง ก่อนนา
สมุนไพรมาบดเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อบรรจุลงในซองสาหรับชงดื่ม อาจทาให้สารประกอบฟีนอลถูกทาลายซึ่งส่งผลต่อฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระได้ (ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ และคณะ, 2558)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนาชาเปลือกกล้วยไข่ดิบไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบชาเปลือกกล้วยไข่ดิบในปริมาณอื่นๆ
2. ควรทาการเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีอื่นๆ ร่วมด้วย
3. ควรศึกษาเพิ่มมสูตรการเตรียมชาเปลือกกล้วยไข่
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รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Learning Activity Set designed by the Scientific Inquiry Method (7E); in the title
of Flowering Plant Structure and Function for high school student at fifth grade.
ณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต
Nuttakarn Kurubunchit
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาเภอทุ่งเสลี่ยม จัดหวัดสุโขทัย

บทคัดย่อ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่ งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ ของพื ชดอก สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการ
พัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 38 คน ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น (7E) เรื่อ งโครงสร้างและหน้าที่ ของพื ชดอก สาหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test Dependent
ผลการวิจัยและพัฒนา พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน
5 เล่ม มีความเหมาะสมขององค์ประกอบโดยรวมในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.86/82.57 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51)
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
Abstract
This designed learning activity set in the title of Flowering Plant Structure and Function is
used for high school students in fifth grade (science program) of ThungsaliamChanupatham School,
Sukhothai province. The objectives of the learning activity set are:
1) To develop effective learning activity set in the title of “Flowering Plant Structure and Function”
that is compiled by the Scientific Inquiry Method (7E). This designed learning activity set is used for high school
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student in fifth grade in order to meet the criteria 80/80.
2) To compare student’s learning achievement by adopting the Scientific Inquiry Method (7E) with
pretest and posttest.
3) To observe student satisfaction towards the Scientific Inquiry Method (7E) through this
designed set of activity.
The samples for this research were selected by random sampling method. There are fifth
grade 38 students from Thungsaliamchanupatham School, Sukhothai province at academic year of
1/2560 are a focus group.
Tools and materials used in this research were:
1) The designed learning activity set complied by the Scientific Inquiry Method (7E) in the title of
“Flowering Plant Structures and Functions”
2) The achievement test for Science learning group in unit 1 (Flowering Plant structure and
Function).
3) The satisfaction survey for students towards this designed learning activity set.
The statistical measures used to analyze information were Mean, Standard Deviation, and t-test
dependent.
This research result found that the designed learning activity set achieves 83.86/82.57
effectiveness which is higher compared to the standard of 80/80 criteria.
The posttest of student’s learning achievement is significantly higher compared to pretest at
the index of 0.01.
Furthermore, the mean index from the survey of student’s satisfaction towards designed
learning activity set reaches at the highest level ( X = 4.51), this evidence points out that the learners
has good attitude towards this learning activity set.
Keywords : The Learning Activity Set designed by the Scientific Inquiry Method (7E); in the title of
Flowering Plant Structure and Function
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคนที่สามารถพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมได้อย่างสมดุล สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นั่นคือพลเมือง
ของประเทศที่สามารถปรับตัวและแก้ปัญ หาในสภาพการณ์ที่มีความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาและก้ า วหน้ า บนพื้ น ฐานของความเข้ า ใจในเหตุ แ ละผล พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การ
จัดการศึก ษาต้อ งยึด หลั กว่านั ก เรียนทุ กคนมีค วามรู้ค วามสามารถเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองได้ และถื อว่านั กเรีย นมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23(1) การจัด การศึ ก ษา ทั้ งการศึ กษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศัย ต้ อ งเน้ น
ความสาคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ใน
เรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การ
บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน(สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาแห่ งชาติ , 2555, หน้ า 13-14) กระทรวงศึ กษาธิก ารประกาศใช้ ห ลั ก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน
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พุทธศักราช 2551 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศตั้ งแต่
ปีการศึกษา 2553
เป็ น ต้ น มา โดยมี ห ลั ก การ แนวคิ ด และจุ ด เน้ น การจั ด การเรี ย นรู้ ให้ เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ม าตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นจุดหมายสาคัญสาหรับการพัฒนาเยาวชน โดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนสาคัญที่สุด และเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1-2)
การจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงต้องให้บรรลุและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โดยมีการจัดกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีความสาคัญยิ่งในการพัฒนา
บุคคลให้มีคุณภาพด้วยการพัฒนาความรู้ พัฒนาความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของตนเองและสังคม ซึ่งบุคคลนั้นอาจจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสื่อต่าง ๆ หรือเกิดจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมปั จ จุ บั น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
จึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สาคัญที่กาหนดในหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตลอด 12 ปีการศึกษา ตั้งแต่
ระดับ ประถมศึกษาจนถึงระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย จุดเน้น ของการสอนวิทยาศาสตร์นั้ นควรจะสอนให้ผู้เรียนมี
ความสามารถใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประสบการณ์และ
ความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจโลกธรรมชาติ สามารถร่วมสนทนาและโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างฉลาดรอบรู้ ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตร์ ที่ดีจึงควรเน้นกลยุทธ์การได้ปฏิบัติและการคิด น่าสนใจและ
สนุกสนาน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นโรงเรียนซึ่งเปิดทาการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้ องกั บหลั กสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 โดยมี การจั ดการเรียนรู้กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิชาพื้นฐานที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ระดับอนุภาค
จนถึงโลกของสิ่งมีชีวิต ผู้รายงานในฐานะเป็นครูผู้สอนวิชาชีววิทยา 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปฏิบัติการสอนมา
เป็นเวลากว่า 10 ปี พบว่า มีปัญหาในด้านการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและหน้าที่ของลาต้น โครงสร้างและหน้าที่ของใบ การคายน้า
ของพืช การลาเลียงน้าของพืช การลาเลียงธาตุอาหารของพืช และการลาเลียงสารอาหารของพืช นักเรียนยังขาดความเข้าใจ
ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ คือ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ผลการทดสอบในสาระการ
เรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียน เท่ ากับ 34.03 จากคะแนนเต็ม 100.00 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด เท่ากับ 35.85 ระดับภาค เท่ากับ 35.77 ระดับประเทศ เท่ากับ 35.69 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์
ในสาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิตของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยังมีค่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับต่า
กว่าคะแนนเฉลี่ ยระดั บสั งกัด ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งจากประสบการณ์ การสอนวิ ชาชีววิทยา 3 ในระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบกับสภาพปัญหาจากการรวบรวมข้อมูลการวัดผลประเมินผลและจากการบันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู้ของผู้รายงานที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งเส
ลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3.19 และปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2.96 ซึ่งจะ
เห็นได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยต่าลง
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนจึงควรเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครู โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ดังแนวคิดของนักการศึกษาต่าง ๆ ดังที่ นคร ภัค
ดีชาติ วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล และชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล(ม.ป.ป. หน้า 4-5) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาเป็นต้อง
อาศัยเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการ
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ประยุกต์ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการสอน อีกทั้งต้องพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักเรียนควรมีความชอบและเล็งเห็นคุณค่าในวิชาที่เรียน ซึ่งมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ความรู้หรือให้ แบบฝึกหัด
เพื่อฝึกให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาทันสมัย โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีนั้น ครูผู้สอนควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นั กเรียนที่เป็นประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
ปฏิบัติ สอนทฤษฎีให้น้อย ฝึกปฏิบัติให้มาก อธิบายเฉพาะทฤษฎีที่จาเป็นที่ต้องใช้ในครั้งนั้น ๆ แล้วลงมือปฏิบัติการ ถ้า
นักเรียนคนใดพบปัญหาและมีข้อซักถาม ครูผู้สอนควรเข้าไปอธิบายโดยตรง นอกจากนี้ควรจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็ นส าคั ญ และผสมผสานความรู้ เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาและทฤษฎี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การเลื อ กเนื้ อ หา การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ จนเกิดทักษะ มีประสบการณ์และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิตได้
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ของ Eisenkraft (Eisenkraft, p. 57-59) เป็นการสอนที่ขยายรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไม่ควรละเลยหรือละทิ้ง จากพื้นความรู้เดิมของนักเรียนจะทาให้ครูได้พบเห็นว่า
นักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้น ๆ ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่เกิด
แนวคิดที่ผิดพลาด นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
การสอนโดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีขั้นตอนการสอนและสาระสาคัญ คือ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้น
เร้าความสนใจ 3) ขั้นสารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบาย 5) ขั้นขยายความคิด 6) ขั้นประเมินผล และ 7) ขั้นนาความรู้ไปใช้ ซึ่ง
จากผลของการใช้รูปแบบการสอน 7 ขั้น โดยมีเนื้อหาสาระที่ไม่ยากเกินไป เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยมีการศึกษาค้นคว้าและได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีการใช้สื่อการเรียนรู้ นักเรียนมีการซักถาม
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ดีขึ้น (สิทธิพล ใจเย็น, 2550, หน้า 92-94)
จากแนวคิดดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาชีววิทยา 3 มากขึ้น และเกิดความคงทนในการจดจาในเนื้อหา
และขั้นตอนวิธี สามารถส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิด การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จนนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้นและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผู้รายงานจึงมีความสนใจพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยา 3 รวมถึงช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับจินดา เกษวงศ์รอด (2544, หน้า 2) ที่กล่าวว่านวัตกรรม
และเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนเปลี่ยนแปลงสภาพการเรียนการสอน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่จากัดอยู่แต่เพียงครูเป็นผู้สอน
และยึดเพียงตาราเรียนเท่านั้น ให้เปลี่ยนเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางตามขีดความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามธรรมชาติของบุคคล จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกการเรียนรู้ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในอยู่ระดับมากขึ้นไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทุ่ง
เสลีย่ มชนูปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีจานวน 2 ห้องเรียน มีจานวนทั้งสิ้น 79 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทุ่งเสลีย่ ม
ชนูปถัมภ์ จานวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเครื่องมือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จากการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนน
การทาแบบฝึกหัดเฉลี่ย ร้อยละ 82.19 คะแนนการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 80.26 คะแนนการทากิจกรรมระหว่าง
เรียนมีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ 84.27 และคะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉลี่ย ร้อยละ 87.11 สรุปได้ว่ามีคะแนน
รวมประสิทธิภาพกระบวนการ เฉลี่ยร้อยละ 83.47 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 82.57
ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของลาต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.47/82.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ 80/80
การวิจัยในครั้งนี้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) มีขั้นตอน ดังนี้
1. การผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1) การกาหนดนวัตกรรม
2) การกาหนดเนื้อหา
3) กาหนดรูปแบบ
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ขั้นที่ 2 การสร้างบทเรียน
1) ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2) การตรวจสอบคุณภาพบทเรียน
2. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) การตรวจสอบคุณภาพความตรง
2) ตรวจสอบคุณภาพความยากง่าย อานาจจาแนกและความเชื่อมั่น
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้
1) ทดลองรายบุคคล
2) ทดลองกลุ่มย่อย
3) ทดลองกลุ่มใหญ่
ขั้นที่ 4 นาไปใช้จริง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอก ก่อนเรียน (Pretest)
ผู้รายงานได้ดาเนินการสอนด้วยตัวเองในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้ชุด
กิจ กรรมการเรีย นรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น (7E) เรื่อ ง โครงสร้างและหน้ าที่ ของพื ชดอก สาหรั บ นั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 5 เรื่อง จานวน 8 สัปดาห์ (รวมทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามลาดับเนื้อหา
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอก หลังเรียน (Posttest) ซึ่งเป็นแบบวัดและประเมินผลชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ก่อนเรียน (Pretest) จากนั้นตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ย ( X ), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความ
แตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่า t-test (Dependent)
ให้นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้วิจัย
ตรวจสอบคุ ณ ภาพความตรง (Validity) ของชุด กิจ กรรมการเรียนรู้, แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึ งพอใจด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective
Congruence) จากการพิจารณาตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (กาญจนา วัฒนายุ,
2550, หน้า 181)
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชดอก ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีการทดสอบด้วยค่า t-test (Dependent) (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,
2538, หน้า 104)
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 306)
การวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 79)
หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2537,หน้า 24)
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจรายข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประเมินค่า
(Rating scale) โดยนาระค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตรตามข้อ 2.2
และ 2.3 แล้วนาไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์(กาญจนา วัฒนายุ, 2550, หน้า 166)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1.1 จากการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) เมื่อพิจารณา แต่ละด้านพบว่า ด้านลักษณะรูปเล่ม มีความ
เหมาะสมในองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57) ด้านเนื้อหาสาระ มีความเหมาะสมในองค์ประกอบอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.56) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีความเหมาะสมในองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67)
1.2 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างเรียน และคะแนน
เฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.65/83.22 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 มีรายละเอียดแต่ละเล่ม ดังนี้
1.2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.24/81.25
1.2.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของรากมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.09/82.89
1.2.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของลาต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.47/82.57
1.2.4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 4 โครงสร้างและหน้าที่ของใบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.40/82.89
1.2.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 5 การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้าของพืช มีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.65/83.22
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลั งการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้ าที่ ของพืชดอก สาหรับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.45 ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.57 และมี
ผลการพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 41.12 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่เรียนโดย

540

ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51 , S.D. = 0.58)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรีย นรู้แ บบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อ ง โครงสร้างและหน้าที่ ข องพื ชดอก
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.86/82.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 และมีความเหมาะสมที่จะ
นาไปใช้เป็นนวัตกรรมประกอบการเรียนอย่างยิ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นั้น ผู้รายงานได้
ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้ศึกษาค้น คว้า วิเคราะห์จุดหมาย
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมรรถนะสาคัญ คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและตัวชี้วัด
รวมถึงขอบเขตของเนื้อหาสาระ การพิจารณาคาบเวลาเรียนและวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนตลอดจนการ
ทาความเข้าใจโครงสร้างของหลักสู ตร จัดวางโครงสร้างตามรายละเอียดของสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนดไว้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี (2550, หน้า 7-9) และกาญจนา เกียรติประวัติ (ม.ป.ป., หน้า 174) ที่กล่าวถึงชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ดี ต้องสร้างให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาในคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรมีความ
ถูกต้องและชัดเจน มีเอกสารอ้างอิงและค้นคว้าหาได้ง่าย และมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ มีทั้ง
ประโยชน์และข้อดี คือช่วยทาให้ผู้สอนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ช่วยทาให้ครูมีคู่มือการสอนที่สะดวก
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนตามความมุ่งหมายของหลักสู ตร ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ เพราะครูผู้สอน
ต้องศึกษาหลักสูตร ศึกษาคาอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรีย นรู้ วิเคราะห์เวลา และเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
วิชาที่สอน เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็ดาเนินการทดลองพัฒนาและหาประสิทธิภาพจนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดแล้ว จึงนาไปใช้จริงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสอดคล้องกับนักการศึกษาและครูผู้สอนต่าง ๆ
ที่ได้ศึกษาวิจัย ดังนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร กาญจนะ (2555:บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดฝึกการคิดวิเคราะห์
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง กรด-เบส 1 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง กรด-เบส 1 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 5 ชุด มีความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดฝึกการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก และมีประสิ ทธิ์ภาพเท่ากับ 75.93/76.56 ศิริพร ฤทธิ์
มาก (2556:บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง แรงและกฎการเคลื่ อนที่ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 50 คน ที่เรียนอยู่ใน
ปีการศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X = 4.60 S.D.=0.55) มีประสิทธิภาพ
77.20/75.10 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้ จิราภรณ์ คงหนองลาน (2557: บทคัดย่อ) ได้สร้างพัฒนาชุด
กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ต ามกระบวนสื บ เสาะหาความรู้แ บบวั ฎ จั ก รการเรี ย นรู้ 7 ขั้ น (7E) รายวิ ชาเคมี เพิ่ ม เติ ม เรื่อ ง
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สารละลาย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จานวน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา
2556 ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้
7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง สารละลาย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
81.44/82.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้รายงานไดดาเนินการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผานขั้นตอน ตาง ๆ อยางละเอียด และแตละ
ขั้นตอนไดรับคาแนะนา และตรวจสอบความตรงหรือค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบ
ของเอกสารประกอบการเรียนตลอดจนนาเอกสารประกอบการเรียนมาทดลองใชกับนักเรียนจานวน 3 คน 9 คน และ 30
คน ปรับปรุงแก้ไขจนได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 นอกจากนี้นักเรียนยัง
สามารถนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปศึกษาได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ขั้นตอน 7E ประกอบด้วย ขั้นตรวจ
อบความรู้เดิม ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสารวจและค้นคว้า ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ ขั้นประเมิน และขั้นนา
ความรู้ไปใช้ จึงส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ณปภาพร จันทร์ดวง (2557:บทคัดย่อ)
ได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโพธิ
ธรรมสุวัฒน์ อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่านักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จิราภรณ์ คงหนองลาน (2557:บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง สารละลาย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่ นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อาเภอนครไทย จังหวัดพิ ษณุ โลก
จานวน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 โดยเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรณุกานต์ โชติกนกกุล. (2558:บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 ห้อง รวม 83 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มีนักเรียน 41 คน เป็นกลุ่มทดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 มีนักเรียน 42 คน เป็นกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึ งพอใจของนักเรียนที่มี ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบสื บ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้ าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.51, S.D. = 0.58) ทั้ งนี้ เนื่ องมาจาก ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ นั้ น ส่ งผลดั งนี้ คื อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี
ภาพประกอบสีสันสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหา รูปเล่มสวยงาม กะทัดรัด น่าสนใจ น่าอ่าน ขนาดตัวอักษรเหมาะสม อ่าน
ง่าย ชัดเจน นักเรียนมีความรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกเพิ่มมากขึ้น ชุดกิจกรรมมีการเรียงลาดับเนื้อหาจาก
ง่ายไปหายาก ท าให้เข้าใจง่ายขึ้น กิ จกรรมแบบฝึก หัด ในชุดกิ จกรรมการเรียนรู้มีค วามหลากหลาย น่ าสนใจ ท าให้
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นักเรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลายในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ตลอดเวลา เพราะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และเมื่อใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว นักเรียนนาความรู้ เรื่อง
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องพื ช ดอก ไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ สอดคล้ อ งกั บ นั ก การศึ ก ษา ศิ ริ พ ร ฤทธิ์ ม าก
(2556:บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นนั กเรียนชั้ น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 50 คน ที่ เรียนอยู่ในปี
การศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง แรงและกฎ
การเคลื่อนที่ ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ณปภาพร จันทร์ดวง (2557:บทคัดย่อ ) ได้สร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก สาหรับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อาเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร จานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด จิราภรณ์ คงหนองลาน (2557:บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง สารละลาย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 โดยเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการดาเนินการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงานมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ผลการพัฒนาครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
2. ผลการพั ฒ นาครั้ งนี้ ส ามารถใชเปนแนวทางส าหรั บ ผู เกี่ ย วของในการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ประกอบการเรียน รายวิชาอื่น ๆ และนาไปใชในการเรียนการสอน
3. ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรชี้แนะการทากิจกรรมในการเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้
ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนาครั้งต่อไป
1. ควรทาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาในเรื่อง
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช หรือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับนวัตกรรมการสอน
แบบบทเรียนสาเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 37 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียว
สอบก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 5 ชุด แบบทดสอบ
วัดผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น และแบบสอบความพึ งพอใจ สถิ ติที่ ใช้ คื อ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ าที
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีความเหมาะสมขององค์ประกอบ
โดยรวมในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ 83.38/82.70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ / วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น / อาหารกับการดารงชีวิต
Abstract
The objectives of this study were to create and find efficiency of learning activity packages7E Inquiry learning cycle model of chemical reaction for grade 8 students provide efficient by criteria
80/80, compare the achievement of students grade 8 before and after learning with a learning activity
packages-7E Inquiry learning cycle model and study the satisfaction of students with learning activity
packages-7E Inquiry learning cycle model. The sample were selected by using the cluster Random
Sampling technique from 37 students studying in grade 8 (mathayomsuksa 2/2)
at Thungsaliamchanupatham School. Research Design was investigated using One group pretestposttest design. The research tools consisted of set of 5 learning activity packages-7E Inquiry learning
cycle model, Learning Achievement Test and the satisfaction questionnaire. The statistics used for
analyzing the collected data were mean, standard deviation, and the t-test .The results of the study
were as follows : the contents of learning activity packages-7E Inquiry learning cycle model were
suitable at the highest level as a whole ; the efficiency of the learning activity packages-7E Inquiry
learning cycle model was 83.38/82.70 ; the students’ learning achievement after using the learning
activity packages-7E Inquiry learning cycle model is higher than before Learning and statistictically
significant was the .01 level and the students’ satisfaction towards learning activity packages-7E
Inquiry learning cycle model was the highest level
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคนที่สามารถพัฒนาประเทศ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมได้อย่างสมดุล สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทาให้สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในสภาพการณ์ที่
มีความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้าบนพื้นฐานของความ
เข้าใจในเหตุและผล ปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครอง กระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพคนจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุด เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีลักษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รู้เท่าทันโลกการแข่งขัน เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็ง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, หน้า 1)
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความสาคัญยิ่งต่อการศึกษาไทย ดังจะเห็นได้จากความพยายามของรัฐบาลในการ
จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาภาคบั งคั บ และจั ด ให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า 12 ปี ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้เน้นไว้อย่างชัดเจน ด้วยหวังว่าประชาชนที่ได้รับการศึกษาระดับ
นี้ จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในชี วิ ต ประจ าวัน การประกอบอาชี พ หรือ การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยน
จุดเน้น ในการพัฒ นาคุณ ภาพคนในสังคมไทยให้มีคุ ณ ธรรม มีค วามรอบรู้อย่างเท่าทั น มีความพร้อมทั้ งด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการ
พัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และ
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรี ยน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ หรือผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่าง
ได้สั ดส่ วนสมดุ ลกั น รวมทั้ งปลู กฝั งคุณ ธรรม ค่านิ ย มที่ ดี งามและคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ ไว้ในทุ ก วิชา ผู้ส อนจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสือ่ การเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
วิท ยาศาสตร์มี บ ทบาทส าคั ญ ยิ่ งในสั งคมโลกปั จ จุ บั น และอนาคต เพราะวิท ยาศาสตร์เกี่ ยวข้ อ งกั บ ทุ ก คน
ทั้งในชีวิตประจาวัน และการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรร ค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
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ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ดังนั้น ทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถ นาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคณ
ุ ธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, หน้า 92)
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการ
เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และแก้ปัญ หาที่หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92) ส่งเสริมให้นั กเรียนมีความสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้น ต้องให้เกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์
รวมทั้งการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืนในการจัดการเรียนรู้นักเรียน
มีความสาคัญที่สุด โดยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและเป็น
รายบุ ค คล เน้ น กระบวนการที่ นั ก เรียนเป็ น ผู้ คิ ด ลงมื อ ปฏิ บั ติ ทั้ งการท ากิจ กรรมภาคสนาม การสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและท้องถิ่น มี
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถ ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถ
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสม และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่น ให้
นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิ ดเห็นของคนอื่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย ให้ผู้เรียนได้
เข้าใจปัญหาและอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสังคมที่กาลังพัฒนา ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ โดยผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะนา ช่วยเหลือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 3)
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีการปฏิบัติ การสังเกต การตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การสื บค้น
ข้อมูล เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แต่จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนยังขาดทักษะในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ขาดความอยากรู้อยากเห็น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 และปี
การศึกษา 2558 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22102
ปีการศึกษา
จานวน
จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับผลการเรียนระดับต่าง ๆ (คน)
นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส
2557
273
89 45 51 27 26 10 7 18 0 0
2558
276
81 38 39 21 20 19 24 34 0 0
ที่มา : โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (2557, หน้า 11) และโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (2558, หน้า 12)

X
2.96
2.61

จากข้อมูลตามตาราง 1 ในปีการศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 2.96 และปีการศึกษา
2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 2.61 ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานต่าลง จากการวิเคราะห์จากผลการทดสอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พบว่า หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการ
ดารงชีวิต มีคะแนนน้อยกว่าหน่วยการเรียนรู้อื่น และปัญหาสาคัญที่พบ คือ การเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจาวันของ
นักเรียนที่บริโภคไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน เพราะการที่นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่

547

เพียงพอในแต่ละวัน จะทาให้สมองไม่ปลอดโปร่ง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รวมถึงพัฒนาการตามลาดับขั้น
ของช่วงวัยช้าลง รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอย่างมากมายและไร้พรมแดน ทาให้มีข้อมูลมากมาย
สาหรับผู้บริโภค ทั้งอาหาร อาหารเสริม เครื่องสาอาง และอื่น ๆ อีกมากมาย หากนักเรียนไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ อาจทาให้
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจเสียชีวิตได้
จากข้อมูลดังกล่าว การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้ นฐานต่าลง และไม่สามารถนา
ความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมนั้ น อาจเนื่ อ งมาจากสาเหตุ ต่ า ง ๆ หลายสาเหตุ ด้ ว ยกั น เช่ น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ ครูผู้สอน นักเรียน หรือจากครอบครัว แต่สาเหตุที่สาคัญมาจาก
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ยังไม่สามารถนานักเรียนไปสู่เป้าหมายในแต่ละสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
แท้จริง การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และเนื้อหา ละเลยการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง อันเป็นผลทาให้นักเรียนมีแต่ความรู้ ไม่มีกระบวนการคิด แบบวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ ขาดสื่อการสอน
และการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียนรู้ ขาดความกระตือรือร้น ในการค้นคว้าหา
ความรู้ ไม่สนใจในการทากิจกรรมวิทยาศาสตร์ ขาดทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการจัดกระบวนการการ
เรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์รูปแบบหนึ่ง ก็คือ การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งผู้ วิจัย
ใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ของ Eisenkraft (Eisenkraft, 2003 หน้า 57 - 59) เป็นการสอนที่
ขยายรูปแบบมาจากการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มีขั้นตอนการสอนประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (elicitation phase) ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการสอนที่ดี กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความรู้เดิม
ช่วยสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 2) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement phase) เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่อง
ที่สนใจ 3) ขั้นสารวจและค้นหา (exploration phase) ให้นักเรียนได้ใช้แนวความคิด ที่มีอยู่มาจัดความสัมพันธ์กับเรื่องที่
เรียน 4) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation phase) นาข้อมูลที่ได้จาก ขั้นสารวจและค้นหามาสร้างองค์ความรู้ใหม่
5) ขั้นขยายความรู้ (elaboration phase) เป็นการนาความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 6) ขั้นประเมินผล
(evaluation phase) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ และ 7) ขั้นนาความรู้ไปใช้ (extention phase)
นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน โดยรูปแบบการสอนนี้ จะมุ่งเน้น
การถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน เนื่องจากการตรวจสอบพื้น
ฐานความรู้เดิมของนักเรียน จะทาให้ครูได้พบเห็นว่านักเรียน ต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้น ๆ ทาให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และไม่ก่อให้เกิดแนวคิด ที่ผิดพลาด นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
การเรีย นการสอนโดยใช้ ชุด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ เป็ น สื่ อ นวัต กรรมทางการศึ ก ษาที่ มี บ ทบาทต่ อ การเรี ย น
การสอนวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะต้องใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นเนื้อหา
ทักษะความคิดระหว่างนักเรียนกับครูผสู้ อนให้มีการถ่ายทอดความรู้กระบวนการแสวงหาความรู้วิทยาศาสตร์ และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน การนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึก
ตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตามความสามารถ
และความสนใจ ตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคน ตลอดจนสามารถนาชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้ไปใช้ไ ด้ทุก
สถานที่แ ละทุกเวลา (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543, หน้า 84) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังช่วยให้ครูถ่ายทอดเนื้อหา
และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่เป็นรูปธรรม เร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่กาลังศึกษา ช่วยในการแก้ปัญหาความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และช่วยแก้ปัญหาการขาดครูในสาขาวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , 2545, หน้า
123)
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จากเหตุผลและหลักการดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความมุ่งมั่นจะแก้ปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สาระการเรี ยนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต โดยการใช้
ชุด กิ จกรรมการเรีย นรู้ แ บบวัฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น มาใช้ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนในวิ ชา
วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยคาดหวังว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และนักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก และนักเรียนสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ สร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น
เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ระหว่ า งก่ อ นเรี ย น
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สมมติฐานของการศึกษา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบวัฏ จักรการสืบ เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อ ง อาหารกับ การดารงชีวิต สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากขึ้นไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แก่ นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ ยมชนูปถัมภ์ อาเภอทุ่ งเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย ปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จานวน 296 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จานวน 37 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบยกกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการดารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 ตัวชี้วัด ม.2/5 ซึ่งนามาสู่สาระการเรียนรู้ในหน่วยที่ 1 เรื่อง อาหารกับการ
ดารงชีวิต จากนั้นทาการวิเคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทั้งกาหนดพฤติกรรม
การเรียนรู้ ศึกษา
การจัดการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดของ Eisenkraft ได้สร้าง
ชุดกิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต จานวน 5 ชุด คือ ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
อาหารและสารอาหาร ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง สารอาหารที่ให้พลังงาน ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย และชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร
นาชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นามาหา
ค่าเฉลี่ย และปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปหาประสิทธิภาพ
แบบ 1 : 1 (แบบเดี่ยว) หาประสิทธิภาพแบบ 1 : 10 (แบบกลุ่ม) และหาประสิทธิภาพแบบ 1 : 100 (ภาคสนาม) จากนั้น
จัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ นาไปใช้จริงกับนักเรียน กลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนทุ่งเสลี่
ยมชนูปถัมภ์ อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559 นักเรียน 37 คน นาคะแนนที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมระหว่างเรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนในชุดกิจกรรมไปวิเคราะห์ค่าร้อยละของประสิทธิภาพระหว่างเรียน
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยศึกษาเอกสาร
หนังสือ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ศึกษาขอบข่ายเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์ ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าตาราง
วิเคราะห์ตัวชี้วัดและจุดประสงค์ การเรียนรู้รายหน่วย สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ของชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด และครอบคลุม
พฤติกรรม 6 ด้าน คือ 1) ความรู้ - ความจา 2) ความเข้าใจ 3) ทักษะการนาไปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ และ 6)
การประเมินค่า นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง นาข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สู ตร IOC (วาโร เพ็งสวัสดิ์ , 2546, หน้ า 88) เลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาคุณภาพ โดยนาไปทดลอง
สอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 40 คน ซึ่งผ่าน
การเรียนในเนื้อหา เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต มาแล้วนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์คุณภาพของ
แบบทดสอบโดยหาค่าอานาจจาแนก (B) ตามวิธีของ Brennan หรือ ดัชนีบี (B) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546, หน้า 84 - 85) ได้
ข้อสอบที่มีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.003 - 0.889 แล้วใช้เกณฑ์เลือกข้อสอบที่มีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
เลือกข้อสอบที่มี ค่าอานาจจาแนก (B) สูงสุดในแต่ ละจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามพฤติกรรมที่ต้องการวัด จานวน 40 ข้ อ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนามาสร้างเป็นแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต ซึ่งได้ข้อสอบที่มีค่า
อานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.47 - 0.89 นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดสอบกับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 40 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดิม แล้ว นามาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่ อ มั่ น ทั้ งฉบั บ (แบบอิ งเกณฑ์ ) ตามวิธีข องโลเวทท์ (Lovett) (วาโร เพ็ งสวัส ดิ์ , 2546, หน้ า 85 - 86) พบว่ า
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 จัดพิมพ์แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
อาหารและสารอาหาร ฉบับสมบูรณ์ จานวน 40 ข้อ เพื่อใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏี หลักการ เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) ชนิด
5 ตัวเลือก จานวน 26 ข้อ โดยวัดความพึงพอใจ 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ให้ผู้ตอบ
แสดงความคิดเห็นต่อข้อความว่า มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งเป็นข้อความที่แสดงถึงความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นนาแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดความพึงพอใจของนักเรียน นาข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546, หน้า 88) เลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 นาไปหาคุณภาพ โดยนาไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูป
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ถัมภ์ อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง จากขั้นตอนการ
หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับภาคสนาม นาแบบสอบถามความพึงพอใจมาตรวจให้คะแนน ทาการ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม เพื่อหาค่าอานาจจาแนกโดยวิธี Item total Correlation ได้แบบสอบถามที่มีค่า
อานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.06 - 0.84 แล้วเลือกข้อคาถามข้อที่มีค่าอานาจจาแนกสูงสุดลดหลั่นลงมา จานวน 20 ข้อ ได้ข้อ
คาถามที่มีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.31 - 0.84 มาสร้างเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ นาแบบสอบถามความพึงพอใจไป
ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเดิม เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค กาหนดค่าความ
เชื่อมั่นมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
ได้แบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.81 จากนั้นจัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การทดลอง ตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่ ม เดี ย วสอบก่ อ นและหลั ง (One Group
Pretest - Posttest Design) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียน เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต
2. ดาเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหาร
กับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จานวน 1
ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน 37 คน โดยทาการทดลองสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 18 ชั่วโมง
3. ทาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต
4. วั ด ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั ก ร
การสื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น เรื่ อ ง อาหารกั บ การด ารงชี วิ ต ด้ ว ยแบบสอบถามความพึ งพอใจ เรื่ อ ง อาหารกั บ
การดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการ
ดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ
ของ
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย ( X ) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาประสิ ท ธิ ภ าพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสูตร E1/E2
1. ได้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือครู
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ความ
เหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ทั้ง 5 ชุดจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด ( X = 4.52) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านคาชี้แจง
(คู่มือครู) ( X = 4.64) มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านคาชี้แจง (ชุดกิจกรรมการเรียนรู้) ( X = 4.56) ด้านสื่อ
สาหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.54) ด้านคาแนะนาการใช้คู่มือครู ( X = 4.54) ด้านแผน การจัดการเรียนรู้ ( X =
4.54) ด้านเฉลยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.51) ด้านแบบประเมิน ( X = 4.44) และ ด้านการวัดผลและประเมินผล (
X = 4.41) ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ X  3.50, S.D.  1.00
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3. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 80/80 ดังนี้
3.1 ผลการทดลองเบื้ อ งต้ น (Try Out) กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย น
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จานวน 3 คน โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ พบว่า เนื้อหามีความเหมาะสม แต่
ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องคาที่พิมพ์ผิด รูปแบบตัวอักษรไม่เหมือนกัน ภาพประกอบยังไม่น่าสนใจ คาชี้แจงของกิจกรรมไม่
ชัดเจน ความไม่เหมาะสมของเวลา ผู้วิจัยได้นาข้อค้นพบนี้มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
3.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 3 คน ตามเกณฑ์ 80/80
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 76.32 และมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 76.00
แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 76.32/76.00 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3.3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 9 คน ตามเกณฑ์ 80/80
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 79.68 และมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 78.89
แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 79.68/78.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3.4 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 40 คน ตามเกณฑ์ 80/80
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 81.58 และมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 81.75
แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 81.58/81.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3.5 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน37 คน
ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏผลดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากนักเรียนจานวน 37 คน
ตามเกณฑ์ 80/80 รวม 5 ชุดกิจกรรม (กลุ่มตัวอย่าง)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
E1
E2
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง อาหารและสารอาหาร
83.17
82.70
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
83.19
82.97
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
83.64
82.43
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
83.38
82.16
ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร
83.54
83.24
รวมเฉลี่ย
83.38
82.70
จากตาราง 2 พบว่ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ เท่ ากั บ 83.38 และมี
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 82.70 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 83.38/82.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับ
การดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จากคะแนนสอบของนักเรียน และทดสอบความมีนัยสาคัญของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการทดสอบค่าที (t - test แบบ Dependent) ในการวิเคราะห์ผล
การทดลอง ผู้วิจัยได้นาเสนอผลดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
S.D.D
t
Sig
D
X
ก่อนเรียน
37
40
13.38
3.12
19.62 2.22
0.000
53.87*
หลังเรียน
37
40
33.00
2.52
* p < .01
จากตาราง 3 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ แบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขั้น ตอนที่ 3 การประเมิน ความพึ งพอใจของนั กเรีย นและครูที่ มีต่ อการเรียนโดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ปรากฏผลดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อคาถาม
1. ด้านปัจจัยนาเข้า
1.1 คาชี้แจงสาหรับนักเรียน มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
1.2 ใบคาสั่งมีลาดับขั้นตอนชัดเจน สามารถปฏิบัตไิ ด้
ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
1.3 ใบความรู้ มีเนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียน ภาษา
ลาดับเนื้อหา และรูปภาพประกอบ สื่อสารเข้าใจได้ง่าย
1.4 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ มีกิจกรรมหลากหลายเหมาะสม
กับเนื้อหาในแต่ละชุดกิจกรรม
1.5 ใบคาถามมีความเหมาะสมกับนักเรียนที่จะสามารถ
ตอบคาถามได้ด้วยตนเอง
1.6 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน มีความยากง่าย
เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.7 ใบคาตอบ เฉลยคาตอบได้ถูกต้องชัดเจน
1.8 ใบกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ สามารถทาได้
ในจริงชีวิตประจาวัน
รวมเฉลี่ยด้านที่ 1

n = 37

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.49

0.51

มาก

4.68

0.47

มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.76

0.43

มากที่สุด

4.43

0.50

มาก

4.32

0.47

มาก

4.24

0.43

มาก

4.59

0.50

มากที่สุด

4.51

0.48

มากที่สุด
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ข้อคาถาม
2. ด้านกระบวนการ
2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีความชัดเจน
นักเรียนสามารถปฏิบัตไิ ด้ด้วยกลุ่มของตนเอง
2.2 กิจกรรมการเรียนรู้มีความยากง่ายเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ มีความหลากหลาย น่าสนใจ
ชวนให้อยากเรียนรู้
2.4 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอน
ของวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น แต่ละขั้นตอน
มีเวลาเพียงพอ และเหมาะสมตามกิจกรรมการเรียนรู้
2.5 วิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ทาให้นักเรียน มีความสามารถในการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้น
รวมเฉลี่ยด้านที่ 2
3. ด้านผลผลิต
3.1 นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนของวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น ได้ทบทวนความรูเ้ ดิม ทาการสารวจ
และค้นหา อธิบายและลงข้อสรุป ขยายความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้และนาความรูไ้ ปใช้ได้
3.2 นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของตนเองให้สูงขึ้นได้
3.3 จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
นักเรียนสามารถพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างเป็นระบบมากขึ้น
3.4 จากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน นักเรียนสามารถ
ประเมินด้านทักษะการทดลองของกลุ่มตนเองได้
3.5 นักเรียนมีทักษะในการด้านการทดลอง
การสืบค้น ข้อมูล และการทางานร่วมกันเพิ่มขึ้น
3.6 นักเรียนมีความตระหนักในด้านเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
3.7 นักเรียนสามารถนาความรู้ในเรื่องที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
รวมเฉลี่ยด้านที่ 3
รวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน

n = 37

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.24

0.43

มาก

4.22

0.42

มาก

4.65

0.48

มากที่สุด

4.24

0.43

มาก

4.76

0.43

มากที่สุด

4.42

0.44

มาก

4.62

0.49

มากที่สุด

4.68

0.47

มากที่สุด

4.30

0.46

มาก

4.32

0.47

มาก

4.73

0.45

มากที่สุด

4.49

0.51

มาก

4.78

0.42

มากที่สุด

4.56
4.50

0.47
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.46) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ( X =
4.51, S.D. = 0.48) และด้านกระบวนการ ( X = 4.42, S.D. = 0.44) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้
1.1 ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือครู ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) คาชี้แจง 2) สื่อสาหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) แบบเฉลยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 4) แบบประเมิน และคู่มือครู มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) คาชี้แจง 2) คาแนะนาการใช้
คู่มือครู 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) สื่อสาหรับชุดกิจกรรม การเรียนรู้ 5) แบบเฉลยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) แบบ
ประเมิน โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2)
ขั้นสร้างความสนใจ 3) ขั้นสารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมิน 7) ขั้นนา
ความรู้ไปใช้ เป็นการประเมินตามสภาพจริงที่ประเมิน ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความเหมาะสมขององค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52 , S.D. = 0.50)
1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 37 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.38/82.70
2. ผลทดลองใช้ ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบวั ฏจักรการสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้ น เรื่อง อาหารกั บการด ารงชี วิ ต
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่ค้นพบมาอภิปรายโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี้
1. ผลการสร้างและหาประสิท ธิภ าพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏ จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
อาหารกับ การดารงชีวิต ส าหรับ นั ก เรียนชั้น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ ผู้ วิจัย สร้างขึ้น มี ป ระสิ ทธิ ภาพ 83.38/82.70 ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้ การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต ได้ดาเนินการตามหลักในการสร้างชุด
กิจกรรมอย่างมีระบบ ผ่านขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมตามกระบวนการของการสร้าง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ หลักการ และทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หนังสือ วารสาร บทความ และข้อมูลความรู้ทางอินเทอร์เน็ต
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ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ แล้วจึงดาเนินการสร้างชุดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง
ๆ ของชุ ดกิจกรรม จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดั บมากที่ สุด มี การทดลองใช้กั บ
นักเรียน จานวน 3 คน แล้ วน าไปทดลองใช้กับนักเรียน จานวน 9 คน และ 40 คน หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
จากนั้นนามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 37 คน พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการและประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นผลลั พ ธ์เป็ น 83.17/82.70, 83.19/82.97, 83.64/82.43, 83.38/82.16, และ
83.54/83.24 ตามลาดับ โดยภาพรวม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับ
การดารงชีวิต มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ เท่ากับ 83.38 และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ เท่ากับ 82.70 นั่นคือ ชุด
กิจกรรมมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.38/82.70 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สอดคล้อง
กับการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545, หน้า 495) ที่กล่าวว่า การกาหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่า
เท่าใดนั้น ควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจา มักตั้งไว้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90
ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะอาจตั้งไว้ต่ากว่านี้ สอดคล้องกับหลักการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วิชัย วงษ์ใหญ่ (2545, หน้า
134 - 137) กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมควรศึกษาเนื้อหาสาระทั้งหมดอย่างละเอียดว่าสิ่งที่เรานามาทาชุด
กิจกรรมนั้น จะมุ่ งเน้นให้ เกิดหลักการของการเรียนรู้อะไรบ้างให้กั บผู้เรียน แล้วมาแบ่ งเป็น หน่ วยการเรียนการสอน
เรียงลาดับขั้นตอนของเนื้อหา สาระสาคัญ ให้ถูกต้องว่าอะไรเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ก่อนอันเป็นพื้นฐานตาม
ขั้นตอนของความรู้และลักษณะธรรมชาติของวิชานั้น แล้วนามากาหนดกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน กาหนดสื่อ
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล แล้วนาไปทดลองใช้ก่อนใช้จริง เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยรุ่งนภา แก้ววัน (2559, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใช้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นาไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารและสมบัติ
ของสาร โดยใช้ แ บบวัฏ จั ก รการเรี ย นรู้ 7 ขั้ น (7E) ส าหรั บ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากั บ
82.63/83.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด สอดคล้องกับดวงพร หมวกสกุล และคณะ (2558, บทคัดย่อ) ได้
พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
วิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 นาไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ชุดกิจกรรมวิท ยาศาสตร์ เรื่อง น้าฟ้าและ
ดวงดาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.29/83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดคือ 80/80
สอดคล้องกับประเด็จ แสนเมืองแก้ว (2556, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สาหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
นาไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยจัดการเรียนรู้
แบบสื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น ใช้ ค วบคู่ กั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากั บ 81.96/82.14 ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับจิราภรณ์ คงหนองลาน (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 23 อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จานวน 25 คน ผลการศึกษา พบว่า สามารถสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น จานวน 5 ชุดกิจกรรม มีป ระสิทธิภ าพเท่ากับ
81.44/82.80 สอดคล้องกับพรพิศ แก้วบ้านเหล่า (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7 ขั้น ร่วมกับ
แผนผังมโนมติ พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนมติ เรื่อง
บรรยากาศ รายวิชา วิท ยาศาสตร์พื้ น ฐาน ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ พั ฒ นาขึ้น มี ป ระสิ ท ธิภ าพเท่ ากับ 88.40/87.31
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สอดคล้องกับมธุละดา วีระพันธ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 นาไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพ 84.18/83.17 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจั กรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบวัฏ จัก รการสืบ เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาหารกับ การดารงชีวิต สาหรับ นั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั ก รการสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้ น เรื่ อ ง อาหารกั บ การด ารงชี วิ ต
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ได้นาหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการเรียนการสอน โดยคานึงถึงความต้องการ ความถนัด
ความสนใจของนักเรียนเป็นสาคัญ ว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในหลายด้าน ทั้งสติปัญญาความสามารถ ความต้องการ
ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และความแตกต่างอื่น ๆ จึงจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ให้นักเรียน
เป็นผู้แสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ครู
จะทาหน้าที่ตั้งคาถาม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความรู้เดิม ทาให้ครูทราบว่า นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้อย่างไร
ครูควรเติมเต็มส่วนใดให้กับนักเรียน และครูสามารถวางแผนจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการนาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน ทาให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น เพื่อ
นาไปสู่การสารวจตรวจสอบในขั้นต่อไป ขั้นที่ 3 ขั้นสารวจและค้นหา ขั้นนี้นักเรียนจะได้วางแผน กาหนดแนวทางเพื่อ
สารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นนี้นักเรียนจะได้
นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนาเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งขั้นนี้จะทาให้นักเรียนได้องค์
ความรู้ใหม่ ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ ขั้นนี้เป็นการนาความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ทาให้เกิดความรู้ที่
กว้างขวางขึ้น ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล ขั้นนี้เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ช่วยให้นักเรียนสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ ขั้นที่ 7 ขั้นนาความรู้ไปใช้ ครูจะจัดเตรียมโอกาสให้นักเรียนนา
ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน จะช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ได้ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น ทาให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นลาดับขั้นตอน เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ได้ปฏิบัติจริง ได้แสดงออกทางความคิด สร้างทักษะกระบวนการกลุ่ม เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน ได้ทากิจกรรมอย่างหลากหลาย มากกว่าการเรียนที่เน้นแต่เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น
การเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นนี้ ทาให้เกิดความเชื่อมโยง
เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับชม ภูมิภาค (ม.ป.ป., หน้า
100) ที่ได้จาแนกแนวคิดและหลักการของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล และทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนแบบเปิ ดโอกาสให้นักเรียน สอดคล้องรุ่งนภา แก้ววัน (2559, บทคัดย่ อ) ได้พั ฒ นาชุ ด
กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อง สารและสมบั ติ ข องสาร โดยใช้ แ บบวั ฏ จั กรการเรี ยนรู้ 7 ขั้ น (7E) ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารและสมบัติของสาร โดยใช้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับดวงพร หมวกสกุล และคณะ (2558, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
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ความรู้ 7 ขั้น สาหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับพรพิศ แก้วบ้านเหล่า (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7 ขั้น ร่วมกับ
แผนผังมโนมติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับสุพันธ์ณี ขุนนุ้ย (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา เคมี ตามแนวทาง 7E ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมีตาม
แนวทาง 7E สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา เคมี ตามแนวทาง 7E สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับจงรักษ์ ปัญญารัตนกุลชัย (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
ฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์มี ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนั ย สาคัญ ทางสถิต ที่ระดับ .01
สอดคล้องกับ Somer (2005, หน้า 30) ได้ใช้รูปแบบการเรียน การสอน 7 ขั้น ในการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง พืช
ชายฝั่งของรัฐหลุยสเซียน่า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 7 และเกรด 8 จานวน
155 คน ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอน 7 ขั้น แตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ Davis (1979) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยการชี้แนะแนวทางในการค้นพบ (Guided Inquiry Discovery Approach) กับการสอนแบบ
ครู บ อกให้ รู้ ต ามต ารา (Expository- Text Approach) ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และทั ศ นคติ ต่ อ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสั มฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น เรื่อง อาหารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากผู้รายงานได้มีการวางแผนจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน โดยยึดหลักการ
สาคัญ คือ นักเรียนมีบทบาทสาคัญในการทากิจกรรมด้วยตนเอง มีการเลือกกิจกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ
นักเรียน ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่น และ
สื่อการสอนมีการนามาปรับปรุงดัดแปลงใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์ที่จะสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้นมีรูปแบบที่สวยงาม มีรูปภาพ และกิจกรรมที่เร้าความสนใจผู้เรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนได้มีการสร้างบรรยากาศ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การเสริมแรงเป็นระยะทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ
หลักการของอารี พันธ์มณี (2540) ซึ่งกล่าวไว้ว่าองค์ประกอบสาคัญในการทาให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอน คือ ผู้สอน
และผู้เรียน ในการสร้างบรรยากาศ ครูจะเป็นผู้ริเริ่มสร้างบรรยากาศ ส่วนผู้เรียนเป็นผู้ตอบสนอง และเติมสีสันให้กับ
บรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ กัน บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นอิสระ ท้าทาย ตื่นเต้น มี
การยอมรับ เป็นประชาธิปไตย มองเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียน เป็นบุคคลสาคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ ผู้สอนให้ความ
อบอุ่นทั้งทางกายและจิตใจ สร้างความรู้สึกไว้วางใจให้กับผู้เรียนได้รับความเข้าใจเป็นมิตรห่วงใย ให้ความดูแล ช่วยเหลือ
จะทาให้ผู้เรียนมีความกล้าอยากเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สอดคล้องกับรุ่งนภา แก้ววัน
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(2559, บทคัดย่อ) ได้พัฒนา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใช้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
(7E) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผล
ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารและสมบัติของสารโดยใช้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับดวงพร หมวกสกุล และคณะ (2558, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวิธีสอนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับประเด็จ แสนเมือง
แก้ว (2557, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า น่ารู้ โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับ จิราภรณ์ คงหนองลาน (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของการใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมีเรื่อง สารละลาย สาหรับนั กเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 25 คน ผลการศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับมธุละดา
วีระพันธ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E หน่วยการเรียนรู้ ระบบ
นิเวศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้จักรการเรียนรู้แบบ 7E หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ระบบนิเวศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การเรียนโดยใช้ ชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้แ บบวัฎ จัก รการสื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น เรื่อง อาหารกั บ
การดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรให้คาแนะนา
นักเรียน ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียนใน
รูปการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน และบทบาทของนักเรียนแต่ละคนในการเรียนรู้
แบบกระบวนการกลุ่ม
2. การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่มีกระบวนการมาก จาเป็นต้องใช้เวลา
ในการสอนค่อนข้างมาก ครูผู้สอนครูควรมีการเตรียมความพร้อม กากับเวลา และกระตุ้นนักเรียนบ่อย ๆ
3. ครูผู้สอนควรจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น
กับความสามารถในกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล เป็นต้น
2. ในการนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ควรปรับให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและจานวนนักเรียน
จะทาให้การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร” เป็นการศึกษาด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรจานวน 3,867 คน กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พบวา เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 54 ดื่มเครื่องดืม่ ประเภทเหล้าสี ร้อยละ 50 สถานที่ที่ท่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้านอาหาร ร้อยละ 32 ดื่มกับเพื่อน ร้อยละ 62 ดื่ม 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 58 ปริมาณการดื่มต่อครั้ง
13-15 แก้ว ร้อยละ 44 ค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละครั้ง 201-300 บาท ร้อยละ 62 ช่วงเวลาที่เริ่มดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ช่วงดึก ร้อยละ 56 การแสดงออกหลังการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุยสนุกมากขึ้น ร้อยละ 36
ด้านการเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบวา ที่พักอยู่ห่างจากแหล่งจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
301-400 เมตร ร้อยละ 58 และเป็นร้านขายของชาทั่วไป ร้อยละ 46
ด้านสาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครั้งแรก พบว่า เกิดจากคลายเครียด ร้อยละ 36 และจากเพื่อน
ชวนร้อยละ 30 ส่วนสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน เกิดจากคลายเครียด ร้อยละ 35.5
คาสาคัญ : พฤติกรรมการดื่ม / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
Abstract
This research aimed to study Alcohol Drinking Behavior of Kamphaeng Phet Rajabhat
University student by the describtive research . The population was 3,867 students in Kamphaeng
Phet Rajabhat University. The sample was 400 students. Research tool was questionnaire. Data
analysis was by frequency and percentage. The research result was as followed:
Alcohol Drinking Behavior : students used to drink alcohol (54 %) as followed : colorful
alcohol (50 %), the place for drinking was in restaurant (32 %), drinking with friends (62%), drink two
and three times a week (58%). 13-15 glasses per drinking times (58%), pay 201-300 bath per time
(62%), study drinking at night (56%), after drinking love talking (36%).
Alcohol Sale Approaching, Accommodation is not too far from sale shop approximates about
301- 400 meters (58%), general shop (46%).
First Cause of Drinking: relaxing (36%), friend’s requirement (30%). At the present time, the
cause for alcohol drinking is for relaxing (35.5%).
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในสังคม ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่แต่
ผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่กลับพบผู้ที่ดื่มมีอายุลดลง มาเป็นกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากจะส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้ดื่มเองแล้ว ยังส่งผลก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทรวมถึงอุบัติเหตุ ที่นามาซึ่งความ
สูญเสีย ความพิการ ทั้งของตนเองและผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆ ที่ต้องได้รับผลอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
องค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ว่าเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์เป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มที่ทาลายสุขภาพ การดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตปีละกว่า 2.5 ล้านคน เฉลี่ยนาทีละ 4.8 คน เฉพาะกลุ่มอายุ 15 – 29 ปี เสียชีวิตปี
ละ 320,000 คน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มอี ัตราการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 3 ของเอเชียรองจากญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ (มติชนออนไลน์, 2555) จากข้อมูลการสารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี พ.ศ. 2557
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ และโครงสร้างข้อมูลสถิติ จานวนประชากรแยกรายอายุของกระทรวงมหาดไทย พบว่า
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 17.7 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 32.3 สาหรับผู้ไม่
เคยดื่มเลยนั้นมีจานวน 29.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.51 และประชากรที่เหลือจานวน 7.2 ล้านคนหรือคิดเป็น
ร้อยละ 13.2 เป็นผู้เคยดื่มแต่เลิ กแล้ว (เป็นผู้เคยดื่มแต่ไม่ได้ดื่มในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) ความชุกของนักดื่มมีความ
แตกต่างกันระหว่างเพศและช่วงอายุอย่างชัดเจนคือ ในกลุ่มผู้ชายประมาณร้อยละ 53 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12
เดือนที่ผ่านมาในขณะที่ผู้หญิงดื่มประมาณร้อยละ 13 กล่าวคือความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเพศชายสูง
กว่าเพศหญิงประมาณ 4 เท่า และเมื่อพิจารณากลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มประชากรที่มีความชุกของนักดื่มสูงที่สุด คือ วัยผู้ใหญ่
(อายุ 25-59 ปี) โดยใน 12 เดือนที่ผ่านมาดื่มร้อยละ 37.9 รองลงมา คือกลุ่มเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) ดื่มร้อยละ 25.2
สาหรับวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้น ไป) ดื่มร้อยละ 17.5 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในรอบทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2547 - 2557 พบว่า ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยสูงอายุและวัยผู้ใหญ่มีแนวโน้มไม่ต่างจากเดิมมากนักหรือลดลง
ด้วยซ้า ในขณะที่สัดส่วนนักดื่มในกลุ่ มเยาวชนเป็นกลุ่มเดียวที่เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 23.9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ
25.2 ในปี พ.ศ. 2557 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.3 และเป็นการเพิ่มที่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยเยาวชนมีแนวโน้มที่
จะดื่มหนักในระดับที่เป็นอันตราย จากการสารวจโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา อายุ 12-22 ปี ในประเทศไทย โดยนักดื่มเยาวชนชายมีการบริโภคสูง
ถึง 118.35 กรัมต่อวัน ที่ดื่ม และ 61.95 กรัมในเยาวชนหญิง ซึ่งล้วนจัดเป็นการดื่มแบบ อันตรายและเป็นการดื่มจนมึน
เมา หรือกล่าวได้ว่าเมื่อเยาวชนไทยดื่มจะดื่มปริมาณมากกว่าผู้ใหญ่
จากสถานการณ์ดังกล่าว ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันจึงควรต้องมีการเฝ้า
ระวังและป้องกันอย่างจริงจัง ซึ่งในประเทศไทยได้ให้ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการดื่มสุราในกลุ่ม
วัยรุ่นเป็น อย่างมาก รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบั ญ ญั ติควบคุ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มี ผลตั้งแต่วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีสาระสาคัญในมาตรา 31 ข้อที่ 4 ห้ามมิให้ใดบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ตาม
มาตราที่ 27 ข้อที่ 5 และห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่อายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามมาตราที่ 29 (ราช
กิจจานุเบกษา, 2551) เพราะจากปัญหาการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ในยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มว่าจะพบในกลุ่ม
เด็กอายุน้อยลงเนื่องจากวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จึงทาให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ และจากข้อมูลชี้ให้เห็นว่า ในสังคมปัจจุบันวัยรุ่น
มีแนวคิดและพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปลี่ยนแปลงไป(ภานุพงศ์ นาคจู, 2555)
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรซึ่ งจั ด อยู่ ในกลุ่ ม วั ย รุ่ น มี โอกาสเสี่ ย งต่ อ การเข้ า ถึ งเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่ง่าย เนื่องจากอยู่รวมกับกลุ่มเพื่อนๆอีกทั้งพักอาศัยท่ามกลางร้านจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งความ
หนาแน่นของร้านจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษามีผลต่อการศึกษา มีผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจในการดื่ม
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ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการวางแผนรณรงค์ลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดืม่ เครื่องดื่มแอลกฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาการเข้าถึงแหล่งซื้อขายแอลกฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาสาเหตุ การดืม่ เครื่องดื่มแอลกฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วิธีดาเนินงานการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง“พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร” มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ กรรมการดื่ม เครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ พ ฤติ ก รรมการเข้า ถึงแหล่ งซื้ อ ข าย
แอลกอฮอล์ และศึกษาสาเหตุ ที่มีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ใช้วิธีการหาขนาดกลุ่มคากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ ( Taro Yamane ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จานวน 400 คน
ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัย เพื่อ
คานวณหาค่าสถิติต่างๆ ไดแก ความถี่(Frequency) และร้อยละ(Percentage)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว
าส่วนใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มประเภทเหล้าสี สถานที่ที่ดื่มเป็นร้านอาหาร และดื่มกับเพื่อน และ
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่ดื่มจะดื่ม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 13-15 แก้ว ต่อครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละครั้งอยู่ในช่วง
201-300 บาท ช่วงเวลาที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นเวลาช่วงดึกการแสดงออกหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คุยสนุกมากขึ้น
ด้านการเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบวา ที่พักอยู่ห่างจากแหล่งจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณ 301-400 เมตรและส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านขายของชาทั่วไป
ด้านสาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครั้งแรก พบว่า เกิดจากความเครียดรองลงมาคือจากเพือ่ นชวน
จากการศึกษายังพบว่าในปัจจุบันสาเหตุการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายเครียด
อภิปรายผล
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
พฤติ กรรมการดื่ม เครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ พบว่า ข้อมู ลพฤติก รรมการดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาแนกตาม
ประเภท สถานที่ บุคคลร่วมดื่ม ความบ่อย ปริมาณการดื่ม ค่าใช้จ่ายในการดื่ม ช่วงเวลา และพฤติกรรมหลังดื่ม โดยทุก
ปัจจัยเหล่านี้จะสอดคล้องกันสถานที่ในการดื่มนั้นมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีราคาแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่ามีการ
ดื่มเหล้าสีที่ร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นที่สามารถดื่มร่วมกันได้หลายคน
และเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการดื่มร่วมกันได้ โดยร้านอาหารจะเปิดในช่วงดึกจึงมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงดึก
เป็ นส่ วนมากหลั งจากดื่ มแล้ วจึ งเกิดอาการมึ นเมาและเพิ่ ม ความสนุ กในการพูด คุยมากขึ้น ดั งทฤษฎีที่ ว่า เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่มีชื่อเรียกกันเล่นๆว่า “น้าเปลี่ยนนิสัย” เพราะเมื่อดื่มเข้าไปแล้วสามารถเปลี่ยนนิสัยผู้ดื่มได้เช่น จากที่เป็น
คนขี้อายก็กลายเป็นคนใจกล้าจากคนเงียบ ๆ กลายเป็นคนพู ดมาก เป็นต้น โทษและความเสียหายจากการบริโภค
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีดังนี้ ทาให้เกิดความประมาท เกิดการขาดสติยั้งคิด สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่น มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น
การบั่นทอนสุขภาพ (อดิศวร์ หลายชูไทย และคณะ, 2544 )
ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายสอดคล้องกับปัจจัย
เหล่านี้คือที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งและมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ทั่วไปสามารถซื้อได้ง่ายจึงเป็นสิ่งยั่วยุเกิดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรนุช ว่องวรรธนกล และคณะ ที่ว่า จุดจาหน่ายที่ใกล้ที่พักมากที่สุด คือ
ร้านขายของชา (ร้อยละ 88.0) รองลงมา คือ ร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 6.3) และร้านอาหาร/คาราโอเกะ (ร้อยละ 1.3)การ
เข้าถึงจุดจาหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ที่ใกล้ที่พักมากที่สุด คือ น้อยกว่า 5 นาที (ร้อยละ 83.0) ใช้เวลามากกว่า 10
นาที (ร้อยละ 4.0) วิธีการเดินทางไปยังจุดจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใกล้ที่พักมากที่สุด คือ เดิน (ร้อยละ 51.0)
จัก รยานยนต์ (ร้อ ยละ 7.0) และจัก รยาน (ร้อ ยละ 2.0) สอดคล้อ งกับ งานวิจั ยของ ชลธิชา โรจนแสง (2555) ที่ ว่ า
พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ดื่มสุราในโอกาสทีไ่ ป
เที่ยวกลางคืนกับเพื่อน เพราะเพื่อนชวน โดยซื้อสุราจากร้านสะดวกซื้อซึ่งเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง ในแต่ละครั้งของการ
ดื่มสุราจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100-200 บาท โดยเงินที่ใช้ในการดื่มสุราเป็นเงินส่วนตัวที่เก็บสะสมไว้และใช้เวลาในการ
ดื่มสุราแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง กิจกรรมที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทาหลังจากดื่มสุราแล้วคือนอนหลับ ส่วนใหญ่บอกว่า
การดื่มสุราไม่มีผลกระทบต่อการเรียน (ร้อยละ 80.2) และในอนาคตก็ยังคงดื่มสุราเป็นบางครั้งบางคราวต่อไป (ร้อยละ
80.2) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 ที่ว่า พฤติกรรมการดื่มสุราของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีมูลเหตุและแรงจูงใจในการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลการวิจัยปรากฏว่าสาเหตุของการดื่มสุราของนักศึกษาเพราะต้องการเข้าสังคมมากเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 คือเพื่อน
ชวนดื่มและอันดับ 3 คือคลายเครียดโดยมีสุราที่ดื่มในครั้งแรกคือเบียร์รองลงมาคือเหล้า ครั้งแรกจะดื่มกับเพื่อน ส่วนเมื่อ
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดื่มครั้งแรกในงานเทศกาลรื่นเริงต่าง ๆ ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะดื่มสุรา 1-2 ครั้ง/เดือน ช่วงเวลาที่
ดื่มคือหลังสอบเสร็จโดยมีการดื่มสุราที่ผับ บาร์ เธค ส่วนใหญ่จะดื่มกับเพื่อน กิจกรรมที่ทาคือการพูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่
รองลงมาคือการฟังเพลง และการร้องเพลง ตามลาดับ ปริมาณการดื่มแต่ละครั้งจะดื่มหนึ่งกลม/ขวด รองลงมาคือ 3-4
แก้ว ส่วนใหญ่จะไม่ดื่มในมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 76.8) และสถานที่ใช้เป็นที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือหอพัก
นักศึกษา (ร้อยละ 9.2) (2) สาหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสุรา จะใช้เงินเก็บของตนเองมากที่สุด รองลงมาคือเงินจากพ่อ แม่
ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายในการดื่ม 100-200 บาท/ครั้ง (ร้อยละ 58.9) และบางส่วนเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า
500 บาท/ครั้ง (ร้อยละ 6.3) (3) ผลกระทบต่อนักศึกษา ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการดื่มเฉลี่ย 3-4 ชั่วโมง/ครั้งขณะดื่มสุรา
พบเห็นการทะเลาะวิวาทเป็นส่วนใหญ่
สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นมีการเรียนที่ค่อนข้างยาก ร่วมถึง
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเยอะ และเป็นช่วงที่ต้องมีการปรับตัวในหลายด้านจึงอาจเกิดเป็นความเครียดส่ งผลให้มีการ
ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการคลายเครียด ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น สามารถเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายจัดการกับ
ความเครียด โดยลดการปล่อยคอร์ติโซลฮอร์โมน และยืดเวลาที่รู้สึกเครียดออกไปอีก ความเครียดยังสามารถเปลี่ยน
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการดื่ม แอลกอฮอล์ด้วย โดยให้ความรู้สึกสบายๆจากการดื่มแอลกอฮอล์ทาให้กระหายอยากดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นได้ด้วย ดังทฤษฎีที่ว่า คุณสมบัติของแอลกอฮอล์สามารถทาให้ผู้ดื่มเกิดความรู้สึกผ่อนคลายลืมความ
ทุกข์ และเกิดความคึกคะนอง ทาให้ในหลายๆ ครั้ง การดื่มเพื่อลดความเครียด จึงเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งของผู้ดื่มและยัง
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการดื่มอย่างต่อเนื่อง (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ป
2560 มีข้อเสนอแนะดังนี้
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
พฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์เฉลีย่ มากถึง 4-5 ครั้งในสัปดาห์นั้น ยอมกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันของ
นักศึกษาแน่นอน และที่สาคัญยังพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้งนักศึกษาพบเห็นการทะเลาะวิวาทด้วย ซึ่งการ
ทะเลาะวิวาทในขณะที่ไมมีสติหรืออยูในอาการที่เมาสุราครองสติไมไดก็จะนามาสูการทาร้ายร่างกายกัน การไมเข้าใจกัน
อันจะนามาสูการแตกความสามัคคีในหมูคณะ คณะผู้วิจัยเห็นว่าพฤติกรรมนี้ เป็นผลระทบต่อนักศึกษา ควรใช้ 61
มาตรการด้านกฎหมายหมายเข้ามาบังคับใช้ เช่น กฎหมายที่ห้ามผู้ทมี่ ีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ์บริโภคเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์ เป็นต้น
จากผลการศึกษามหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาที่ยังมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่ ส่วน
ใหญ่มีการเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ที่ง่าย มีการได้รบั อิทธิพลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และมีสาเหตุ
มาจากความเครียด จากกลุม่ เพื่อนในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการวิจัยในครั้งนีร้ ัฐควรกาหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึง
มาตรการเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ ในการป้องกันและลดพฤติกรรมการเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ของ
นักศึกษา เพื่อปรับเปลีย่ นทัศนคติ และพฤติกรรม และเป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกัน หรือ กิจกรรม ลด ละ เลิกการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นนี้ต่อไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในภาพรวมกว้าง ๆ เพื่อที่จะไดทราบถึงพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ภาพรวมเท่านั้น การวิจัยในครั้งต่อไปน่าที่จะมุ่งเน้นถึงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละชั้นปีเน้น
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงไมว่าจะเป็นตัวนักศึกษาผู้ดมื่ เอง ผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งมาตรการของมหาวิทยาลัยเองว่าได้
เข้มงวดหรือบังคับใช้กฎระเบียบมากน้อยขนาดไหน
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การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุตาบลหนองหลวงอาเภอลานกระบือจังหวัดกาแพงแพชร
Recognition of the welfare of the elderly Nong Luang Kamphaeng Phet Province.
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนีเ้ ป็นการเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ตาบลหนอง
หลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่
อาศัยอยู่ในตาบหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 1,212 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 301 คน
ได้มาจากการคานวณ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสุ่ม ตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ
6 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติค่าที Independent (t-test) และสถิติค่าเอฟ One Way Anova (F-test)
ผลการวิจัย พบว่า
ผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร มี การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสุขภาพอนามัย
รองลงมา คือ ด้านนันทนาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารของผู้ สู งอายุ ใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบื อ จั งหวั ด
กาแพงเพชร พบว่า อายุ การศึกษา และหมู่บ้านต่างกัน มีการรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุต่างกัน
คาสาคัญ : การรับรู้/สิทธิสวัสดิการ/ผู้สูงอายุ/
Abstract
This quantitative research to study and compare the perception of the welfare of the elderly
in Nong Luang Sub-district, Lan Krabue District, Kamphaengphet Province. The study population was
60 years old. The sample of 301 people were calculated using the formula. Ta ro Yamane at 95%
confidence level and multi-stage sampling. The instrument used in the study was the questionnaire
on the perceived benefits of the elderly 6. Percentage, mean, standard deviation (SD), t-test, and
one-way ANOVA (F-test)
The research found that
The elderly in Lan Nong Luang. Khampangphet There is recognition of the elderly welfare
benefits. The overall picture was moderate. When considering each side. It was found that the
highest mean was health, followed by recreation. The lowest mean is life safety and property
security.
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A Comparison of Perceived Welfare Rights of the Elderly in Nong Luang Sub-district, Lan
Krabue District Kamphaengphet Province found that age education and village were different. There
are different perceptions of the welfare of the elderly.
Keywords: Recognition /welfare/ elderly
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการรายงานสถานการณ์การสูงวัยของ
ประชากรไทย ในปี 2558 ประชากรไทยมีจานวน 65.1 ล้านคน (ไม่นับรวมแรงงานข้ามชาติจากประเทศ เพื่อ นบ้านอีก
ประมาณ 3 ล้านคน) ในจานวนนี้ เป็ นประชากรอายุ 60 ปีขึ้ นไป 11 ล้านคน หรือคิ ดเป็น ร้อ ยละ 16 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ประชากรไทยกาลังสูงวัยขึ้นอย่ างเร็วมากจนกลายเป็น สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 คือ มีสั ดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ประชากร สูงอายุกาลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก คือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
ในขณะที่ ประชากรรวม เพิ่ ม ขึ้น ด้วยอัต ราเพี ยงร้อยละ 0.5 เท่ านั้น ตามการคาดประมาณประชากรของสานั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีสั ดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 (บรรลุ ศิริพานิชและคณะ, 2559)
ความก้าวหน้าทางการแพทย์เศรษฐกิจและสังคมทาให้ประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นสิทธิประโยชน์
สาหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญ อย่างมากต่อสังคมผู้สูงอายุ (นราภัทร เพชรมณี ,2558) จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ขึ้นและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ซึ่ง เป็นการให้บุคคลที่มีอายุ
เกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สวัสดิการ
ด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส
อีกทั้งครอบครัว ขาดความตระหนักถึงความสาคัญของผู้สูงอายุ เพราะคิดว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของครอบครัวและสังคม
จึ งให้ ค วามสนใจและความเข้ า ใจต่ อ ผู้ สู งอายุ น้ อ ย ส่ งผลให้ ผู้ สู งอายุ มี ค วาม ต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั งคมจากภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้สูงอายุเองมากขึ้น (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ ,2557) ทั้งนี้
เนื่องจากความจาเป็นทางเศรษฐกิจ ที่ทาให้สมาชิกในวัยแรงงานอพยพเข้าไปทางานในเมือง ผู้สูงอายุจึงไม่ได้รับการดูแล
สุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่เหมาะสม นอกจากนั้นผู้สูงอายุยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และการอยู่
ร่วมกับบุคคล (วันชัย ชูประดิษฐ,2555)
ผู้สูงอายุในตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร มีทั้งหมด 1,212 คน ซึ่งผู้สูงอายุต้อง
ได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆ ตามที่รัฐบาลได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ผู้สู งอายุ พ.ศ. 2546 จากการสังเกต ผู้สูงอายุ
ในตาบลหนองหลวงยังพบปัญหาในหลายประการ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาความไม่สนใจของคนในครอบครัว
นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังขาดความรู้ความเข้าใจในสวัสดิการทางสังคมที่ตนควรจะได้รับ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาว่าการรับรู้สิทธิสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ว่ามี
การรับรู้สิทธิสวัสดิการทางสังคมมากน้อยเพียงใด เพื่อนาไปสู่การวางแผนและพัฒนาการเข้าถึงบริการ การมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่เสียสิทธิที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับกันอย่างเท่าเทียม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารของผู้ สู งอายุ ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบื อ จั งหวั ด
กาแพงเพชร
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการรับรู้สิทธิประโยชน์ในด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้านที่
อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส ของผู้สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชรทั้งหมด 14 หมู่บ้าน จานวน 1,212 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ
จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 301 คน ได้มาจากการคานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)
3. ตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ หมู่บ้าน
ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ ในตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาการรับรูส้ ิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
คณะผู้วิจัย มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
- หมู่บ้าน
- เพศ
- อายุ
- รายได้
- การศึกษา
- พักอาศัย

การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ
- สุขภาพอนามัย
- การศึกษา
- นันทนาการ
- ที่อยูอ่ าศัย
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบื อ
จังหวัดกาแพงเพชร โดยคณะผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัย โดยรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุ ในตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
จาก 14 หมู่บ้าน จานวน 1,212 คน (สานักงานปลัด ฝ่ายสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง, 2560)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 301 คน ได้มาจากการคานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมี
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีปัญหาด้านการฟัง และการพูด อาศัยในเขต
พื้นทีต่ าบลหนองหลวง ไม่น้อยกว่า 1 ปี และเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ผู้พิการติดเตียง พระภิกษุ และสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เทียบสัดส่วนจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หมู่บ้าน
จานวนประชากร (คน)
หนองปากดง
106
ลามะโกรก
81
หนองมะเกาะ
84
บึงมาลย์
105
หนองหลวง
200
ใหม่สามัคคี
75
หนองไม้แดง
64
ประดาเจ็ดรัง
90
ทรายทอง
84
วังสระทอง
63
บึงม่วง
73
สุรเดชสามัคคี
69
ปรือกระเทียม
45
หนองเดื่อ
73
รวม
1,212

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
26
20
21
26
49
19
16
22
21
16
18
17
12
18
301

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ
ใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ หมู่บ้าน อาชีพ
ส่วนที่ 2 การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
แบ่งเป็นคาถาม 6 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพอนามัย จานวน 5 ข้อ 2) ด้านการศึกษา จานวน 5 ข้อ 3) ด้านนันทนาการ
จานวน 5 ข้อ 4) ด้านที่อยู่อาศัย จานวน 5 ข้อ 5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จานวน 5 ข้อ และ 6) ด้าน
การแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส จานวน 5 ข้อ โดยมีเกณฑ์การแปลผลคะแนน ดังนี้

571

คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.50 – 5.00
การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49
การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49
การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยมาก
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตาราหรือผลการวิจัยต่างๆ เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
3. สร้างแบบสอบถามจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (content validity) จานวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล รองศาสตราจารย์อุมา
พร ฉั ต รวิโรจน์ และอาจารย์ พิ ม ลพรรณ ดี เมฆ อาจารย์ โปรแกรมวิ ชาสาธาณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
4. นาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
5. คานวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach's
alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.94
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้วยตนเองโดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการรับรู้สิทธิ
สวัสดิการของผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทาได้โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2. การรับ รู้ สิท ธิส วัส ดิ ก ารของผู้สู งอายุ ใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบื อ จั งหวัด ก าแพงเพชร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันใช้สถิติค่าที Independent (t-test) ส่วน
การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุที่มี อายุ การศึกษา รายได้ และหมู่บ้านที่อาศัยต่างกัน ใช้สถิติค่าเอฟ One Way
Anova (F-test)
การพิทักษ์สิทธิกลุม่ ตัวอย่าง
คณะผู้วิจัยได้มีการพิทักษ์สิทธิกลุม่ ตัวอย่างโดยชี้แจงรายละเอียดครอบคลุมข้อมูลต่อไปนี้ วัตถุประสงค์และ
ประโยชน์จากการวิจัย ไม่มีการระบุชื่อของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม การเก็บรักษาความลับ การนาเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวม สิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย หรือสิทธิในการออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา
โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้แบบสอบถามและข้อมูลทั้งหมดจะถุกทางายภายใน 1 ปี ภายหลังจากที่ผลการวิจัย
เผยแพร่แล้ว

572

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อ ยละข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ สู งอายุ ในต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบื อ จั งหวั ด
กาแพงเพชร (n= 301)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. หมู่บ้าน
หนองปากดง
26
8.60
ลามะเกาะ
21
7.00
ลามะโกรก
20
6.60
บึงมาลย์
26
8.60
หนองหลวง
49
16.30
ใหม่สามัคคี
19
6.30
หนองไม้แดง
16
5.30
ประดาเจ็ดรัง
22
7.30
ทรายทอง
21
7.00
วังสระทอง
16
5.30
บึงม่วง
18
6.00
สุรเดชสามัคคี
17
5.60
ปรือกระเทียม
12
4.00
หนองเดื่อ
18
6.00
2. เพศ
ชาย
97
32.20
หญิง
204
67.80
3. อายุ
60-69 ปี
173
57.50
70-79 ปี
86
28.57
80-89 ปี
42
13.95
4. รายได้/เดือน
500-2,000 บาท
224
74.42
2,000-3,500 บาท
32
10.63
3,500-5,000 บาท
21
6.98
5,000 บาทขึ้นไป
24
7.97
5. การศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
64
21.26
ประถมศึกษา
181
60.13
มัธยมศึกษาตอนต้น
56
18.60
6. อาศัยอยู่กับ
อยู่คนเดียว
30
9.97
คู่สมรส
122
40.53
บุตรหลาน
134
44.52
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ญาติ

15
4.98
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
หมู่บ้านหนองหลวง คิดเป็นร้อยละ 16.30 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.80 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
32.20 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 70-79 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.57
มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 500-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.42 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 2,0003,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 ส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.13 รองลงมาคือ ไม่ได้เรียน
หนังสือ คิดเป็นร้อยละ 21.26 อาศัยอยู่กับบุตรหลานเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 44.52 รองลงมาคือ อาศัยอยู่กับคู่
สมรส คิดเป็นร้อยละ 40.53
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผูส้ ูงอายุตาบลหนองหลวง อาเภอลาน
กระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
สิทธิสวัสดิการ
S.D
ระดับการรับรู้
̅
𝒙
ด้านสุขภาพอนามัย
ปานกลาง
3.38
0.58
ด้านการศึกษา
ปานกลาง
3.06
0.66
ด้านนันทนาการ
ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการแก้ปญ
ั หาความยากจนและด้อยโอกาส
รวม

ปานกลาง
ปานกลาง

3.22
3.07
2.92

0.66
0.66
0.67

3.21

0.76

ปานกลาง
ปานกลาง

3.15

0.49

ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุในตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านสุขภาพอนามัย (𝑥̅ = 3.38) รองลงมา คือ ด้านนันทนาการ (𝑥̅ = 3.22) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (𝑥̅ = 2.92)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ระหว่างตัวแปร เพศ
t
df
̅
𝒙
N
S.D.
สิทธิสวัสดิการ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ด้านสุขภาพอนามัย
97 204 3.30 3.42 0.60 0.56 1.70 178.16

p-value
0.07

ด้านการศึกษา

97

204

3.04

3.07

0.66

0.66

0.31

188.10

0.08

ด้านนันทนาการ

97

204

3.24

3.21

0.69

0.65

0.24

180.29

0.81

ด้านที่อยู่อาศัย

97

204

3.05

3.07

0.67

0.65

0.33

183.87

0.08

ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

97

204

3.01

2.88

0.60

0.70

1.61

219.33

0.08
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ด้านการแก้ปญ
ั หาความ
ยากจนและด้อยโอกาส

97

204

3.28

3.17

0.71

0.78

1.19

207.05

0.09

จากตารางที่ 4 พบว่า เพศต่างกัน มี การรับ รู้ ในด้ านสุขภาพอนามั ย ด้านการศึ กษา ด้านที่อ ยู่อาศัย ด้ าน
นันทนาการ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการแก้ปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ทีม่ ี อายุ การศึกษา รายได้ และหมู่บ้านที่
อาศัย ต่างกัน
สิทธิสวัสดิการ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
p-value
แปรปรวน
ผลรวมทุกด้านของตัวแปรอายุ
ระหว่างกลุม่
2.74
2
1.37
6.00
0.00*
ภายในกลุ่ม
68.07
298
0.23
รวม
70.81
300
ผลรวมทุกด้านของตัวแปร
ระหว่างกลุม่
10.46
2
5.23 25.82 0.00*
การศึกษา
ภายในกลุ่ม
60.35
298
0.20
รวม
70.81
300
ผลรวมทุกด้านของตัวแปร
ระหว่างกลุม่
0.65
3
0.22
0.92
0.43
รายได้
ภายในกลุ่ม
70.16
297
0.24
รวม
70.81
300
ผลรวมทุกด้านของตัวแปร
ระหว่างกลุม่
35.75
13
2.75 22.51 0.00*
หมู่บ้านที่อาศัย
ภายในกลุ่ม
35.06
287
0.12
รวม
70.81
300
* p-value < 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า การเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผูส้ ูงอายุในตาบลหนองหลวง อาเภอลาน
กระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ที่มีอายุ การศึกษา และหมู่บ้านต่างกัน มีการรับรู้สิทธิสวัสดิการผูส้ ูงอายุต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร อภิปรายผลได้
ดังนี้
1. จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าผลการศึกษาการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ด้านการรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพอนามัย 2) ด้าน
การศึกษา 3) ด้านนันทนาการ 4) ด้านที่อยู่อาศัย 5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 6) ด้านการแก้ปัญหา
ความยากจนและด้อยโอกาส พบว่า การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านแล้ว พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสุขภาพอนามัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
และหมู่บ้านต่างๆในตาบลหนองหลวง มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพและคาแนะนาเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการป้อ งกัน โรคภัย ไข้เจ็บ รวมทั้งมีบ ริการตรวจสุขภาพภายในหมู่บ้ านโดยบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ ในการเลือก (Selection) การเลือก คือ กระบวนการอันดับแรกของการ
รับรู้ เป็นที่เข้าใจกันดีแล้วว่า มนุษย์ไม่สามารถรับรูส้ ิ่งเร้าทุกอย่างรอบตัวได้ในเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับภาพ การได้ยิน
เสียง การรับกลิ่น การรับรส หรือ การรับความรู้สึกร้อนเย็น และเจ็บปวด มนุษย์จาต้องเลือกแปลความหมายเฉพาะสิ่ง
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เร้าที่ตนสนใจหรือใส่ใจ (Attention) จะรับรู้เท่านั้น ซึ่งความสนใจนี้เกิดจากอิทธิพลภายในตัวผู้รับรู้เอง อาทิ ความรู้ตัว
ความมี ส ติ ความคาดหวั ง และประสบการณ์ อื่ น ๆ อี ก มาก หรือ เป็ น ผลจากความน่ า สนใจของสิ่ งเร้ า นั้ น เองก็ ไ ด้
องค์ประกอบที่ทาให้สิ่งเร้าดึงดูดความสนใจได้แตกต่างกัน
2. การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบื อ
จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ตัวแปรเพศที่ต่างกัน และที่มีรายได้ต่างกัน มีการรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ ไม่แตกต่างกัน
ในทุกๆด้าน และที่มีอายุ การศึกษา และหมู่บ้านต่างกัน มีการรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุต่างกัน ในทุกๆด้าน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การศึกษา และการรับรู้ข่าวสารจากผู้นาในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีความ
แตกต่างกัน รวมถึงอายุที่มากขึ้นทาให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร เช่น เมื่ออายุมากขึ้นสมถรรภาพในการรับสัมผัสจะลด
น้อยลงไปด้วย เช่น หู ความสามารถในการฟังจะลดลง เมื่อร่างกายเกิดความเมื่อยล้าจะทาให้การรับรู้ผิดพลาดได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ของ วอชิงตัน และคาล์ก ในแต่ละบุคคลต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆ มากน้อยไม่
เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมในแต่ละสถานการณ์ซึ่งปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ความเข้าใจที่สาคัญ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลเป็น ปัจจัยภายใน ได้แก่ คุณสมบัติที่อยู่ภายในตัวของผู้รับ เช่น เพศ อาชีพ อายุ ระดับ
การศึกษา ความต้องการ คุณค่า ความสนใจ ประสบการณ์เดิม และปัจจัยภายนอก ได้แก่ คาแนะนา คาสั่งสอน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
การศึกษา ด้านทนาการ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการแก้ไขปัญ หาความยากจนและด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
สวัสดิการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาปัญหาในการสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ
2.2 ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร วิธีดาเนินการวิจัยโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุ
ในต าบลท่ าขุ น ราม อ าเภอเมื อง จั งหวั ด กาแพงเพชร จ านวน 120 คน ซึ่ งสุ่ ม จากผู้สู งอายุ ที่ เข้ าร่ว มกิ จกรรมอย่า ง
สม่าเสมอ รวบรวมข้อมูลโดยการที่คณะผู้วิจัยนัดผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมแบบบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพ โดยใช้
เครื่องมือต่างๆ และบันทึกข้อมูล 1. ภาวะสุขภาพ 2. เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัย คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลภาวะสุขภาพความดันโลหิตของผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปกติค่อนข้างสูง ร้อยละ 33.33 ดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในภาวะน้าหนักเกินปกติ ร้อยละ
29.17 และผู้สูงอายุส่วนใหญ่เริ่มอ้วน ร้อยละ 43.33 ด้านคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุตาบลท่าขุนราม มีคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย พบว่า ผู้สูงอายุตาบลท่าขุนรามมีคุณภาพชีวิต
ในด้านสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ และด้านสัมพันธ์ภาพทาง
สังคม ตามลาดับ
คาสาคัญ: ภาวะสุขภาพ / ผู้สูงอายุ / ท่าขุนราม
Abstract
This research is survey research aims to study the health status of the elderly in Tha Khun Ram
Sub-district, Muang Kamphaeng Phet. Research Methodology is the elderly sample in Tha Khun Ram
Sub-district, Muang Kamphaeng Phet 120 person. From the elderly that enter activity always. Data
collect by other instrument including questionnaire and interview 1.Health Status 2. Quality of Life.
Analyzed by statistics of research including percentage , average and standard deviation. The result of
research is the health status of blood pressure in the elderly was high 33.33% Body mass index of
the elderly is in excess of normal 29.17% and most older people start to get fat 43.33%. The quality
of life of the elderly in Tha Khun Ram a better quality of life when considering each aspect the
descending order was found the elderly in Tha Khun Ram have good quality of life in the
environmental the second is the physical health, psychological and social relationships, respectively.
Keywords: Health Status / Elderly / Tha Khun Ram
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย จากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประชากรไทยเพิ่มช้าลงอย่างมาก เมื่อ
50 ปีก่อน ประชากรไทยเคยเพิ่มด้วยอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 3 ต่อปี แต่ปัจจุบัน อัตราเพิ่มประชากรได้ลดต่าลงเหลือเพียง
ร้อยละ0.5 ต่อปีเท่านั้น ประชากรไทยมีจานวน 26 ล้านคนในปี 2503 และได้เพิ่มจนมีจานวนครบ 60 ล้านคนในปี 2539
นับจากปีนั้นถึงปี 2559 เป็นเวลานานถึง 20 ปี แต่ประชากรไทยเพิ่มขึ้นอีกไม่ถึง 6 ล้านคน เป็น 65.9 ล้านคน ในขณะที่
ประชากรรวมของประเทศไทยได้เพิ่มช้าลงอย่างมาก ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มด้วยอัตราที่เร่งเร็วขึ้น ในปี 2503 ประเทศ
ไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพียง 1 ล้านคน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 ของประชากร 26 ล้านคนเท่านั้น จนถึงปี
2548 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นปีแรกเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ของประชากร
63 ล้านคน หรือเท่ากับมีผู้สูงอายุเป็นจานวนมากกว่า 6 ล้านคน และในปี 2559 จานวนประชากรไทย 65.9 ล้านคน มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2559 : หน้า 24) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรนั้น เกิดจากสัดส่วนของประชากรในวัยต่าง ๆ
เมื่อจาแนกประชากรออกเป็นกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน (อายุ 15-59
ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ 13.2 ในปีพ.ศ. 2553
เป็นร้อยละ 32.1 ในปี พ.ศ. 2583 (การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2583 สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) และที่น่าสังเกต คือ ในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นปีที่คาดว่าสัดส่วน
ของประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่ วนของประชากรวัยสูงอายุ อันเป็น ผลจากความก้าวหน้ าทางการแพทย์และ
สาธารณสุข จึงทาให้มียารักษาโรคที่ทันสมัย รวมทั้งการกระจายบริการด้านสาธารณสุข และจากนโยบายการวางแผน
ครอบครัว ที่ส่งผลให้อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรลดลง จึงทาให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืน
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกาย ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานของร่างกายเสื่อม
ถอยไปด้วย การทาหน้าที่ของร่างกายลดลง ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลงพร้อมๆกับมีการสร้างภูมิคุ้มกันทาลาย
ตัวเองมากขึ้น ทาให้ร่างกายต่อสู้เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ไม่ดีเท่าที่ควร เป็นผลทาให้เกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายและ
พบการแทรกซ้อ นจากโรคภั ยไข้เจ็บ ได้ สู ง (ปิ ยนุ ช แก้วเรือ ง และ อัน ฟามร์ ศิริโต, 2550) โรคผู้ สูงอายุ ส่วนใหญ่ จึ ง
ประกอบด้วยโรคหลายโรค มีทั้งโรคเรื้อรังและโรครักษาไม่ได้ผล เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือด
หัวใจ สมองเสื่อม ปวดตามข้อ ปวดตามกระดูก (สานักงานส่งเสริมสุขภาพ, 2547) โรคดังกล่าวสามารถนาไปสู่ภาวะ
ทุพพลภาพและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งเป็นภาวะที่บั่นทอนสุขภาพ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ , 2553:
25) จากสถิติการเก็บข้อมูลภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในตาบลท่าขุนราม พบว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคอันดับต้น ๆ
คือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน กล้ามเนื้อเคล็ด/ปวดกล้ามเนื้อ จากข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลน้าโท้ง/บ้านใหม่ ปี2560 โรคที่พบบ่อยเหล่านี้ล้วนมีปัจจัยการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุเอง ทาให้
ผู้สูงอายุขาดความกระฉับกระเฉง ความสามารถในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุลดลง รู้สึกสมรรถภาพในการ
ดาเนินชีวิตลดลง มีความทุกข์ทรมานและคุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุก็คือ การช่วยเหลือให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตนเองได้ตาม
อัตภาพ ไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นและดารงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นั่นเอง
จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยเห็นความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสภาวะร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ เป็นแนวทางสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดีชะลอความชราหรือฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยให้มีความ
มั่นคง เพราะถ้าผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้มีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จะช่วย
ชลอความเสื่อมถอยของร่างกาย ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงทาการศึกษา ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในตาบล ท่าขุนราม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ตรงกับปัญหา
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และความต้องการของผู้สูงอายุ ให้มีภาวะสุขภาพที่ดี ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพ
และไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับชุมชนอื่นในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ
ภาวะที่มีสุขภาพดีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น สมาชิ ก ชมรมผู้ สู ง อายุ ใ นต าบลท่ า ขุ น ราม อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชร ทั้งหมด 120 คน
ตัวแปรต้น
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ โรคประจาตัว
ตัวแปรตาม
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย

เพศ อายุ อาชีพ รายได้
โรคประจาตัว

ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
- ค่าดัชนีมวลกาย
- ความดันโลหิต
- ปริมาณไขมันในร่างกาย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีรายละเอียดระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดย
กาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
- เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
- ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ ป รั บ มาจาก การศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ โรคประจาตัว
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพ ได้แก่ ส่วนสูง(Height) น้าหนักตัว(Body Weight) ความดัน
โลหิ ต (Blood Pressure) ค่ า ดั ช นี ม วลกาย(Body Mass Index: BMI) และปริ ม าณไขมั น ในร่ า งกาย (Body Fat
Percentage)
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ส่วนที่ 3 เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
การให้ คะแนนแบบวัดคุ ณ ภาพชีวิต 26 ข้อคาถามที่ มีความหมายทางบวก 23 ข้อ และข้อคาถามที่ มี
ความหมายทางลบ 3 ข้อ คือข้อ 2 9 11 แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบ
กลุ่มที่ 1 ข้อความทางลบ 3 ข้อ แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ตอบ ไม่เลย
ให้ 5 คะแนน
ตอบ เล็กน้อย
ให้ 4 คะแนน
ตอบ ปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
ตอบ มาก
ให้ 2 คะแนน
ตอบ มากที่สุด
ให้ 1 คะแนน
กลุ่มที่ 2 ข้อความทางบวก 23 ข้อ แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ตอบ ไม่เลย
ให้ 1 คะแนน
ตอบ เล็กน้อย
ให้ 2 คะแนน
ตอบ ปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
ตอบ มาก
ให้ 4 คะแนน
ตอบ มากที่สุด
ให้ 5 คะแนน
โดยการวัดประเมินแบบสอบถาม มีมาตรวัดประเมินค่าแบบ Likert Scalling โดยกาหนดค่ามาตรวัด
ประเมินค่า (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99-100) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มากที่สุด
หมายถึง รู้สึกพอใจมาก รู้สึกดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มาก หมายถึง รู้สึกพอใจ หรือรู้สึกดี
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.51 ปานกลาง
หมายถึง รู้สึกพอใจระดับกลางๆ
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 เล็กน้อย
หมายถึง รู้สึกไม่พอใจ หรือรู้สึกแย่
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ไม่เลย หมายถึง รู้สึกไม่พอใจมาก หรือรู้สึกแย่มาก
การแปลผล
คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนนตั้งแต่ 26 – 130 คะแนน โดยเมื่อผู้ตอบรวมคะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร
สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติทกี่ าหนดขององค์การอนามัยโลกดังนี้
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตทีไ่ ม่ดี
คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลางๆ
คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิตแยกออกเป็นองค์ประกอบต่างๆได้ ดังนี้
องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตทีไ่ ม่ดี
คุณภาพชีวิตกลางๆ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
ด้านสุขภาพกาย
7 – 16
17 – 26
27 - 35
(ข้อ 2,3,4,10,11,12,24)
ด้านจิตใจ
6 – 14
15 – 22
23 – 30
(ข้อ 5,6,7,8,9,23)
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
3-7
8 – 11
12 - 15
(ข้อ 13,14,25)
ด้านสิ่งแวดล้อม
8 - 17
19 – 29
30 - 40
(ข้อ15,16,17,18,19,20,21,22)
คุณภาพชีวิตโดยรวม
26 – 60
61 – 95
96 – 130
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ส่ ว นข้ อ 1 และข้ อ 26 เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ อ ยู่ ในหมวดคุ ณ ภาพชี วิ ต และสุ ข ภาพโดยรวม จะไม่ ร วมอยู่ ใ น
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนี้
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่
2.1 เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย(Body Composition)
วิธีการใช้
1) เปิดเครื่องให้พร้อมใช้งาน
2) ใส่ข้อมูลที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง
3) ให้ผู้ทดสอบขึ้นไปยืนบนเครื่องเพื่อชั่งน้าหนัก
4) รอประมาณ 10-15 วินาที เครื่องจะประมวลผลที่ได้ แล้วบันทึกข้อมูล
2.2 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
วิธีการใช้
1) เตรียมร่างกายให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ก่อนทาการวัด
2) วัดความดันโลหิตที่แขนซ้ายของผู้ทดสอบ ซึ่งอยู่ใกล้หัวใจ โดยให้จุดที่รับสัญญาณอยู่ในระดับ
หัวใจ
3) สวมปลอกแขนที่บริเวณต้นแขน ให้จุดที่รับสัญญาณอยู่ตรงกลางท้องแขนด้านใน เหนือข้อ
พับประมาณ 2-3 ซม.
4) ติดเทปที่ปลอกแขนให้พอดีกับขนาดแขน ไม่แน่น หรือหลวมจนเกินไป
5) หงายต้นแขนขึ้น แล้ววางแขนบนโต๊ะให้รู้สึกสบาย โดยปลอกแขนจะอยู่ในระดับเดียวกับ
หัวใจ
2.3 เครื่องวัดส่วนสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการที่คณะผู้วิจัยนัดผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมแบบบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพ โดยใช้เครื่องมือ
ต่างๆ และบันทึกข้อมูล
1. ภาวะสุขภาพ ได้แก่
1.1 ส่วนสูง(Height) มีหน่วยเป็น เซนติเมตร
1.2 น้าหนักตัว(Body Weight) มีหน่วยเป็น กิโลกรัม
1.3 ความดันโลหิต(Blood Pressure) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท
1.4 ค่าดัชนีมวลกาย(Body Mass Index: BMI) มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเมตร
1.5 ปริมาณไขมันในร่างกาย(Body Fat Percentage) มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์
2. เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต
2.1 คณะผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์
2.2 คณะผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้งก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และโรคประจาตัว นาข้อมูลมาจาแนกตามกลุ่ม แล้ว
หาค่าจานวนร้อยละ
2. ข้ อ มู ล ภาวะสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ ส่ ว นสู ง (Height) น้ าหนั ก ตั ว (Body Weight) ความดั น โลหิ ต (Blood
Pressure) ค่าดัชนีมวลกาย(Body Mass Index: BMI) และปริมาณไขมันในร่างกาย(Body Fat Percentage) นา
ข้อมูลมาจาแนกตามเกณฑ์ แล้วหาค่าจานวนร้อยละ
3. ข้อมูลคุณภาพชีวิต นาข้อมูลมาโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
ในการเสนอผลการวิจัย คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.17 และเพศชาย ร้อยละ 20.83 ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง
60 – 69 ปี ร้อยละ 60.84 ต่าสุดคือช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5.83 ส่วนใหญ่ ไม่ ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 55.83
ต่าสุดคืออาชีพค้าขาย ร้อยละ 7.5 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 1,000 ร้อยละ 51.67 ต่าสุดคือรายได้มากกว่า 5,000 ร้อย
ละ 14.17 ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 50 และต่าสุดคือโรคเกี่ยวกับกระดูก ร้อยละ 5
2. ข้อมูลภาวะสุขภาพ
พบว่า ความดันโลหิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติค่อนข้างร้อยละ 33.33 ต่าสุดคืออยู่ในระดับสูง
ปานกลาง ร้อยละ 5.83 ดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในภาวะน้าหนักเกินปกติ ร้อยละ 29.17 ต่าสุดคืออ้วน
ระดับ 2 (อ้วนมาก) ร้อยละ 10 และผู้สูงอายุส่วนใหญ่เริ่มอ้วน ร้อยละ 43.33 ต่าสุดคือไขมันน้อย ร้อยละ 12.5
3. ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต
พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุตาบลท่าขุนราม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงลาดับคะแนนจากมากไปน้อย พบว่า ผู้สูงอายุตาบลท่าขุนรามมีคุณภาพชีวิตในด้านสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ และด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ภาวะสุขภาพ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย เรื่องภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในตาบลท่าขุนราม อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร สามารถนามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้ภาวะความดันโลหิตเป็นตัวชี้วัดผลพบว่า ความดันโลหิตของผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ อ ยู่ในระดั บ ปกติ ค่อ นข้ างสูง เนื่ อ งมาจากผู้ สูงอายุมี โรคเรื้ อรังคื อ เป็ น โรคความดั น โลหิ ต สูง ซึ่ งมีส าเหตุ ม าจาก
พันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาหรือมารดาที่มียีนที่มีโรคความดันโลหิตสูง หรือการรับประทานอาหารที่มี
โซเดียมมากเกินไป ใช้ผงปรุงรสในการปรุงอาหาร ซึ่งเป็นความเคยชินมาเป็นเวลานาน โดยหากไม่เติมผงปรุงรสใส่ใน
อาหารก็จะขาดรสชาติ อาหารไม่อร่อย ไม่น่ากิน หรือเกิดจากความเครียดซึ่งมีผลต่อการเพิ่มความดัน การมีน้าหนักมาก
เกินไป การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
The National
Reasearch Council ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบว่า ระดับความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างยิ่งกั บการ
รับประทานอาหารรสเค็ม การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ก่อให้เกิดภาวะเส้นโลหิตตีบตันมีผลต่อภาวะความดันโลหิต
สูงด้วยเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การมีระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเป็นความผิดปกติใน
ระยะเริ่มแรกก่อนจะนาไปสู่การเป็นโรคความดันโลหิตสูง และสอดคล้องกับงานของผ่องพรรณ อรุณแสง (2551) ที่ระบุ
ว่าผู้ที่เป็นมักไม่ควบคุมอาหาร ไม่ออกกาลังกายและดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งคนอ้วนมักจะมีการคั่งของโซเดียมในร่างกายมาก
การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมจะเข้าไปกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนแนทรียูเรติค ซึ่งมีผลทาให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ส่วน
คาเฟอีนและแอลกอฮอล์จะกระตุ้นให้การเต้นของหัวใจเร็วและแรง ส่งผลให้ความดันเลือดสูงขึ้นตามมา
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้ดัชนีมวลกายเป็นตัวชี้วัดผลพบว่า ดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่
ในภาวะน้าหนักเกินปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวได้ช้า และมีโรคประจาตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนไหวออกกาลังกาย และพฤติกรรมการบริโภคอาหารคือผู้สูงอายุไม่ได้ทาอาหารรับประทานเอง บุตรหลานเป็น
ผู้ดูแล แต่ต้องทางานนอกบ้าน อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานด่วน หรืออาหารปรุงสาเร็จ ชอบรับประทานอาหารที่
ให้พลังงานสูง เช่น อาหารจาพวกแป้ง อาหารที่มีรสหวานจัด อาหารที่มีไขมันสูง อาหารทอด ทาให้ได้รับพลังงานเกินกว่า
ที่ร่างกายต้องการทาให้น้าหนักเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นโรคอ้วน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ สรวงสุดา เจริญวงศ์ (2544) พบว่า
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ลักษณะการอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ อธิบายได้ว่าจากการที่มีสมาชิกในครอบครัวจานวนมากอาจมีผล
ต่อผู้ดูแลในการจัดเตรียมอาหาร ซึ่งต้องคานึงถึงความต้องการของสมาชิกในครอบครัวแต่ละวัย เนื่องจากวัยเด็ก วัย
ผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุจะมีรูปแบบการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความถี่ ลักษณะและปริมาณอาหาร จึง
ทาให้ผู้ดูแลไม่สามารถจัดอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้ปริมาณไขมันในร่างกายเป็นตัวชี้วัดผลพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เริ่มอ้วน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอวัยวะต่างๆในร่างกายทางานลดลง การลดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้สูงอายุร่วมกับ
ระบบการเผาผลาญที่ลดลง ทาให้ความต้องการด้านพลังงานในผู้สูงอายุลดลงและส่งผลโดยตรงกับความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อทาให้ลดมวลกล้ามเนื้อ (sarcopenia) เพิ่มการสะสมไขมันและอาจเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิต
สูง และผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวจะเกิดความต้องการพลังงานของกล้ามเนื้อลดลง 15% เป็นผลให้ความ
ต้องการพลังงานจากสารอาหารลดลงแต่เมื่อได้รับสารอาหารที่มากกว่าที่ร่างกายใช้ผลที่เกิดขึ้นคือการเพิ่มปริมาณไขมัน
ในร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวง
สาธารณสุข ที่พบว่า ร้อยละของภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความชุกเท่ากับ 24.47 (รายงาน
ผลการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ. 2547 หน้า 15) ความดันโลหิตมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิ ด
กับน้าหนักเกิน/อ้วน และจากการศึกษาการควบคุมความดันโลหิตสูง พบว่า ร้อยละ 50 ของผู้มีน้าหนักเกิน/อ้วนจะมี
ภาวะความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 20-30 (นายแพทย์ชาตรี บานชื่น. 2549, หน้า 22)
ระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพกาย คุณ ภาพชีวิตด้านสุข ภาพกายของผู้สู งอายุอยู่ใ นระดับมาก จากการศึกษาอภิป รายได้ ว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญ และใส่ใจในการดูแลสุขภาพกาย ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของสุพร คูห า (2552) ที่
สะท้อนว่าควรให้ความสาคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์และคณะ (2548) ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยผลการดาเนินการพบว่า ผู้สูงอายุมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดีของผู้สูงอายุควรเน้นการจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย เช่นการเดิน/วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ การจัดสถานที่ของโรงเรียนตลอดจนอุปกรณ์สาหรับการออกกาลังกาย การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งจะเน้นถึงการป้องกันทั้งในเชิงรุกและรับกับโรคภัยที่เกิดกับผู้สูงอายุ รวมถึงอันตรายจากการสูบ
บุหรี่ และการดื่มของมึนเมา นอกจากนี้ยังต้องเน้นถึงการเลือกบริโภคอย่างชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดจนการติดต่อ
กับหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ หรือหน่วยงานสาธารณสุขให้เข้ามาดูแลเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้สูงอายุ
ด้านจิตใจ คุณ ภาพชีวิตด้ านจิ ตใจของผู้สู งอายุ อยู่ ในระดับ มาก ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะผู้ สูงอายุในกลุ่ม ชมรม
ผู้สูงอายุท่าขุนราม สอดคล้องกับด้านร่างกายที่ดีที่ส่งผลต่อด้านจิตใจ เช่น ร่ายกายดีทาให้พักผ่อนได้มากเกิดความสดชื่น
ในการดาเนินชีวิตในแต่ละวันที่มีคุณค่าและมีความสุขจึงแสดงถึงการมีจิตใจที่ดี สอดคล้องกับแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับ
ย่อ ชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI)ของศรีเมือง พลังฤทธิ์(2552 อ้างถึงใน สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, วันดี สุทธรังษี
และพัชริยา ไชยลังกา,(2544, หน้า 6-15) ที่กล่าวถึงการรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง ความรู้สึกมั่นใจใน
ตนเองการรับรู้ถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ สามารถแสดงถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของบุคคล และสอดคล้องแนวคิด
ของ Campbell (1976, pp.117-124) ในเรื่องสภาพจิตใจด้านจิตวิทยาถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีจะนาไปสู่ความสาเร็จในการ
ดาเนินชีวิต สอดคล้องกับของจุฑารัตน์ เทพพรบริสุทธิ์ (2546,หน้า 110) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
ความเป็นอยู่กับคุณ ภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี พบว่า สภาพความเป็นอยู่ ได้แก่
สภาพแวดล้อม และชีวิตการทางานอยู่ในระดับมาก
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการมีสัมพันธ์มิตรระหว่าง ครอบครัว ชุมชนเดียวกัน และต่างชุมชน จากกิจกรรมที่ชุมชนได้ทาร่วมกัน เช่น การ
ออกกาลังกายในยามเย็น การราวง เป็นต้น ที่ทาให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมจนนามาซึ่งการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
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เป็นการแสดงถึ งการมีมิตรทางสังคมที่อยู่รวมกันเป็นอย่างดีกับบุคคลสอดคล้องกับแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อ ชุด
ภาษาไทย(WHOQOL-BREF-THAI) ของศรีเมือง พลังฤทธิ์ (2552 อ้างถึงใน สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, วันดีสุทธรังสี และพัชริ
ยา ไชยลังกา, 2544, หน้า 6-15) ที่กล่าวถึง การรับรู้ด้านความสัมพันธ์กับตนเองกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการได้รับความ
ช่ว ยเหลื อ จากบุ ค คลอื่ น ในสั งคม การรับ รู้ว่ าตนเองได้ เป็ น ผู้ ให้ ค วามช่ วยเหลื อ บุ ค คลอื่ น ในสั งคม สามารถแสดงถึ ง
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของบุคคล และสอดคล้องแนวคิดของ Umberson (1992, p. 664) ที่ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์
ทางสังคมที่ดีต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวที่ดีมีความเคารพรักครอบครัวจะนาไปสู่ความรู้สึกมีจิตใจรักผู้อื่น รักชุมชน
และต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคม เพื่อการสร้างความ ปรึกแผ่นต่อสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีความรู้สึกว่า
มีความมั่นคงปลอดภัยในแต่ละวันสืบเนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่ดูแลช่วยเหลือกัน ตลอดจนการดูแล
สิ่งแวดล้อมโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีการระบบการจัดการเพื่อช่วยด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนใน
ชุมชนและมีช่องทางการส่งข่าวสารให้ผู้สูงอายุได้รับทราบข่าวสารในการบริการของสถานพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับแบบ
วัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อ ชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ของศรีเมืองพลังฤทธิ์(2552 อ้างถึงใน สุนุตตรา ตะบูน
พงศ์, วันดี สุทธรังสี และพัชริยา ไชยลังกา, 2544,หน้า 6-15) ทีก่ ล่าวถึง การรับรู้ว่าตนเองมีความปลอดภัยและมั่นคงใน
ชีวิต การรับรู้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการสุขภาพ บริการทาง
สังคมสามารถแสดงถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของบุคคล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาภาวะน้าหนักเกินปกติ
ภาวะความดันโลหิตสูง การเจ็บป่วยและเป็นโรค ควรเน้นในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ เช่น พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
การออกกาลังกาย และความรู้ในเรื่องสุขภาพ เพื่อที่จะทาให้คุณภาพชีวิตดี ขึ้น ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องแก้ปัญหา
โดยเร็ว คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้นาชุมชนควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในชุมชนมากยิ่งขึ้นเพราะจะทาให้
ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าไม่โดดเดี่ยวและช่วยให้สภาพจิตใจของผู้สูงอายุดีขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ
2. ควรศึกษาผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรมแต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ในชมรมและไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเลย
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ราชภัฏกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 365 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามความรู้ เกี่ ย วกั บ โรค
ไข้เลือดออก เจตคติที่มีผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ไข้เลือ ดออกอยู่ในระดั บต่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกอยู่ในระดับ ปานกลาง และ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ : ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม โรคไข้เลือดออก

Abstract
The purpose of this research was to study the Behavior in Dengue Fever Prevention
of Kamphaeng Phet student. The samples used in the research were Kamphaeng phet Rajabhat
University students. The research instrument was a questionnaire about dengue hemorrhagic fever.
Attitude towards the prevention of dengue fever. Dengue Fever Prevention Data were analyzed using
percentage, mean, and standard deviation.
The research found that most of Kamphaeng Phet Rajabhat University students had
knowledge about dengue fever prevention. Most students had a moderate level of attitudes towards
dengue prevention. Most of the students had dengue-related behavior.
Key words : knowledge, attitude, behavior, dengue hemorrhagic fever
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever : DHF) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของหลายๆประเทศ
เกือบทั่วโลกมานาน ในแต่ละปีมีผู้ป่วยหลายหมื่นคนและมีผู้เสียชีวิตจานวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง
โรคไข้เลือดออกติดต่อกันได้โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนาโรคที่สาคัญในการก่อโรค (กรมควบคุมโรค, 2560)
จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2560 สัปดาห์ที่ 38 ในภาพรวมทั้งประเทศมีรายงานผู้ป่วยสะสม
จานวน 38,756 ราย อัตราป่วย 59.24 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จานวน 55 รายอัตราตายเท่ากับ
0.08 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.14 ซึ่งในประเทศได้มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วยเท่ากับ
111.24 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่ วยเท่ากับ 63.40 ต่อประชากรแสนคน ภาคกลาง อัตรา
ป่วยเท่ากับ 57.42 ต่อประชากรแสนคน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วยเท่ากับ 36.84 ต่อประชากรแสนคน
ตามลาดับซึ่งเขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เขตสุขภาพที่ 12 (อัตราป่วยเท่ากับ 123.07 ต่อประชากร
แสนคนรองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 11 อัตราป่วยเท่ากับ 98.11 ต่อประชากรแสนคน และ เขตสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย
เท่ากับ 68.39ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเขตสุขภาพในภาคเหนือ พบว่า เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราป่วย
เท่ากับ 68.39 ต่อประชากรแสนคนเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ เขตสุขภาพที่ 2 มีอัตราป่วยเท่ากับ 66.22 ต่อประชากร
แสนคนเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ และเขตสุขภาพที่ 3 มีอัตราป่วยเท่ากับ 48.81 ต่อประชากรแสนคนเป็นอันดับที่ 7
ของประเทศโดยสานักงานป้องกันการควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์มีรายงานผู้ป่วยสะสม จานวน 1,496 รายคิดเป็นอัตรา
ป่วยเท่ากับ 50.34 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จานวน 3 ราย คิดเป็นอัตราตายเท่ากับ 0.10 ต่อ
ประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ 0.20 เมื่อจาแนกข้อมูลรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุดคือ
จังหวัดพิจิตรมีอัตราป่วยเท่ากับ 77.94 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จานวน 1 ราย คิดเป็น อัตราตาย
เท่ากับ 0.18 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.24 รองลงมาได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร มีอัตราป่วย
เท่ากับ 59.44 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จานวน 2 ราย คิดเป็นอัตราตายเท่ากับ 0.27 ต่อ ประชากร
แสนคน อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.46 และในจังหวัดกาแพงเพชร จากรายงานพบว่า อาเภอเมืองมีอัตราป่วยสะสม
มากที่สุด โดยมีอัตราป่วยเท่ากับ 116.78 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราตายเท่ากับ 0.47 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
คืออาเภอลานกระบือ มีอัตราป่วยเท่ากับ 111.39 ต่อประชากรแสนคน อาเภอโกสัมพีนครมีอัตราป่วยเท่ากับ 97.31 ต่อ
ประชากรแสนคนโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมือ่ เปรียบเทียบจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จาแนกรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 38 ปี
2558-2560 ดังกราฟที่ 1 (กรมควบคุมโรค, 2560)

กราฟที่ 1 แสดงจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จาแนก
รายสัปดาห์
จังหวัดกาแพงเพชร สัปดาห์ที่ 38
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รูปที่ 1 จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดกาแพงเพชรสัปดาห์ที่ 38พ.ศ. 2558 – 2560
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จากข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกของจังหวัดกาแพงเพชรในปัจจุบันจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอาเภอเมือง อัตราป่วยสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยส่งผลทาให้เสียชีวิตได้ เกิดความสูญเสีย หรือเกิดการติดต่อกันได้ง่ายทาให้เกิดการระบาดใน
เวลาอั น รวดเร็ว ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล รายงานสถานการณ์ โรคไข้ เลื อ ดออก ปี 2560 พบว่า การกระจายการเกิ ด โรค
ไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอายุมากที่สุดคือ 15-24 ปี ร้อยละ 135.69 ต่อประชากรแสนคน อายุ 2534 ปี ร้อยละ 78.88 ต่อประชากรแสนคน และอายุ 0-4 ปี ร้อยละ 78.59 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ และสัดส่วน
อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 42.58 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ รับจ้าง ร้อยละ
20.32 ต่อประชากรแสนคน และ ไม่ทราบอาชีพร้อยละ 19.57 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
ดังนั้นการทาวิจัยจึงมุ่งเน้นที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใน
ข้อมูลข้างต้น และจากการทบทวนวิจัยที่เกี่ยวกับความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกพบว่า การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องจึงจะนาไปสู่พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่
ถูกวิธี โดยมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาของโรคไข้เลือดออก ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก วิธีการป้องกันโรคและต้องอาศัย
เจตคติที่ดีในการควบคุมหรือป้องกันโรคไข้เลือดออกว่ามีความตื่นตัวหรือเฝ้าระวังในการดูแลสุขภาพของตนเองหรือไม่
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกจึงเป็นสิ่งสาคัญคณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการทาวิจัยเรื่องความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกั นโรคไข้เลือดออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาความรู้ เจตคติ และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคไข้ เลื อ ดออกของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักศึกษามหาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา
การวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่ งหวั งศึ ก ษาความรู้ เจตคติ และพฤติ ก รรม
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2560
ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 5,951 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-3 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จาก 5 คณะ ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ และคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ค านวณกลุ่ ม ตั ว อย่ างโดยใช้ สู ต รของท าโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 0.05 จ านวน 365 คน และใช้ ก ารสุ่ ม แบ บหลายขั้ น ตอน
(Multi-stage sampling)
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ตัวแปรที่ศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุระดับชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพแวดล้อมบริเวณ ที่พักอาศัย
ลักษณะที่อยู่อาศัย ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค เจตคติการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิดและทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งมาเป็ น แนวทางในการศึ ก ษาความรู้ เจตคติ และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคไข้ เลื อ ดออกของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรโดยผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องที่ใช้ในการทาวิจัย
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 4,022 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ทั้ ง 5 คณะ ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 4,022 คน คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จานวน 365 คน ดังนี้ คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ Taro Yamane (ศุกลรัตน์ จงเจริญพรชัย, 2544)

n=

N
1+Ne2

เมื่อ

n
N
e2

=
=
=

จานวนประชากรที่ต้องการจะศึกษา
ประชากรทั้งหมด
ความคาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ดังนั้น

n

=

4,022
1+4,022(0.05)2
4,022 = 365
11.01

=

จากผลการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 365 คน และทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน และทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling)
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ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จานวนประชากร (คน)
421
1,244
1,106
795
456
4,022

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
38
113
101
72
41
365

ที่มา : สานักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
สภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย ลักษณะที่อยู่อาศัย ประวัติการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกของคนในครอบครัว การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นลักษณะคาถามแบบเลือกตอบ (Check list) จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบให้เลือก ใช่ – ไม่ใช่ ไม่
ทราบ / ไม่แน่ใจ จานวน 15 ข้อ โมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 15 ข้อ โดยมีข้อความ เชิงบวกจานวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ
ที่ 1,2,4,7,8,9,11,12,14,15 และเชิงลบจานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 3,5,6,10,13 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน
ตอบไม่ถูก
ให้ 0 คะแนน
ตอบไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ
ให้ 0 คะแนน
การกาหนดระดับความรู้เป็น 3 ระดับ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประเมินความรู้
ซึ่ง
ปรับใช้จากเกณฑ์การแปรผล โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับคุณภาพ (สาราญ สิริภัคมงคล, 2546) ดังนี้
มีความรู้ระดับต่า
ได้คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 0 – 50
มีความรู้ระดับปานกลาง
ได้คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 51 – 80
มีความรูร้ ะดับสูง
ได้คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 81 – 100
ส่วนที่ 3 ด้านเจตคติที่มีผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือก
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย จานวน 15 ข้อ โดยมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 15 – 45 คะแนน มีข้อความเชิงบวกจานวน 7
ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1,2,4,10,11,14,15 และเชิงลบจานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อที่3,5,6,7,8,9,12,13 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เจตคติทางบวก
เจตคติทางลบ
( คะแนน )
( คะแนน )
เห็นด้วย
3
1
ไม่แน่ใจ
2
2
ไม่เห็นด้วย
1
3
หาค่าเฉลี่ยเมื่อทาการวิเคราะห์แปลผลระดับเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้เกณฑ์
การประเมิณผลแบบอ้างอิงเกณฑ์ ( Criterion reference ) (วิเชียร เกตุสิงห์,2530) ดังนี้
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ระดับคะแนน
2.34 – 3.00
1.67 – 2.33
1.00 – 1.66

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับเจตคติ
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง

ส่วนที่ 4 ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ลักษณะของแบบสอบถามแบบประเมิณค่าลักษณะของ
ข้อคาถามเป็นแบบให้เลือก ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบางครั้ง ไม่เคยปฏิ บัติเลย จานวน 13 ข้อ โดยมีค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 13 – 39 คะแนน มีข้อความเชิงบวกจานวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 และเชิงลบ 2 ข้อ
ได้แก่ ข้อที่ 10,11 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อคาถามเชิงบวก
ข้อคาถามเชิงลบ
( คะแนน )
( คะแนน )
ปฏิบัติเป็นประจา
3
1
ปฏิบัติบางครั้ง
2
2
ไม่เคยปฏิบัติเลย
1
3
เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบ่งเป็น 3 ระดับ (วิเชียร
เกตุสิงห์,2538) ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับพฤติกรรม
1.34 - 2.00
หมายถึง
พฤติกรรมระดับดี
0.67 - 1.33
หมายถึง
พฤติกรรมระดับปานกลาง
0.00 - 0.66
หมายถึง
พฤติกรรมต้องปรับปรุง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองโดยการเก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามความรู้ เจตคติ
การป้องกันไข้เลือดออก และพฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออก
2. ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่างโดยการแนะนาตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์การวิจยั และ
ขอความร่วมมือ รวมทั้งการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมจึงสามารถดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
3. ดาเนินการเก็บแบบสอบถามในช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 2 แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูล

จานวน

ร้อยละ

90
275

24.7
75.3

234
130
1

64.1
35.6
0.3

46
232
87

12.6
63.6
23.8

107
137
121

29.3
37.5
33.2

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 - 20 ปี
21 - 23 ปี
24 - 26 ปี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.80 - 2.50
2.51 - 3.30
3.31 - 4.00
x̅ = 2.99 , Maxinum = 3.75 , Mininum = 1.91
ระดับการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อมูล

จานวน

คณะที่กาลังศึกษา
ครุศาสตร์
113
วิทยาการจัดการ
71
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
41
การเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของสมาชิกในครอบครัว รอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เคย
16
ไม่เคย
349
ที่พักอาศัย
หอพักในมหาวิทยาลัย
52
หอพักนอกมหาวิทยาลัย
303
ตึกแถว
2
บ้านของญาติ
3
บ้านของพ่อแม่
5
ลักษณะที่อยู่อาศัย
ไม่อับชื้น มีแสงสว่าง ไม่แออัด
248
แออัด ไม่มีแสงสว่างส่องถึง
117
สภาพแวดล้อม
ใกล้ป่าหรือที่รกร้าง
42
อยู่ในชุมชนเมือง
299
อยู่บริเวณแหล่งน้าขัง
5
ใกล้แหล่งน้า เช่น ลาคลอง
15
มียุงชุกชุม
3
อยู่ใกล้กับแหล่งขยะ
1
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ไม่เคย
144
เคย
221
โทรทัศน์
48
อินเตอร์เน็ต, สื่อออนไลน์
40
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. แพทย์ หรือ พยาบาล
32
เอกสารแผ่นพับ,วารสาร, โปสเตอร์
16
ป้ายประกาศ
85
การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ของมหาวิทยาลัย หรือชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
ไม่เคย
303
เคย
52

ร้อยละ
31.0
19.5
10.7
27.7
11.2
4.4
95.6
14.2
83.1
0.5
0.8
1.4
67.9
32.1
11.5
81.9
1.4
4.1
0.8
0.3
39.5
60.5
13.2
11.0
8.8
4.4
23.3
85.5
14.2
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จากตารางที่ 2 พบว่า นั กศึ ก ษาส่ว นใหญ่ เป็ น นั ก ศึ กษาหญิ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 24.7 เมื่ อแบ่ งตามอายุ พ บว่ า
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.1 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.30 คิดเป็นร้อยละ 63.6 โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ
37.5 ซึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์มีจานวนนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 ส่วนใหญ่
สมาชิ ก ในครอบครัว ไม่ เคยป่ ว ยเป็ น โรคไข้ เลื อ ดออก คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 95.6 นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู่ ห อพั ก นอก
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 83.1 โดยลักษณะที่อยู่อาศัยของนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่อับ ชื้น มีแสงสว่าง ไม่แออัดมีคิดเป็น
ร้อยละ 67.9 ซึ่งสภาพแวดล้อมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนเมือง คิดเป็นร้อยละ 81.9 นักศึกษาส่วนใหญ่เคยได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก คิดเป็นร้อยละ 60.5 ซึ่งเคยได้รับข่าวสารจากป้ายประกาศมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
23.3 นั กศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ไม่ เคยเข้ าร่ วมกิ จ กรรมการรณรงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หรือ ชุ ม ชน เพื่ อ ป้ อ งกั น และควบคุ ม
ไข้เลือดออก คิดเป็นร้อยละ 85.5
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระดับความรู้
จานวน
ร้อยละ
มีความรูร้ ะดับต่า
209
57.3
มีความรูร้ ะดับปานกลาง
145
39.6
มีความรูร้ ะดับสูง
11
3.0
รวม
365
100.0
จากตารางที่ 3 แสดงระดับความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า
ระดับความรู้ในภาพรวมอยูร่ ะดับต่า คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาคืออยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.6 และ
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 เจตคติที่มีผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเจตคติที่มีผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เจตคติที่มีผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระดับเจตคติ
̅ S.D.
𝒙
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่อันตรายจึงควรมีการป้องกัน
1.83 0.75
ปานกลาง
การเปลี่ยนน้าในแจกัน จานรองตู้กับข้าวทุกๆ 7 วัน เป็นสิ่งที่ควรทา
1.68 0.71
ปานกลาง
การช้อนลูกน้าในโอ่งน้าหรือการขัดโอ่งเป็นเรื่องยุ่งยาก
1.89 0.97
ปานกลาง
จานรองกระถางต้นไม้ควรใส่ทรายอะเบท
1.72 0.76
ปานกลาง
การใส่ทรายอะเบทครั้งเดียวสามารถฆ่าลูกน้ายุงลายได้ตลอดปี
1.61 0.72
ปานกลาง
เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วจะไม่เป็นโรคไข้เลือดออกอีก
1.87 0.85
ปานกลาง
ในภาชนะต่างๆ ที่มีน้าขัง เมื่อไม่ใช้ไม่จาเป็นต้องทาลาย
1.67 0.79
ปานกลาง
การพนหมอกควันกาจัดยุงในบาน จะทาใหบ้านสกปรก มีกลิ่นเหม็นติดเสื้อผา 1.71 0.80
ปานกลาง
ครอบครัวที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกไม่จาเป็นต้องป้องกันก็ได้
1.80 0.86
ปานกลาง
ปลาหางนกยูงเป็นปลาที่ทาให้ลูกน้าลดลงได้
1.49 0.62
ปานกลาง
การใส่ทรายอะเบทกาจัดลูกน้ามีอันตรายต่อคน
1.83 0.80
ปานกลาง
ถ้าเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในย่านชุมชน ควรจะเป็นความรับผิดชอบของ
1.79 0.80
ปานกลาง
เจ้าหน้าที่สาธารสุข อาสาสมัครสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันโรค
การทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
1.70 0.70
ปานกลาง
วิธีที่ดีที่สุดสาหรับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก คือ การป้องกันไม่ให้มีแหล่ง 1.79 0.73
ปานกลาง
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เพาะพันธุ์ยุงลาย
ถ้าบ้านปลอดลูกน้าและยุงลายแล้วจะปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
2.28 0.72
ดี
รวม
1.84 0.41
ปานกลาง
จากตารางที่ 4 แสดงระดับเจตคติที่มีผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พบว่าระดับเจตคติในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
S.D.
ระดับพฤติกรรม
̅
𝒙
การกาจัดภาชนะที่ไม่ใช้/ขยะที่เป็นแหล่งน้าขัง เช่น ถังพลาสติก กะละมัง
2.12
0.61
ดี
ขวด กะลา ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้ในบ้านและรอบบ้าน
มีการขัดลางและเปลี่ยนถายภาชนะกักเก็บน้าดื่มน้าใชที่ไมมีฝาปด
1.86
0.66
ดี
นอนกางมุ้ง หรือนอนในหองที่ติดมุงลวด หรือมีการจุดยากันยุงเสมอทั้งใน
1.82
0.80
ดี
เวลากลางวันและกลางคืน
มีการสารวจลูกน้ายุงลายทั้งในบ้านและบริเวณนอกบ้านหรือหอพัก
1.53
0.66
ดี
เมื่อพบลูกน้ายุงลายในภาชนะขังน้าใชในหองน้า จะขัดลางทาความสะอาด
1.54
0.65
ดี
และเทน้าทิ้งจากนั้น คอยเติมน้าและใสทรายอะเบท
เลี้ยงปลาที่กินลูกน้ายุงลาย เชน ปลาหางนกยูง ในอางเก็บน้า อางปลูกบัว
1.50
0.70
ดี
บอปูนซีเมนต โองน้า เป็นต้น เพื่อชวยกาจัดลูกน้ายุงลาย
มีการทาความสะอาดบ้านเรือนและปรับสภาพ แวดล้อมของบ้านเรือนให้
1.70
0.75
ดี
สะอาดอยู่เสมอ
ใส่ทรายอะเบทลงในภาชนะที่ใส่น้าที่ไม่มีฝาปิด
1.71
0.69
ดี
ปิดฝาภาชนะเก็บน้าในบ้านอย่างมิดชิด ไม่ให้ยุงสามารถวางไข่ได้
1.75
0.73
ดี
แขวนเสื้อไว้ตามฝาผนัง
1.73
0.69
ดี
ครอบครัวของท่านไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลยในการกาจัดยุง
1.77
0.67
ดี
แนะนาและชักชวนให้เพื่อนๆ หรือคนรู้จักร่วมดาเนินกิจกรรมป้องกันโรค
1.64
0.67
ดี
ไข้เลือดออก
ปดฝาภาชนะน้าดื่มน้าใชทุกครั้งหลังใช้
2.18
0.73
ดี
รวม
1.80
0.45
ดี
จากตารางที่ 5 พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี
โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การปดฝาภาชนะน้าดื่มน้าใช้ทุกครั้งหลังใช้ (x
̅ = 2.18) รองลงมาคือ การกาจัดภาชนะที่ไม่ใช้/
ขยะที่เป็นแหล่งน้าขัง เช่นถังพลาสติก กะละมัง ขวด กะลา ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้ในบ้านและรอบบ้าน ( x
̅ = 2.12) และ
การขัดลางและเปลี่ยน ถายภาชนะกักเก็บน้าดื่มน้าใชที่ไมมีฝาปด (x
̅ = 1.86) ตามลาดับ
ส่วนข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ การเลี้ยงปลาที่กินลูกน้ายุงลาย เชน ปลาหางนกยูง ในอางเก็บน้า อางปลูกบัว
บ
อปูน ซีเมนต โองน้า เป็นต้น เพื่อชวยกาจัดลูกน้ายุงลาย (x
̅ = 1.50) รองลงมาคือ การสารวจลูกน้ายุงลายทั้งในบ้านและ
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บริเวณนอกบ้านหรือหอพั ก (x
̅ = 1.53) และ เมื่อพบลูกน้ายุงลายในภาชนะขังน้าใชในหองน้า ทานจะขัดลางทาความ
สะอาดและเทน้าทิ้ง จากนั้นคอยเติมน้าและใสทรายอะเบท (x
̅ = 1.54) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้
เนื่องมาจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่อยู่ไกลตัวทาให้นักศึกษาไม่เห็นความสาคัญที่จะต้องเรียนรู้อย่างจริงจัง และคิดว่า
การป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเป็นหน้าที่ของผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับสุดใจ มอนไข่
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนบ้านวังไทร
ตาบลวังน้าเขียว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดั บ ปานกลางกับ การมี ส่ วนร่วมของชุ ม ชน ปั จ จัย ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ โรคไข้ เลื อ ดออกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับการมีสว่ นร่วมของชุมชน สอดคล้องกับธนกฤต ชูคันหอม (2558) จากการศึกษาการ
พัฒ นารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยชุมชนมีส วนรวมตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลวิจัยพบว่า ก่อนการพัฒนาผูนาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกองคการบริหารสวนตาบลแกนนา
หมูบาน มีความรูเรื่องโรคไขเลือดออกในระดับปรับปรุงหลังการพัฒนามีความรูเรื่องโรคไขเลือดออก ในระดับปานกลาง
หลังการพัฒนามีความรูเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปิยะดา ฟองแก้ว (2559) จากการศึกษาการพัฒนากระบวนการเสริมสราง
พลังชุมชนในการ ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก บานนาคู ตาบลนาคูอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลการวิจัย
พบว่า แกนนาประชาชนและทีม SRRT สวนใหญเคยปฏิบัติงานในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกแตยังขาดความ
รูและความเขาใจที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ภูนรินทร์ สีกุด, ศุภรดา โมขุนทด และนพ.ธาตรี เจริญชีวะกุน
(2560) จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตาบลนากลาง อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผู้นาชุมชนมีระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับสูงทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร มี เจตคติ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรคไข้ เลื อ ดออก อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจตคติเป็นผลมาจากความรู้ การเรียนรู้และความรู้สึก เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง และมีความรู้สึกชอบ หรือพึงพอใจกับสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ ความพร้อมที่จะกระทาในทางใดทางหนึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภูนรินทร์ สีกุด, ศุภรดา โมขุนทด และนพ.ธาตรี เจริญชีวะกุน (2560) ได้จากการศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาบลนากลาง อาเภอสูงเนิน
จั งหวั ด นครราชสี ม า และสอดคล้ อ งกั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรคไข้ เลื อ ดออกของนั ก ศึ ก ษาจากการตอบ
แบบสอบถามที่มีความรู้อยู่ในระดับต่า จึงทาให้คะแนนเจตคติอยู่ในระดับที่ไม่ดตี ามไปด้วย สอดคล้องกับจันทรพร จิรเชฐ
พัฒนา (2551) จากการศึกษา ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบวาปจจัยนา ไดแก ทัศนคติ ซึ่งมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สอดคล้องกับรุจิเรศ วงศ์เล็ก (2558) จาการศึกษาผลของการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติของแกนนาชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตาบลคลอง
ฉนวน อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า กลุ่มทดลอง ทัศนคติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของแกนนาชุมชน
ก่อ นทดลอง อยู่ในระดับ น้ อ ย หลั งทดลอง มี ระดั บ คะแนนเพิ่ ม ขึ้น อยู่ในระดั บดี ม าก กลุ่ มทดลองมี ความรู้เรื่อ งโรค
ไข้เลือดออก ทัศนคติและการปฏิบัติใน การป้องกันโรคไข้เลื อดออกเพิ่มขึ้นจากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุม
สอดคล้องกับองค์อร ประจันเขตต์ (2555) จากการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บ้านนา จ.นครนายก พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความรู้
ทั ศ นคติ และการปฏิ บั ติ ต นในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ เลื อ ดออกอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ดั งนั้ น โรงเรีย นหรื อ
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หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวมไปถึงผู้ปกครอง ควรให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกโดยเร็ว และปลูกฝังให้นักเรียนรวมทั้งประชาชนมีทัศนคติ เห็นความสาคัญ ของโรค
ไข้เลือดออกโดยชี้ให้เห็นถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก ให้ความสาคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดโรคแล้ว
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับดี ทั้งนี้
เนื่ อ งมาจากโรคไข้ เ ลื อ ดออกเป็ น โรคที่ อั น ตราย ซึ่ ง เมื่ อ เป็ น แล้ ว อาจท าให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ จึ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความกลัวในการเกิดโรค เพราะจะทาให้เสียอนาคตและเสียชีวิตอีกด้วย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญ
เกี่ย วกั บ การป้ องกั น ไข้เลื อ ดออก ท าให้ นั กศึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ไข้ เลื อ ดออกในระดั บ ดี ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
กรรณิการ์ จารี (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอ
วังเหนือ จังหวัดลาปาง ผลวิจัยพบว่า มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี ปัจ จัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ
อาชีพ และระยะเวลาการปฏิบัติงานอสม. มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคและการรับรู้ความรุนแรงของโรค
ไข้เลือดออกและการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลื อ ดออก สอดคล้ องกั บ อรนุ ช พิ ศ าลสิ ท ธิกุ ล , สุเมธ พรหมอิ น ทร์แ ละวัน ชัย ธรรมสั จการ (2552) จาการศึ กษา
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน กรณีศึกษา หมู่บ้านในเขตตาบลควนโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ค่อย ให้ความสาคัญในการกาจัดยุงลาย นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้นา
ชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุขมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติก รรมของประชาชนเพราะเป็ น ผู้ที่ ป ระชาชนให้ ความเคารพ เกรงใจ และมี ส่ วนร่วมในการรณรงค์ป้ อ งกั นโรค
ไข้ เลื อ ดออกในชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ ศุ ภ รดา เสวตวงษ์ (2557) จากการศึ ก ษารูป แบบการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านหนองนาคา ตาบล หนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้แก่การมีส่วนร่วมของประชาชนการออกกฎเกณฑ์ของชุมชน มี
ผู้นาที่เข้มแข็ง กรรมการผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน การประชาสัมพันธ์มีภาคีเครือข่ายและการสนับสนุนจากองค์กรภาคี
เครื อ ข่ า ยอย่ างพอเพี ย งและต่ อ เนื่ อ งตลอดจนประชาชนในชุ ม ชนมี ค วามตระหนั ก ในการป้ อ งกั น โรคไข้ เลื อ ดออก
สอดคล้องกับวิทยา ธรรมอินทร (2559) จากการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตบริการ
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล ปากคาด อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต่า คือ ใช้พืชที่มีกลิ่นฉุนในการไล่ยุง เช่น ตระไคร้หอม ผิวมะกรูดอื่นๆ เวลามี
ไข้สงสัยเป็นไข้เลือดออก มักซื้อยามาทานเองไม่ยอมไปหาหมอ และใช้ยากันยุงชนิดทาเพื่อป้องกันยุงลายกัด อาจเกิดจาก
การไม่ตระหนักถึงอันตรายจากการซื้อยามาทานเองโดยที่ไม่มา พบแพทย์ของประชาชนโดยคิดว่าเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย
กว่าการมาพบแพทย์ สอดคล้องกับธนกฤต นุ้ยกูลวงศ์ (2558) จากการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออกของ
ประชาชน กรณี ศึ ก ษา อ าเภอสะเดา จั ง หวั ด สงขลา ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
การป้องกันไข้เลือดออกของประชาชนคือ เพศ อายุสถานะ ผู้ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก การรับรู้โอกาสเสี่ยง
และความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากการศึกษาเรื่องความรู้ เจตนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ผลจากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ด้านความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักศึกษาอยู่ในระดับ
ต่า ด้านเจตนคติที่มีต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงให้เกิดโรค
ไข้เลือดออกได้ ดังนั้นอาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย ควรมีการให้ความรู้มากขึ้น
สร้างเจตคติที่ดี นาไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป
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2. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ เช่น เจ้าหน้าสาธารณสุข แพทย์ หรือพยาบาลที่รับผิดชอบควรให้
การสนับสนุนเกี่ยวกับการอบรมให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษา และต้องเป็นการทางานเชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้อง
3. สร้ า งความตระหนั ก ในการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ในมหาวิ ท ยาลั ย เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นสุ ข ภาพ
อสม. และประชาชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสารวจปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกร่วมกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทาการวิจัยศึกษาในกลุ่มอายุที่เสี่ยงที่สุด ซึ่งผลที่ได้น่าจะมีประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ กับกลุ่มประชากรอื่นที่แตกต่างกัน เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป
3. ควรเพิ่มตัวแปรในการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดาเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ งพรรณนา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ ท โฟนและ
ผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 240 คน โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ใช้สมาร์ทโฟนมานานกว่า 5 ปีขึ้นไป ใช้บ่อยในช่ วงเวลา 18.00-21.00 น. มีการใช้แอปพลิเคชั่ น Facebook เพื่อใช้
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการใช้ 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน ความถี่ในการใช้งาน 6-10 ครั้งต่อวัน สถานที่ที่ใช้
บ่อยที่สุด คือ ที่บ้าน ในหนึ่งวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีความรู้สึกหงุดหงิดที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนตาม
ต้องการ ผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบที่พบมากที่สุด ได้แก่ มีอาการปวดกระบอกตา
ร้อยละ 47.9 รองลงมา คือ มีอาการปวดคอ ร้อยละ 32.5 มีอาการเมื่อยล้าดวงตา ร้อยละ 31.7 และมีอาการปวดข้อมือ
ร้อยละ 30.0 ตามลาดับ
คาสาคัญ: พฤติกรรม / สมาร์ทโฟน / ผลกระทบทางสุขภาพ
Abstract
The survey research was designed to study the behavior in their use of smartphone and
health effects Among high school students in Sukhothai Province. The data were collected from 240
students collectors samples by using the systematic random sampling and questionnaires. Descriptive
statistics were percentage, mean and standard deviation.
The result showed that high school students are mostly female. Studying in grade 4.
Students mostly use smartphones for over 5 years. Used frequently during the time 18.00-21.00 p.m.
Students were used with Application Facebook to communicate with friends. There is a period of 3
hours or more per day. The frequency of use 6-10 times per day. The most frequently used at home.
In 1 day students most feeling Ibsen that does not use smart phone as needed. And the health
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effect is moderate. The most is eye pain 47.9 percent. The second was neck pain 32.5 percent, eye
fatigue 31.7 percent and wrist pain 30.0 percent.
Keywords: Behavior / Smartphones / Health effects
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือนของสานักงานรวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ตตามกลุ่มอายุ
ต่าง ๆ พบว่า ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่มอายุอื่น การใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มอายุ 15-24 ปีใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มอายุอื่นส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือกลุ่มอายุ 25-34 ปี ใช้มากกว่ากลุ่มอื่น สาหรับด้านการศึกษา
ประชากรที่มีการศึกษาตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปมีการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
มากกว่าระดับการศึกษาอื่น (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) นอกจากนั้น Insight Express ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดใน
สหรัฐอเมริกาได้สารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ผลการสารวจ ชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นยุคใหม่หรือที่เรียกกันว่าคนรุ่น Gen
Y ในประเทศไทยมีการใช้สมาร์ทโฟนเพื่ออัพเดทข่าวในอีเมล์ ข้อความ และเครือข่ายสังคม (Social Network) สูงถึงร้อย
ละ 98 (Gadgets and Technology, 2013)
การใช้สมาร์ทโฟนมีบทบาทที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิต 3 ด้ าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง และ
ด้านธุรกิจ โดยการศึกษาใช้ในการสืบค้นข้อมูล ทาการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาความรู้ของตนเอง เพื่อ
ติดต่อสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับความรู้ในด้านการศึกษาเพื่อติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
การศึกษา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้เรียนคนอื่นที่มีภูมิหลังต่างจาก
ตนเอง การสื่อสารทางไกลทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและความเคารพในวัฒนธรรมต่างแดนมาก และมีการเปิดโลกทัศน์
ของผู้เรียนให้กว้างขึ้น อีกทั้งปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถดึงความสนใจและเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนมากขึ้น ด้านความบันเทิง เพื่อสร้าง
ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายจิตใจ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนในโลกออนไลน์ เล่นเกมส์ ฟังวิทยุหรือดู
การถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่ทาให้คนที่สนใจข้อมูลด้านนี้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และข้อมูลมีความทันสมัยอยู่เสมอ ส่วนด้านธุรกรรม ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ สั่งซื้อ
สินค้าออนไลน์ การชาระค่าสินค้าและบริการ ทาการตลาดการโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เป็นการอานวย
ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน ประหยัดเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรมต่างๆ สอดคล้องกับภาวะเร่งรีบของสังคมใน
ปัจจุบัน (จุฑามาศ กิติศรี รัญชนา หน่อคา และคนึงนิจ เพชรรัตน์, 2556)
กลุ่มวัยรุ่น เป็ นกลุ่ม ที่มีแนวโน้ มในการใช้สมาร์ท โฟนมากขึ้น อันเป็น ผลมาจากวัยรุ่นเป็น วัยที่ ต้องการการ
ยอมรับจากสังคมและกลุ่มเพื่อน โดยกลุ่มเพื่อนที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น ดังนั้นวัยรุ่นจึงต้อง
ปรับตัวให้ทันสมัยเข้ากับกลุ่มเพื่อน เพื่อแสดงถึงความทันสมัย ผู้ที่มีพฤติกรรมติดการใช้อินเตอร์เน็ตจะมีลักษณะแยกตัว
ไม่สนใจร่วมกิจกรรมในครอบครัว แต่จะใช้เวลาส่วนมากในการเล่นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ โดยจะใช้เวลาในแต่ละ
ครั้งเกินกว่า 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมนอนดึก อ่อนเพลีย รีบตื่นแต่เช้า เพื่อมาเล่นอินเตอร์เน็ต เริ่มพูดโกหก
เกี่ยวกับการใช้เวลาในการอยู่ในโลกออนไลน์ ไม่สนใจการออกกาลังกายเริ่มมีปัญหาการเรียนตกต่า มีอาการปวดศีรษะ
ปวดตาบ่อยๆ ไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง ไม่ยอมรับประทานอาหาร ใช้เงินสิ้นเปลือง นอกจากนี้ และยังพบว่าพฤติกรรมการใช้
สมาร์ทโฟนของวัยรุ่นส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับการสื่อสารมาก ส่งผลให้มีการพกพาไปทุกที่โดยมีการใช้งานอยู่เกือบ
ตลอดเวลาใช้ เชื่ อ มอิ น เตอร์ เน็ ต ส่ งและรั บ ข้ อ ความแบบโต้ ต อบกั น ทั น ที (Chat) โดยมี ร ะยะเวลาเฉลี่ ย ในการใช้
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 90 นาทีต่อครั้ง มักมีการใช้สมาร์ทโฟนบ่อยในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. ความถี่ในการใช้ 7
วันต่อสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้คือ Application Facebook ส่วนใหญ่ใช้ติดต่อกับเพื่อน (ภัทรา เรืองสวัสดิ์,
2553) ผลกระทบจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ดา้ นอารมณ์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเมื่อรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียว นักเรียนมักจะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อหาเพื่อน
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คุยหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบต่อด้านสังคม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยบุคคลในครอบครัวไม่พอใจเมื่อนักเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไป ผลกระทบต่อด้านการเรียน
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเวลาว่างนักเรียนมักจะใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ก่ อ นที่ จะใช้ เวลาว่างท ากิ จกรรมอื่ น ที่ ได้รั บ มอบหมาย ก่ อ ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อ ผู้ ใช้ งานในด้ านต่ างๆ
มากมาย ส่วนผลกระทบต่อด้านสุขภาพ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย
นักเรียนมักพักผ่อนไม่เพียงพอจนทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย เนื่องจากใช้เครือขายสังคมออนไลน์ดึกเกินไป (หยาดพิรุณ ศุภ
รากรสกุล, 2560)
ปัญหาจากการใช้สมาร์ทโฟนเป็ นประจาที่พบในปัจจุบันส่วนมากส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการรับรู้ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนและสามารถวัดได้ คือ ด้านร่างกาย ซึ่งการรับรู้ผลกระทบของร่างกาย
(Health perception) เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อสภาพการทางานเป็นแนวทางสาคัญในการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
ทาให้ทราบอาการของการเบี่ยงเบนทางด้านสุขภาพ (Health deviation) บุคคลที่มีการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน
ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมีอาการใหญ่ๆ 3 กลุ่มอาการ คือ กลุ่มอาการล้าทางสายตา กลุ่มอาการ
ที่มีผลต่อเยื่อบุตา โดยเฉพาะตาแห้งขาดความชุ่มชื้นเป็นผลให้เกิดการระคายเคือง กลุ่มอาการมองภาพไม่ชัดทั้งการ
มองเห็นภาพซ้อน การโฟกัสจุดต่างๆ ทาได้ช้าลง เป็นต้น ส่วนผลกระทบทางด้านสังคมได้มีการศึกษา พบว่า ปัจจุบันสื่อ
ดิจิตอลสมัยใหม่ มีบทบาทต่อค่านิยมของวัยรุ่นให้มีความกล้าแสดงออกในโลกเสมือนจริงทั้ งเพิ่มความรุนแรงและความ
ก้าวร้าวและไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากสามร์ทโฟน อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อการค้นหา การสารวจ ทดลอง และ
ทดสอบอัตลักษณ์ของตนเองและผู้อื่น (จุฑามาศ กิติศรี รัญชนา หน่อคา และคนึงนิจ เพชรรัตน์, 2556) หากนักเรียนมี
การใช้สมาร์ทโฟนในขณะเรียนจะทาให้ขาดสมาธิเนื่องจากมีการแอบใช้งานอินเตอร์เน็ตในขณะที่มีการเรียนการสอนโดย
ให้เหตุผลว่า ส่วนใหญ่จะเล่นในคาบเวลาที่น่าเบื่อ อาจารย์ไม่ค่อยสนใจ หรือเป็นคาบวิชาที่ส่วนใหญ่อาจารย์จะเป็นแบบ
บรรยาย อาจทาให้เสียการเรียน เนื่องจากเล่นอินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน จนมีการจัดสรรเวลาไม่ถูกว่าเมื่อไหร่ควรจะ
เล่น อิ น เตอร์เน็ ต เมื่ อ ไหร่ค วรจะเรี ยนจนท าให้ ส่ งผลกระทบต่ อ การศึ ก ษา นั ก เรีย นที่ มี แ นวโน้ ม มี พ ฤติ ก รรมเสพติ ด
อินเตอร์เน็ตมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ทาให้มีผลการเรียนต่า (ภลดา วงศ์สาฟู, 2556)
จากการศึกษาพฤติกรรมและผลจากการใช้เครื่อข่ายออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ในจังหวัดสุโขทัย
พบว่า นักเรียนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านครอบครัวการเรียน สุขภาพ และสังคมแตกต่างกันจะมี ผลกระทบจากการใช้
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยแวดล้อมมีอิทธิพลต่อผลกระทบ
จากการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ชลธิชา จุ้ยนาม และนพพร จันทรชู ,
2558) ประกอบกับ นักเรียนมัธยมปลายเป็นช่วงวัยต่อจากมัธยมต้นซึ่งมีพฤติกรรมจากการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์
มาอย่างยาวนาน ก่อปัญหาสะสมด้านการเรียน สุขภาพ และปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้ จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยเห็น
ความสาคัญที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน และผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย เพื่อจะได้ศึกษาพฤติกรรมจากการใช้สมาร์ทโฟน และผลกระทบด้านสุขภาพ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในมัธยมปลาย
อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
สุโขทัย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
แห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมจากการใช้สมาร์ทโฟนและผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 จานวน 600 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้งนี้ ใช้ รูป แบบวิจั ย เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) เพื่ อ ศึ กษาพฤติ ก รรมจากการใช้
สมาร์ท โฟน และเพื่ อศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจาการใช้สมาร์ท โฟน ของนัก เรีย นชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสุโขทัย จานวน 600 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสุโขทัย จานวน 240 ตัวอย่าง โดยคานวณจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (1973)
การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบการสุ่ ม แบบมี ร ะบบ (Systematic Random
Sampling) วิธีการสุ่มทาดังนี้
1. หาช่วงของการสุ่มตัวอย่าง โดยนาเอาจานวนประชากรมาหารด้วยจานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตร
ดังนี้
ขนาดของประชากร (N)
ช่วงของการสุ่ม (I)=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n)
600

=
240
=2.5
ถ้ามีเศษให้พิจารณาปัดเศษเป็นจานวนเต็ม เช่น มีประชากร 600 คน กลุ่มตัวอย่าง 240 คน จะได้
ช่วงของการสุ่ม 600/240 = 2.5 ปัดเป็น 3
2. นาบัญชีรายชื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ม.4 ม.5 และม.6 มาเรียงต่อกัน
3. สุ่มตัวเลขเริ่มต้น โดยการเปิดหนังสือหาตัวเลขเริ่มต้น เช่น เปิดหนังสือได้เลขที่ 7
4. ระบุหน่วยที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่มจากเลขที่ตั้งต้น และเลขที่ต่อไปให้นาเลขที่ตั้งต้นบวกด้วย
เลขบอกช่วงการสุ่ม ดังนี้ 7, 10, 13, 16, 19, 21,… จนครบ 240 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง พฤติกรรม
จากการใช้สมาร์ทโฟนที่มีผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
สุโขทัย โดยแบบสอบถามที่สร้างสาหรับใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา จานวน 2 ข้อ โดยนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นความถี่ และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ได้แก่ ความสาคัญ ระยะเวลา ยี่ห้อวัตถุประสงค์การใช้งาน
ช่ ว งเวลา ระยะเวลาการใช้ ความถี่ สถานที่ แอพพลิ เคชั่ น ความรู้ สึ ก ที่ ไม่ ได้ ใช้ ส มาร์ ท โฟน จ านวน 10 ข้ อ เป็ น
แบบสอบถามแบบ Check list โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ส่ วนที่ 3 ผลกระทบทางสุ ข ภาพจากการใช้ ส มาร์ ท โฟน จ านวน 10 ข้ อ เป็ น แบบมาตรวั ด แบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดมีเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้
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ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ,
2542) ดังนี้
มากที่สุด
ได้ 5 คะแนน
มาก
ได้ 4 คะแนน
ปานกลาง
ได้ 3 คะแนน
น้อย
ได้ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ผลกระทบมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.00 หมายถึง ผลกระทบมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ผลกระทบปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ผลกระทบน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ผลกระทบน้อยที่สุด
เกณฑ์แปลความหมายภาพรวมของระดับคะแนนได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 10-22
หมายถึง ผลกระทบทางสุขภาพน้อย
คะแนนเฉลี่ย 23-35
หมายถึง ผลกระทบทางสุขภาพปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 36-50
หมายถึง ผลกระทบทางสุขภาพมาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย วิธีการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยเขียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้อานวยการของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย
เพื่อขออนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าทาการเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพบกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยแนะนาตัว
และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมทั้งการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง สิทธิ์ในการตอบและปฏิเสธที่จะตอบ
แบบสอบถาม และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
3. เมื่อกลุ่มตัวอย่างสมัครใจให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถาม
พร้อมทั้งอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัยต่างๆ ให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามโดยไม่จากัดเวลา โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 240 ตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดสุโขทัย
4. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และนาข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผล และนาไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสุโขทัย มีจานวน 240 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 145 คน ร้อยละ 60.4 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 108 คน ร้อยละ 45.0
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าสมาร์ทโฟนสาคัญมากในชีวิตประจาวัน จานวน 154 คน ร้อยละ 64.2
โดยมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน มาระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป จานวน 144 คน ร้อยละ 60.0 วัตถุประสงค์การใช้งานสมาร์ท
โฟนด้านการศึกษา จานวน 221 คน ร้อยละ 92.1 รองลงมา มีวัตถุประสงค์การใช้งานสมาร์ทโฟนด้านความบันเทิง
จานวน 211 คน ร้อยละ 87.9 และมีวัตถุประสงค์การใช้งานสมาร์ทโฟนทางด้านการสื่อสาร จานวน 193 คน ร้อยละ
80.4 ตามลาดับ ช่วงเวลาในการใช้การใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. จานวน 216 คน ร้อยละ
90.0 รองลงมา มีการใช้สมาร์ทโฟนในช่วงพักกลางวัน จานวน 210 คน ร้อยละ 87.5 มีการใช้สมาร์ทโฟนในช่วงเย็นหลัง
เลิกเรียน จานวน 208 คน ร้อยละ 86.7 และมีการใช้สมาร์ทโฟนในช่วงเช้าขณะเข้าแถว จานวน 39 คน ร้อยละ 75.0
ตามลาดับ มีการใช้แอพพลิเคชั่น Facebook มากที่สุด จานวน 230 คน ร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ Instagram และ
Line ร้อยละ 82.5 และ ร้อยละ 76.7 ตามลาดับ โดยระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 3 ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 146 คน
ร้อยละ 60.8 รองลงมามีระยะเวลาในการใช้ส มาร์ทโฟน 2-3 ชั่วโมง จานวน 25 คน ร้อยละ 10.4 มีระยะเวลาในการใช้
สมาร์ทโฟน 10-20 นาที นอกจากนี้ ใช้สมาร์ทโฟนในการใช้แอพพลิเคชั่น Instagram จานวน 198 คน ร้อยละ 23.5 ใช้
สมาร์ทโฟนในการใช้แอพพลิเคชั่น Line จานวน 184 คน ร้อยละ 21.9 และใช้สมาร์ทโฟนในการใช้แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
เช่น youtube จานวน 21 คน ร้อยละ 15.6 ตามลาดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละด้านพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย (n = 240)
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. สมาร์ทโฟนสาคัญในชีวิตประจาวันอย่างไร
ไม่สาคัญเลย
5
2.1
ปานกลาง
81
33.8
สาคัญมาก
154
64.2
2. ใช้สมาร์ทโฟนเป็นระยะเวลากี่ปี
น้อยกว่า 1 ปี
7
2.9
1-2 ปี
28
11.7
3-4 ปี
61
25.4
5 ปีขึ้นไป
144
60.0
3. วัตถุประสงค์การใช้งาน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการศึกษา
221
92.1
ด้านความบันเทิง
211
87.9
ด้านธุรกรรม เช่น การโอนเงิน
117
48.8
ถ่ายรูป
182
75.8
ถ่ายวีดีโอ
151
62.9
การสื่อสาร
193
80.4
อื่นๆ (ระบุ) ขายของออนไลน์
8
3.3
4. ใช้สมาร์ทโฟนในช่วงเวลาใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ช่วงเช้า ก่อนเข้าแถว
180
75.0
ช่วงเช้า ขณะเข้าแถว
39
16.3
ช่วงเช้า ในเวลาเรียนขณะที่ครูกาลังสอน
50
20.8
ช่วงเช้า ในเวลาเรียนขณะที่ครูให้พักผ่อน
107
44.6
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ช่วงพักกลางวัน
ช่วงบ่าย ในเวลาเรียนขณะที่ครูกาลังสอน
ช่วงบ่าย ในเวลาเรียนขณะที่ครูให้พักผ่อน
ช่วงเย็น หลังเลิกเรียน
ช่วงกลางคืน 18.00-21.00 น.
ก่อนนอน 21.00 น. เป็นต้นไป

210
56
110
208
216
173

87.5
23.3
45.8
86.7
90.0
72.1

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละด้านพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย (n = 240) (ต่อ)
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
5. ใน 1 วัน ใช้สมาร์ทโฟนในการใช้แอพพลิเคชั่น
ใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Facebook
230
95.8
Line
184
76.7
Instagram
198
82.5
Twitter
78
32.5
เกมส์
131
54.6
อื่นๆ (ระบุ) Youtube
21
8.8
6. ใน 1 วัน มีระยะเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนมากน้อยเพียงใด
5-10 นาที
4
1.7
10-20 นาที
25
10.4
25-30 นาที
18
7.5
1-2 ชั่วโมง
22
9.2
2-3 ชั่วโมง
25
10.4
3 ชั่วโมงขึ้นไป
146
60.8
7. ใน 1 วัน มีความถี่ในการใช้งานสมาร์ทโฟนจานวนกี่ครั้งต่อวัน
น้อยกว่า 5 ครั้ง
30
12.5
6-10 ครั้ง
102
42.5
11-15 ครั้ง
32
13.3
16 ครั้งขึ้นไป
76
31.7
8.สถานที่ในการใช้สมาร์ทโฟน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โรงเรียน
221
27.1
หอพัก
49
6.0
บ้าน
232
28.4
ห้างสรรพสิค้า
126
15.4
สถานที่ท่องเที่ยว
181
22.2
อื่นๆ(ระบุ) บนรถประจาทาง ห้องน้า
7
0.9
9. ใน 1 วัน รู้สึกอย่างไรที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน
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ไม่รู้สึกอะไรเลย
รู้สึกหงุดหงิด

83
157

34.6
65.4

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟน
ในกลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ มีผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟน ประกอบด้วย มีอาการปวด
กระบอกตาเมื่อมองหน้าจอสมาร์ทโฟนนานๆ ( x = 4.32) รองลงมา คือ มีอาการปวดคอขณะใช้สมาร์ทโฟนติดต่อกัน
หลายชั่วโมง ( x = 3.94)การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานส่ งผลให้เกิดอาการเมื่อยล้าดวงตา ( x =3.82) และมีอาการ
ปวดข้อมือ และการชาบริเวณปลายนิ้วมือเมื่อใช้สมาร์โฟนเป็นระยะเวลานาน ( x = 3.72) ตามลาดับ
ระดับคะแนนผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีคะแนนผลกระทบทาง
สุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟน เฉลี่ยเท่ากับ 34.93 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.00) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีค่าคะแนน 27-34 หมายถึง ผลกระทบทางสุขภาพปานกลาง จากพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน จานวน 126 คน ร้อยละ
52.5 รองลงมาพบว่ามีค่าคะแนน 35-42 หมายถึง ผลกระทบทางสุขภาพมาก จานวน 108 คน ร้อยละ 45.0 และ
พบว่ามีค่าคะแนน 19-26 หมายถึง ผลกระทบทางสุขภาพน้อย จานวน 6 คน ร้อยละ 2.5 รายละเอียดแสดงดังตารางที่
2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละจาแนกตามค่าคะแนนผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย (n = 240)
คะแนน
ความหมาย
จานวน (คน)
ร้อยละ
19-26
ผลกระทบทางสุขภาพน้อย
6
2.5
27-34
ผลกระทบทางสุขภาพปานกลาง
126
52.5
35-42
ผลกระทบทางสุขภาพมาก
108
45.0
x = 34.93 , S.D. = 6.00
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมจากการใช้สมาร์ทโฟนและผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ คือ
จากผลการศึกษาการทาวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าสมาร์ทโฟนสาคัญมากในชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พรทิพย์ ปะมายะยัง (2553) ด้วยปัจจุบันสมาร์ทโฟนถูกพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งาน มีราคาไม่แพงและ
ยังมีการนามาใช้งานร่วมกับกิจกรรมอื่นๆมากมาย จึงพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกรายมีสมาร์ทโฟนเป็น ของตัวเอง อาจส่งผล
ให้มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจาวันของนักเรียนที่มีการพกพาสมาร์ทโฟนตลอดเวลา
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน มีตารางการเรียนที่ค่อนข้างอัดแน่นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนอีกทั้งยังมีกฎระเบียบที่
ชั ด เจนในการห้ า มใช้ ส มาร์ ท โฟนในระหว่ า งเรี ย นจึ งท าให้ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า สมาร์ ท โฟนส าคั ญ ม ากในการใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ส่วนมากมีระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปเป็น และ สอดคล้องกับงานวิจัยของชูเกียรติ คา
วงค์ษา จักรภัทร คาตั๋น และสมกมล เรือนมูล (2555) ศึกษาผลกระทบการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์สื่อสารของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย นพะเยาพิ ท ยาคม พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้
โทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นในปัจจุบัน ถือว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่ของวัยรุ่นไปแล้วเนื่องจาก โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่
แสดงให้เห็ น ถึงสถานะทางสั งคมและความโก้เก๋ข องวัยรุ่น ที่ ต้ องการจะเปลี่ ยนโทรศัพ ท์ บ่ อยๆ เพราะว่าไม่อ ยากใช้
โทรศัพท์ที่ตกรุ่นกลัวว่าไม่ทัดเทียมกับเพื่อนและโทรศัพท์มือถือถือยังทางานได้หลากหลายแลสะดวกสบายมากขึ้นทาให้
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วั ย รุ่ น ใช้ เวลาในแต่ ล ะวั น อยู่ กั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เป็ น ส่ ว นใหญ่ จ นไม่ ค่ อ ยสนใจผู้ ค นรอบข้ า งจึ งท าให้ วั ย รุ่ น เห็ น ว่ า
โทรศั พท์ มื อถือ เป็ น สิ่งสาคัญ สาหรับ การใช้ชีวิต ประจ าวัน และพฤติก รรมการใช้โทรศัพ ท์ มือถื อของวัยรุ่น ก่อ ให้เกิ ด
ผลกระทบต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสังคมและผลกระทบต่อสุขภาพ
มีการใช้สมาร์ทโฟนช่วงเวลากลางคืน 18.00-21.00 น. มากที่สุด สถานที่ที่ใช้สมาร์ทโฟน คือ ที่บ้าน เนื่องจาก
เป็นเวลาเลิกเรียนและในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนที่บ้านจึงทาให้กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการใช้สมาร์ทโฟนที่บ้านมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์ เพชรคา และพรทิพย์ เย็นจะบก (2557) ได้
ศึกษา พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของวัยรุ่นไทยที่มีผลกระทบด้านลบต่อตนเองและสังคม สอดคล้องกับ หยาด
พิรุณ ศุภรากรสกุล (2560) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นักเรียนมีเวลาพูดคุยและทากิจกรรมกับคนในครอบครัวน้อยลง เนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
การเล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ทางสังคมหรือ
โอกาสต่าง ๆ ในชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์การใช้สมาร์ทโฟน คือ ทางด้านการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญธัช วิภัติ
ภูมิประเทศ (2016) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้ส มาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการใช้
สมาร์ ท โฟนในการใช้ แ อพพลิ เคชั่ น คื อ Facebook เพื่ อ น ามาใช้ เพื่ อ ติ ด ต่ อ ตามเพื่ อ น พบว่า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี
พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนเพื่อค้นคว้าข้อมูลในขณะทากิจกรรมที่อาจารย์มอบหมาย (ร้อยละ 50.5) และใน
บางครั้งได้นาสมาร์ทโฟนมาใช้เพื่อค้นหาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติมในระหว่างเรียน (ร้อยละ 46.8) นอกจากนี้ นักศึกษานา
สมาร์ทโฟนมาใช้ถ่ายรูป PowerPointของอาจารย์แทนการจดบันทึกในบางครั้ง (ร้อยละ 47.7) และนามาใช้เพื่อติดต่อ/
ตามเพื่อนให้มาเข้าเรียนบางครั้ ง (ร้อยละ 56.7) และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชลธิชา จุ้ยนา และนพพร จันทรนาชู
(2558) ที่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่บ้านตนเอง มีประสบการณ์การใช้ 1-3
ปี ใช้ในช่วงเวลา 18.00 น.- 00.00 น. ใช้ในการศึกษาหาความรู้ และพูดคุยกับ เพื่อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล (2560) ที่พบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้งาน Facebook คิดเป็นร้อยละ 97.1
มีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อเพื่อน เวลาเฉลี่ยในการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์เท่ากับ 5.59
ชั่วโมงต่อวัน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามถี่ ใ นการใช้ ส มาร์ ท โฟน คื อ 6-10 ครั้ ง ต่ อ วั น มี ร ะยะเวลาในการใช้ ส มาร์ ท โฟน
คือ ระยะเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปมากที่สุด ใน 1 วัน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกหงุดหงิดที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ชลธิชา จุ้ยนา และนพพร จันทรนาชู (2558) ที่พบว่าใช้แต่ละครั้งนาน 1-2 ชั่วโมง ความถี่ 3-4 ครั้ง/
สัปดาห์ แต่กลุ่มตัวอย่างจะมีปัญ หาด้านจิตลักษณะเช่น ความต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง มีการใช้
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เพื่อต้องการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เพื่อต้องการคาปรึกษา
จากบุคคลต่าง ๆ และที่ใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เพราะคลายเครียด รวมถึงผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่ และ
ไม่ได้มอบหมายหน้าที่อื่นให้นักเรียนรับผิดชอบนอกจากการเรียน รวมทั้งไม่มีเวลาดูแลลูก เด็กจึงเห็นความสาคัญของ
เพื่อน กลายเป็นคนติดเพื่อน ทั้งยังขาดพื้นที่ให้เด็กได้เล่นหรือทากิจกรรม ทาให้เด็กต้องอาศัยอยู่กับเทคโนโลยีต่าง ๆ จน
เกิดปัญหา และสอดคล้องกับงานวิจัยของหยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล (2560) ที่พบว่าเมื่อรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจ นักเรียน
มักจะเข้าไประบายความรู้สึกในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้รู้สกึ ดีขึ้นและเมือ่ อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ นักเรียนจะ
รู้ สึ ก ว่ า ตนเองเป็ น บุ ค คลที่ มี ส าคั ญ เท่ า กั น กั บ เมื่ อ ไม่ ไ ด้ ใช้ งานเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ นั ก เรี ย นจะรู้ สึ ก หงุ ด หงิ ด
กระสับกระส่าย มีผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 91.1 และ 88.7 ตามลาดับ
ผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟน ประกอบด้วย มีอาการปวดกระบอกตาเมื่อมองหน้าจอสมาร์ท
โฟนนานๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มีอาการปวดคอขณะใช้สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายชั่วโมงและน้อยที่สุด คือ
การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการเมื่อยล้าดวงตา สอดคล้องกับการศึกษาของ วราพร วันไชยชนวงค์
และเกศราภรณ์ ชูพันธ์. (2557) ได้ทาการการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ต
ในนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ตต่อด้าน

608

ร่างกาย ก่อให้เกิดปัญหาสายตาและปวดตา อาการปวดหลัง และอ่อนเพลีย ตามลาดับ ยังสอดคล้องกับหยาดพิรุณ ศุภ
รากรสกุล (2560) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลกระทบด้านสุขภาพ พบว่า นักเรียนมักพักผ่อนไม่เพียงพอจนทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย เนื่องจากใช้เครือขาย
สังคมออนไลน์ดึกเกินไป มีผลกระทบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาคือ นักเรียนมักรับประทานอาหารไม่ตรง
เวลา เนื่องจากใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เกินกว่าเวลาที่กาหนด ส่งผลทาให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และ
นักเรียนมีปัญ หาเกี่ยวกับสายตา เนื่องจากใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไป มีผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 77.1 และ
71.8 และชลธิชา จุ้ยนา และนพพร จันทรนาชู (2558) ที่ แนะนาแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากการใช้เครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ด้านสุขภาพโดยการแนะนาให้มีการสารวจท่านั่งที่ถูกต้องเมื่อต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะ
และควรปรับแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้มีความพอดี และไม่ควรใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ขณะ
อยู่ในห้องมืด อีกทั้งยังไม่ควรใช้เวลากับกิจกรรมทางออนไลน์มากจนเกินไป
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนานกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน โดยใช้ความถี่ 6-10
ครั้งต่อวัน และมีความรู้สึกหงุดหงิดที่ไม่ได้ใช้ตามต้องการ ส่งผลกระทบให้เกิดอาการปวดกระบอกตา ปวดคอ เมื่อยล้า
ดวงตา และมีอาการปวดข้อมือ ดังนั้น ควรมีการนาข้อมูลที่ศึกษาได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการ
ใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อไป
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การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและการนาไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
Production of Carboxymethyl Cellulose from Fruit-hulls of Durian
and Application for Food Product
จิรพร สวัสดิการ หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ เดือนรุ่ง เบญจมาศ และวัชรวิทย์ รัศมี
Jiraporn Sawasdikarn, Yardrung Suwannarat, Duanrung Benjamas and Wacharawit Rassami
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและนามาใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ไอศกรีม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนมีปริมาณความชื้น
เท่ากับร้อยละ 5.48 ค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 7.11 ค่าสี L* a* b* มีค่าเท่ากับ 79.04, 2.34 และ 25.74 ตามลาดับ
ผลของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในผลิตภัณฑ์น้าสับปะรดพร้อมดื่มต่อค่าความขุ่น ปริมาณกรด ค่าความเป็นกรด
ด่าง และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสทาให้ค่าความขุ่นเพิ่มขึ้น แต่
ปริมาณกรด ค่าความเป็ นกรดด่ าง และปริมาณของแข็ง ที่ ละลายได้ทั้งหมดไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
(p>0.05) สาหรับผลของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรดต่อค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าโอเวอร์รัน และอัตราการละลาย พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจะทา
ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าความเป็นกรดด่าง และค่าโอเวอร์รันเพิ่มมากขึ้น แต่อัตราการละลายลดลง คาร์
บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้ง
คาสาคัญ: เปลือกทุเรียน / คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส / ผลิตภัณฑ์อาหาร
Abstract
The objective of the research was to produce carboxymethyl cellulose from fruit-hulls of
durian and application for food, namely beverage and icecream. Carboxymethyl cellulose from fruithulls of durian contained moisture content of 5.48%, pH 7.11, color value L* a* b* was 79.04, 2.34
and 25.74, respectively. The effect of carboxymethyl cellulose content in pineapple drinking juice on
turbidity, acidity, pH and total soluble solid were studied. The results showed that turbidity of juice
increased with increasing carboxymethyl cellulose content, whereas acidity, pH and total soluble
solid were not difference statistically significant (p>0.05). The effect of carboxymethyl cellulose
content in pineapple sherbet ice cream on total soluble solid, pH, overrun and meltdown were
studied. The results indicated that the increasing of carboxymethyl cellulose content caused the
increasing of total soluble solid, pH, overrun, but meltdown was decreased. Carboxymethyl cellulose
from fruit-hulls of durian can be used in food products and value-added utilization of waste.
Keywords: Fruit-hulls of durian / Carboxymethyl cellulose / Food product
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญชนิดหนึ่งของไทย ซึ่งมีผลผลิตมากที่สุดในจังหวัดจันทบุรี โดยในปี พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2558 มีผลผลิต 242,686 และ 234,514 ตัน ตามลาดับ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ทุเรีย น
สามารถบริโภคสด หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทุเรียนกวน ทุเรียนอบกรอบ และทุเรียนแช่แข็ง ซึ่งภายหลังจาก
การบริโภคหรือแปรรูปทุเรียน จะเหลือเศษเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ปริมาณมาก ซึ่งส่วนเปลือก
ทุ เรียนมี ป ริม าณสู งคิด เป็ น ร้อ ยละ 75 ของน้ าหนั กทั้ งหมด จึงเกิ ด ปั ญ หาในการกาจั ด เนื่ องจากมี ป ริม าณมาก อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมได้ ดังนั้นจึงควรมีการนาเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า โดยมีการนา
เปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน การผลิตกระดาษจากเปลือก
ทุเรียน การผลิตฟิล์มจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงปุ๋ย ซองชา ซองกาแฟ ที่สามารถละลายน้าได้
(ศิริพร เต็งรัง, 2558) โดยการผลิตฟิล์มจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สังเคราะห์จากเซลลูโลสซึ่งสกัดได้จากเปลือก
ทุเรียน นอกจากนามาผลิตเป็นฟิล์มแล้วยังสามารถนาไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆได้ เช่น ไอศกรีม
และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นสารให้ความหนืด สารให้ความคงตัว หรือเป็นอิมัล ซิฟายเออร์ได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงผลิตคาร์
บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน และนามาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดื่มและผลิตภัณฑ์
ไอศกรีม เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษทุเรียนเหลือทิ้งและเพิ่มมูลค่า รวมถึงการนาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนใน
เขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์
ไอศกรีม
วิธีดาเนินการวิจัย
การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
นาเปลือกทุเรียนหั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วนาไปอบแห้งที่ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ต้มเปลือกทุเรียน
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้นร้อยละ 40 นาเซลลูโลสที่ได้ไปอบที่ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24
ชั่วโมง จากนั้นนาไปบดเพื่อให้ได้ผงเซลลูโลส โดยใช้รูตะแกรงขนาด 1.0 มิลลิเมตร หลังจากนั้นนาผงเซลลูโลสไปดัดแปร
ให้เป็ นคาร์บ อกซีเมทิ ล เซลลูโลส โดยทาปฏิ กิริยากับ กรดคลอโรอะซิติ กในไอโซโพรพิ ล แอลกอฮอล์แ ละสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 40 นาน 30 นาที แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3.5 ชั่วโมง หลังจาก
นั้นรินส่วนที่เป็นของเหลวออก นาส่วนที่มีลักษณะหนืดคล้ายเจลมาเติมด้วยสารละลาย
เมทานอลร้อยละ 70 แล้ว
ทาให้เป็นกลางด้วยสารละลายกรดซิตริกร้อยละ 90 ทดสอบความเป็นกลางด้วยกระดาษลิตมัส จากนั้นกรองเอาส่วนที่มี
ลักษณะหนืดคล้ายเจลออกมาล้างด้วยเอธานอลร้อยละ 70 โดยแต่ละครั้งแช่สารละลายทิ้งไว้ 10 นาที จึงกรองเอาส่วนที่
มีลักษณะหนืดคล้ายเจลออกมาแล้วล้างด้วยเอธานอลร้อยละ 70 อีก 5 ครั้ง แล้วกรองเอาส่วนที่เป็นเจลออกมาล้างด้วย
เมทานอล ทิ้งส่วนที่เป็นเจลไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง 1 คืน ผงที่ได้คือคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (สุมิตรา ภูมิสะอาด,
2523) ทาการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพบางประการของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ปริมาณความชื้น ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และค่าสีแสดงผลของค่าสีที่วัดได้ในระบบ CIE เป็นค่า L*
a* b*
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การศึกษาผลของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้าผลไม้
1) การผลิตน้าสับปะรดพร้อมดื่ม
เริ่มจากการนาสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียทั้งลูกไปชั่งน้าหนัก นามาตัดขั้วและล้างทาความสะอาด แล้วนาไป
นึ่งให้ความร้อนเป็นเวลา 15 นาที และลดอุณหภูมิด้วยน้าเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นปอกเปลือกโดยการหั่นเป็นทางยาว
แล้วนาเข้าเครื่องสกัดน้าผลไม้แยกกาก นาน้าสับปะรดที่สกัดได้ไปกรองด้วยผ้าขาวบาง ตรวจสอบคุณภาพน้าสับปะรด
ได้แ ก่ ปริมาณของแข็งที่ ล ะลายได้ ทั้ งหมดด้ วย Hand refractometer และไทเทรตหาปริม าณกรดทั้ งหมด ท าการ
คานวณส่วนผสมทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ น้าสับปะรดสกัด น้าเปล่า น้าตาลทรายและ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
มาทาการผลิตโดยเริ่มจากการให้ความร้อนน้าสับปะรดสกัดและน้าเปล่าจากนั้นเติมน้าตาลทราย และค่อยๆเติมคาร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลส คนให้เข้ากันจนละลายทั้งหมด จากนั้นให้ความร้อนที่อุณหภูมิระดับ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3
นาที แล้วนาไปทาให้เย็น ก่อนบรรจุลงในขวดพลาสติก แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิตู้เย็น (2-7 องศาเซลเซียส)
2) การศึกษาผลของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในน้าสับปะรดพร้อมดื่มต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมี
ทาการผลิตน้าสับปะรดพร้อมดื่มโดยมีปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสระดับต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ 0, 0.05,
0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 จากนั้นนามาวัดค่าคุ ณภาพทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ค่าความขุ่น ปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณความเป็นกรดโดยการไทเทรต และค่าความเป็นกรดด่าง
การศึกษาผลของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
1) การผลิตไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรด
ขั้นตอนการผลิตไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรด เริ่มจากชั่งน้าหนักส่วนผสมแบ่งเป็นของแห้งกับของเหลว ของ
แห้ง ได้แก่ น้าตาลทราย หางนมผง คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และของเหลว ได้แก่ น้า วิปปิ้งครีม กลูโคสไซรัป และน้า
สับปะรด จากนั้นนาวัตถุ ดิบที่เป็นของแห้งผสมให้เข้ากัน นาวัตถุดิบ ที่เป็นของเหลวตั้งไฟแบบตุ๋น เมื่ออุณหภูมิถึง 50
องศาเซลเซียส เติมวัตถุดิบที่เป็นของแห้งลงไปคนจนละลายดี จนถึงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จึงนาส่วนผสมที่ได้ไปปั่น
ในเครื่องปั่นผสมอาหาร ด้วยความเร็วสูงสุด 1 นาที เพื่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วให้ความร้อนแบบพาสเจอไรซ์ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที ลดอุณหภูมิของส่วนผสมลงอย่างรวดเร็วได้เป็นไอศกรีมมิกซ์ จากนั้นบ่ม
ไอศกรีมมิกซ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดจึงนาไอศกรีมมิกซ์ไปตรวจคุณภาพ ได้แก่
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และไทเทรตหาปริมาณกรดทั้งหมด ทาการคานวณปริมาณกรดซิตริกที่ต้องเติมลงไป
เพื่อให้ได้ไอศกรีมมิกซ์มีปริมาณร้อยละ 0.6 แล้วชั่งน้าหนักกรดซิตริกที่คานวณได้นาไปเติมในไอศกรีมมิกซ์ แต่งสีและ
กลิ่นสับปะรด ก่อนนาไปปั่นด้วยเครื่องปั่นไอศกรีม บรรจุไอศกรีมที่ได้ลงในภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิด นาไปแช่เยือกแข็งที่
อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบคุณภาพด้านต่าง ๆ
2) การศึกษาผลของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรดต่อคุณภาพทางกายภาพ
และเคมี
ทาการผลิตไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรดโดยมีปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสระดับต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 0.0,
0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 โดยน้าหนัก จากนั้นนามาวัดค่าคุณภาพทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าโอเวอร์รัน และอัตราการละลายของไอศกรีม (อุษา นาคจิรังกูร, 2541)
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ทาการทดลอง 3 ซ้า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ทา
การวิเคราะห์ แปรปรวนของผลการทดลองโดยใช้ ANOVA (Analysis of variance) และเปรียบเที ยบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองผลิตน้าสับปะรดพร้อมดื่มที่มีปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร้อยละ 0, 0.05, 0.10, 0.15,
0.20 และ 0.25 โดยน้าหนัก แล้วนามาวัดค่าค่าความขุ่น ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณความเป็นกรดโดย
การไทเทรต และค่าความเป็นกรดด่าง แสดงผลการวิจัยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในผลิตภัณฑ์น้าสับปะรดพร้อมดื่มต่อลักษณะทางกายภาพ
ปริมาณคาร์บอกซี
ความขุ่น
ปริมาณกรดns
ความเป็น
ปริมาณของแข็ง
ns
เมทิลเซลลูโลส
(%T) (
(กรัม/100
กรดด่าง
ที่ละลายได้ทั้งหมดns
(ร้อยละโดย
มิลลิลิตรของกรดซิ
(องศาบริกซ์)
น้าหนัก)
ตริก)
0.00
1.58±0.22a
8.62±0.06
3.72
15.00
0.05

1.39±0.07b

8.58±0.05

3.80

15.00

0.10

1.23±0.04b

8.55±0.15

3.76

15.00

0.15

1.32±0.05b

8.68±0.07

3.73

15.00

0.20

1.37±0.28b

8.69±0.25

3.84

15.00

0.25
1.34±0.06b
8.71±0.20
3.83
15.00
หมายเหตุ : ตั ว อั ก ษร a-b หมายถึ ง มี ค วามแตกต่ างกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) ที่ ป ริม าณคาร์ บ อกซี
เมทิลเซลลูโลสระดับต่างๆ
ตัวอักษร ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
เมื่อทาการผลิตไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรดโดยมีปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสระดับต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ
0.0, 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 โดยน้าหนัก แล้วนามาวัดค่าคุณภาพทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าโอเวอร์รัน และอัตราการละลายของไอศกรีม ผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่
1
ตารางที่ 2 ผลของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าพีเอช และโอเวอร์รันของ
ไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรด
ปริมาณคาร์บอกซี
ปริมาณของแข็ง
ความเป็นกรดด่าง
โอเวอร์รัน
เมทิลเซลลูโลส
ที่ละลายได้ทั้งหมด
(ร้อยละโดยน้าหนัก)
(องศาบริกซ์)
0.0
33.00±0.50b
2.87±0.05e
5.13±5.12d
0.1
33.50±0.50b
3.04±0.02d
35.61±5.53c
0.2
34.75±0.45a
3.08±0.02c
38.95±6.64c
0.3
35.00±0.50a
3.13±0.01b
82.84±7.55b
0.4
37.00±0.60a
3.16±0.01a
105.45±4.53a
หมายเหตุ : อักษร a - e ตามแนวตั้ง หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05)

น้าหนักที่ละลาย (กรัม)
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ภาพที่ 1 ผลของไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรดที่มีปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสระดับต่างๆต่อค่าอัตราการละลาย
อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนด้านต่างๆ
พบว่า มีปริมาณความชื้นเท่ากับ 5.48±0.25 ค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 7.11±0.02 สอดคล้องกับการศึกษาของณัฏฐ์
ธวดี จินาพันธ์ และคณะ (2555) ที่ทาการศึกษาคุณสมบัติของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเยื่อฟางข้าว พบว่ามีค่าความ
เป็นกรดด่างเท่ากับ 7.5 สาหรับค่าสี (L* a* b*) มีค่า L* ที่แสดงถึงค่าความสว่างเท่ากับ 79.04±0.18 ค่า a* แสดงถึงค่า
ความเป็นสีแดงเท่ากับ 2.34±0.03 และ ค่า b* ที่แสดงถึงค่าความเป็นสีเหลือ งเท่ากับ 25.74±0.04 ค่าสีที่วิเคราะห์ได้
จากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของพรชัย ราชตนะพันธุ์ และคณะ (2550) ที่ทาการสังเคราะห์และตรวจ
ลักษณะของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนซึ่งมีค่าสี L* เท่ากับ 77.61±0.01 ค่า a* เท่ากับ 3.49±0.02 และ
ค่า b* เท่ากับ 24.61±0.04 เมื่อใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น เท่ากัน (ร้อยละ 40) ในการสังเคราะห์คาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลส
จากตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์น้าสับปะรดพร้อมดื่ม เมื่อวิเคราะห์ด้านความขุ่นโดยอาศัยเครื่องวัดค่าการดูดกลืน
แสงโดยบันทึกค่า %T หรือร้อยละการยอมให้แสงผ่าน พบว่าน้าสับปะรดพร้อมดื่มเมื่อเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสตั้งแต่
ร้อยละ 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 โดยน้าหนัก ทาให้ค่า %T ของน้าสับปะรดพร้อมดื่มลดลงโดยแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับน้าสับปะรดพร้อมดื่มที่ไม่เติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ร้อยละ 0) แต่การเติมคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสทุกระดับไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงถึงการเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสช่วย
ลดการตกตะกอนของน้าสับปะรดพร้อมดื่ม ทาให้อนุภาคกระจายตัวในน้าสับปะรด สาหรับปริมาณกรดทั้งหมดในน้า
สับปะรดพร้อมดื่ม มีค่าในช่ว ง 8.55 – 8.71 กรัม/100 มิลลิลิตรของกรดซิตริก ส่วนค่าความเป็นกรดด่างและปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมีค่า 3.72 – 3.84 และ 15.00 ตามลาดับ ซึ่ง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบกันในระหว่างชุดทดลองทั้งหมด (p>0.05)

615

จากตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรด ผลของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสระดับต่างๆ ส่งผล
ต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด พบว่าเมื่อปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น จากที่ปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร้อยละ 0.0 โดยน้าหนัก มีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด เท่ากับ 33.00 เพิ่มขึ้นเป็น 37.00 ที่ปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร้อยละ 0.4 โดยน้าหนัก สาหรับค่าพีเอช
พบว่ามีค่ามากขึ้นตามลาดับของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส โดยมีค่าในช่วง 2.87-3.16 และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ที่ทุกระดับของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
ค่าโอเวอร์รัน แสดงถึง การบ่งบอกปริมาณอากาศที่มีการเติมเข้าไปในเนื้อไอศกรีมในขณะที่ทาการปั่นไอศกรีมมิกซ์
ให้กลายเป็นไอศกรีม เมื่อวิเคราะห์ค่าโอเวอร์รัน (ตารางที่ 2) พบว่าเมื่อปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าโอ
เวอร์รันเพิ่มมากขึ้น โดยที่ปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร้อยละ 0.4 โดยน้าหนัก มีค่าโอเวอร์รันสูงกว่าระดับอื่น โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสทุกระดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุษา นาคจิรังกูร (2541) พบว่า การผลิตไอศกรีมเชอร์เบทมิกซ์รสผลไม้ เมื่อใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพิ่มขึ้นค่าโอเวอร์รันจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05)
เมื่อศึกษาผลของปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในไอศกรีมเชอร์เบทสับปะรดต่ออัตราการละลาย ดังภาพที่
1 พบว่าเมื่อปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพิ่มขึ้น ทาให้น้าหนักที่ละลายได้ลดลง แสดงว่าไอศกรีมมีความคงตัวมากขึน้
การเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเป็นการเพิ่มความคงตัว โดยการเพิ่มความหนืดของไอศกรีม และอัตราการละลายมี
ความสัมพันธ์กับความหนืดของไอศกรีม หากมีความหนืดสูง จะส่งผลให้อัตราการละลายช้าลงและมีอัตราการละลายน้อย
กว่าสูตรมาตรฐาน (พวงชมพู หงส์ชัย และวรรณวิสา บุญชู, 2558)
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ประจาปีงบประมาณ 2558
เอกสารอ้างอิง
ณัฏฐ์ธวดี จินาพันธ์, เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ, สุทธิรา สุทธสุภา และสุฐพัศ คาไทย. (2555). คุณสมบัติของฟิล์มคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสจากเยื่อฟางข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 43(3) (พิเศษ), 616-620.
พรชัย ราชตนะพันธุ์, สุพัฒน์ คาไทย, นรีวิชญ์ ยากี และ รัญชิดา อุทัยยศ. (2550). การผลิตฟิลม์ คาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลสจากเปลือกมะละกอและคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์ม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45 (น. 790-799). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พวงชมพู หงส์ชัย และวรรณวิสา บุญชู. (2558). ผลของสารให้ความคงตัวต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของ
ไอศกรีมน้านมถั่วเหลือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 46(3) (พิเศษ), 405-408.
ศิริพร เต็งรัง. (2558). ภูมิปัญญาไทยนาเปลือกทุเรียนมาเพิ่มมูลค่าเป็นพลาสติกชีวภาพ(ซีเอ็มซี). [Online].
Available: http://m.matichon.co.threadnews.phpnewsid=1420431408. [2560, เมษายน 26].
สุมิตรา ภูมสิ ะอาด. (2523). การแยกเซลลูโลสจากพืชบางชนิดและการสังเคราะห์อนุพันธ์ของเซลลูโลส. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559). ทุเรียน : เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2557-2559.
[Online]. Available: http://www.oae.go.th/download/prcai/ farmcrop/durian.pdf. [2560, กันยายน
25].
อุษา นาคจิรังกูร. (2541). ผลของสารให้ความคงตัวต่อไอศกรีมเชอร์เบทมิกซ์รสผลไม้. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

616

การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด
Design and Construction Macadamia cracking Machine
Separate by Dimensions size
สุรดิษ วังเย็น1 ประเวช อนันเอื้อ2 นคร ไชยวงศ์ศักดา3 และเสกสรรค์ วินยางค์กูล3
Suradit Wangyen1, Prawet Anan-uea2, Nakorn Chaiwongsakda3 and Seksan Winyangkul3
1 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
2, 3, 4

และการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาดและเปรียบเทียบ
เครื่องมือแบบเดิมกับเครื่องกะเทาะเปลือกแบบใหม่ ในการออกแบบพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของความหนาและขนาดของ
แมคคาเดเมีย พบว่าขนาดของแมคคาเดเมียมีขนาดแตกต่างกันและความหนาแตกต่างกัน ในการกะเทาะเปลือกแมคคา
เดเมียที่ใช้แบบเดิมค่อนข้างที่จะอันตรายและใช้เวลาในการกะเทาะค่อนข้างนานรวมถึงค่าจ้างแรงงานและคุณภาพในการ
กะเทาะ จึงได้นาปัญหาในกะเทาะเปลือกเมล็ดแมคคาเดเมียโดยใช้เครื่องมือในการกะเทาะและเวลาที่ใช้ในการกะเทาะ
มาวิเคราะห์แล้วทาการออกแบบสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด
จากผลการทดลองและการวิเคราะห์การสร้างและออกแบบเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยก
ขนาดนั้นมีประสิทธิภาพดี เวลาที่ใช้ในการกะเทาะเทียบกับการใช้แรงงานคนกะเทาะเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย
สามารถใช้เวลาในการกะเทาะได้เร็วกว่า และเทีย บกับเครื่องมือที่ใช้ในการกะเทาะแบบเดิมคุณ ภาพในการกะเทาะ
เปลือกแมคคาเดเมียจานวน 200 ลูก เครื่องมือที่ใช้แบบบีบกด เวลาที่ใช้ในการกะเทาะ 112.15 นาที จานวนเมล็ดที่
สมบูรณ์ 168 ลูก จานวนเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ 32 ลูก เครื่องมือที่ใช้แบบทุบกระแทก เวลาที่ใช้ในการกะเทาะ 125.24 นาที
จานวนเมล็ดที่สมบูรณ์ 122 ลูก จานวนเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ 78 ลูก เครื่องกะเทาะเปลือกแบบใหม่ 3.54 นาที จานวนเมล็ด
ที่สมบูรณ์ 166 ลูก จานวนเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ 31 การเปรียบเทียบแต่ละเครื่องมือในการกะเทาะในด้านการใช้เวลาในการ
กะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย คุณภาพเมล็ดข้างในแมคคาเดเมียในการกะเทาะ เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบ
แบ่งแยกขนาด ทางานได้อย่างดีทั้ง เวลาในการกะเทาะ คุณภาพในการกะเทาะ
คาสาคัญ: เครื่องกะเทาะเปลือก / แมคคาเดเมีย / การแบ่งแยกขนาด
Abstract
This research aims to Design and construction macadamia cracking machine separate by
dimensions size and compare the original macadamia cracking machine design is based on the
average thickness and size of the macadamia. The size of the macadamia was different and the
thickness was different. The old-fashioned macadamia nut crackers are quite dangerous and take a
long time to crack, including labor costs and cracking quality. Therefore, the problem of cracking of
macadamia nuts by using cracking tools and cracking time was analyzed.
The results of the experiments and analysis of the macadamia cracking machine separate by
dimensions size have a good performance cracking machine time vs. cracker labor. Macadamia
crackers can take time to crack faster and compared with the tools used to crack the original quality
of shelling macadamia number of 200 seeds the original machine have time spent in cracking 112.15
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minutes Total number of seeds 168 Total number of incomplete in 32 seeds and Impact Crusher
have a time in 125.24 minutes total number of 122 seeds, number of incomplete 78 seeds, New
crackers It takes 3 .5 4 minutes number of complete 166 seeds, number of incomplete 31 seeds,
Comparison of each of the crackers in the field. Spend time in shell crust, Seed quality in macadamia
in cracking Macadamia Split Crackers Works well. Cracking time quality in cracking.
Keywords: Cracking Machine / Macadamia / Separate Dimensions
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แมคคาเดเมียเป็นพืชที่มีเปลือกค่อนค้างแข็งและหนาพอสมควรมีผิวค่อยข้างเรียบแต่ละเมล็ดมีขนาดไม่เท่ากัน
การกะเทาะเปลือกของแมคคาเดเมียต้องให้เครื่องหรือแรงงานคนในการกะเทาะมากพอสมควร การกะเทาะเปลือกแต่ละ
ครั้งต้องกะเทาะให้เมล็ดข้างในให้มีสภาพสมบูรณ์ถึงจะมีคุณภาพสูง ทาให้มีมูลค่าหรือคุณภาพมากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ใน
ปัจจุบันที่ใช้ในการกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียค่อนข้างสุ่มเสี ยงต่อคุณภาพของเนื้อในของเมล็ดและค่อนข้างอันตราย
เช่นการใช้คีมจับเมล็ดแล้วใช้ค้อนทุบเปลือกบางครั้งถ้าเราทุบแรงไปอาจทาให้เนื้อในแตกและถ้าใช้คีมจับไม่ดีอาจทาให้
เมล็ดแมคคาเดเมียกระเด็ดไปที่อื่นหรือกะเด็ดเข้าตัวทาให้ได้รับบาดเจ็บได้ การใช้เครื่องบีบกดเป็นการกะเทาะโดยใช้แรง
กดทับในการกะเทาะวิธีนี้ค่อยข้างใช้แรงในการกะเทาะมากและใช้เวลานาน การใช้เครื่องกะเทาะแบบมีใบมีดกระแทกวิธี
นี้คือการใช้มือจับแมคคาเมียวางบนเครื่องแล้วโยกเครื่องให้ใบมีดมากะเทาะที่เปลือกวิธีนี้ค่อนข้างอันตรายต่อการกะเทาะ
เป็นอย่างมากสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสูง
ซึ่งในปัญหานี้ทางผู้ทาวิจัยจึงเกิดความคิดว่าเครื่องมือที่ใช้กะเทาะเปลือกที่ใช้อยู่คือใช้แรงงานคนและเครื่องมือที่ใช้แบบ
เก่าท าได้ช้าท าให้ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้ใช้เวลานานและใช้แรงงานคนเป็ นอย่างมาก และค่อนข้าง
อันตราย
จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวจึงทาการคิดค้นและออกแบบเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยก
ขนาด เพื่อนามาช่วยลดเวลาลดแรงงานในการกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย ลดขึ้นตอนในการผลิตในการแปรรูป รวมไป
ถึงความปลอดภัยในการกะเทาะเปลือก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการของเสีย และการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย
2. สร้างสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด
วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด ทางผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลมาทาการ
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยได้นาข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมการวัดขนาดแมคคาเดเมีย
มาทาการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย ทางผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 รวบรวมขนาดของแมคคาเดเมีย
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแยกขนาดของเมล็ดแมคคาเดเมีย
ส่วนที่ 3 การออกแบบเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกะเทาะเปลือกของเมล็ดแมคคาเดเมีย
ส่วนที่ 5 เปรียบเทียบเครื่องกะเทาะแบบใหม่กับเครื่องกะเทาะแบบเดิม
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การรวบรวมขนาดของแมคคาเดเมีย
เก็บรวมรวมข้อมูลวัดขนาดของแมคคาเดเมียว่ามีขนาดประมาณเท่าไหร่ แล้วนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อแบ่งแยก
ขนาดเป็น 3 ขนาด เพื่อหาข้อมูลนามาวิเคราะห์การสร้างเครื่องในขึ้นตอนการแบ่งแยกขนาดของแมคคาเดเมียว่ามีขนาด
ไดบ้าง ในการวัดขนาดครั้งนี้ใช้เครื่องมือวัดขนาดชื่อ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (vernier calipers) ในการวัดหาขนาดของแมค
คาเดเมียแต่ละลูก ซึ่งในการรวบรวมผลของขนาดแมคคาเดเมียครั้งนี้จะวัดเป็นเมล็ดหรือลูกเพราะถ้าชั่งน้าหนักแต่ละลูก
อาจจะไม่ได้ผลที่ต้องการเพราะน้าหนักของแมคคาเดเมียแต่ละลูกอาจผิดเพี้ยนเช่นแมคคาเดเมียลูกใหญ่อาจน้อยกว่า
แมคคาเดเมี ยลูก เล็ กเป็น เพราะปั จจัยหลายๆอย่างเช่น ความหนาแน่ นของเปลือก ความหนาแน่ นของเมล็ ดข้างใน
ความชื้น ช่องว่างในเมล็ด เป็นต้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเลือกการวัดขนาดของเมล็ดแมคคาเดเมียแบบใช้เครื่องมือวัดขนาด
ชื่อ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (vernier calipers) ในการหาค่าขนาดของเมล็ดแมคคาเดเมียครั้งนี้ ขนาดของเมล็ดแมคคาเด
เมียมีขนาดแตกต่างกันอย่าชัดเจน ในการแบ่ งแยกขนาดถึงต้องแบ่งขนาดเป็น 3 ขนาด โดยใช้หลักการทางสถิติห า
ค่าเฉลี่ยดังนั้น โดยค่าเฉลี่ยของเมล็ดแมคคาเดเมียแต่ละขนาดมีค่าเท่ากับ ขนาดใหญ่ 2.6484 cm. ขนาดกลาง 2.30935
cm. และขนาดเล็ก 1.9463 cm. โดยสามารถแบ่งช่วงขนาดดังแสดงในตารางที่ 1
ตางรางที่ 1 หาค่าเฉลี่ยของเมล็ดแมคคาเดเมีย 3 ขนาด
ขนาดค่าเฉลี่ยของแมคคาเดเมีย(cm)
2.6484
2.30935
1.9463

ช่วงขนาดของแมคคาเดเมีย (cm)
มากกว่า 2.5
2.49 - 2.00
น้อยกว่า 1.99

จากตารางที่ 1 นาค่าเฉลี่ยของเมล็ดแมคคาเดเมียแต่ละขนาดที่หาจากตารางที่ 1 มาหาค่าเฉลี่ยช่วงขนาดของ
เมล็ดแมคคาเดเมียแต่ละขนาด โดยการใช้หลักการหาขอบบน ขอบล่าง ในการหาช่วงขนาดแต่ละขนาด โดยแบ่งตาม
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และหาค่าประมาณที่เหมาะสมเพื่อนามาทากระบวนการในขั้นตอนการแยกขนาดก่อน
กะเทาะถ้าไม่หาช่วงขนาดในการแยกขนาดอาจทาให้ขั้นตอนในการแยกไม่มีประสิทธิภาพและกะบวนการกะเทาะอาจจะ
กะเทาะไม่แตกหรือคุณภาพเมล็ดข้างในเสียหายได้ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงศึกษาสูตร แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
สูตรหา ขอบบน =
สูตรหา ขอบล่าง =

ค่ามากสุดของชั้นนั้น+ค่าน้อยสุดของชั้นถัดไป
2
ค่าน้อยสุดของชั้นนั้น+ค่ามากสุดของชั้นก่อนหน้า
2
2.6484+2.30935

แทนค่า ขอบบน =
2
ขอบบนจะมีค่าเท่ากับ 2.478875 cm. ในที่นี้ทางผู้วิจัยจะประมาณค่าให้เหมาะสมค่านั้นจะเท่ากับ 2.5 cm.
2.30935+1.9463
ขอบล่าง =
2
ขอบล่างจะมีค่าเท่ากับ 2.127825 cm.
ขอบบนจะมีค่าเท่ากับ 2.127825 cm. ในที่นี้ทางผู้วิจัยจะประมาณค่าให้เหมาะสมค่านั้นจะเท่ากับ 2.00 cm.
ดังนั้น ช่วงขนาดของแมคคาเดเมียแต่ละช่วงขนาด มีดังนี้
ช่วงขนาดเมล็ดแมคคาเดเมียขนาดใหญ่ จะเท่ากับ x  2.5
ช่วงขนาดเมล็ดแมคคาเดเมียขนาดกลาง จะเท่ากับ 2.4  x  2.00
ช่วงขนาดเมล็ดแมคคาเดเมียขนาดกลาง จะเท่ากับ x  1.99
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแยกขนาดของเมล็ดแมคคาเดเมีย
เป็นขั้นตอนการนาขึ้นตอนส่วนที่ 1 มาวิเคราะห์และมาทดสอบการแยกขนาดของแมคคาเดเมียของแต่ละ
ขนาดมีกี่ลูกดังแสดงในตารางที่ 2, 3 และ 4
ตารางที่ 2 ผลการแยกขนาดแมคคาเดเมีย รอบที่ 1 จานวนเมล็ดแมคคาเดเมีย 100 ลูก
ช่วงขนาดของแมคคาเดเมีย (cm.)
จานวนเมล็ดแมคคาเดเมีย(ลูก)
มากกว่า 2.5 – 2.5
15
2.49 – 2.00
53
1.99 – น้อยกว่า 1.99
32
ผลสรุป การแยกขนาดแมคคาเดเมีย รอบที่1 ขนาดเมล็ดของแมคคาเดเมียที่ช่วงขนาด 2.49 – 2.00 (cm.) มี
มากกว่าช่วงขนาดอื่นๆ
ตารางที่ 3 ผลการแยกขนาดแมคคาเดเมีย รอบที่ 2 จานวนเมล็ดแมคคาเดเมีย 150 ลูก
ช่วงขนาดของแมคคาเดเมีย (cm.)
จานวนเมล็ดแมคคาเดเมีย(ลูก)
มากกว่า 2.5 – 2.5
33
2.49 – 2.00
69
1.99 – น้อยกว่า 1.99
48
ผลสรุป การแยกขนาดแมคคาเดเมีย รอบที่2 ขนาดเมล็ดของแมคคาเดเมียที่ช่วงขนาด 2.49 – 2.00 (cm.) ยัง
มีมากกว่าช่วงขนาดอื่นๆ
ตารางที่ 4 ผลการแยกขนาดแมคคาเดเมีย รอบที่ 3 จานวนเมล็ดแมคคาเดเมีย 200 ลูก
ช่วงขนาดของแมคคาเดเมีย (cm.)
จานวนเมล็ดแมคคาเดเมีย(ลูก)
มากกว่า 2.5 – 2.5
41
2.49 – 2.00
95
1.99 – น้อยกว่า 1.99
64
ผลสรุป การแยกขนาดแมคคาเดเมีย รอบที่3 จานวนแมคคาเดเมียขาด 2.49 – 2.00 (cm.) มีมากกว่าเพราะ
ขนาดแมคคาเดเมียส่วนใหญ่จะมีขนาด 2.49 -2.00 (cm.)

การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด
เป็นขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด โดยมีขึ้นตอนต่างๆ
ดังแสดงในภาพที่ 1 และเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียที่ได้ออกแบบแสดงในภาพที่ 2
1. โครงเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย
โครงเครื่อง มีขนาด ดังต่อไปนี้ความสูง 50 cm. ความกว้าง 30 cm. ความยาว 70 cm.
2. มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้มอเตอร์ dc 24v250w 2 ตัว
3. เพลาหมุนกะเทาะเปลือก ขนาดของเพลาหมุนกะเทาะ
ความยาวของเพลากลางขนาด 1 นิ้ว
80
cm.
ความยาวของเหล็กท่อกะเทาะขนาด 3 นิ้ว
50
cm.
ความยาวของฟันกะเทาะหนาว 1 นิ้ว
50
cm.
4. ลูกปืนตุ๊กตา ลูกปืนตุ๊กตา 1 นิ้ว
4
ตัว
5. ที่แยกขนาดแมคคาเดเมีย เครือ่ งแยกขนาดแมคคาเดเมียแบ่งตามช่วงขนาดที่หาไว้
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ออกแบบเครื่อง

เตรียมหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

สร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย

วิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบเครื่องกะเทาะเดิมกับเครื่องกะเทาะใหม่

จบกระบวนการ
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่อง

ภาพที่ 2 เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกะเทาะเปลือกของเมล็ดแมคคาเดเมีย
การทดลองกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาดโดยใช้เครื่องที่ผู้วิจัยออกแบบและสร้างขึ้นวิเคราะห์
ผลการกะเทาะว่ามีประสิทธิภาพยังไงแตกออกมามีผลเป็นยังไงแล้วได้ผลดังต่อไปนี้ หมายเหตุในการทดลองครั้งนี้ผลที่ได้
จากการทดลองใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียผลแต่ละอย่างดังแสดงในภาพที่ 3 มีความหมายดังต่อไปนี้
ไม่แตก = เปลือกเมล็ดแมคคาเดเมียยังไม่แตกหรือยังคงสภาพปกติ
พอใช้ = เปลือกเมล็ดแมคคาเดเมียแตกออกแต่เมล็ดข้างในยังไม่หลุดออกจากเปลือก
ดีมาก = เปลือกเมล็ดแมคคาเดเมียแตกออกและเมล็ดข้างในหลุดออกแล้วสภาพยังคงตามธรรมชาติ
ดี = เปลือกเมล็ดแมคคาเดเมียแตกออกและเมล็ดข้างในหลุดออกแต่แตกเป็นครึ่ง
ละเอียด = เมล็ดข้างใน แตกออกเป็นชิ้นเล็ก
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ไม่แตก

พอใช้

ดีมาก

ดี
ละเอียด
ภาพที่ 3 ลักษณะของการทดลองกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย
ตารางที่ 5 ผลการทดลองกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย จานวน 100 ลูก
ช่วงขนาดของแมคคาเดเมีย (cm.)
ไม่แตก
พอใช้ ดีมาก
ดี
ละเอียด
มากกว่า 2.5 – 2.5
0
2
5
7
1
2.49 – 2.00
4
7
10
15
17
1.99 – น้อยกว่า 1.99
14
6
4
5
3
18
82
ผลสรุป
ไม่แตก
แตก
ผลสรุปการกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย ดังแสดงในตารางที่ 5 จานวน 100 ลูก การกะเทาะเปลือกแมคคาเด
เมียในครั้งนี้จะเห็นได้ ว่าจานวนลูกที่ไม่ แตกอาจจะเกิดปั ญ หาคือลูกที่ มีขนาดเล็กมากๆและเปลือกค่อนค่างจะหนา
พอสมควรจนไม่สามารถกะเทาะได้ซึ่งถ้ากะเทาะได้ก่อนับว่าเป็นของเสียเพราะเนื้อข้างในค่อนข้างที่จะเล็กมาก ส่วนลูกที่
กะเทาะแล้วเกิดการแตกละเอียดผลมาจากการกะเทาะที่แรงและเปลือกค่อนข้างจะบางทาให้แรงการกะเทาะไปเนื้อข้าง
ในแตกเสียหาย
ตารางที่ 6 ผลการทดลองกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย จานวน 150 ลูก
ช่วงขนาดของแมคคาเดเมีย (cm.)
ไม่แตก
พอใช้ ดีมาก
ดี
ละเอียด
มากกว่า 2.5 – 2.5
0
7
10
12
4
2.49 – 2.00
9
9
16
17
18
1.99 – น้อยกว่า 1.99
20
9
4
8
7
29
121
ผลสรุป
ไม่แตก
แตก
ผลสรุปการกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย จานวน 150 ลูกดังแสดงในตารางที่ 6 ทางผู้วิจัยได้เห็นปัญหาจากการ
กะเทาะครั้งแรกจึงทาการแก้ไขในจุดต่างๆแล้วผลที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะดีขึ้นแต่การกะเทาะที่ไม่แตกของเมล็ดที่เล็กมากๆ
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ไม่สารถกะเทาะได้หมดแต่ก็กะเทาะได้บางส่วนแต่ก็ละเอียดมากจึงจัดไปอยู่ในกลุ่มแตกละเอียดแล้วเวลาที่ใช้ค่อนข้ างจะ
เร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตารางที่ 7 ผลการทดลองกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย จานวน 200 ลูก
ช่วงขนาดของแมคคาเดเมีย (cm.)
ไม่แตก
พอใช้
มากกว่า 2.5 – 2.5
0
9
2.49 – 2.00
13
16
1.99 – น้อยกว่า 1.99
24
12
37
ผลสรุป
ไม่แตก

ดีมาก
14
21
7

ดี
14
25
11

ละเอียด
4
20
10

163
แตก

ผลสรุปการกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย จานวน 200 ลูกดังแสดงในตารางที่ 7 จากผลการทดลองทั้งหมดเรื่อง
คุณภาพการกะเทาะ ประสิทธิภาพ และในเรื่องเวลาในการกะเทาะ ทางผู้วิจัยพึงพอใจในการทดลองครั้งนี้เป็นอย่างมาก
เห็นผลชัดเจนเทียบกับเครื่องมือที่ใช้ในการกะเทาะแบบเดิม
เปรียบเทียบเครื่องกะเทาะแบบใหม่กับเครื่องกะเทาะแบบเดิม
ในส่วนของการเปรียบเทียบเครื่องกะเทาะแบบใหม่กับเครื่องกะเทาะแบบเก่า ทางผู้วิจัยจะทาการเปรียบเทียบ
เวลาในการกะเทาะแมคคาเดเมียในขนาดต่างๆรวมกันทั้งหมด ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการกะเทาะและคุณ ภาพในก าร
กะเทาะเป็นอย่างไร โดยมีผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 8 ต่อไปนี้
หมายเหตุ ในการทดลองการเปรียบเที ยบครั้งนี้ ผลที่ได้จากการทดลองใช้เครื่อ งมื อแบบบี บ กด เครื่องมือ แบบทุ บ
กระแทกและเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียผลแต่ละอย่างมีความหมายดังต่อไปนี้
เวลาที่ใช้ในการกะเทาะ(นาที) = นับเวลาตั้งแต่กะเทาะเมล็ดแรกจนถึงเมล็ดสุดท้าย
เมล็ดที่สมบูรณ์
= เมล็ดที่กะเทาะแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่แตกละเอียด
เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์
= เมล็ดที่กะเทาะแล้วเกิดความเสียหายแล้วแตกละเอียด
ตารางที่ 8 ผลการกะเทาะแต่ละเครื่องมือ จานวน 100 ลูก
เครื่องมือที่ใช้ในการกะเทาะแมคคาเดเมีย
เวลาที่ใช้ในการ
จานวน 100 ลูก
กะเทาะ
(นาที)
เครื่องมือที่ใช้แบบบีบกด
58.11
เครื่องมือที่ใช้แบบทุบกระแทก
64.39
เครื่องกะเทาะเปลือกแบบใหม่
2.43

จานวนเมล็ดที่
สมบูรณ์
(ลูก)
84
65
79

จานวนเมล็ดที่ไม่
สมบูรณ์
(ลูก)
16
35
21

สรุปผลการกะเทาะจะเห็นว่า การใช้เครื่องมือกะเทาะแบบบีบกดจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่จานวนเมล็ดที่
สมบูรณ์จะมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก เพราะการกะเทาะแต่ละลูกเราสามารถปรับขนาดของเครื่องมือในการบีบกดได้
จึงมีโอกาสที่จะเกิดของเสียได้น้อย เครื่องมือที่ใช้แบบทุบกระแทกใช้หลักการใช้ของแข็งทุบกะเทาะลงไปตัวผิวเมล็ดเวลา
ที่ใช้ในการกะเทาะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะต้องใช้แรงเป็นอย่างมากในการกะเทาะจึงเกิดความเหนื่อยล้าแล้วตัวผิด
เปลือกของแมคคาเดเมียมีความลื่นในการกะเทาะบางครั้งอาจเกิดการกระเด็นทาให้เสียเวลา ส่วนจานวนเมล็ดที่สมบูรณ์
ค่อนข้างจะน้อยกว่าเครื่องมืออื่นๆเพราะในการกะเทาะแต่ละลูกใช้น้าหนักไม่เท่ากันจึงเกิดการแตกกระจายของเมล็ดทา
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ให้เมล็ดข้างในไม่สมบูรณ์ค่อนข้างมาก เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบใหม่ใช้เวลาในการกะเทาะค่อนข้างเร็วมาก
ประสิทธิภาพผลของการกะเทาะจานวนเมล็ดที่สมบูรณ์มีจานวนมากแล้วไม่เกิดของเสียเยอะ
ตารางที่ 9 ผลการกะเทาะแต่ละเครื่องมือ จานวน 150 ลูก
เครื่องมือที่ใช้ในการกะเทาะแมคคาเดเมีย จานวน เวลาที่ใช้ในการ
150 ลูก
กะเทาะ
(นาที)
เครื่องมือที่ใช้แบบบีบกด
88.47
เครื่องมือที่ให้แบบทุบกระแทก
102.41
เครื่องกะเทาะเปลือกแบบใหม่
3.18

จานวนเมล็ดที่
สมบูรณ์
(ลูก)
127
98
121

จานวนเมล็ดที่ไม่
สมบูรณ์
(ลูก)
23
52
29

ผลจากตารางเวลาของตารางที่ 9 เปรียบเทียบ กับตารางที่ 10 เวลาที่ใช้ในการกะเทาะ แบบใช้เครื่องมือแบบ
บีบกด จะใช้เวลาได้ค่อนข้างเร็ว เพราะเกิดความชานานในการกะเทาะ เครื่องมือที่ใช้แบบทุบกระแทก เวลาที่ใช้ค่อนข้าง
จะเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะเกิดความชานานแต่อาจมีอาการเหนื่อยล้ามากขึ้น
ผลจากตารางเวลาของตารางที่ 9 เปรียบเที ยบ กั บตารางที่ 10 จานวนเมล็ด ที่ส มบู รณ์ ในการกะเทาะใช้
เครื่องมือแบบบีบกด จะมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเกิดความชานานกับเครื่องมือที่ใช้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้แบบทุบ
กระแทรก จานวนเมล็ดที่สมบูรณ์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะเกิดความชานานของเครื่องมือและแรงที่กะเทาะ
อย่างเหมาะสม แต่ยังเกิดความเสียหายอยู่ แต่ยังน้อยกว่าการเริ่มกะเทาะครั้งแรกๆ
เทียบกับเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาดใช้เวลาในการกะเทาะยังเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณภาพในการกะเทาะ ยังคงดีเหมือนเดิม
ตารางที่ 10 ผลการกะเทาะแต่ละเครื่องมือ จานวน 200 ลูก
เครื่องมือที่ใช้ในการกะเทาะแมคคาเดเมีย จานวน เวลาที่ใช้ในการ
200 ลูก
กะเทาะ
(นาที)
เครื่องมือที่ใช้แบบบีบกด
112.15
เครื่องมือที่ใช้แบบทุบกระแทก
125.24
เครื่องกะเทาะเปลือกแบบใหม่
3.54

จานวนเมล็ดที่
สมบูรณ์
(ลูก)
168
122
166

จานวนเมล็ดที่ไม่
สมบูรณ์
(ลูก)
32
78
31

การเปรียบเทียบแต่ละเครื่องมือในการกะเทาะในด้านการใช้เวลาในการกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย คุ ณภาพ
เมล็ดข้างในแมคคาเดเมียในการกะเทาะ เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาด ทางานได้ดีเยี่ยมทั้ง เวลา
ในการกะเทาะ คุณภาพในการกะเทาะ ดีเยี่ยม
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการกะเทาะ 60 นาที
จานวนแมคคาเด
จานวนเมล็ดที่
เครื่องมือในการกะเทาะ
เมีย(ลูก)
สมบูรณ์(ลูก)
เครื่องกะเทาะเปลือก
2,500
1,975
เครื่องมือที่ใช้แบบบีบกด
100
84
เครื่องมือที่ใช้แบบทุบ
100
65
กระแทก

จานวนเมล็ดที่ไม่
สมบูรณ์(ลูก)
525
16

ร้อยละของเมล็ดที่
สมบูรณ์
79
84

35

65
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ผลสรุปการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการกะเทาะเปลือก 60 นาที ดังแสดงในตารางที่ 11 จากการเปรียบเทียบ
จะเห็นได้ว่าใน 60 นาที เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียกะเทาะเปลือกได้ 2,500 ลูก เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือ
กะเทาะได้ 100 ลูก ร้อยละของเมล็ดที่สมบูรณ์ เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียอยู่ที่ 79% เครื่องมือที่ใช้แบบบีบกด
อยู่ที่ 84% เครื่องมือที่ใช้แบบทุบกระแทกอยู่ที่ 65% เครื่องมือที่ใช้แบบบีบกดมีร้อยละของเล็ดที่มากกว่ากว่าเครื่องมือ
อื่นๆเพราะวิธีในการกะเทาะแต่ละครั้งเครื่องมือกะเทาะได้ที่ละลูกและปรับขนาดในการกะเทาะได้จึงทาให้จานวนเมล็ดที่
สมบูรณ์ มาก แต่เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียมีความสมบูรณ์ น้อยกว่า เครื่องมือที่ใช้แบบบีบกดอยู่ที่ 5% แต่
จานวนแมคคาเดเมียที่กะเทาะได้มากกว่า 2,400 ลูก
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนแรงงานในการกะเทาะเปลือก
แรงงาน เวลาที่ใช้ในการกะเทาะเปลือกจานวน 2,500
เครื่องมือ
(คน)
ลูก (นาที)
เครื่องกะเทาะเปลือก
1
60
เครื่องมือที่ใช้แบบบีบกด
25
60
เครื่องมือที่ใช้แบบทุบกระแทก
25
60

ค่าจ้างแรงงาน 250 บาท
(คน)
250
6250
6,250

จากการเปรียบเทียบต้นทุนแรงงานในการกะเทาะเปลือกจานวน 2,500 ลูก ดังแสดงในตารางที่ 12 ใช้เวลา 60
นาที ของแต่ละเครื่องมือ เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียใช้ แรงงาน 1 คน ค่าจ้างแรงงาน 250 บาท เครื่องมือที่ใช้
แบบบีบกดและแบบทุบกระแทก ใช้แรงงานถึง 25 คน ค่างจ้างแรงงาน 6,250 บาทดังนั้นเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเด
เมียที่ใช้เวลาในการกะเปลือกจานวน 2,500 ลูก ใช้เวลา 60 นาที ใช้แรงงาน 1 คน เทียบกับเครื่องมืออื่นๆใช้แรงงานถึง
25 คน ต่างกัน 24 คน ลดต้นทุนในการจ้างแรงงานถึง 6,000 บาท
สรุปผลการวิจัย
เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียสามารถกะเทาะเปลือกได้ลวดเร็วแล้วคุณภาพเนื้อในหลังการกะเทาะมี
คุณภาพที่ดีไม่แตกเสียหายเยอะเพราะเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียสามารถกะเทาะเปลือกได้หลายๆลูกพร้อมๆกัน
ได้จึงง่ายต่อการกะเทาะเปลือกแต่ละครั้ง เรื่องคุณภาพหลังการกะเทาะที่ไม่แตกเสียหายเพราะเครื่องสามารถแยกการ
กะเทาะแต่ละขนาดแต่ละลูกได้จึงทาให้การกะเทาะแต่ละครั้งไม่กะเทาะจนแตกละเอียดเสียหายมากเกินไปเมื่อพิจารณา
ด้านประสิทธิภาพของเครื่อง และด้านการเปรียบเทียบเครื่องกะเทาะแบบใหม่กับเครื่องกะเทาะแบบเดิม ได้ดังนี้
ด้านประสิทธิภาพของเครื่อง
จากผลการทดลองเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาดสามารถใช้งานได้จริงและได้ผลการ
ทดลองเป็นที่น่าพอใจของผู้วิจัย สามารถนาไปพัฒนาและออกแบบกลไกต่างๆ ตามความต้องการได้ เครื่องกะเทาะแมค
คาเดเมียนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาดมีประสิทธิภาพในการ
กะเทาะที่ใช้เวลาในการกะเทาะรวดเร็วและคุณภาพในการกะเทาะนั้นเมล็ดข้างในมีคุณภาพค่อนข้างสูงไม่แตกเสียหายทา
ให้คุณภาพต่าแล้วทาให้ราคาตกลงไปด้วย เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาดเครื่องนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
การใช้แรงงานคนหรือเครื่องมือแบบเก่าเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียสามารถแบบแบ่งแยกขนาดใช้งานได้ดีกว่าทั้ง
เวลาในการกะเทาะเปลือก จานวนปริมาณในการกะเทาะ และคุณภาพในการกะเทาะ
ด้านการเปรียบเทียบเครื่องกะเทาะแบบใหม่กับเครื่องกะเทาะแบบเดิม
ผลจากการทดทองเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาดใช้เวลาในการกะเทาะได้เร็วกว่า
เครื่องกะเทาะแบบีบกดและแบบทุบกระแทก คุณ ภาพเมล็ดในการกะเทาะออกมาได้ดีเยี่ยมไม่เกิดของเสียมาก ผล
โดยรวมของเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาดออกมา ดีเยี่ยม
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อภิปรายผลการวิจัย
เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียสามารถกะเทาะเปลือกได้ รวดเร็วแล้วคุณภาพเนื้อในหลังการกะเทาะมี
คุณภาพที่ดีไม่แตกเสียหายเยอะเพราะเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียสามารถกะเทาะเปลือกได้หลายๆ ลูกพร้อมๆ
กันได้จึงง่ายต่อการกะเทาะเปลือกแต่ละครั้ง เรื่องคุณภาพหลังการกะเทาะที่ไม่แตกเสียหายเพราะเครื่องสามารถแยกการ
กะเทาะแต่ละขนาดแต่ละลูกได้จึงทาให้การกะเทาะแต่ละครั้งไม่กะเทาะจนแตกละเอียดเสียหายมากเกินไป จากการ
ทดสอบเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย ปัจจัยที่มีผลตอการกะเทาะเปลือกถั่วแมคคาเดเมียโดยใช้แรงกดอัด พบว่า
กระบวนการกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียจัดเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญต่อคุณภาพของเมล็ดแมคคาเดเมีย เนื่องจากถ้า
ไม่มีการแบ่งขนาดก่อนทาการกดอัดจะทาให้เกิด ของเสียมากเนื่องจากระยะในการกดอัดของชุดกลไกนั้นมีระยะที่คงที่
เมื่อมีการแบ่งขนาดจากการกาหนดกลุ่มตัวอย่างซึ่งสามารถนามาตั้งเป็นระยะห่างในการกดอัดซึ่งจะส่งผลให้เกิดของเสีย
ในกระบวนการน้อยลง และงานวิจัยนี้ได้เน้นการออกแบบที่ง่าย สะดวก ต้นทุนต่าที่ สามารถจัดหาวัสดุตามท้องตลาดได้
แล้วศึกษาหาความเร็วรอบที่เหมาะสาหรับการใช้งานเพื่อ กะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด จากการ
ออกแบบ และสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย ทาให้ไดเมล็ดมะคาเดเมียที่มีคุณภาพ และช่วยลดความเมื่อยลา
ของเกษตรกร และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เครื่องกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมียแบบแบ่งแยกขนาดสามารถดัดแปลงเป็นเครือ่ งกะเทาะเปลือกอย่างอื่นได้
เช่น ถั่วต่าง ได้
2. ควรออกแบบใหม่ให้มีรูปทรงเล็กกะทัดรัดเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการทาวิจัยครั้งแต่ไปเครื่องกะเทาะเปลือกควรมีกลไกลต่างๆในการกะเทาะมากยิ่งขึ้นเช่น เร่งความเร็ว
รอบในการกะเทาะ สามารถแบ่งแยกได้หลายขนาด
2. สามารถเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อเปลี่ยนจากการใช้ไฟฟ้าเป็นการใช่น้ามัน
แทน
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การเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม
กับสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1
Comparison of Antioxidant Activities in Zea mays L. (Siam Ruby Queen) and
Homdeag ST.1 Soap
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดง
สุโขทัย 1 โดยนาข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 มาเป็นส่วนผสมหลักในการทาสบู่ซงึ่ มี 3
สูตร คือ สูตร 10:10 สูตร 10:1 และสูตร 10:0.5 (กลีเซอรีน:ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม/ข้าวหอมแดงสุโขทัย
1) ทดสอบฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ และศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ เมื่อขึ้นรูปสบู่ครบ 1 วัน 7
วัน และ 30 วัน ด้ว ยวิธี 2,2‐azino‐di‐(3‐ethylbenzothialozine‐sulphonic acid) (ABTS) พบว่า เมื่ อ ขึ้น รูป สบู่
ครบ 1 วัน สบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามในสูตร 10:10 มีฤทธิ์การต้านของสารอนุมูลอิสระร้อยละ 92.180±
3.794 แต่ในสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 สูตร 10:10 พบเพียง ร้อยละ 81.752±0.552 และเมื่อผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมีการลดลง
คาสาคัญ: สบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม/ สบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1/ ฤทธิต์ ้านอนุมลู อิสระ/ ABTS
Abstract
This research aimed to determination of antioxidant activity of Zea mays L. (Siam Ruby
Queen) and Homdeag ST.1 in soap. Siam Ruby Queen or Homdeag ST.1 were the main ingredient in
making soap. There are 3 recipes:formula 10:10, 10:1 and 10:0.5 ratios of Glycerine:Siam Ruby
Queen/Homdeag ST.1. Antioxidant capacity and stability of Siam Ruby Queen/Homdeag ST.1 in soap
were evaluated by using 2,2‐azino‐di‐(3‐ethylbenzothialozine‐sulphonic acid) (ABTS) after 1 day, 7
days and 30 days of storage. One day of storage with Siam Ruby Queen in soap, in 10:10 formula,
showed 92.18 ± 3.79 % antioxidant activity, while soap with Homdeag ST.1 exhibited 81.75 ± 0.55 %
antioxidant activity. Antioxidant activity of soaps decreased over the 7 and 30 days of storage.
Keywords: Zea mays L. (Siam Ruby Queen) soap/ Homdeag ST.1 soap/ Antioxidant activity/ ABTS
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันมนุษย์ให้ ความสาคัญกับสุขภาพ และใส่ใจในสุขภาพผิว โดยนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากธรรมชาติ
เนื่องจากมีงานวิจัยจานวนมากที่ศึกษาสารสาคัญในธรรมชาติที่มีผลต่อผิวพรรณ โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารต้าน
อนุมูลอิสระ ซึ่งปัญหาของสภาพผิวส่วนหนึ่งเกิดจากอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระ (free radical) คือ โมเลกุล หรือ ไอออน
ที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวอยู่รอบนอก และเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียร มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีในลักษณะลูกโซ่
นอกจากนี้ยังสามารถเข้าทาปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างได้ทันทีที่ถูกสร้างขึ้ น จึงก่อให้เกิดความ
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เสียหายแก่เซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น การทาลายโครงสร้างดีเอ็นเอ (DNA) การเปลี่ยนสภาพโปรตีนและไขมันของ
เยื่อหุ้มเซลล์ จนทาให้การทางานของโปรตีน หรือเอนไซม์เหล่านั้นเกิดความผิดปกติได้ (Ames BN, Shigenaga MK and
Hagen TM., 1993) เป็นสาเหตุสาคัญ ให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก ความแก่ชราก่อนวัย ภูมิต้านทานโรคต่า
ก่อให้เกิดการอักเสบ การทาลายเนื้อเยื่อ เกิดต้อกระจกในผู้สูงอายุ และเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น (Gillman,
et al., 1995; Valko, et al., 2007; Block, G., Patterson, B. and Subar, A., 1992) โดยอนุมูลอิสระเกิดภายนอก
ร่างกาย ได้แก่ มลพิษในอากาศ โอโซน ไนตรัสออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่น ควันบุหรี่ อาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว
แสงแดด ความร้อน และรังสีแกมม่า ส่วนอนุมูลอิสระเกิดภายในร่างกาย ได้แก่ อนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างขึ้น (อภิชาต
วรรณวิจิตร และศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ , 2560) แต่อนุมูลอิสระจะลดลง เมื่อทาปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูล โดยสารต้าน
อนุมูลอิสระสามารถชะลอความเสียหายที่เกิดกับเซลล์ หรือทาให้เกิดความเสียหายน้อยลงหรือช้าลงได้ ดังนั้นจึงควรได้รับ
สารต้านอนุมูลอิสระให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายระหว่างสารต้านอนุมูล
อิสระ และอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น (ธัชชัย ตระกูลเลิศยศ, 2560) และในปัจจุบันมนุษย์นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากสาร
สกัดพืชสมุนไพร หรือสารสกัดจากธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งนามาศึกษาเป็นลาดับต้น
ๆ เพื่อนามาเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ณพัฐอร บัวฉุน, 2558) สารต้านอนุมูลอิสระจะพบได้ในผักผลไม้ที่มี
วิตามินและแร่ธาตุที่จาเป็นต่อร่างกาย สารต้านอนุมูลอิสระทาหน้าที่ทาให้ร่างกายมีความสมดุล ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง
และยังช่วยซ่อมแซมลดความเสื่อมของผิวพรรณ ซึ่งจากการรายงานการศึกษาก่อหน้านี้ พบว่า ในข้าวโพดหวานสีแดง
ราชินีทับทิมสยามมีปริมาณสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง มีจานวนมากทั้งใน
เมล็ด ซัง และไหมข้าวโพด (รวิกานต์ ภู่หลา, 2560) นอกจากข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามแล้ว ยังพบข้าวสาย
พันธุ์หอมแดงสุโขทัย 1 มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอของร่างกาย ชะลอความแก่ และ
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากสารต้านอนุ มูลอิสระที่โดดเด่นในข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมกับข้าวหอมแดง
สุโขทัย 1 ยังมีวิตามินเอ วิตามินซี ที่ให้คุณค่าทางโภชนาอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นเหตุผลหลักของการนาเป็นส่วนผสมใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไปช่วยดูแลผิวพรรณ สบู่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวพรรณ ปัจจุบนั กระบวนการผลิตสบู่มีการ
เพิ่มส่วนผสมอื่นๆ เพื่อให้สบู่มีสรรพคุณ ทางยา และช่วยดูแลผิวพรรณ ในการผลิตสบู่ที่มีขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะ
ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มคุณลักษณะที่ต้องการ เช่น สารแต่งกลิ่น หรือน้าหอม สารกันหืน กลีเซอรีน (สมฤทัย จิต
ภักดีบดินทร์, 2545) แต่ในปัจจุบันนิยมใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมเพิ่ม ขึ้น แทนการใช้สารเคมี
สังเคราะห์ พืชสมุนไพรที่ใช้มีสารสาคัญ และมีสรรพคุณทางยา ราคาถูก ประหยัด ปลอดภัย ไร้สารสังเคราะห์และไม่มี
พิษตกค้าง ทาให้สบู่สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณ ฑ์ธรรมชาติ มี คุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย (นงเยาว์ เทพยา,
2549) ซึ่งในสบู่ต้องมีค่า pH ที่เหมาะสมต่อการใช้ชาระร่างกายและอุดมไปด้วยสิ่งที่บารุงผิวพรรณ แต่เราไม่ทราบเลยว่า
ในการใช้สบู่นั้น คุณค่าภายในสบู่เมื่อเวลาผ่านไป จะยังอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ จากที่กล่าวมานั้น
จึงเป็นที่มาของการทาสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ซึ่งในข้าวโพดหวานสีแดง
ราชินีทับทิมสยามกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 มีสมบัติที่สาคัญคือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยในการลดริ้วรอยก่อนวัยอัน
ควร ให้ความชุ่มชื่นกับผิวของเรา ช่วยลดการทางานของผิวหนัง ป้องกันริ้วรอย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระจาก สบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินี
ทับทิมสยามกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 และศึกษาการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องต้น
รวมถึงการศึกษาการแปรรูปของข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ให้ออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์
ที่เรียกว่าสบู่
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1
2. เพื่ อศึ กษาระยะเวลาการคงอยู่ของสารต้ านอนุมู ลอิ สระในสบู่ ข้าวโพดหวานสีแดงราชินี ทั บ ทิม สยามกับ สบู่ข้ าว
หอมแดงสุโขทัย 1
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดง
สุโขทัย 1 และศึกษาระยะเวลาของการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่
ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ด้วยวิธี ABTS
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือ ประกอบด้วย
1.1 เครื่องชั่ง 4 ตาแหน่ง
1.2 Hot plate
1.3 ตู้อบความร้อน
1.4 เครื่องหมุนเหวี่ยง
1.5 UV-Vis spectrophotometer
2. สารเคมี ประกอบด้วย
2.1 Absolute Ethanol
2.2 น้ากลั่น
2.3 กลีเซอรีน
2.3 Trolox
2.4 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)
การเตรียมวัตถุดิบ
1. การเตรียมตัวอย่างข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม
นาเมล็ดข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามสดมาชั่งน้าหนัก และนาไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นนามาอบที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง แล้วนามาบดให้ละเอียด เก็บไว้ที่ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรักษา
สภาพ
2. การเตรียมตัวอย่างข้าวหอมแดงสุโขทัย 1
คัดเลือกเมล็ดข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ที่สมบูรณ์ที่สุดจานวน 300 กรัม จากนั้นนามาแช่น้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
แล้วนาไปล้างทาความสะอาด และทาการบ่มเป็นเวลา 72 ชั่วโมง เพาะโดยกระดาษชาระทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนา
เมล็ดที่งอกแล้วมาชั่งน้าหนักและนามาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง นาเมล็ดที่ผ่านการอบมา
กะเทาะเปลือกออก นาไปบดให้ละเอียดเก็บไว้ ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพ
ขั้นตอนการทาสบู่
เตรียมตัวอย่างข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 แต่ละชนิดในจานวน 100 กรัม,
10 กรัม และ 5 กรัม ตาม สูตรที่กาหนดไว้ คือ 10:10, 10:1 และ 10:0.5 จากนั้นเตรียมกลีเซอรีน จานวน 100 กรัม โดย
ใส่ในภาชนะที่ ตั้ งไฟอ่ อน ๆ เมื่ อ กลี เซอรีน ละลายจนหมดแล้ ว น าตั วอย่างวัต ถุดิ บ ใส่ล งไป คนให้ เข้ ากัน จากนั้ น เท
สารละลายสบู่ลงในแม่พิมพ์และรอจนแข็งตัว
เตรียมสารตัวอย่าง
การเตรียมสารตัวอย่างสาหรับวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยเตรียมสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินี ทับทิม
สยามกับสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ที่บดละเอียด อย่างละ 2 กรัม ไปแช่ในน้ากลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร แล้วนาไปปั่น
เป็นเวลา 150 วินาที แล้วนาไปกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1
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การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารละลายมาตรฐาน Trolox
การเตรียมสารละลาย ABTS ความเข้มข้น 7 mM และสารละลาย Potassium persulfate ความเข้มข้น 2.45
mM ผสมสารละลาย ABTS กับสารละลาย Potassium persulfate ในอัตราส่วน 1:0.5 ตั้งทิ้งไว้ในที่ มืดประมาณ 16
ชั่วโมง ก่อนนาไปใช้ หลังจากนั้นเจือจางสารละลาย ABTS•+ ด้วย Absolute ethanol ให้มีค่าดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง
0.7±0.02 ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร จากนั้นเตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox โดยใช้ Absolute ethanol
เป็นตัวทาละลาย เตรียม 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 1,000, 500, 250, 125 และ 62.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
และเตรียมสารละลายตัวอย่าง จากนั้น ปิเปตสารละลาย Trolox ที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ และสารละลายตัวอย่าง ความ
เข้มข้นละ 15 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองที่ห่ออลูมิเนียมฟรอยด์ เติม Absolute ethanol ปริมาตร 22.5 ไมโครลิตร
และเติม ABTS•+ ปริมาตร 1,462 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลอง เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6
นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร และทาการทดลอง 3 ซ้า นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไป
คานวณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยคานวณหา % inhibition ดังสมการ
%Inhibition =
กาหนดให้

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙− 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

× 100

𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่าง
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ไม่มีสารตัวอย่าง

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์สารการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS
การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระของสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1
ทั้ง 3 สูตร (10:10, 10:1 และ10:0.5) เมื่อครบ 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน พบว่า สบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม
มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ดังตารางที่ 1 และสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงค่า % inhibition ของสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม สูตร 10:10, 10:1 และ 10:0.5 เมื่อ
ครบ 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน
วัน
สูตร
ค่าเฉลี่ย
S.D
10:10
92.180
3.794
1
10:1
75.339
4.750
10:0.5
49.688
4.034
10:10
96.014
0.236
7
10:1
86.638
2.572
10:0.5
57.489
11.682
10:10
96.258
0.103
30
10:1
69.577
1.350
10:0.5
63.639
7.182
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ตารางที่ 2 แสดงค่า % inhibition ของสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 สูตร 10:10, 10:1 และ 10:0.5 เมื่อครบ 1 วัน, 7 วัน
และ 30 วัน
วัน
สูตร
ค่าเฉลี่ย
S.D
10:10
81.752
0.552
1
10:1
38.997
2.755
10:0.5
23.779
0.679
10:10
94.404
4.116
7
10:1
65.627
2.201
10:0.5
52.471
2.647
10:10
94.540
0.229
30
10:1
49.127
2.211
10:0.5
28.981
2.742
จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า สารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าว
หอมแดงสุโขทัย 1 มีปริมาณสูงในสูตร 10:10 และจะการลดลงในสูตร 10:1 และ 10:0.5 ตามลาดับ สาหรับสารต้าน
อนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามในสูตร 10:1 พบว่า เมื่อครบ 1 วัน มีสารต้านอนุมูลอิสระร้อยละ
75.339 เมื่อครบ 7 วัน มีร้อยละ 86.638 และลดลง เมื่อครบ 30 วัน มีร้อยละ 69.577 ส่วนสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1
พบว่า สารต้านอนุมูลอิสระในสูตร 10:1 คล้ายกับสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามสูตร 10:1 เมื่อครบ 1 วัน มี
สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณร้อยละ 38.997 เมื่อครบ 7 วัน มีปริมาณที่สูงขึ้นร้อยละ 65.627 แต่ลดลงเมื่อครบ 30 วัน
มีปริมาณร้อยละ 49.127 ส่วนสูตร 10:0.5 ในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม พบว่าสารต้ านอนุมูลอิสระ เมื่อ
ครบ 1 วัน มีปริมาณร้อยละ 49.688 และค่อยๆ เพิ่มขึ้นครบ 7 วัน และ 30 วัน มีปริมาณร้อยละ 57.489 และ 63.639
ตามลาดับ ส่วนสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ในสูตร 10:0.5 เมื่อครบ 1 วัน จะมีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยที่สุด มีปริมาณ
ร้อยละ 23.779 และจะพบเพิ่มขึ้น เมื่อครบ 7 วัน มีปริมาณร้อยละ 52.471 และลดลงเมื่อครบ 30 วัน มีปริมาณร้อยละ
28.981
อภิปรายผลการวิจัย
จากการหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม ด้วยวิธี ABTS assay พบว่า
สู ต ร 10:10 เมื่ อ ขึ้ น รู ป ครบ 1 วั น , 7 วั น และ 30 วั น มี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ร้ อ ยละ 92.180 , 96.014 , 96.258
ตามลาดับ สอดคล้องกับรายงานของ รวิกานต์ ภู่หลา (2560) ในข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามมีปริมาณสารแอน
โทไซยานิน (anthocyanin) สูง ซึ่งสารตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่มีในดอกอัญชันที่นามาต้มดื่ม เพื่อสุขภาพ เป็นสารรงควัตถุสี
ม่วง-แดง ที่มีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูง โดยมีจานวนมาก และจากการหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าว
หอมแดงสุโขทัย 1 พบว่า สูตร 10:10 เมื่อขึ้นรูป ครบ 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน มีสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ ร้อยละ
81.75, 94.40 และ 94.54 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ หอมรื่น และคณะ (2560) ศึกษากระบวนการเพาะงอก
ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 พบว่า เมื่อผ่านกระบวนการเพาะงอกในช่วงวันที่ 3 ส่งผลให้มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสบู่ที่ทาจากข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามมีฤทธิ์สารต้านอนุมูล
อิสระมีมากกว่าสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 เมื่อทาการเปรียบเที ยบทั้งสามสูตร และศึกษาการคงอยู่ของสารต้านอนุมูล
อิสระในสบู่ พบว่า สูตร 10:10 เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีผลต่อการลดลงของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สาหรับสบู่ ข้าวโพด
หวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม ส่วนในสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 พบว่า ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเริ่มคงที่เมื่อผ่านไป 7 วัน
และ 30 วัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนาสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม/สบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ดังกล่าวไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีอื่น ๆ
2. ศึกษาคุณสมบัติของสบู่ในด้านอื่นๆ เช่น การหาวิตามินซี วิตามินเอ
3. ควรศึกษาด้านความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
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The Study of Total Phenolic Compounds of Germinated Dokkha Rice
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการทาวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจาก ข้าว
ดอกข่างอกในตัวทาละลาย 95% Ethanol และ 95% Methanol ด้วยวิธี Folin Ciocalteu Method โดยได้ทาการ
ทดลองแช่ข้าวดอกข่าในน้ากลั่นเป็นเวลา 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นนามาตรวจหา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม เพื่อพิจารณาระยะเวลาในการแช่ที่เหมาะสม ซึ่งพบว่าสารสกัด ข้าวดอกข่าในตัวทา
ละลาย 95% Ethanol และ 95% Methanol ที่แช่น้ากลั่น 2 ชั่วโมง มีปริมาณค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิ
กรวมมากที่สุดคือ 0.246 mg GAE/ml และ 0.219 mg GAE/ml ตามลาดับ แล้วจึงนา
ข้าวดอกข่าแช่น้ากลั่น 2
ชั่วโมง ไปเพาะงอกที่ระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 วัน จากนั้นบดให้ละเอียดแช่ในตัวทาละลาย
95% Ethanol และ 95% Methanol เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และนาไปกรองเพื่อให้ได้สารสกัดจากนั้นนาไปตรวจหา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin Ciocalteu Method โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร พบว่า
สารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอกวันที่ 12 ในตัวทาละลาย 95% Ethanol มีค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมสูง
ที่สุดเท่ากับ 0.087 มิลลิกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร และสารสกัด ข้าวดอกข่าเพาะงอกวันที่ 11 มีค่าความเข้มข้นของ
สารประกอบฟีนอลิกรวมสูงที่สุดเท่ากับ 0.088 มิลลิกรัม กรดแกลลิก/มิลลิลิตร เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการเป็นตัวทาละลายของ 95% Ethanol และ 95% Methanol พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมในวันที่เพาะงอกวัน
เดียวกัน 95% Methanol สามารถสกัดสารประกอบฟีนอลิกรวมได้มากกว่า 95% Ethanol
คาสาคัญ: ข้าวดอกข่างอก / สารประกอบฟีนอลิกรวม / วิธี Folin Ciocalteu
Abstract
The aims of this study were to evaluate total phenolic compounds and compare the
extraction of germinated Dokkha rice using two different solvents: 95% ethanol and 95% methanol.
Folin Ciocalteu Method was used to detect total phenolic compounds. The experiment was
performed by immersing Dokkha rice for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24 hours respectively.
This experiment shown 2 hours is the optimal condition that total phenolic compounds
approximately about 0.246 mg GAE/ml and 0.219 mg GAE/ml in the extraction of 95% ethanol and
95% methanol respectively. Then we planted the seed for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 days
consequently. The germinated seed were grinded and extracted by 95% ethanol and 95% methanol
for 24 hours. The extraction were filled and investigated total phenolic compounds by Folin
Ciocalteu Method then measured the absorbance at 765 nm. The results shown that the extraction
of 95% ethanol in the 12 days was the highest concentration of total phenolic compounds (0.087 mg
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GAE/ml). Furthermore, the study indicated that the extraction of 95% methanol in the 11 days was
the highest concentration of total phenolic compounds (0.088 mg GAE/ml). Nevertheless, it was
found that there was no significant difference with significance level of .05. When we compared the
concentration of total phenolic compounds on the same germination day it indicated that the
phenolic compounds was extracted by 95% methanol more than 95% ethanol.
Keyword: Germinated Dokkha Rice / Total Phenolic Compounds / Folin Ciocalteu Method
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น คนส่ ว นใหญ่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ โ ภคอาหารและพบเจอกั บ
สภาพแวดล้อมที่มีแต่มลพิษ ที่ก่อให้เกิ ดปัญหาสุขภาพตามมา ซึ่งทาให้เกิดภาวะความไม่สมดุลของร่างกายระหว่างการ
เกิดและการป้องกันอนุมูลอิสระ ทาให้มีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นภายในเซลล์ร่างกายมากเกินสมดุล จึงทาให้เกิดกระบวนการที่
เรียกว่า ออกซิเดชัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายเราใช้ออกซิเจนเข้าไปเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงาน เพื่อให้เซลล์
ต่างๆ ได้นาพลังงานนั้นไปใช้ในกระบวนการนี้จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งจะทาปฏิกิริยากับโมเลกุลต่างๆ ในร่างกาย และ
ก่อความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อและเอนไซม์ในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น เช่น มลภาวะต่างๆ สารเคมี ยาฆ่าแมลง
อาหารขยะ และความเครียดต่างๆ ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายได้เช่นเดียวกัน (รัชนี คงคาฉุยฉาย และ
คณะ, 2551)
การขจัดอนุมูลอิสระให้ลดลงสามารถควบคุมได้ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารที่ทาหน้าที่ป้องกันการเกิด
กระบวนการออกซิ เดชั น ที่ ท าให้ เกิ ด อนุ มู ล อิ ส ระ สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระส่ ว นใหญ่ พ บได้ ในพื ชผั ก ผลไม้ แ ละข้ าวที่ มี
สารประกอบประเภทฟีนอลิก (Phenolic compounds) เป็นองค์ประกอบ (รัชนี คงคาฉุยฉาย และคณะ, 2551)
สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) เป็นสารที่พบตามธรรมชาติในพืชหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้
เครื่องเทศ สมุนไพร ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดธัญพืช ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโต สารประกอบ ฟีนอลิกมี
โภชนเภสัชและสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ คือ มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) สามารถละลายได้ในน้า มี
สรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ สามารถป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และมะเร็ง โดยสารประกอบฟีนอลิก จะ
ทาหน้าที่กาจัดอนุมูลอิสระ และไอออนของโลหะที่สามารถเร่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและโมเลกุลอื่นๆ
โดยใช้ตัวเองเป็นตัวรับอนุมูลอิสระ (free radical) ทาให้ยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มี อนุมูลอิสระเป็นสาเหตุ แต่สารต้าน
อนุมูลอิสระจะถูกทาลายไปด้วย นอกจากนี้สารประกอบฟีนอลิกยังช่วยในการถนอมอาหาร โดยใช้เป็นสารกันหืน ป้องกัน
ปฏิกิริยาการออกซิเดชันของไขมัน (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป.) ปัจจุบันข้าวพันธุ์พื้นเมือง
กาลั งได้ รั บ ความสนใจเป็ น อย่า งมากในแง่ข องการน ามาใช้ เป็ น อาหารเพื่ อ สุ ขภาพ เภสั ชกรรม เครื่อ งส าอาง และ
อุตสาหกรรมการแปรรูป โดยเฉพาะข้าวดอกข่า ที่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดี มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา เนื่องจาก
เป็นข้าวที่มีประโยชน์สูงและเป็นที่นิยมของผู้คน ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีความต้านทานต่อ โรค มีเมล็ดยาว สีของเมล็ด
ข้าวสารมีสีน้าตาลแดงอมม่วง เมื่อสุกจะมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย รสชาติอร่อย ข้าวไม่แข็ง หุงขึ้นหม้อ ดังนั้นข้าวดอก
ข่าจึงได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปของข้าวดอกข่างอกที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ในเชิงการแพทย์ (สามารถ
สยมภาค, 2559)
การเพาะข้าวดอกข่างอก เป็นการนาเอาเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปเพาะโดยใช้น้าและอากาศเป็นตัวกลางในการเร่ง
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ ส่งผลให้เมล็ดเกิดการเจริญเติบโต เพื่อที่จะกลายมาเป็นต้นกล้าต่อไป แต่การเพาะงอกเพื่อการ
บริโภคนั้นเป็นการเพาะที่เน้นกระทั่งเห็นต้นอ่อนของพืช เริ่มงอกเท่านั้นก่อนจะนามารับประทาน ทั้งนี้ก็ เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายและปรับ ปรุงคุ ณ ภาพของอาหาร เช่น สี กลิ่น รสชาติ เป็ น ต้น จึ งถือ ได้ ว่าการบริโภคพื ชงอกนั้ น จะให้
สารอาหารในปริมาณสูงกว่าพืชทั่วๆ ไป คือ ให้เอนไซม์สูง และให้โปรตีนรวมถึงกากใยที่อยู่ในเมล็ดธัญพืชจะสูงส่งผลให้
การโภชนาการเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น การเพาะถั่ ว งอกซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น อาหารที่ มี ป ระโยชน์ ย่ อ ยง่ า ย มี เ ส้ น ใยสู ง
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มีส ารอาหารมากมายทั้ งกรดอะมิ โน คาร์โบไฮเดรต กลู โคส กรดไขมั น ที่ ร่างกายสามารถนาไปใช้ ได้ อย่ างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันและยับยั้งโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสารประกอบฟีนอลิกและข้าวดอกข่างอกมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่ จะศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่างอก เพราะสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีประโยชน์ในเชิง
การแพทย์ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่างอก
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่างอกที่สกัดด้วยตัวทาละลาย
Ethanol และ 95% Methanol

95%

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่างอก ด้วยตัวทาละลาย 95% Ethanol
และ 95% Methanol ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้น ดังนี้
สารเคมีและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
Folin Ciocalteu Regent (LOBA), Gallic acid (Merck), Ethanol AR grade (Lab-scan), Methanol AR
grade (Lab-scan) และเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง (GENESYS 10S UV-Visible Spectrophotometer)
การเตรียมสารสกัดตัวอย่าง
การเตรียมข้าวดอกข่างอก โดยนาเมล็ดข้าวเปลือกข้าวดอกข่ามาทาความสะอาดแล้วนาไปแช่ในน้ากลั่น 2
ชั่วโมง ที่อุ ณ หภู มิ ห้ อง และน าขึ้น จากน้ า โดยน ามาเพาะงอกในเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 วั น
จากนั้นนาข้าวดอกข่าที่งอกแล้วมากะเทาะเปลือกข้าวออกและนาไปบดละเอียดด้วยโกร่งบดสาร
วิธีการสกัด
นาข้าวดอกข่างอกที่ผ่านกระบวนการบดละเอียดมาชั่ง จานวน 12 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 2 กรัม แล้วแช่ใน
ตัวทาละลาย 95% Ethanol ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น เวลา 24 ชั่วโมง และทาตามขั้นตอน
ดังกล่าว โดยเปลี่ยนตัวทาละลายจาก 95% Ethanol เป็น 95% Methanol เมื่อแช่ตัวทาละลายครบระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ จึงนาสารตัวอย่างทั้ง 12 ตัวอย่าง ไปกรองผ่านผ้าขาวบาง จานวน 1 ครั้ง ให้ได้สารตัวอย่างที่ใส นาสารตัวอย่างที่
กรองแล้ว ปิเปตต์ใส่หลอดปั่นเหวี่ยง ปริมาตร 12 มิลลิลิตร เพื่อนาไปแยกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง โดยใช้ระยะเวลา
ในการปั่นเหวี่ยง 3000 rpm/5 นาที จากนั้นนาสารตัวอย่างที่ปั่นเหวี่ยงเรียบร้อยแล้วกรองผ่านกระดาษกรองขนาดเบอร์
1 จานวน 1 ครั้ง ให้ได้สารตัวอย่างที่ใสและไม่มีตะกอนเหลืออยู่แล้วเก็บใส่ภาชนะที่แห้งสนิทและป้องกันแสงได้ สาหรับ
ทาการทดลองต่อไป
การตรวจหาปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก รวม (TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS) ของสารสกั ด
ตัวอย่าง โดยวิธี FOLIN CIOCALTEU METHOD
สารประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมด (Total phenolic compounds) ท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ Folin Ciocalteu
Reagent ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents สารดั ง กล่ า วจะถู ก รี ดิ ว ซ์ โ ดย
phenolic hydroxyl groups ของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเกิดเป็น tungsten และ molybdenum blue ซึ่งให้สี
น้าเงินและดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร (Slinkard & Singleton, 1977) โดยปิเปตต์สารสกัดตัวอย่าง ที่
สกัด ด้ วย 95% Ethanol 0.3 มิล ลิลิ ตร ลงในขวดแก้วขนาดเล็ก จากนั้ น ปิ เปตต์ สารละลาย 10% Folin Ciocalteu
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Reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ใส่ในขวดแก้วที่มีสารตัวอย่าง นาไปเขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 8 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
จากนั้นปิเปตต์สารละลาย Na2CO3 (7.5% w/v) ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตรใส่ในขวดแก้วที่มีสารตัวอย่าง นาไปเขย่าให้เข้า
กัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร และนาสารละลาย
95% Ethanol 0.3 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย 10% Folin Ciocalteu Reagent 1.5 มิลลิลิตร ใส่ในขวดแก้วที่ไม่มี
สารตัวอย่าง เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 8 นาที จากนั้นปิเปตต์สารละลาย Na2CO3 (7.5% w/v) ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร
เขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้องแล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร เพื่อ
เป็นค่า Blank ของการทดลอง จากนั้นทาตามขั้นตอนข้างต้น โดยเปลี่ยน
ตัวทาละลายจาก 95% Ethanol เป็น
95% Methanol
การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก รวม (TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS) ของสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก (GALLIC ACID) โดยวิธี FOLIN CIOCALTEU METHOD
ปิเปตต์สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก ความเข้มข้นละ 0.3 มิลลิลิตร ลงในขวดแก้ว จากนั้นปิเปตต์
สารละลาย 10% Folin Ciocalteu reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ในขวดแก้วที่มีสารละลายมาตรฐาน
กรด
แกลลิก นาไปเขย่าให้เข้ากัน แล้วทิ้งไว้ 8 นาที ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นปิเปตต์สารละลาย Na2CO3 (7.5% w/v) ใส่ในขวด
แก้วที่มีสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก โดยปิเปตต์ตัวอย่างละ 1.2 มิลลิลิตร นาไปเขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 30 นาที
ที่อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร นาค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765
นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิ ก ที่ วั ด ได้ แ ต่ ล ะความเข้ ม ข้ น มาพลอตเป็ น กราฟความเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก และคานวณตามสมการเส้นตรง จากนั้นนาผลที่ได้จากการทดสอบสารสกัดตัวอย่างไป
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานเพื่อคานวณหาปริมาณความเข้มข้นสารประกอบ
ฟีนอลิกรวมในสารสกัดตัวอย่าง
รายงานผลเป็นมิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตรของสารสกัดตัวอย่าง (mg GAE/ml ; GAE = Gallic acid equivalent)
(Lim et al, 2007)

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่างอก ด้วยวิธี Folin Ciocalteu Method เริ่มจากการ
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจากสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก โดยมีผลการวิจัยดังนี้
2

y = 9.8937x + 0.0096
R² = 0.9995
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ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร)
ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร กับความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก ด้วยตัวทาละลาย 95% Ethanol
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จากกราฟแสดงความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างค่ า การดู ด กลื น แสงที่ 765 นาโนเมตร กั บ ความเข้ ม ข้ น สารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิ ก ในตั ว ท าละลาย 95% Ethanol ได้ ส มการของเส้ น ตรง คื อ y = 9.8937x + 0.0096
ดังภาพภาพที่ 1

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร
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y = 12.607x + 0.0312
R² = 0.9999
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ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร)

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร กับความเข้มข้นสารละลายมาตรฐาน
กรดแกลลิก ด้วยตัวทาละลาย 95% Methanol
จากกราฟแสดงความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างค่ า การดู ด กลื น แสงที่ 765 นาโนเมตร กั บ ความเข้ ม ข้ น สารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก ด้วยตัวทาละลาย 95% Methanol ได้สมการของเส้นตรง คือ y = 12.607x + 0.0312 โดยแทน
ค่า y เท่ากับ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่าง และมีค่า R2 = 0.9999 ดังภาพที่ 2
ผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยวิธี Folin Ciocalteu Method ของสารสกัดข้าวดอก
ข่าเพาะงอก ด้วยตัวทาละลาย 95% Ethanol และ 95% Methanol
0.087

ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวม
(มิลลิกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร )
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จานวนวันที่เพาะงอก (วัน)

ภาพที่ 3 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอกรายวัน
กับจานวนวันที่เพาะงอก ด้วยตัวทาละลาย 95% Ethanol
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ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวม
(มิลลิกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร )

จ าก แ ผ น ภู มิ แ ท่ งเป รี ย บ เที ย บ ค่ าค วาม เข้ ม ข้ น ข อ งส าร ป ร ะ ก อ บ ฟี น อ ลิ ก รว ม ใน ส า ร ส กั ด
ข้าวดอกข่าเพาะงอกรายวัน ด้วยตัวทาละลาย 95% Ethanol พบว่า สารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอก 12 วัน มีค่าความ
เข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุดเท่ากับ 0.087 มิลลิกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร และรองลงมาคือ สารสกัด
ข้าวดอกข่าเพาะงอก 1, 10, 11, 7, 9, 3, 2, 8, 6, 4 และ 5 วัน มีค่าความเข้มข้นของสารประกอบ
ฟีนอลิกรวม
เท่ากับ 0.072, 0.070, 0.067, 0.055, 0.055, 0.053, 0.052, 0.051, 0.048, 0.046 และ 0.044 มิลลิกรัม กรดแกลลิก /
มิลลิลิตร ตามลาดับ
0.088

0.090 0.083
0.082
0.073
0.080
0.070
0.060
0.0590.059 0.059 0.062 0.060
0.054 0.050
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12

จานวนวันที่เพาะงอก (วัน)
ภาพที่ 4 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอกรายวัน
กับจานวนวันที่เพาะงอก ด้วยตัวทาละลาย 95% Methanol
จ าก แ ผ น ภู มิ แ ท่ งเป รี ย บ เที ย บ ค่ าค วาม เข้ ม ข้ น ข อ งส าร ป ร ะ ก อ บ ฟี น อ ลิ ก รว ม ใน ส า ร ส กั ด
ข้าวดอกข่าเพาะงอกรายวัน ด้วยตัวทาละลาย 95% Methanol พบว่า สารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอก 11 วัน มีค่าความ
เข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุดเท่ากับ 0.088 มิลลิกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร และรองลงมาคือ สารสกัด
ข้าวดอกข่าเพาะงอก 1, 12, 10, 8, 2, 9, 5, 6, 7, 3 และ 4 วัน มีค่าความเข้มข้นของสารประกอบ
ฟีนอลิกรวม
เท่ากับ 0.083, 0.082, 0.073, 0.062, 0.060, 0.060, 0.059, 0.059, 0.059, 0.054 และ 0.050 มิลลิกรัม กรดแกลลิก /
มิลลิลิตร ตามลาดับ
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ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวม
(มิลลิกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร )
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จานวนวันที่เพาะงอก (วัน)
ตัวทาละลาย 95% Methanol

ตัวทาละลาย 95% Ethanol

ภาพที่ 5 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอกรายวัน
กับจานวนวันที่เพาะงอกด้วยตัวทาละลาย 95% Methanol และ 95% Ethanol
เมื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอกรายวันกับจานวน
วันที่เพาะงอก ด้วยตัวทาละลาย 95% Methanol และ 95% Ethanol พบว่า ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิ
กรวมในสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอกของตัวทาละลาย 95% Methanol และ 95% Ethanol มีแนวโน้มค่าความความ
เข้มข้นค่อนข้างใกล้เคียงกันในแต่ละวัน โดยในตัวทาละลาย 95% Methanol จะมีมากกว่า ตัวทาละลาย 95% Ethanol
และจากแผนภูมิเปรียบเทียบในวันที่ 1 ค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิก รวมจะมีค่าความเข้มข้นสูงทั้ง 2 ตัวทา
ละลาย แต่มีแนวโน้มลดลงและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 5 ของตัวทาละลาย 95% Methanol และในวันที่ 6 ของตัวทา
ละลาย 95% Ethanol โดยค่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ตัวทาละลายและเพิ่มสูงสุดวันที่ 11 ในตัวทาละลาย
95% Methanol ส่วนตัวทาละลาย 95% Ethanol ค่าความเข้มข้นจะเพิ่มสูงสุดในวันที่ 12
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอกรายวัน ด้วยตัวทาละลาย
95% Ethanol พบว่า ในวันที่ 12 มีค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงที่สุดเท่ากับ 0.087 มิลลิกรัม กรด
แกลลิก/มิลลิลิตร ซึ่งมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากกว่าสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอก 1 วัน ที่ความเข้มข้น
เท่ากับ 0.072 มิลลิกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร และสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอก 5 วัน ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.044
มิลลิกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 และเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอกรายวัน ด้วยตัวทาละลาย 95% Methanol พบว่า ใน
วันที่ 11 มีค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงที่สุดเท่ ากับ 0.088 มิลลิกรัม กรดแกลลิก/มิลลิลิตร ซึ่งมี

639

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากกว่าสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอก 1 วัน ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.083 มิลลิกรัมกรด
แกลลิก/มิลลิลิตร และสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอก 4 วัน ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.050 มิลลิกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร
ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารประกอบฟีนอ
ลิกรวมในวันที่เพาะงอกวันเดียวกัน พบว่า 95% Methanol สามารถสกัดสารประกอบฟีนอลิกรวมได้มากกว่า 95%
Ethanol
อภิปรายผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่าเพาะงอกจะเห็นได้ว่า กระบวนการงอกจะ
เกิดจากเมล็ดข้าวได้รบั ปัจจัยที่สาคัญ ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจน ความชื้น ระยะเวลา และค่า pH ของน้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
จะส่งผลต่อการงอกของเมล็ดและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางด้านกายภาพและทางเคมีของเมล็ด (ศิริพร ตันจอ และ
คณะ, 2559) เมื่อเมล็ดมีการดูดน้า ทาให้เปลือกเมล็ดอ่อนลงและทาให้โพรโทพลาสซึมในเซลล์ได้รับน้าและเข้าสู่การ
สังเคราะห์เอนไซม์ (enzyme synthesis) เมล็ดข้าวจะเริ่มเกิดการงอกทาให้สารอาหารที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ดข้าวถูกย่อย
สลายไปตามกระบวนการทางชีวเคมี โดย hydrolytic enzyme จะย่อยสลายสารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ ได้แก่ โปรตีน
ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในเอนโดสเปิร์มเปลี่ยนให้เป็นสารที่มีโครงสร้างเล็กลง เช่น ไขมันและน้ามันจะถูกย่อย
เป็นกรดไขมัน โปรตีนจะถูกย่อยเป็นสารประกอบที่มีไนโตรเจน เช่น เพปไทด์และกรดอะมิโน และกระบวนการงอกยัง
ส่งผลให้ปริมาณสารสาคัญในข้าว เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบ ฟีนอลิกรวม วิตามินอี และแกมมาโอไรซานอล
มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิดจากกระบวนการทางชีวเคมีภายในเมล็ดในขณะที่ hydrolytic enzyme
หลายชนิดถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อย่อยสลายอาหารที่สะสมในเมล็ดจาพวกแป้งให้เป็นกลูโคสสาหรับใช้เป็นพลังงาน
เพื่อให้เมล็ดเจริญเติบโต (ภัสจนันท์ หิรัญ และคณะ, 2558) นอกจากนี้กระบวนการงอกยังทาให้วิตามินหลายชนิดเพิ่ม
ปริมาณขึ้น ซึ่ งภายหลังกระบวนการงอกทาให้พ ลังงานในเมล็ด ลดลง ดั งนั้น จึงท าให้ เมล็ดที่ ผ่านกระบวนการงอกมี
อัตราส่วนระหว่างสารอาหารและพลังงานของวิตามินบางชนิดสูงกว่าเมล็ดปกติ (สกุลกานต์ สิมลา และคณะ, 2560) ด้วย
สาเหตุนี้จึงทาให้เมล็ดที่ผ่านกระบวนการงอกมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านกระบวนการงอก
และเมื่อเมล็ดเกิดกระบวนการงอกทาให้มีปริมาณสารอาหารเปลี่ยนแปลงไป โดยในข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และ
ถั่วแดง ที่ผ่านกระบวนการงอก พบว่า ทาให้มีป ริมาณคาร์โบไฮเดรต วิตามินบี 1 กาบา สารประกอบฟีนอลิกรวม และ
กรดไฟทิก เพิ่มมากขึ้น ยกเว้นในข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วแดงจะมีปริมาณไขมัน โปรตีน และกรดไฟทิก ลดลง
(อิงฟ้า คาแพง และคณะ, 2552) ทั้งนี้ข้าวกล้องที่ผ่านกระบวนการแช่เพื่อให้ได้เป็นข้าวกล้องงอก จะมีคุณค่าทางอาหาร
หรือปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น และข้าวกล้องที่ผ่านกระบวนการงอกจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอน
โทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิกรวม และกาบา สูงกว่าข้าวกล้องปกติ (ศรัณยพร มากทรัพย์ , 2559) ซึ่งสารประกอบ
ฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกเกิดจากเอมไซม์ กลูโคซิเดส ที่ถูกสร้างขึ้น
จากกระบวนการงอกของเมล็ดทาหน้าที่เป็นสารคะตะไลซ์ในการสร้างสารประกอบฟีนอลิก อีกทั้งสารประกอบ ฟีนอลิก
มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงส่งผลให้ข้าวที่ผ่านการเพาะงอกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น (วรัมพร วงศ์สุดิน และ
คณะ, 2555) โดยข้าวกลุ่มที่มีสีดา สีน้าตาล และสีแดง จะมีปริมาณ ฟลาโวนอยด์และสารประกอบ ทฟีนอลิกในปริมาณ
ที่มากกว่าข้าวขาวหรือข้าวที่ไม่มีสี เนื่องจากรงควัตถุที่ทาให้เกิดสีในเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเป็นสารในกลุ่มของฟลาโวนอยด์และ
สารประกอบฟีนอลิกที่เป็นองค์ประกอบ (นวลอนงค์ เสมสังข์ และคณะ, ม.ป.ป.) ดังนั้นกระบวนการงอกจึงส่งผลทาให้
เมล็ดข้าวดอกข่าเกิดการสังเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกรวมที่เพิ่มขึ้นภายในเมล็ด
เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดข้าวดอกข่าเพาะงอก จะเห็นได้ว่า
95% Methanol มีความเหมาะสมในการเป็นตัวทาละลายได้ดีกว่า 95% Ethanol ซึ่งสัมพันธ์กับสภาพขั้วของตัวทา
ละลาย คือ เมทานอลมีความเป็นขั้วสูงกว่าเอทานอล นอกจากนี้ตัวทาละลายเมทานอลยังมีคุณสมบัติในการ ทาละลาย
ได้กว้างและสามารถสกัดสารที่มีขั้วได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกเป็นสารที่มคี วามเป็นขั้วและสามารถละลายได้
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ในตัวทาละลายที่มีสภาพขั้วใกล้เคียงกันแต่ส่วนใหญ่สารประกอบฟีนอลิกจะละลายได้ดีใน ตัวทาละลายอินทรีย์ที่มีสภาพ
ขั้วสูงและละลายได้เล็กน้อยในน้า ซึ่งจะละลายได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (ศิวาพร ศิวเวชช และณัฏฐินี ใจสะอาด,
2546) จึงทาให้สารประกอบฟีนอลิกละลายได้ดีในเมทานอล เช่นเดียวกับ Araba et al. (2011) ที่ทาการศึกษาชนิดของ
ตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากข้าว 2 สายพันธุ์คือ Fajr และ Tarem ซึ่งตัวทาละลายที่ใช้คือ เม
ทานอล เอทานอล และเอทิลอะซิเตท พบว่า การใช้เมทานอลสกัดจะมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงที่สุด รองลงมาคือ
เอทานอล และเอทิ ล อะซิ เตท ตามล าดั บ รวมถึ ง Tan et al. (2013) ที่ ศึ ก ษาการใช้ น้ าและเมทานอลในการสกั ด
สารประกอบฟีนอลิกจากข้าวสายพันธุ์ temukut พบว่า การสกัดด้วยเมทานอลมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงกว่าการ
สกัดด้วยน้า และจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าชนิดของ ตัวทาละลายมีผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ดังนั้น
ตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัดข้าวดอกข่างอกคือ 95% Methanol
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สามารถนาตัวทาละลายที่เหมาะสมที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสกัดสารกลุ่มฟีนอลิกรวมในงาน
อื่นๆได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่สาคัญกลุ่มอื่นๆ ในข้าวดอกข่าเพาะงอก เช่น
แอนโท
ไซยานิน กาบา เป็นต้น
2. ควรศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของข้าวดอกข่างอกต่อระยะเวลาในการเพาะงอกที่นาน
ขึ้น เพื่อให้เห็นแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารชัดเจนขึ้น
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การหาปริมาณเคอร์คูมินจากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก
Determination of Curcumin from Alpinia galanga, Boesenbergia rotunda
and Curcuma xanthorhiza
เจนจิรา คาฟู1 ขวัญดาว แจ่มแจ้ง2
Janjira Kamfu1 Kwandaw Jamjang2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณสารเคอร์คูมินที่สกัดได้จากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก โดยวิธีการสกัด
ด้วยเอทานอลที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนาสารสกัดที่ได้ไปหาปริมาณด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปคโทรโฟโต
มิเตอร์ ที่ ความยาวคลื่น เท่ ากับ 427 นาโนเมตร พบว่าปริม าณสารเคอร์คูมิน ที่ สกัด ได้จ ากข่าเท่ ากับ 0.4586 mg/L
กระชายเท่ากับ 0.4183 mg/L และว่านชักมดลูกเท่ากับ 0.3602 mg/L
คาสาคัญ : เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์/ สารเคอร์คมู ิน/ ข่า/ กระชาย/ ว่านชักมดลูก
Abstracts
The purposes of this research were to study the determination of Curcumin from Curcuma
aromatic, Ginger and Mild Ginger. Ethanol was used for extraction of curcuminoids with 24 hour. The
UV-Visible spectrophotometer was carried out at an absorption maximum of 427 nm. It was found
that, the quantity of curcumin extracted from Alpinia galanga equal to 0.4586 mg/L Boesenbergia
rotunda equal to 0.4183 mg/L and Curcuma xanthorhiza equal to 0.3602 mg/L.
Keywords: UV - Visible. Spectrophotometer/ Curcumin/ Alpinia galangal/ Boesenbergia rotunda/
Curcuma xanthorhiza
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ข่า กระชาย และว่านชักมดลูก เป็นพืชในวงศ์ขิง พืชที่อยู่ในวงศ์ขิงมีลักษณะเด่นคือ เป็นพืชล้มลุกหลายฤดู มี
ลาต้นใต้ดินแบบไรโซมหรือเหง้า และมีกลิ่นเฉพาะซึ่งเกิดจากน้ามันหอมระเหยที่เป็นต่อมน้ามันอยู่ภายในเซลล์ ซึ่งเป็นที่
รู้จักและได้นามาใช้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เป็นเวลาช้านาน โดยมีความสาคัญใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค เป็นอาหาร
และเครื่องเทศสาหรับปรุงแต่งรสอาหาร การนาไปปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับและการนาไปใช้ในธุรกิจเสริมความงาม
เคอร์คูมิน (Curcumin) เป็นสารกลุ่มเคอร์คิวมินอยด์ (Curcuminoid) พบในพืชวงศ์ขิง เช่น ข่า กระชาย และ
ว่านชักมดลูก เป็น สารกลุ่มโพลีฟี นอลมีสีเหลื อง เคอร์คิวมิน อย์มีคุณ สมบัติเป็น สารต้านอนุมู ลอิสระที่ ดี จึงนามาใช้
ประโยชน์ทั้งทางด้านยา อาหาร และเครื่องสาอาง ได้มีการวิจัยทั้งในคนและสัตว์ทดลองพบว่า เคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ ฤทธิ์บารุงรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ง ฤทธิ์ในการลดระดับโคเลสเตอรอล และฤทธิ์ในการป้องกันสมองเสื่อม
นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาและป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการกรดไหลย้อน ท้องอืด ท้องเฟ้อและ
อาหารไม่ย่อย เป็นต้น เคอร์คูมินมีสูตรเคมีคือ C21H20O6
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ภาพที่ 1 สูตรโครงสร้างเคอร์คูมนิ
การสกัดพืชโดยทั่วไปจะนิยมใช้วิธีดั้งเดิม (traditional method) คือ การสกัดด้วยไอน้า และการสกัดด้วยตัว
ทาละลาย (solvent extraction) ที่เป็นตัวทาละลายอินทรีย์ เช่น เฮกเซน เอทานอล เมทานอล เป็นต้น ส่วนอีกวิธีหนึ่ง
คือ การสกัดสารจากพืชด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด (supercritical fluid) ซึ่งยังไม่ค่อยมีงานวิจัยที่ใช้วิธีนี้ในการสกัดสาร
จากพืชแพร่หลายนักในประเทศไทยเพราะอุปกรณ์เครื่องมือมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสกัดสารจาก
พืชในประเทศไทยจึงยังคงใช้วิธีการสกัดด้วยไอน้าและตัวทาละลายอินทรีย์ ส่วนการศึกษาปริมาณของเคอร์คูมินในพืชมี
วิธีการศึกษาทาได้โดยการนาพืชตัวอย่างที่สนใจมาทาการกลั่นด้วยไอน้า หรือ สกัดด้วยตัวทาละลายหลายชนิดที่มีขั้ว ซึ่ง
เป็น วิธีที่ ใช้ ตั ว ท าละลายที่ เหมาะสมละลายสารที่ ต้ อ งการ ออกจากส่วนต่างๆ ของพืช ดั งเช่ น งานวิ จั ย ของ Wuthi-udomlert
(Wuthi-udomlert et al., 1999 อ้างถึงใน สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม, 2549, หน้า 225-236) ได้สกัดน้ามันหอมระเหย
จากขมิ้น ด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ าและสกั ดโดยใช้ 5% เอทานอล พบว่าสารเคอร์คูมิน ที่สกั ดได้ สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังบางชนิดได้ Vudhivanich (Vudhivanich, 2003 อ้างถึงใน สมใจ
ขจรชีพพันธุ์งาม, 2549, หน้า 225-236) ได้สกัดสารจากขมิ้นด้วยเอทานอล (40% – 95%) พบว่าสารสกัดที่ได้สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ซึงเป็นสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศได้
ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดมีผลต่อปริมาณของเคอร์คูมิน โดยเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการสกัดมากขึ้นปริมาณ
ของสารเคอรคูมินที่สกัดไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดังเช่น ผลงานวิจัยของ สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม (2549, หน้า 225-236) ที่ได้
ศึกษาผลของชนิดของตัวทาละลายและระยะเวลาในการสกัดที่มีต อการสกัดสารเคอรคูมินจากขมิ้นชันแหง โดยใช้ตัวทา
ละลายเมทานอล และเอทานอล สกัดเคอร์คูมิ นที่เวลา 0.5 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง และ 24
ชั่วโมง พบว่า ปริมาณเคอร์คูมินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการสกัดมากขึ้นไม่ว่าในเมทานอลหรือเอทานอล
โดยที่เวลาการสกัด 24 ชั่วโมงให้ปริมาณเคอร์คูมินมากที่สุด คือ 1.933 mg/L(83.76%) ในตัวทาละลายเมทาทอล และ
2.151 mg/L (93.21%) ในตัวทาละลายเอทาทอล
ใน ก ารห ารป ริ ม าณ เค อ ร์ คู มิ น โด ย ใช้ เท ค นิ ค ยู วี -วิ สิ เบิ ล ส เป ค โท รโฟ โต เม ต รี (UV-Visible
spectrophotometry) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่อยู่ในตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai herbal pharmacopoeia) มี
วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมินในวัตถุดบิ ขมิ้นชัน และแคปซูลวัตถุดิบขมิ้นชันโดยใช้เทคนิค ยูว-ี วิสิ เบิล สเปคโทรโฟโต
เมตรี ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว และประหยัด ดังเช่น งานวิจัยของ สายดนีย์ หวังพัฒนพาณิชย์ (2559, หน้า 394-399) ที่
ได้ทาวิจัยเพื่อควบคุมคุณภาพปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์แคปซูลเคอร์คูมินอยด์โดยใช้เทคนิคยูวี-วิสิ เบิล
สเปคโทรโฟโตเมตรี ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว ประหยัด แม่นยา และถูกต้อง โดยผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธี
วิเคราะห์ พบว่าวิธีนี้มีความจาเพาะ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นที่ใช้วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากั บ 1.0000 ในช่วงความเข้มข้น 1.2 - 3.6 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีความถูกต้องด้วยค่าร้อยละการ
กลับคืน อยู่ในช่วง 100.2 - 101.8 และมีความแม่นยาด้วยค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ อยู่ในช่วง 0.4 - 0.6
ซึ่งผลการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆ อยู่ในเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานของการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณเคอร์คูมินจากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก ซึ่งเป็นพืชวงศ์ขิง
ที่ผู้คนนิยมนามาใช้ประโยชน์และหาได้ง่ายตามครัวเรือนและท้องตลาด โดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทาละลาย เอทานอลที่
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เวลา 24 ชั่วโมง และหาปริมาณเคอร์คูมินด้วยเทคนิคยูวี-วิสิ เบิล สเปคโทรโฟโตเมตรี เพื่อให้ทราบถึงปริมาณสารเคอร์
คูมินในพืชก่อนนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อหาปริมาณสารเคอร์คูมินทีส่ กัดได้จากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
1.1) พืชตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข่า กระชาย และว่านชักมดลูก
1.2) ตัวทาละลายของพืชที่ใช้ในการสกัด คือ เอทานอล
1.3) หาปริมาณของเคอร์คูมินด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer
ขอบเขตเชิงตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ ข่า กระชาย และว่านชักมดลูก
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปริมาณสารเคอร์คูมิน
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ วิธีการสกัด ตัวทาละลาย เวลา และอุณหภูมิในการสกัด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวอย่างพืช
1) การเตรียมตัวอย่างข่า
การเตรียมตัวอย่างข่าด้วยวิธีอบแห้ง นาข่ามาล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง หั่นเป็นชิ้นบางๆ นาไปอบให้แห้งที่
o
อุณหภูมิ 55 C เป็นเวลา 38 ชั่วโมง นามาบดจะได้ผงข่า
2) การเตรียมตัวอย่างกระชาย
การเตรียมตัวอย่างกระชายด้วยวิธีอบแห้ง นากระชายมาล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง หั่นเป็นชิ้นบางๆ นาไป
อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 55 oC เป็นเวลา 38 ชั่วโมง นามาบดจะได้ผงกระชาย
3) การเตรียมตัวอย่างว่านชักมดลูก
การเตรียมตัวอย่างว่านชักมดลูกด้วยวิธีอบแห้ง นาว่านชักมดลูกมาล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง หั่นเป็นชิ้น
บางๆ นาไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 55 oC เป็นเวลา 38 ชั่วโมง นามาบดจะได้ผงว่านชักมดลูก
2. การทากราฟมาตรฐานของเคอร์คูมิน
การทากราฟมาตรฐานของเคอร์คูมินโดยใช้เอทานอลเป็นตัวทาละลาย (สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม, 2549)
1) เตรียมโดยละลายสารมาตรฐานเคอร์คูมิน 0.01 กรัม ใน 95% เอทานอล 25 มิลลิลิตร
2) ปิเปตสารละลายเคอร์คู มินที่ ได้มา 20 50 100 120 และ 150 ไมโครลิต รใส่ลงในขวดวัด ปริมาตร
(volumetric flask) ขนาด 10 มิลลิลิตรปรับปริมาตรด้วยเอทานอลจนมีปริมาตรเป็น 10 มิลลิลิตร จะได้ความเข้มข้น
เป็น 0.8 2 4 4.8 และ 6 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ
3) นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 200-800 นาโน
เมตร ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้นาไปสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (แกน y) กับค่าความเข้มข้นของ
สารละลายเคอร์คูมิน (แกน x) มีหน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร
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3. การสกัดหาปริมาณสารเคอร์คูมิน (Curcumin) จากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก ชนิดแห้ง
1) ชั่งผงข่าปริมาณ 0.3 กรัม ละลายใน 95% เอทานอลปริมาตร 10 มิลลิลิตร แล้วเก็บสารตัวอย่างนี้ไว้ใน
ขวดแก้วสีชาและปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วกรองด้วยกระดาษกรอง
2) หลังจากนั้นปิเปตสารตัวอย่างจากข้อ 1) ในแต่ละชุดการทดลองมา 0.2 มิลลิลิตรใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 15
มิลลิลิตร จากนั้นเติมตัวทาละลาย 95% เอทานอลปริมาตร 5 มิลลิลิตร
3) ปิ เปตสารตั ว อย่ า งแต่ ล ะชุ ด การทดลองที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2) มา 0.2 มิ ล ลิ ลิ ต รใส่ ล งในขวดวั ด ปริ ม าตร
(volumetric flask) ขนาด 10 มิ ลลิ ลิต ร แล้ วปรับ ปริม าตรด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอลจนมี ป ริม าตรครบ 10
มิลลิลิตร
4) นาสารตัวอย่างที่ได้จากข้อ 3) ไปวิเคราะห์หาปริมาณสารเคอร์คูมินที่สกัดได้โดยใช้เครื่อง ยูวี-วิสิเบิล
สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 427 นาโนเมตร ซึ่งเป็นค่าการดูดกลืนคลื่นแสงสูงสุดของสารสกัดเคอร์คูมินที่วัดได้
จากขั้นตอนการทากราฟมาตรฐานในขั้นตอนที่ 2
5) ทาการทดลองเหมือนกับข้อ 1) ถึงข้อ 4) ทุกประการแต่ให้ เปลี่ยนตัวอย่างพืชเป็นกระชาย และว่านชัก
มดลูก
6) ทาซ้าข้อ 1) ถึงข้อ 4) ทุกประการอีก 2 รอบ
ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาความยาวคลื่นสูงสุดของการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานเคอร์คมู ิน และกราฟ
มาตรฐานแสดงดังภาพ ที่ 2-3 และตารางที่ 1

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความยาวคลืน่ สูงสุดของการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานละลายเคอร์คูมิน ที่ความยาวคลื่น 200800 nm
จากภาพที่ 2 พบว่า สารละลายเคอร์คูมินมีค่าความยาวคลื่นสูงสุดของการดูดกลืนแสงที่ 427 nm
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ตารางที่ 1 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานเคอร์คมู ิน ทั้ง 5 ความเข้มข้น
ความเข้มข้น (mg/L)
ค่าการดูดกลืนแสง
0
0
0.8
0.0175
2
0.0365
4
0.0636
4.8
0.0764
6
0.0911

0.1

ค่าการดูดกลืนแสง

0.08
0.06
0.04

y = 0.0149x + 0.0038
R² = 0.995

0.02
0
0

2

4
6
8
ความเข้มข้น (mg/L)
รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานเคอร์
คูมิน ทั้ง 5 ความเข้มข้น
จากตารางที่ 1 และรูปที่ 3 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานเคอร์คูมินทั้ง 5 ความเข้มข้น มีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารมาตรฐานเคอร์คูมินเพิ่มขึ้น และมีค่า R2 = 0.9950
2. ผลการหาปริมาณสารเคอร์คูมินที่สกัดได้จากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสารเคอร์คูมินที่สกัดได้จากตัวอย่างพืชทั้ง 3 ชนิด
SD
พืชตัวอย่าง
ปริมาณสารที่สกัดได้ (Mean) (mg/L)
ข่า

0.4586

0.04473

กระชาย

0.4183

0.00387

ว่านชักมดลูก

0.3602

0.02052

จากตารางที่ 2 พบว่าพืชที่มีปริมาณสารเคอร์คูมินมากทีส่ ุดคือ ข่า มีปริมาณเท่ากับ 0.4586 mg/L
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การหาปริมาณสารเคอร์คูมินจากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก พบว่า สารที่สกัดได้จากข่าได้ปริมาณสารเคอร์
คูมินมากที่สุดคือ 0.4586 mg/L รองลงมาคือ กระชายสามารถสกัดสารเคอร์คูมินออกมาได้ 0.4183 mg/L และว่านชัก
มดลูกสามารถสกัดสารเคอร์คูมินออกมาได้น้อยที่สุด คือ 0.4964 mg/L ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าพืชตัวอย่างทั้ง 3
ชนิดมีปริมาณเคอร์คูมินที่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า เคอร์คูมิน ซี่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี มี
ปริมาณแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่แตกต่างกัน สถานที่ในการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ วิธีการ
เก็บรักษาพืช ความสดใหม่ของพืชที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของนันท์นภัส เติมวงศ์ (2551) ที่พบว่า ผักและ
สมุนไพรมีปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระ ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพียงเล็กน้อยจนอาจถึง 100 เท่า ขึ้นอยู่กับชนิดของ
พืช และสอดคล้องกับนิธิยา รัตนปนนท์ และ ดนัย บุญยเกียรติ (2548) ที่ว่าผักและสมุนไพรมีปริมาณรวมของสารต้าน
อนุมูลอิสระ ที่แตกต่างกันอาจเกิดจากสถานที่ในการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ วิธีการเก็บรักษาพืช
ความสดใหม่ของพืช รวมถึงวิธีการสกัดและวิธีการวิเคราะห์ซึ่งวิธีการทั้งหมดที่กล่าวมามีผลทาให้ปริมาณรวมของสารต้าน
อนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก และวิตามินซีในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
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การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้าแร่
Developing Measurement Techniques of Calciumin Mineral Water
ไตรรงค์ เปลีย่ นแสง1, พรรณทิพา มีสิน2, สุรี มโนมัย2, อนงค์ ศรีโสภา3
Trairong Pliansaeng1, Pantipa Meesin2, Suree Manomai2, Anong Srisopa3
1อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บทคัดย่อ
การพั ฒ นาเทคนิ คการตรวจสอบแคลเซี ยมในตั วอย่างน้ าแร่ โดยใช้อุป กรณ์ ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
เปรียบเทียบกับเทคนิควิธีคัลเลอริเมทรีและเฟลมโฟโตเมทรี โดยใช้ตัวอย่างน้าแร่บรรจุขวด จากร้านสะดวกซื้อ 3 แหล่ง
แหล่งละ 6 ตัวอย่าง โดยกาหนดตัวอย่างน้าแร่เป็น A,B,C,D,E และ F เทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมโดยใช้อุปกรณ์ของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษอาศัยหลักการการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีแดงระหว่างแคลเซียมกับสารละลายไกลออกแซลบิส -(2-ไฮดรอกซีเอนิล ) สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่ความเข้มข้น 12.5 mg/L ผลปรากฏว่าทั้ง 3
เทคนิคให้ผลการตรวจสอบแคลเซียมแปรผลไปในทิศทางเดียวกัน คือพบแคลเซียมในตัวอย่างน้าแร่ทั้ง 6 ตัวอย่าง และ
เทคนิคอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษเป็นเทคนิคที่ใช้สารเคมีปริมาณน้อยสะดวกในการปฏิบัติการทดลอง ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ : แคลเซียม / น้าแร่ / คัลเลอริเมทรี/ เฟลมโฟโตเมทรี/ ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ

Abstract
Developing techniques to detect calcium in mineral water samples. Using a paper-based
microfluidic device was developed. Compare the technique colorimetry and flame photometry. Using
the example of mineral waters The convenience store 3 of the 6 sample by sample water as A, B, C,
D, E and F detection technique calcium using fluid microstructure paper relies Complexing red
between calcium solution. further glyoxal-bis-(2-hydroxyanil) can clearly notice the changes at a
concentration of 12.5 mg / L results showed that all three techniques were used to monitor calcium
interpretation. The same direction Calcium is found in water samples, 6 samples and technical
equipment, fluid micro paper is a technique that uses small amounts of chemicals. In the laboratory
Reduce costs And environmentally friendly.
Keywords : Calcium / Mineral Water / Colorimetry / Flame Photometry / Paper-based
Microfluidic Device
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จัดเป็นวิธีการสอนประเภทหนึ่งที่ให้ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนโดยผ่าน
กระบวนการพิสูจน์ตรวจสอบและเห็นผลการทดลองด้วยตนเองทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มีความเข้าใจสามารถจดจา
การเรียนรู้ได้นานและเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งยัง
ได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยการใฝ่รู้ด้วย (Khammani,T., 2011, 28)

649

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการหรือการสอนแบบทดลองจัดเป็นการเรียนการสอนโดยมี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงได้ฝึกทักษะการทดลองใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนและได้เรียนผ่านประสาทสัมผัสหลายด้านโดยตรงทาให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมเป็นปฏิบัติการที่สามารถเชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจาวันได้อย่างดีเนื่องจากแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่จาเป็นสาหรับร่างกายและพบได้ในอาหารและเครื่องดื่มหลาย
ชนิ ดเช่น ผักใบเขียวนมงาดาเต้าหู้ ปลาและสัตว์น้าที่รับ ประทานทั้ งตัว (Janarpapronkul, A., 2007) การหาปริมาณ
แคลเซียมโดยทั่วไปนิยมใช้เทคนิคเฟลมโฟโตเมทรี (Flame photometry) (Pickett, 2005) และเทคนิคสเปกโทรโฟโต
เมทรี (spectrophotometry) (Angel Lopez-Molinero and group, 2012) ซึ่ งที่ ก ล่ า วมาจั ด เป็ น เทคนิ ค ที่ ต้ อ งใช้
เครื่องมือขั้นสูงราคาแพงและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชานาญ
อุ ป กรณ์ ข องไหลจุ ล ภาคแบบกระดาษ (paper-based microfluidic device) เป็ น เทคนิ ค ที่ เตรี ย มง่า ยใช้
สารเคมี ป ริม าณน้ อ ยและราคาถู ก โดยอาศั ย การใช้ ข องเหลวปริ ม าณน้ อ ยให้ ไหลบนกระดาษซึ่ งเป็ น วัส ดุ ที่ ชอบน้ า
(hydrophilic) ภายในขอบเขตที่เกิดจากส่วนที่ไม่ชอบน้า (hydrophobic) โดยมีวิธีการสร้างเส้นทางการไหลบนกระดาษ
หลายวิธีเช่นการพิมพ์ด้วยแสง (photolithography) การพิมพ์ด้วยเครื่องพล็อตเตอร์ (plotter) การสลักด้วยหมึก (inkjet etching) การพิมพ์ด้วยหมึก (ink-jet printing) การใช้พลาสมา (plasma treatment) และการพิมพ์ด้วยขี้ผึ้ง (wax
printing) เป็นต้น (Cate, Adkins, Mettakoonpitak, & Henry, 2015) ในปัจจุบันอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
ได้ถูกนามาใช้ในการทดลองมากขึ้นเช่นการตรวจสอบนิกเกิลอะลูมิเนียมและเหล็กในน้าดื่มโดยการสกรีนด้วยเทียนและ
ออกแบบให้ ส ามารถวิ เคราะห์ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ค วามจ าเพาะและเปรี ย บเที ย บความถู ก ต้ อ งกั บ วิ ธี ม าตรฐาน
Inductively coupled plasma optical emission spectrometry, ICP-OES (Ninwong, B., et al. 2016) และยังได้
มีการออกแบบอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษกับนักเรียนได้แก่การทดลองการตรวจสอบกรดอะมิโนในสารสกัดชา
เขียวโดยใช้ปากกาไข (wax pen) สร้างขอบเขตการไหลของสารละลายบนกระดาษกรองและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของนักเรียน (Cai, Wu, Xu, & Chen, 2013) นอกจากนี้ยังได้มีการใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในการตรวจสอบปริมาณไนไตรท์ไอออนโดยใช้ปากกาชนิดกันน้าในการสร้างขอบเขตการไหล
ของสารละลายเป็นรูปวงกลม (Wang, Lin, & Wang, 2015)
ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงข้อดีของการใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์หาง่ายราคาถูกใช้
สารปริมาณน้อยมีความปลอดภัยกับผู้ทดลองและให้ผลการทดลองที่เชื่อถือได้มาพัฒนาเพื่อใช้ในการทดสอบปริมาณของ
แคลเซียมในน้าแร่โดยอาศัยหลักการการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีแดงระหว่างแคลเซียมและไกลออกแซล-บิส-(2-ไฮด
รอกซีเอนิล) และตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองกับเทคนิคมาตรฐาน ได้แก่ เทคนิค คัลเลอริเมทรีและเฟ
ลมโฟโตเมทรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในน้าแร่โดยใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บเทคนิ ค การตรวจสอบแคลเซี ย มในน้ าแร่ โดยใช้ เ ทคนิ ค คั ล เลอริ เ มทรี เทคนิ ค
เฟลมโฟโตเมทรีและอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ ได้ พัฒ นาอุป กรณ์ ของไหลจุลภาคแบบกระดาษในการตรวจสอบปริมาณแคลเซียมในน้าแร่และ
เปรียบเทียบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้กับเทคนิคคัลเลอริเมทรี และเฟลมโฟโตเมทรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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การตรวจสอบแคลเซียมในน้าแร่
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษที่สร้างขึ้นโดยการวาดวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
เซนติเมตร โดยใช้แผ่นเทมเพลตเรขาคณิตพลาสติก (ผลิตโดย Rotring, Germany) ด้วยสีเทียน (ตราม้า, ประเทศไทย)
บนกระดาษกรอง (Whatman No. 1, Germany) ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาทีเพื่อให้สี
เทียนละลายเข้าไปในชั้นของกระดาษ
เครื่องมือที่ ใช้สาหรับการตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้จากอุป กรณ์ ของไหลจุล ภาคแบบ
กระดาษที่ พั ฒ นาขึ้ น ได้ แ ก่ เครื่ อ งยู วี -วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ (UV-Vis Spectrophotometer, ผลิ ต โดย
PerkinElmer, USA) และเครื่องเฟลมสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (ผลิตโดย Jenway, UK)
วิธีการทดลอง
การตรวจสอบแคลเซียมในน้าแร่ เก็บตัวอย่างน้าแร่จากร้านสะดวกซื้อ 3 แห่ง ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อสาขาตลาด
บ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก, ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ามัน สาขากาแพงเพชร-พิจิตร จังหวัดกาแพงเพชร และร้าน
สะดวกซื้อภายในปั๊มน้ามัน สาขาพิษณุโลกพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยตัวอย่างน้าแร่จานวน 6 ตัวอย่าง
คือน้าแร่ A,B,C,D,E และ F ทาการตรวจสอบปริมาณแคลเซียมในตัว อย่างน้าแร่โดยใช้อุปกรณ์ ของไหลจุลภาคแบบ
กระดาษ เปรียบเทียบกับเทคนิคคัลเลอริเมทรีและเทคนิคเฟลมโฟโตเมทรี ดังนี้
1. อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ ตรวจสอบปริมาณแคลเซียมในตัวอย่างน้าแร่ทั้ง 6 ตัวอย่าง โดย
หยดน้าตัวอย่าง 1 หยด NaOH (ผลิตโดย Loba Chemie Pvt, India) เข้มข้น 0.8 M จานวน 1 หยด และ Glyoxal-bis(2-hydroxyanil, GBHA (ผลิตโดย Merck, Germany) 0.2 % w/v (ใน Methanol) จานวน 1 หยด ลงในวงกลมที่วาด
ไว้บนกระดาษกรอง เปรียบเทียบสีแดงที่เกิดขึ้นกับสีแดงที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายมาตรฐานแคลเซียมความ
เข้มข้นต่างๆ กับ NaOH และ GBHA บนกระดาษกรอง
2. เทคนิ ค คั ลเลอริเมทรี สร้างกราฟมาตรฐานที่ ได้ จากสารละลายมาตรฐานแคลเซี ยม ความเข้ม ข้ น
1.56-50 mg/L โดยปิเปต CaCO3 2.5 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตรแล้วปรับปริมาตรให้เป็น 50 มิลลิลิตร ให้
เป็นขวดที่ 1 จากนั้นเจือจางโดยการดูดสารละลายในขวดที่ 1 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตรขวดที่ 2 แล้วปรับ
ปริมาตรให้เรียบร้อยทาเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบ 6 ขวด จะได้ความเข้มข้นดังต่อไปนี้ 50 ppm, 25 ppm,
12.5
ppm, 6.25 ppm, 3.12 ppm และ 1.56 ppm ตามล าดั บ เสร็ จ แล้ ว ปิ เปตแต่ ล ะความเข้ ม ข้ น มาอย่ า งละ 1
มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 mL เติม NaOH 0.4 M ปริมาตร 1 mL และ GBHA เข้มข้น
0.05
% w/v (ใน Methanol) ปริมาตร 5 mL แล้วปรับปริมาตรให้ถึงขีดบอกปริมาตรด้วยน้ากลั่น วัดการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis Spectrophotometer, ผลิตโดย PerkinElmer USA) ที่ความยาวคลื่น
516 nm หาปริมาณแคลเซียมในตัวอย่างน้าแร่ 6 ชนิด โดยปิเปตน้าแร่ ชนิดละ 1 mL ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10
mL เติม NaOH 1 mL และ GBHA 5 mL แล้วปรับปริมาตรให้ถึงขีดบอกปริมาตรด้วยน้ากลัน่ วัดการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 516 nm และคานวณความเข้มข้นของแคลเซียมในน้าแร่เทียบกับกราฟมาตรฐาน
3. เทคนิคเฟลมโฟโตเมทรี สร้างกราฟมาตรฐานที่ได้จากสารละลายมาตรฐานแคลเซียม ความเข้มข้น
1.56-50 mg/L โดยปิเปต CaCO3 2.5 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตรแล้วปรับปริมาตรให้เป็น 50 มิลลิลิตร ให้
เป็นขวดที่ 1 จากนั้นเจือจางโดยการดูดสารละลายในขวดที่ 1 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตรขวดที่ 2 แล้วปรับ
ปริมาตรให้เรียบร้อยทาเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบ 6 ขวด จะได้ความเข้มข้นดังต่อไปนี้ 50 ppm, 25 ppm, 12.5 ppm,
6.25 ppm, 3.12 ppm และ 1.56 ppm ตามลาดับ และดูดสารละลายมาตรฐานแคลเซียมและวัดค่าการคายแสงจาก
เครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร์ (ผลิตโดย Jenway, UK) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในน้าแร่ตัวอย่างโดยดูดสารละลายเข้า
เครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร์ และคานวณความเข้มข้นโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
การพั ฒ นาเทคนิ คการตรวจสอบแคลเซียมในตั วอย่างน้ าแร่ ได้ ทาการพัฒ นาเทคนิค ของไหลจุลภาคแบบ
กระดาษเพื่อตรวจสอบปริมาณแคลเซียมในตัวอย่างน้าแร่ 6 ตัวอย่าง โดยใช้สีเทียนวาดรูปวงกลมขนาด 2 เซนติเมตร ให้
ความร้อนจนสีเทียนซึมเข้าไปในรูพรุนของกระดาษ (ภาพ 1) โดยสีเทียนเป็นส่ว นที่ไม่ชอบน้า และทาหน้าที่กาหนด
ขอบเขตสารละลายบนกระดาษกรองซึ่งทาหน้าที่เป็นส่วนที่ชอบน้า จากนั้นหยดรีเอเจนต์ได้แก่ NaOH และ GBHA จะทา
ให้เกิดการเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีแ ดงภายในวงกลมของสีเทียน ดังภาพ 2 และเมื่อเทียบความ
เข้มของสีแดงด้วยตาเปล่ ากับสารละลายมาตรฐานแคลเซียม (ภาพ 3) พบว่าอุปกรณ์ ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในน้าตัวอย่างน้าแร่ได้ โดยปรากฏสีแดงเข้มของสารละลายมาตรฐานแคลเซียม
พบว่ามีความเข้มข้นของแคลเซียมประมาณ 12.5 mg/L หรือ 12.5 ppm โดยให้สีแดงเข้มชัดเจน

ภาพที่ 1 การให้ความร้อนกับสีเทียน
Sample
(ตัวอย่างน้าแร่)

ภาพที่ 2 การเปลีย่ นสีของสารละลายจากสีเหลืองเป็นสีแดง
Standardard
(ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานแคลเซียม)

ภาพที่ 3 ผลการตรวจสอบแคลเซียมด้วยเทคนิคอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
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ภาพน้าตัวอย่าง (A-F) เทียบกับสารละลายมาตรฐานแคลเซียมความเข้มข้นต่างๆกัน

ภาพที่ 4 สีของสารละลายมาตรฐานแคลเซียม (1.56-50.00 mg/L) สาหรับตรวจสอบด้วยเทคนิคคัลเลอริเมทรี
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้จากอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษจึงได้ทา
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมเปรียบเที ยบกับเทคนิคคัลเลอริเมทรีคานวณความเข้มข้นของแคลเซียมในตัวอย่าง
จากค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานแคลเซียม (ภาพ 4 ) โดยกราฟมาตรฐานของ
สารละลายแคลเซี ย มเข้ ม ข้ น 1.56-50.00 mg/L มี ส มการเส้ น ตรงเป็ น y = 0.0341x+0.0183 (R2 = 0.9987) และ
เที ยบกั บ เทคนิ คเฟลมโฟโตเมทรี ซึ่งกราฟมาตรฐานเป็ น เส้น ตรงในช่ วง 1.56-50.00 mg/L สมการเส้ น ตรงเป็ น y =
1.2148x + 0.2387 (R2 = 0.9998) ปริมาณแคลเซียมในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร หรือ พีพีเอ็ม ในตัวอย่างน้าแร่ 6 ชนิด
แสดงดังตาราง 1 พบว่าผลการทดลองที่ได้จากเทคนิคการวิเคราะห์ที่ต่างกัน 3 เทคนิคมีความสอดคล้องกันโดยปริมาณ
แคลเซียมที่วัดโดยเทคนิคคัลเลอริเมทรีในตัวอย่างน้าแร่ 6 ตัวอย่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.40 – 56.74 ppm
ตารางที่ 1เปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมในตัวอย่างน้าแร่เมื่อใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ต่างกัน
Colorimetry
Flame photometry
Paper-based microfluidic device
น้าแร่
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
A
1.40
2.28
น้อยกว่า 12.5
B
39.37
18.17
มากกว่า 12.5
C
56.74
37.27
มากกว่า 12.5
D
29.09
16.25
มากกว่า 12.5
E
26.94
15.59
มากกว่า 12.5
F
26.62
13.07
มากกว่า 12.5
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคตรวจสอบแคลเซียมในน้าแร่โดยใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
พบว่า สามารถตรวจสอบปริมาณแคลเซียมได้ ชัดเจนที่ความเข้มข้น 12.5 mg/L โดยสีของสารละลายจะมี สีแดง
เนื่องจากเกิดสารประกอบเชิงซ้อนดังภาพ 5 รูปแบบอุปกรณ์แบบวงกลมสามารถสังเกตเห็นปฏิกิริยาได้ชัดเจนและการใช้
สีเทียนซึ่งมีส่วนผสมของไขมันสัตว์หรือขี้ผึ้งทาหน้าที่กักสารไม่ให้ซึมออกมานอกขอบเขตที่กาหนดไว้ได้อย่างดี และยัง
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พบว่า สามารถประหยัดรีเอเจนต์ที่ใช้ทดสอบได้แก่ Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil) ได้มากกว่า
ที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง และลดมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

บทปฏิบัติการเดิม

Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil) Red chelate complex
ภาพที่ 5 สมการเคมีของการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง GBHA และ Ca2+
(ที่มา : Perjési, Almási, & Rozmer, 2014)
จากการพัฒนาและประยุก ต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้าแร่ โดยเทคนิคอุปกรณ์ของไหล
จุลภาคแบบกระดาษ เปรียบเทียบกับเทคนิคคัลเลอริเมทรี และเฟลมโฟโตเมทรี พบว่า การตรวจสอบแคลเซียม โดย
เทคนิคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันทุกเทคนิค แสดงว่าเทคนิคของไหลจุลภาคแบบกระดาษสามารถใช้ตรวจสอบแคลเซียม
ได้โดยรูปแบบอุปกรณ์แบบวงกลมสามารถสังเกตเห็นปฏิกิริยาได้ชัดเจนและการใช้สีเทียน สามารถกักสารไม่ให้ซึมออกมา
นอกขอบเขตที่กาหนดไว้ได้อย่างดีสามารถประหยัดสารที่ใช้ทดสอบได้มากกว่าบทปฏิบัติการเดิมที่ใช้ในการทดลองแต่ละ
ครั้ง และไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนสาร เพ็งพุ่ มและอนงค์ ศรีโสภาในการพัฒ นา
อุปกรณ์ ของไหลจุล ภาคแบบกระดาษโดยใช้หลั กการเทียบสีเพื่ อใช้ ในปฏิบั ติ การเคมี อุป กรณ์ ข องไหลจุ ลภาคแบบ
กระดาษสามารถทาได้ง่าย โดยการสร้างขอบเขตที่ไม่ละลายน้าด้วยปากกาชนิดไข หรือปากกาชนิดไม่ละลายน้าบน
กระดาษกรอง อุปกรณ์ดังกล่าวได้นาไปประยุกต์ใช้สาหรับการศึกษาเรื่องสมดุลเคมีและการวัดความเป็นกรด-เบส และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ ฟีสั นเทียะและยุภาพร สมีน้อย ในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์แอลกอฮอล์โดยใช้
อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคแบบกระดาษที่ทางานร่วมกับ เอนไซม์ออกซิ เดสและเอนไซม์ฮอร์สราดิสเปอร์ออกซิเดส
โดยมี3,3′,5,5′-เตตระเมทิลเบนซิดิน เป็นซับสเตรทที่เปลี่ยนสี จากไม่มีสีเป็นสีเขียวปนน้าเงิน สามารถตรวจวัดความเข้มสี
บนอุป กรณ์ แบบกระดาษด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพ จากผลการทดลองเบื้องต้นชี้ให้ เห็ นว่าอุปกรณ์ ต รวจวัด ที่
พัฒ นาขึ้นมี แนวโน้มสามารถใช้หาปริมาณแอลกอฮอล์ที่ ความเข้มข้น ต่า มีราคาถูก และเหมาะสาหรับการตรวจวัด
ภาคสนาม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การตรวจวัดสีที่ได้จากปฏิกิริยามีหลายเทคนิคเช่นการสังเกตด้วยตาเปล่า ซึ่งมีข้อดีคือสะดวกแต่สีที่เกิดขึ้น
ต้องมีความชัดเจนง่ายแก่การสังเกต ทั้งนี้หากสารที่ใช้มีปริมาณน้อยส่งผลให้สีที่เกิดขึ้นสังเกตยากอาจใช้การตรวจวัดสี
ด้วยกล้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับซอฟต์แวร์การอ่านค่าสี
2. เนื่องจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง GBHA กับ Ca2+ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหากตั้งทิ้งไว้นาน สี
ที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทาการตรวจวัดสีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้อาจพัฒนางานวิจัยด้าน
โฟลอิน
เจคชันอะนาลิซิสควบคู่กับเทคนิคคัลเลอริเมทรีเพื่อการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาปริมาณสารแอสต้าแซนทิน และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดจากหัวกุ้ง
ก้ามกราม โดยใช้เอนไซม์ปาเปนจากยางมะละกอช่วยย่อยโปรตีนในหัวกุ้ง จากนั้นนาไปสกัดด้วยน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
น้ามันมะกอกใส น้ามันราข้าว น้ามันทานตะวัน และ น้ามันมะพร้าวธรรมดา แล้วนาสารสกัดที่ได้ไปหาปริมาณแอส
ต้าแซนทินด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น ในช่วง 400-600 นาโนเมตร จากการทดลอง
พบว่าเมื่อใช้ปริมาณเอนไซม์ปาเปน 1.25% และเวลาในการย่อย 30 นาที จะได้ปริมาณโปรตีนจากหัวกุ้งมากที่สุด และ
ในการสกัดหาปริมาณแอสต้าแซนทินด้วยน้ามันต่างชนิดกันจะมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน ซึ่งน้ามันมะกอกใสจะได้
ปริมาณแอสต้าแซนทินสูงที่สุด คือ 3.534 มิลิกรัมต่อกรัม รองลงมาคือ น้ามันมะพร้าวธรรมดา น้ามันทานตะวัน น้ามัน
ราข้าว และน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นตามลาดับ อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ 1 ต่อ 2 ซึ่งมีความเหมาะสมและคุ้มค่าใน
การสกัดมากที่สุด
คาสาคัญ : ยูว-ี วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ / เอนไซม์ ป าเปน / แอสต้าแซนทิน / กุ้งก้ามกราม
Abstracts
The purposes of this research were to study the determine amount of astaxanthin and the
appropriate ratio in the extracts from the head of Macrobrachium rosenbergii. The papaya enzyme
was used to extract the protein in shrimp head before being extracted with cold coconut oil. Olive
oil, rice bran oil, sunflower oil and plain coconut oil. Then extract the amount to the UV-Visible
Spectrophotometer. At wavelengths of 400-600 nm, the wavelength of the astaxanthin in each type
of oil is different. While the amount of papain enzyme was 1.25%, , the most effective degradation
time was 30 minutes. The most common is 3.534 mg/g, followed by normal coconut oil. Sunflower
oil, rice bran oil and cold pressed coconut oil, respectively. The optimal ratio of 1:2 is the most
appropriate and most cost effective.
Keywords: UV - Visible. Spectrophotometer / Papain enzyme / Astaxanthin / Macrobrachium
rosenbergii.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันกุ้งเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่ต้องการมากในท้องตลาดภายในและภายนอกประเทศ สามารถทารายได้
ให้กับประเทศเป็นจานวนไม่น้อย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปกุ้งจานวนมาก ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงาน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ดาเนินกิจการการแปรรูปกุ้งจาหน่ายให้กับท้องตลาดภายในประเทศและเพื่อส่งออกไป
จาหน่ายยังต่างประเทศ (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) ผลิตภัณฑ์กุ้งที่ส่งออกที่สาคัญ คือ กุ้งสดแช่เย็น
จนแข็ง กุ้งชุบแป้ง กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง กุ้งคอกเทล กุ้งชุบแป้ งทอดแช่แข็ง และกุ้งแห้ง (คลังข้อมูลสารสนเทศระดับ
ภูมิภาค (ภาคใต้), 2551 ) ในขณะเดียวกันจะมีเศษทิ้งของกุ้งจากกระบวนการแปรรูปเกิดขึ้นจานวนมาก ซึ่งเศษทิ้งของกุ้ง
มี เป็ น แหล่ งส าคั ญ ของโปรตี น ไคติ น เกลื อ แร่ และแคโรที น อยด์ (Sachindra et al., 2005) ซึ่ งแคโรที น อยด์ เป็ น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัว มีคุณสมบัติไม่ละลายน้าแต่ละลายในไขมัน (Fox and Verves, 1960) จาแนก
ได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้ 1. แคโรทีน (Carotene) เป็นรงควัตถุที่มีสีส้มหรือส้ม -แดง เป็นสายยาวของไฮโดรคาร์บอน 2.
แซโทฟิวส์ (Xanthophyll) มีสีเหลืองหรือส้ม-เหลืองเป็นสายยาวของไฮโดรคาร์บอน ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่ง
แซนโทฟิวส์ มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับระดับ Oxidation ของโมเลกุล ได้แก่ แอสตาแซนธิน และแคนธาแซนธิน (สถาพร คา
หอม, ม.ป.ป.)
แอสต้าแซนทิน (3,3´-dihydroxy-β, β-carotene-4,4´-dione) พบอยู่ในสาหร่าย, ยีสต์, ปลาแซลมอน, ปลา
เทราท์ , เคย, กุ้ งน้ าเค็ ม , กุ้ ง น้ าจื ด และดอกไม้ อโดนิ ส ที่ มี ห ลายสี เมื่ อ รวมกั บ โปรตี น (Yu Ri Lee et al., 2016)
นอกจากนี้ยังในอวัยวะนกบางชนิด (Sachindra et al., 2005) จัดอยู่ในกลุ่มของแซนโธฟิลล์ หรืออาจเรียกว่า คีโต-แค
โรทีนอยด์ (Ketocarotenoid) เนื่องจากมีโครงสร้างอยู่ในลักษณะที่อยู่ในรูปของเบตา-แคโรทีน ที่ถูกเติมออกซิเจน โดย
โครงสร้างหลัก ประกอบไปด้ วยแกนไฮโดรคาร์บ อน ระหว่างคาร์บ อนอะตอมจะเชื่ อมต่อกั น ด้วยพั น ธะคู่ ที่ เรียกว่า
polyene โดยปลายทั้งสองข้างเป็นวงแหวนแบบปิด (Ionone rings) ของไฮโดรคาร์บอน ตรงปลายวงแหวนจะมีหมู่
ของไฮดรอกซิลและออกซิเจน ลักษณะโครงสร้างแบบ polyene (วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, 2553) สารแอสตาแซนธิน
มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณ สมบัติละลายในไขมัน จึงสามารถผ่านเข้าไปทางานในทุกอวัยวะได้ เช่น ตา
สมอง ระบบหัวใจ หลอด เลือด และผิวหนังด้วยโครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถปกป้องเซลล์ได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกเซลล์ ซึ่งแตกต่างกับสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นที่ปกป้องได้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น (ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,
2557) แอสต้าแซนทินสูตรโมเลกุล คือ C40H52O4
O
OH

H3C
H3C

CH3

H3C
HO

CH3
O

CH3

Astaxanthin

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจหาปริมาณสารแอสต้าแซนทินจากหัวกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium
rosenbergii) ด้วยน้ามันที่ต่างชนิดกันและหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัด เพื่อเป็นทางเลือกของการนาเศษทิ้งของ
กุ้งจากกระบวนการแปรรูป ไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสาอางและ
อื่นๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อหาปริมาณสารแอสต้าแซนทินและอัตราส่วนที่เหมาะสมในสารสกัดจากหัวกุ้งก้ามกราม
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
1) กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) จากร้านขายอาหารทะเล ตลาดศูนย์จังหวัดกาแพงเพชร
2) เอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยโปรตีนในหัวกุ้ง คือ เอนไซม์ปาเปน
3) ตัวทาละลายของพืชที่ใช้ในการสกัด คือ น้ามันมะกอกใส, น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น, น้ามันมะพร้าว, น้ามัน
ราข้าว และ น้ามันทานตะวัน
4) หาปริมาณของแอสต้าแซนทิน ด้วยเทคนิคยูว-ี วิสเิ บิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์
5) หาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัด
ขอบเขตเชิงตัวแปร
ตัวแปรต้น
ได้แก่ 1) ตัวทาละลาย ได้แก่ น้ามันมะกอกใส, น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น, น้ามันมะพร้าว,
น้ามันราข้าว และ น้ามันทานตะวัน
2) เวลาในการย่อยโปรตีน ได้แก่ 30, 150, และ 270 นาที
3) ปริมาณน้ามันที่ใช้สกัด ได้แก่ 0.25 %, 0.75 % และ 1.25 %
4) อัตราส่วนหัวกุ้ง : น้ามัน ได้แก่ 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:5
ตัวแปรตาม
ได้แก่ ปริมาณแอสต้าแซนทิน
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ตัวทาละลาย, เอนไซม์ปาเปนและ วิธีการสกัด
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอย่าง
ตัวอย่างเอนไซม์ปาเปนจากยางมะละกอ
กรีดยางจากผลมะละกอที่โตเต็มที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป โดยใช้มีดสแตนเลส กรีดจากส่วนขั้วลงมาเบา ๆ อย่า
ให้แผลลึกถึงส่วนเนื้อ รองยางที่ได้ด้วยภาชนะที่ไม่ใช้โลหะ เพื่อจะได้ยางที่ขาวและมีประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีนได้ดี
นาน้ายางสดจากผลมะละกอมาเก็บค้างคืนในตู้เย็น 1 คืน เพื่อทิ้งให้น้ายางจับตัวกันเป็นก้อน
ตัวอย่างกุ้ง
การเตรียมตัวอย่างจากกุ้งก้ามกราม โดยแยกส่วนหัวกุ้งก้ามกรามเก็บไว้ที่อุณหภูมิ-18 ถึง -20 oC
การสกัดเอนไซม์ปาเปนจากยางมะละกอ
แล้วนามากวนกับเอทิลแอลกอฮอล์ (95%) 3 มิลิลิตรต่อกรัม กรองอย่างเร็วด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ ล้าง
ตะกอนซ้าอีกครั้งด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ตามด้วยอะซิโตนเพื่อไล่แอลกอฮอล์ออกจากตะกอนมากทีส่ ุด นาตะกอนมาเกลีย่
บางๆบนจานแก้วหรือกระจกนาฬิกา อบในตู้อบสุญญากาศอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสประมาณ 4-5 ชั่วโมงจนแห้ง บด
ให้ละเอียด เก็บในภาชนะบรรจุแก้วชาผนึกฝาให้แน่นเก็บไว้ในที่มืดและเย็น
ย่อยโปรตีนจากหัวกุ้งก้ามกามด้วยเอนไซม์ปาเปนจากยางมะละกอ
นาหัวกุ้งมาละลายน้าแข็ง โดยแช่ในอ่างน้าเป็นเวลา 30 นาที พักให้สะเด็ดน้า แล้วปั่นให้ละเอียดย่อยด้วย
เอนไซม์ปาเปนความเข้มข้น (0.25 0.75และ 1.25%ของน้าหนักกุ้ง)และ สารละลายบัพเพอร์พีเอชอัตราส่วน 1:1 (หัวกุ้ง:
บัฟเฟอร์)เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นนามาย่อยสลายที่อุณหภูมิ 65 oC (30 150และ 270 นาที) โดยใช้อ่างควบคุมอุณหภูมิให้
ความร้อนต่อที่อุณหภูมิ 90 oC อีก 10 นาที เพื่อหยุดปฏิกิริยาการย่อยสลายแล้วแยกส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลว
ออกจากกัน โดยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 6,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที
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การสกัดแอสต้าแซนทินจากหัวกุ้งก้ามกาม
ผสมส่วนที่เป็ นของแข็ง ที่ ได้จากการขั้นตอนย่ อยกับ น้ามัน อัตราส่ วน 1: 2 (หั วกุ้ง : น้ามัน ) ให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 70 oC เป็นเวลา 90 นาที เขย่าทุกๆ 10 นาที แยกส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลวออกจากกัน โดยเครื่องปั่น
เห วี่ ย งที่ ค วาม เร็ ว 6,000 รอบ ต่ อน าที เป็ น เวล า 10 น าที เก็ บ ส่ วน ที่ เป็ นน้ ามั นไว้ ใ น ห ล อด ที่ ห่ อด้ ว ย
อลูมิเนียมฟอยด์ เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันที่เกิดจากแสง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 ถึง -20 oC ก่อนนาไปวิเคราะห์
แอสต้าแซนทินต่อไป
การวิเคราะห์แอสต้าแซนทินโดยวิธีของ Sachindra & Mahendrakar , (2005)
ปิเปตสารที่สกัดได้ 0.5 มิลิลิตร ใส่ในขวดปรับปริมาตร 10 มิลิลิตร แล้วปรับด้วยน้ามันจนครบปริ มาตรแล้ว
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง สเปกโตโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 485 นาโนเมตร คานวณหาความเข้มข้นของ
แอสต้าแซนทิน โดยสมการของ Sachindra & Mahendrakar (2005)
A × V × D × 106
Astaxantin (µg/g waste) =
100 × W × E1%
1cm
เมื่อ A คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 485 นาโนเมตร
V คือ ปริมาตรของน้ามันพืชที่สามารถนากลับมาได้ (มิลิลิตร)
D คือ จานวณเท่าของการเจือจาง
W คือ น้าหนักของหัวกุง้ (กรัม)
E1%
1cm คือ ค่าคงที่การดูดกลืนแสงของแอสต้าแซนทินที่ละลายอยู่ในไขมัน (Chen and Meyers. 1984)
ทดสอบสารเบื้องต้น
นาสารสกัดหยาบแอสต้าแซนทินทีไ่ ด้ปริมาณ 1 มิลิลติ ร มาทดสอบโดยใช้กรดซัลฟิวลิก โดยถ้าเป็นกลุ่มสาร
แซนโทรฟิลล์เปลี่ยนเป็นสารน้าเงินหรือสีเขียวแก่เข้ม
ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยโปรตีนในหัวกุ้งพบว่า ความเข้มข้นของเอนไซม์ปาเปน 1.25 %
เวลาในการย่อย 270 นาที ย่อยได้ดีที่สุด แต่ความเข้มข้นของเอนไซม์ปาเปน 1.25 % เวลาในการย่อย30 นาที มีความ
คุ้มค่าและประหยัดเวลาในการสกัดแอสต้าแซนทิน ซื่งได้ผลการย่อยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ตารางที่ 1 สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยโปรตีนในหัวกุ้งก้ามกราม
ความเข้มข้นเอนไซม์
เวลา
น้าหนักกุ้ง น้าหนักหลังการย่อย น้าหนักคงเหลือ
ลาดับ
(%)
(นาที)
(g)
(g)
(g)
1
0.25
30
1.0025
12.1911
0.1749
2
0.25
150
1.0036
12.2143
0.1858
3
0.25
270
1.0030
12.2168
0.2014
4
0.75
30
1.0010
12.1962
0.2037
5
0.75
150
1.0030
12.1416
0.2147
6
0.75
270
1.0036
12.1788
0.2269
7
1.25
30
1.0042
12.1248
0.2215
8
1.25
150
1.0033
12.0770
0.2253
9
1.25
270
1.0041
12.0006
0.2434
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ตารางที่ 2 ความยาวคลื่นของแอสต้าแซนทินเมื่ออยู่ในน้ามันต่างๆ
ลาดับ

ตัวทาละลาย

ความยาวคลื่น(nm)

1 น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
2 น้ามันมะกอกใส
3 น้ามันราข้าว
4 น้ามันดอกทานตะวัน
5 น้ามันมะพร้าวธรรมดา
*ความเข้มข้นของเอนไซม์ปาเปน 1.25% เวลาในการย่อย 30 นาที

479.90
482.10
481.60
481.00
481.70

แอสต้าแซนทิน(mg/g)

ปริมาณแอสต้าแซนทิน

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.534

1.796

1.649

น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น

น้ามันมะกอกใส

น้ามันราข้าว

2.024

2.057

น้ามันดอกทานตะวัน น้ามันมะพร้าวธรรมดา

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณแอสต้าแซนทินที่สกัดจากน้ามัน
จากภาพที่ 1 น้ามันที่สกัดให้ปริมาณแอสต้าแซนทินมากที่สดุ คือ น้ามันมันมะกอกมีปริมาณแอสต้าแซนทิน
3.534 มิลิกรัมต่อกรัม
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อัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัด

5

4.5

4.15

4.07

แอสต้าแซนทิน(mg/g)

4

3.55

3.05

3
2
1
0

2.94

2.85

2.5
1.5
0.4

1 ต่อ 1

1 ต่อ 2

1 ต่อ 3

ปริมาณแอสต้าแซนทิน(mg/g)

1 ต่อ 4

1 ต่อ 5

ปริมาณน้ามัน(ml)

ภาพที่ 2 อัตราที่เหมาะสมในการสกัดแอสต้าแซนทิน
จากภาพที่ 2 อัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดแอสต้าแซนทิน โดยใช้น้ามันมะกอก คือ อัตราส่วน 1 ต่อ 1 แต่
เมื่อพิจารณาการแล้วปริมาณน้ามันที่ใช้ในการสกัดนั้นได้ กลับคืนมาได้น้อย ดังนั้น อัตราส่วนที่เหมาะมากกว่าจึงเป็น
อัตราส่วน 1 ต่อ 2 ซึ่งไม่แตกต่างกับอัตราส่วน 1 ต่อ 1 อย่างมีนัยสาคัญกัน
ตารางที่ 5 ทดสอบสารกลุม่ แซนโทฟิลล์เบื้องต้นในน้ามันที่ทาการสกัดแอสต้าแซนทิน
ลาดับ
สกัดด้วยตัวทาละลาย
1
น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
2
น้ามันมะกอกใส
3
น้ามันราข้าว
4
น้ามันดอกทานตะวัน
5
น้ามันมะพร้าวธรรมดา
** (+) พบสารในกลุ่มแซนโทฟิลล์
(-) ไม่พบสารในกลุม่ แซนโทฟิลล์

แซนโทฟิลล์
+
+
+
+
+

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยโปรตีนในหัวกุ้งเพื่อไปสกัดหาปริมาณแอสต้าแซนทิน คือ ความเข้มข้น
ของเอนไซม์ปาเปน 1.25% เวลาในการย่อย 30 นาที มีความคุ้มค่าในการสกัดมากที่สุด ซึ่งจากการหาความยาวคลื่นด้วย
เทคนิคยูว-ี วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ในช่วง 400-600 นาโนเมตร พบว่าความยาวคลื่นของแอสต้าแซนทินในน้ามันแต่
ละชนิดมีความแตกต่างกัน เนื่องจากน้ามันแต่ละชนิดมีโครงสร้างสารทางเคมีไม่แหมือนกัน เมื่อน้ามันที่ถูกใช้ในการสกัด
จะอยู่ในรูปที่สร้างพันธะกับสารแอสต้าแซนทินเป็นส่วนที่มีผลต่อความยาวคลื่น ซึ่งในการสกัดหาปริมาณแอสต้าแซนทิน
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ด้วยน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น น้ามันมะกอกใส น้ามันราข้าว น้ามันทานตะวัน และ น้ามันมะพร้าวธรรมดา พบว่า น้ามัน
มะกอกใสสกัดได้ปริมาณแอสต้าแซนทิน สูงที่สุดถึง 3.534 มิลิกรัมต่อกรัม รองลงมา คือ น้ามันมะพร้าวธรรมดา น้ามัน
ทานตะวัน น้ามันราข้าว และ น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นตามลาดับ จากน้ามันมะกอกที่สกัดให้ปริมาณแอสต้าแซนทินสูง
ที่สุด จึงนาไปหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัด พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ 1 ต่อ 2 ซึ่งซึ่งมีความคุ้มค่าใน
การสกัดมากที่สุด
จากการทดลองที่แสดงให้เห็นได้ว่า การนาหัวกุ้งไปย่อยสลายโปรตีนด้วยเอนไซม์ปาเปนก่อนนาไปสกัดด้วย
น้ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดแอสต้าแซนทิน เนื่องจากเอนไซม์ปาเปนไปสลายพันธะที่เกิดขึ้นระหว่า งแอส
ต้าแซนทินกับโปรตีน ทาให้แอสต้าแซนทินถูกไฮโดรไลซ์ อยู่ในรูปที่เป็นอิสระและเมื่อนาไปสกัดด้วยน้ามันจึงทาให้แอส
ต้าแซนทินละลายในน้ามันได้มากขึ้น (Chen & Meyers,1982) ซึ่งเมื่อแอสต้าแซนทินละลายอยู่ในน้ามันจึงไม่ต้องขจัดตัว
ทาละลายออกสามารถนาสารสกัดที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้และน้ามันยังทาให้แอสต้าแซนทินมีการชะลอตัวในการสลายตัว
ในขบวนการสกัด เนื่องจากน้ามันมีสารต้านออกซิเดชันหลายชนิด การที่ได้ปริมาณแอสต้าแซนทินเพิ่มขึ้นนั้นมาจาก
วัตถุดิบที่ใช้ในการสกัด โดย Sachindra et al. (2005) พบว่า ส่วนของหัวกุ้งมีปริมาณแอสต้าแซนทินมากที่สุด เท่ากับ
153.1 ไมโครกรัมต่อกรัม ขณะที่ส่วนเปลือกและเนื้อกุ้งมีปริมาณแอสต้าแซนทินรองลงมาตามลาดับ
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การสกัดแคปไซซินด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิค
Extraction of capsaicin with ultrasonic technique.
มณีวรรณ รัศมีโชติกานต์1 และ ภาเกล้า ภูมิใหญ่2
Maneewan Ratsamichotikan1 Paklao Phoomyai2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณสารแคปไซซินได้ จากพริกขี้หนูแดงและพริกซุปเปอร์ฮอทแดงโดยใช้เอ
ทานอลเป็นตัวสกัดเครื่องอัลตร้าโซนิคที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที และหาปริมาณสารแคปไซซินด้วย
เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ พบว่าปริมาณสารแคปไซซินที่สกัดได้จากพริก 2 ชนิด พบว่า พริกขี้หนูที่เวลา
90 นาที มีปริมาณแคปไซซินมากที่สุดเท่ากับ 24.05 mg/L ส่วนพริกซุปเปอร์ฮอท ที่เวลา 30 นาที มีปริมาณแคปไซ
ซินมากที่สุดเท่ากับ 26.51 mg/L การหาปริมาณแคปไซซินด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย และรวดเร็ว
คาสาคัญ: แคปไซซิน / พริก
Abstract
The purposes of this research was to study the determination of capsaicin from Red Hot Chili
and Super Red Hot Chili. Using ethanol as solvent extraction, set in ultrasonic Turn on the sound
waves at room temperature for 30, 60 and 90 minutes. The UV-Visible spectrophotometer. It was
found that, the quantity capsicum extracted from 2 chili peppers showed the highest capsaicin
content of 24.05 mg / L for 90 minutes and the super-hot pepper for 30 minutes. Most capsaicin are
26.51 mg / L. Capsaicin detection in this way is quick and easy.
Keywords: capsaicin / chili
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พริกเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญในชีวิตประจาวันของคนไทยและยังเป็นเครื่องเทศที่นิยมใชในการปรุง
อาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ กลิ่น และสีอย่างแพร่หลาย และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบหลักมีมากมายหลาย
ชนิด เช่น น้าพริก พริกป่น พริกแกงปรุงสาเร็จ น้ าจิ้ม พริก ซอสพริก เป็ นต้น ส่วนใหญ่ พริกที่ นามาใช้ทาผลิ ตภั ณ ฑ์
ดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพริกแห้ง พริกเป็นพืชผักสวนครัวที่จาเป็นชนิดหนึ่งเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน สามารถปลูกได้
เกื อ บทุ ก สภาพท้ อ งที่ ข องประเทศไทย นอกจากนี้ พ ริ ก ยั งถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในทางด้ า นการแพทย์ แ ละเป็ น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้สารที่สกัด ได้จากพริกเป็นส่วนผสมของยาต่างๆ เช่น ยารับประทาน และยาทา
ภายนอกร่างกาย เช่น ยาที่ช่วยให้เจริญอาหาร ยาขับลม ยาขับปัสสาวะ แก้ไข้หวัด แก้โรคผิวหนัง
ยาบรรเทา
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และยาบรรเทาอาการปวดไขข้อ เป็นต้น (พรยุทธ สายัณต์ และ ศศิกานต์ สุวรรณประที ป,
2558)
พริกมีสารสาคัญ คือ แคปไซซิน (capsaicin) มีชื่อทางเคมีวา 8–เมทิว–ทรานส–6–โนนี–โนอิลวาลนิลิลเอมายด์
(8–Methyl–6-Nonenoyl Vanillylamide สูตรโมเลกุล C18H27NO3) พบปริมาณสารแคปไซซินมากที่สุดถึง 46-47%
สารใหความเผ็ดที่ พบรองลงมา คื อ ไดไฮโดรแคปไซซิน (dihydrocapsaicin) 22 - 40% นอรไดไฮโดร แคปไซซิ น
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(nordihydrocapsaicin) 2 - 11% โฮโมแคปไซซิน (homocapsaicin) 0.6 - 2% และโฮโมไดไฮโดร
แคปไซซิน
(homodihydrocapsaicin) 1 - 2% ซึ่งสารใหความเผ็ดนี้จะกระจายตัวในอยู่สวนตางๆ ของพริก ในปริมาณที่แตกต่าง
กัน โดยจะพบมากในส่วนของเนื้อเยื่อชั้นในที่ติดกับไส้กลาง พบสูงถึง 89% ของปริมาณทั้งหมดในผลพริก และในเมล็ด
พบเพียง 10.8% เทานั้น (ตติยา โชคบุญเปยม, 2550) แคปไซซินมีน้าหนักโมเลกุล 305.46 มีจุดหลอมเหลว 65 องศา
เซลเซี ย ส ไม่ มี สี ไม่ มี ก ลิ่ น ละลายน้ าได้ เล็ กน้ อย และละลายในไขมั น น้ ามัน และแอลกอฮอล์ ได้ดี นอกจากนี้ ยั งมี
คุณสมบัติทนความร้อน ความเย็นได้ดี อีกด้วย (สุทัศน์ ยกส้าน, 2548)
ดังนั้น งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการสกัดแคปไซซินในพริกด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิค เพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดแคปไซซินและเพิ่มมูลค่า สามารถบรรเทาอาการปวดและอักเสบตามข้อ และปวดปลายประสาท
จากโรคเบาหวาน เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาการสกัดสารแคปไซซินจากพริก 2 ชนิด ด้วยเทคนิคอัลตราโซนิค
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
วิจัยในครั้งนี้เพื่อสกัดสารแคปไซซินจากพริกด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิคจากพริกขี้หนูแดงและซุปเปอร์ฮอทแดง
ขอบเขตเชิงตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ ชนิดของพริก ได้แก่ พริกขี้หนูแดง และ พริกซุปเปอร์ฮอทแดง
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปริมาณสารแคปไซซิน
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ วิธีการสกัด ตัวทาละลาย เวลา และอุณหภูมิ
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอย่างพริก
หั่นตัวอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆ นาไปอบที่ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 ± 5 °C จนกว่าจะแห้งนาไปปั่นด้วยเครื่อง
ปั่นจนละเอียด นาไปชั่ง 20 ± 0.1 กรัม จากนั้นนาไปสกัด
การทากราฟมาตรฐานของแคปไซซิน
การทากราฟมาตรฐานของแคปไซซินโดยใช้เอทานอลเป็นตัวทาละลาย เตรียมโดยละลายสารมาตรฐานแคปไซ
ซิน 0.0050 กรัม ใน 99.8 % เอทานอล 50 มิลลิลิตร จากนั้นปิเปตสารละลายแคปไซซินที่ได้มา 2 4 6 8 และ 10
มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยเอทานอลจนมีปริมาตรเป็น
25 มิลลิลิตร
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องยูวี -วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น
200-400 นาโน
เมตร สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (แกน y) กับค่าความเข้มข้นของสารละลายแคปไซซิน (แกน x) มี
หน่วยเป็นมิลลิกรัม/ลิตร
การหาปริมาณแคปไซซิน
นาตัวอย่างใส่ในบีกเกอร์เติมเอทานอล 99.5% จานวน 150 มิลลิลิตร ปิดปากบีกเกอร์ด้วยกระดาษฟอยล์ ตั้ง
ในเครื่องอัลตร้าโซนิค เปิดคลื่นเสียงตลอดเวลาที่อุณ หภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที 60 นาที และ 90 นาที กรองด้วย
เครื่องกรองสูญญากาศจากนั้นกลั่นด้วยเครื่องกลั่นระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 °C
และ นาสารตัวอย่างที่ได้ ไปวิเคราะห์หาปริมาณสารแคปไซซินโดยใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิ้ล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาว
คลื่นสูงสุด เพื่อวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของสารสกัดเทียบกับกราฟมาตรฐาน และคานวณหาปริมาณแคปไซซิ นจาก
สารละลายตัวอย่าง
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ผลการวิจัย
การหาปริมาณแคปไซซินที่ความยาวคลื่นสูงสุด และผลการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานแคป
ไซซินที่ความเข้มข้น 2, 4, 6, 8, 10ppm ดังตารางที่ 1 รูปที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานแคปไซซิน ที่ความเข้มข้น 2, 4, 6, 8, 10ppm ที่ max 203
nm
ความเข้มข้นของสาร
ค่าการดูดกลืนแสง 203 nm
มาตรฐาน. (ppm)
(Abs.)
2
0.2255
4
0.4887
6
0.7375
8
0.9894
10
1.2142
ค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานแคปไซซิน ที่ความเข้มข้น 2, 4, 6, 8, 10ppm สามารถแสดงเป็นกราฟ
เส้นตรง ได้ดังนี้

รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานของสารแคปไซซินวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี
จากรูปที่ 1 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสารแคปไซซินทั้ง 5 ความเข้มข้น มีค่าเพิ่มขึน้ เมื่อ ความ
เข้มข้นของสารมาตรฐานแคปไซซินเพิ่มขึ้น และมีค่า R2 = 0.9993
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสารแคปไซซินที่สกัดได้จากพริกขี้หนู และ พริกซุปเปอร์ฮอทที่เวลาต่างๆ
ชนิดของพริก
เวลา (นาที)
แคปไซซิน (mg/L)
พริกขี้หนู

พริกซุปเปอร์ฮอท

30
60
90
30
60
90

23.49
23.51
24.05
26.51
20.99
22.81
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปริมาณของสารแคปไซซินในพริก 2 ชนิด พบว่าพริกขี้หนูที่เวลาในการสกัด 90 นาที มี
ปริมาณแคปไซซินมากที่สุดเท่ากับ 24.05 mg/L ส่วนพริกซุปเปอร์ฮอท ที่เวลาในการสกัด 30 นาที มีปริมาณ แคปไซ
ซินมากที่สุดเท่ากับ 26.51 mg/L แสดงให้เห็นว่าเวลาในการสกัด 30 60 และ90 นาที ไม่มีผลต่อปริมาณแคปไซซิน ทั้งนี้
พริกทุกสายพันธุ์และทุกระยะการสุกแก่ จะมีสารแคปไซซินอยด์ชนิดแคปไซซินในปริมาณมากที่สุด ระยะการสุกแก่ของ
ผลพริกมีผลต่อปริมาณแคปไซซินอยด์ โดยพบว่าพริกสายพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทมีค่าดัชนีความเผ็ดสูงที่สุดในทุกระยะการสุก
แก่ของผล (จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และ สุดารัตน์ หอมหวล, 2556)
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ศึกษาการจับตัวก้อนยางด้วยน้าหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิค
Study of rubber coagulated with bio-fermented water compared to
formic acid
วิสสุตา สีดา1 ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร2
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของน้ าหมั ก ชีว ภาพแต่ ล ะชนิ ด ด้ วย HPLCและสภาวะที่
เหมาะสม ได้แก่ ระยะเวลา และค่าพีเอชที่ใช้การจับตัวก้อนยางพาราและศึกษาการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางด้วยน้าหมัก
ชีวภาพทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ น้าสับปะรดกับใบสะเดา น้าสับปะรดกับใบยูคาลิปตัส น้ามะกรูดกับใบสะเดา น้ามะกรูดกับใบยู
คาลิปตัส น้ามะนาวกับใบสะเดา และน้ามะนาวกับใบยูคาลิปตัส เป็นระยะเวลา 20 วัน โดยเปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิค
จากการศึกษาพบว่า น้าหมักชีวภาพจากผลไม้และพืช 6 ชนิด มีค่า pH อยู่ในช่วงพีเอชที่ 3-4 สามารถใช้เป็นสารจับตัว
น้ายางธรรมชาติในรูปของยางก้อนมีสมบัติใกล้เคียงกับยางดิบเมื่อเทียบกับกรดฟอร์มิก
คาสาคัญ: การจับตัวก้อนยาง/ น้าหมักชีวภาพ/ กรดฟอร์มิค
Abstract
The purposes of this research were to study the composition of each bio-fermented water
by HPLC and appropriate conditions, including the duration and pH.The coagulation of rubber a nd
the study of fungi on the rubber sheet from bio-fermentation and 6 species. Include Pineapple juice
with neem leaves, Pineapple juice with eucalyptus leaves, Bergamot juice with neem leaves,
Bergamot juice with eucalyptus, Lime juice with neem leaves a n d Lemon juice with eucalyptus
leaves. For a period of 20 days. To compare with formic acid. According to studies, it has been found
that bio-fermentation and 6 species. pH in the range pH 3-4. Can be used as a natural latex in the
form of rubber. Properties similar to natural rubber compared with formic acid.
Keyword: Coagulation of rubber/ Bio-fermented water/ Formic acid
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ยางธรรมชาติเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย มีพื้นที่ปลูกต้นยางทั่วประเทศมากกว่า 18 ล้านไร่ มีผลผลิตใน
รูปของยางแห้งและน้ายางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทารายได้ให้แก่ประเทศและเกษตรกรเป็นจานวนมาก ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปของยางแห้งหรือยางดิบที่ผลิตเป็นยางแท่งและยางแผ่นรมควัน เกษตรกรจะมีการเตรียมยางดิบในรูปของยางแผ่นและ
ยางก้อนจับตัว โดยวิธีการปล่อยให้น้ายางจับตัวเองตามธรรมชาติ จะได้ก้อนยางที่มีคุณภาพค่อนข้างดี แต่หากปล่อยยาง
ก้อนจับตัวไว้นาน ยางจะมีสีคล้า สมบัติเปลี่ยนไป และก้อนยางธรรมชาติที่แห้งแล้วส่งกลิ่นเหม็น (เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี
และคณะ, 2558)
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สาหรับยางก้อนจับตัวด้วยกรดกามะถัน กรดฟอร์มิก หรือกรดแอซิติก จะต้องใช้น้าจานวนมากเพื่อล้างกรดออก
ในระหว่างกระบวนการผลิต หากมี กรดเหลื อตกค้างอยู่ จะท าให้ ผิ วยางมีสี คล้ า และยางเยิ้ม เหนีย วหลังอบแห้ งได้
นอกจากนี้ในบริเวณสวนยาง หากมีการปล่อยน้าที่ล้างยาง ซึ่งมีก รดเจือปนอยู่ จะทาให้ต้นยางในบริเวณโดยรอบตายได้
กรดที่ใช้อาจทาให้เกิดอาการคันที่มือหรือบริเวณผิวหนังที่สัมผัส นอกจากนี้น้าที่มีกรดเจือปนที่ปล่อยทิ้งและเป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้ (เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี และคณะ, 2558)
กรดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น กรดจากผลไม้ หรือพืชสวนครัว สามารถนามาใช้เป็นสารช่วยจับตัวยางได้
แต่กรดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น การแปรรูปกรดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติให้อยู่ในรูป
ของน้าหมักชีวภาพ ทาให้อายุการเก็บรักษาน้ากรดจากผลไม้หรือพืชสวนครัวได้นานขึ้น และสามารถนามาใช้เป็นสารช่วย
จับตัวยางได้ น้าหมักชีวภาพสามารถทาให้น้ายางสดจับก้อนได้ เนื่องจากน้าหมักชีวภาพมีความเป็นกรด การใช้น้าหมัก
ชีวภาพ เพื่อจับตัวยางแทนน้ากรดฟอร์มิก ทาให้น้ายางจับตัวได้ ไม่มีกลิ่น และน้าหมักชีวภาพไม่ท าให้แสบตา ไม่มี
อันตรายต่อผู้ใช้ และเซรุ่มที่ได้จากการจับตัวก้อนยางไม่เป็นพิษ แต่กลับเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และเชื่อว่าไม่
เป็นอันตรายต่อต้นยาง ส่วนการใช้น้ากรดฟอร์มิกในการจับตัวยางก้อนถ้วยจะไม่เหมาะสม หากมีการเทน้ากรดบริเวณ
รอบต้นยาง ก็จะทาให้ต้นยางอาจตายได้ แต่การใช้น้าหมักชีวภาพจับตัวและเทน้าที่เกิดจากการจับตัวจะกลายเป็นปุ๋ยแก่
ต้นยางได้ด้วย ทาให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อน้ากรด
ดังนั้นงานวิจัยนี้จะศึกษาการใช้น้าหมักชีวภาพเป็นสารจับน้ายางธรรมชาติ และเปรียบเทียบคุณภาพของยาง
ก้อนที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาค่า pH ที่เหมาะสมและระยะเวลาในการจับตัวก้อนยางด้วยน้าหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับกรด
ฟอร์มิก
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของน้าหมักชีวภาพแต่ละชนิดด้วย HPLC
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
1) ผลไม้และพืชตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
มะนาว สายพันธุ์มะนาวที่ใช้ ได้แก่ มะนาวด้านเกวียน มะนาวพวง มะนาวแป้น
มะกรูด สายพันธุ์มะกรูดที่ใช้ ได้แต่ มะกรูดพื้นเมือง
สับปะรด สายพันธุ์สับปะรดที่ใช้ ได้แก่ ปัตตาเวีย
ใบสะเดา สายพันธุ์ใบสะเดาที่ใช้ ได้แก่ ใบสะเดาไทยมีลักษณะของใบหยักเป็นฟันเลื่อย แต่ปลายของฟันเลื่อยทู่ โคนใบ
เบี้ยวแต่กว้างกว่า ปลายใบแหลม
ใบยูคาลิปตัส สายพันธุ์ใบยูคาลิปตัสที่ใช้ ได้แก่ K62 ใบรูปหอกกว้าง ความกว้างเฉลี่ย 4.01 ซม.ความยาวเฉลี่ย 9.83 ซม.
ขอบใบเรียบ มีการเรียง ตัวของใบสลับตั้งแต่แรก สีเส้นกลางใบมีสีเหลือง สีก้านใบสีแดงแกมเขียวระยะต้นเจริญเติบโต
เต็มที่
2) ค่า pH ของน้าหมักชีวภาพแต่ละชนิด
3) ระยะเวลาในการจับตัวของก้อนยาง
ตัวแปรต้น
ได้แก่ ชนิดน้าหมักชีวภาพ ได้แก่ น้ามะนาวกับใบสะเดา น้ามะนาวกับใบยูคาลิปตัส น้า
มะกรูดกับใบสะเดา น้ามะกรูดกับใบยูคาลิปตัส น้าสับปะรดกับใบสะเดา น้าสับปะรดกับใบยูคาลิปตัส และกรดฟอร์มิค
ตัวแปรตาม
ได้แก่ ระยะเวลาในการจับก้อน
ตัวแปรควบคุม
ได้แก่ อุณหภูมิและสูตรน้าหมักชีวภาพ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.
การเตรียมน้าหมักสาหรับจับตัวยาง
1.1 ผสมน้า น้าตาลทราย และหัวเชื้อ พด.2 ตามปริมาณที่กาหนด ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้น
เชื้อ
1.2 จากนั้นค่อยๆ เติมน้าผลไม้ที่เตรียมไว้ลงไป หลังจากเติมน้าผลไม้จนหมดจึงเติมใบพืชที่เตรียมไว้ลงไปผสม
รวมกัน (ดังแสดงในตาราง 1)
1.3 โดยน้าหมักที่เตรียมในขั้นแรกซึ่งจะทาการค่า pH เป็นระยะเวลา 20 วัน
2.
เปรียบเทียบระยะเวลาในการจับก้อนยาง
2.1 นาบีกเกอร์ขนาด 50 ml มา 7 บีกเกอร์จากนั้นน้ายางพารามาใส่ในปริมาณ 20 ml เทน้ายางลงไปในแต่
ละบีกเกอร์
2.2 นาน้าหมักชีวภาพทั้ง 6 ชนิด ที่ได้ค่า pH ที่เหมาะสมใส่ในบีกเกอร์ที่เตรียมไว้ในข้อ 2.1 เทลงไปและทา
การจับเวลาของน้าหมักแต่ละชนิดและสังเกตการแข็งตัวของน้ายาง
2.3 นากรดฟอร์มิคใส่ลงไปในบีกเกอร์ที่เหลือ 1 บีกเกอร์จากนั้นทาการจับเวลาเช่นเดียวกันสังเกตความแข็งตัว
ของน้ายาง
2.4 บันทึกระยะที่ได้จากน้าหมักชีวภาพทั้ง 6 ชนิดและจากรดฟอร์มิก
3. การศึกษาองค์ประกอบของน้าหมักแต่ละชนิดด้วย HPLC
3.1 เตรียมเฟสเคลื่อนที่ โดย ชั่ง Potassium dihydrogen phosphate ละลายด้วยน้ากลั่นและปรับด้วย
Potaaium Phosphate ให้มีค่า pH เท่ากับ 2.4
3.2 เตรียมสารมาตรฐานทั้งหมด 6 ชนิด คือ กรดมาลิก กรดซิตริก กรดออกซาลิก กรดฟอร์มิก กรดอะซิติกและกรดแลก
ติก พร้อมกับเตรียมตัวอย่างทั้ง 6 ชนิดเช่นกัน
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมการเตรียมน้าหมักการเตรียมน้าหมักชีวภาพใบสะเดาและน้าสับปะรดหมักใบยูคาลิปตัส
น้าผลไม้
(L)

พืชที่ใช้ต้านเชื้อรา (g)

สาร พด 2 (g)

น้าตาล(g)

น้ากรอง
(L)

มะนาว 1

ใบสะเดา 100

6.25

125

2.5

มะนาว 1

ใบยูคาลิปตัส 100

6.25

125

2.5

มะกรูด 1

ใบสะเดา 100

6.25

125

2.5

มะกรูด 1

ใบยูคาลิปตัส 100

6.25

125

2.5

สับปะรด 1

ใบสะเดา 100

6.25

125

2.5

สับปะรด 1

ใบยูคาลิปตัส 100

6.25

125

2.5

ผลการวิจัย
จากการศึกษาค่า pH ในน้าหมักชีวภาพทุกชนิด ที่ได้ทาการวัดตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 -10 กันยายน
2561 เป็นระยะ 20 วัน
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ตารางที่ 2 แสดงค่า pH ของน้าหมักชีวภาพทั้ง 6ชนิด
ชนิดของน้าหมักชีวภาพ
วันที่ วัดค่า
น้ามะนาว + ใบ น้ามะนาว + ใบ น้ามะกรูด + น้ามะกรูด +
pH
สะเดา
ยูคาลิปตัส
ใบสะเดา
ใบยูคาลิปตัส
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.49
2.49
2.59
2.66
2.65
2.63
2.62
2.64
2.66
2.75
2.78
2.73
2.77
2.76
2.76
2.83
2.82
2.85
2.86
2.85

2.49
2.49
2.55
2.62
2.58
2.56
2.56
2.57
2.60
2.62
2.71
2.64
2.66
2.63
2.59
2.61
2.60
2.62
2.61
2.70

2.46
2.53
2.60
2.65
2.59
2.59
2.60
2.55
2.62
2.66
2.70
2.65
2.66
2.68
2.64
2.63
2.67
2.68
2.66
2.68

2.49
2.49
2.49
2.61
2.51
2.56
2.52
2.53
2.58
2.59
2.69
2.60
2.58
2.59
2.62
2.54
2.56
2.59
2.54
2.62

น้าสับปะรด +
ใบสะเดา

น้าสับปะรด +
ใบยูคาลิปตัส

4.36
4.29
4.10
3.89
3.81
3.74
3.73
3.64
3.68
3.71
3.69
3.68
3.69
3.67
3.62
3.60
3.60
3.62
3.63
3.61

4.18
3.87
3.65
3.50
3.42
3.41
3.38
3.32
3.44
3.44
3.46
3.43
3.45
3.40
3.37
3.38
3.40
3.41
3.41
3.41

ระยะเวลาในการจับตัวก้อนยางพาราของน้าหมักชีวภาพทั้ง 6 ชนิด เปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิก
ตารางที่ 3 แสดงเวลาในการจับตัวของก้อนยาง
ชนิดของสารที่ใช้ในการจับตัวก้อนยาง
น้ามะนาว + ใบสะเดา
น้ามะนาว + ใบยูคาลิปตัส
น้ามะกรูด + ใบสะเดา
น้ามะกรูด + ใบยูคาลิปตัส
น้าสับปะรด + ใบสะเดา
น้าสับปะรด + ใบยูคาลิปตัส
กรดฟอร์มิค

ระยะเวลาที่ยางเป็นก้อน (นาที)
07:29
08:22
05:27
04:14
04:17
03:17
02:48
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ตารางที่ 4 ชนิดและปริมาณกรดในน้าหมักชีวภาพ ที่ทาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ HPLC
ชนิดของน้าหมัก
ชีวภาพ
น้าสับปะรดผสมใบ
สะเดา
น้าสับปะรดผสมใบ
ยูคาลิปตัส
น้ามะกรูดผสมใบ
สะเดา
น้ามะกรูดผสมใบยู
คาลิปตัส
น้ามะนาวผสมใบ
สะเดา
น้ามะนาวผสมใบยู
คาลิปตัส

ชนิด (Retention time นาที) และปริมาณของกรด (ppm)
มาลิก
ฟอร์มิก
แลกติก
อะซิติก
ซิตริก
(3.5นาที)
(1.9นาที)
(3.2นาที)
(2.8นาที)
(3.4นาที)
151.1052

92324.8142

14337.6500 17519.6153

174.75335

1111.4143

117051.4135

-

330.6520

-

-

103690.9509

-

58.1904

16802.6789

-

59397.2981

-

50.4194

838.6050

6432.7512

-

2534.9176

125.6369

182.3441

-

105.8812

481.3695

70.8334

-

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า น้าหมักชีวภาพผลไม้และพืช 6 ชนิด ได้แก่ มะนาวกับใบสะเดา น้ามะนาวกับใบยูคา
ลิปตัส น้ามะกรูดกับใบสะเดา น้ามะกรูดกับใบยูคาลิปตัส น้าสับปะรดกับใบสะเดา และน้าสับปะรดกับใบยูคาลิปตัส มี
ค่า pH อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับ 3-4 สามารถใช้เป็นสารจับตัวน้ายางธรรมชาติในรูปของยางก้อนระยะเวลาในการจับก้อนมี
ค้าใกล้เคียงกับกรดฟอร์มิก ซึ่งน้าหมักชีวภาพที่ได้จากสับ ปะรดกับใบยูคาลิปตัสใช้ระยะเวลาในการจับก้อนใกล้เคียงกับ
กรดมากที่สุดและมีสมบัติใกล้เคียงกับยางดิบจับตัวด้วยกรดฟอร์มิก
การศึกษาองค์ประกอบของน้าหมักชีวภาพพบว่าน้าหมักแต่ละชนิดมีกรดหลักที่แตกต่างกัน โดยน้ามะนาวและ
น้ามะกรูดมีกรดหลักคือกรดซิตริก และน้าหมักสับปะรดมีกรดหลักคือกรดแลกติก
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ผลของกาลังไฟฟ้าและเวลาต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟโดยเครื่องไมโครเวฟ
Effects of Power and Time on Antioxidant Extraction of Coffee Grounds by
Microwave Oven
น้าอ้อย บุญมาก1 และ บุณยกฤต รัตนพันธุ์1
Numoil Boonmag1 and Boonyakrit Rattanapun1
1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกาลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการใช้เครื่องไมโครเวฟสกัดสาร
ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟ โดยใช้กาลังไฟฟ้าที่ 200 400 และ 600 วัตต์ และสกัดที่เวลา 60 90 และ 120 วินาที
แล้วนาไปวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระวิธี DPPH และ FRAP และเปรียบเทียบ
กับตัวอย่างที่ไม่ได้สกัดด้วยเครื่องไมโครเวฟ ผลการทดลองพบว่า ที่กาลังไฟฟ้า 600 วัตต์ เวลา 120 วินาที ได้ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระวิธี DPPH และ FRAP เท่ากับ 5.53 ±0.24 mMGAE/gDW 52.09 ±
1.23 mMT.E/gDW และ 3.07 ± 0.12 mMT.E/gDW ตามลาดับ
คาสาคัญ: กากกาแฟ / ไมโครเวฟ / สารประกอบฟีนอลิก / สารต้านอนุมูลอิสระ
Abstract
This research was aimed to study the effects of power and time when using microwave oven
to extract the antioxidants from coffee grounds. Researchers used the power at 200, 400 and 600
watts and extraction time of 60, 90 and 120 seconds respectively. By analyzing the phenolic
compounds and antioxidant activity using DPPH and FRAP method and compared with nonmicrowave extracting sample, the results indicated that using the power of 600 watts and time of 120
seconds, provided the highest phenolic compounds and antioxidant activity of 5.53 ± 0.24 mMGAE/gDW
52.09 ± 1.23 mMT.E/gDW and 3.07 ± 0.12 mMT.E/gDW., respectively.
Keyword: Coffee grounds / Microwave / Phenolic compounds / Antioxidant
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเครื่องดื่มกาแฟสดได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นทั้งในด้านรสชาติของกาแฟและเพื่อใช้ร้านกาแฟ
สดเป็นแหล่งพบปะ เห็นได้จากธุรกิจร้านกาแฟสดที่เปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวที่มากขึ้นของ
ตลาดกาแฟ ด้วยปริมาณการบริโภคที่สูงขึ้น ทาให้มีกากกาแฟเหลือทิ้งเป็นจานวนมากตามไปด้วย ในกาแฟนอกจากมี
คาเฟอีนเป็นส่วนประกอบแล้ว ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสาคัญอีกหลายชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของสารประกอบฟีน อ
ลิก ได้แ ก่ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) กรดฟีน อลิก (phenolic acid) แอนโทไซยานิน (anthocyanin) และแซน
โธน (xanthone) เป็นต้น (กาญจนา นาคประสม และคนอื่นๆ, 2560) สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีประโยชน์ ช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ช่วยป้องกันและลดการเกิดโรคภูมิแพ้ ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นลดความเสี่ ยงต่อโรคอัลไซ
เมอร์ในผู้สูงอายุ และช่วยลดการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคทางสมอง โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคความดัน โรคกระดูก
พรุน และโรคเรื้อรังที่พบในผู้ใหญ่วัยกลางคนไปจนถึงวัยสูงอายุ เป็นต้น (อยู่ดีกินดี, 2561) โดยสารต้านอนุมูลอิสสระใน
กากกาแฟนั้น จะต้องทาการสกัดออกมาก่อนที่จะนาใช้ประโยชน์ ซึ่งในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระนั้นมีอยู่หลายวิธีแต่
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วิธีที่นิยมมีอยู่ 5 วิธี คือ การแช่ในตัวทาละลาย การสกัดด้วยการให้ตัวทาละลายไหลผ่านวิธีการย่อย การสกัดด้วยวิธีการ
ชงและการสกัดด้วยวิธีการต้มในน้าเดือด เป็นต้น โดยแต่ละวิธีนั้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป เช่น การแช่ในตัวทา
ละลายและการสกัดด้วยการให้ตัวทาละลายไหลผ่าน จะใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดด้วยวิธีนี้ค่อนข้างนานและใช้ปริมาณ
ตัวทาละลายในการสกัดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ส่วนวิธีการชงและการต้มเป็นการสกัดโดยใช้ความร้อนซึ่งอาจ
ทาให้สูญเสียสารสาคัญได้ เป็นต้น (กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ และ ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ, 2560) สาหรับการสกัด
สารต้านอนุมูลอิสระนั้นนอกเหนือจากวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นยังได้มีการนาเครื่องมือมาช่วยในการสกัดเพื่อให้ได้สารที่มี
คุณภาพและได้ปริมาณมากขึ้น เช่น เครื่องอัลตราโซนิค และเครื่องไมโครเวฟ เป็นต้น ไมโครเวฟนั้นเป็นเครื่องมือที่หาได้
ง่ายที่มีใช้กันในครัวเรือน ใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถลดระยะเวลาและปริมาณการใช้ตัวทาละลายที่ใช้ในการ
สกั ด ได้ โดยไมโครเวฟมี ห ลั ก การท างาน คื อ การสั่ น สะเทื อ นของคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ท าให้ โมเลกุ ล ของน้ าในเซลล์
สั่นสะเทือนและเกิดความร้อนกระจายตัวไปทาให้เซลล์แตกและปล่อยสารสาคัญภายในออกมา ซึ่งการสกัดโดยการใช้
ความร้อนสูง และใช้เวลาในการสกัดที่นานนั้นอาจทาให้สารบางตัวสูญเสียไปและลดฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระลงได้
(นักรบ นาคประสม และกาญจนา นาคประสม, 2558; กาญจนา นาคประสม และคนอื่นๆ, 2560) แต่การใช้ไมโครเวฟ
ต้องคานึงถึงกาลังไฟและระยะเวลาในการสกัด เพราะถ้าใช้กาลังไฟและเวลามากเกินไปจะทาให้สูญเสียสารสาคัญบางตัว
ไปได้ และถ้าใช้กาลังไฟและระยะเวลาที่น้อยไปก็อาจจะสกัดสารออกมาได้ไม่หมด ดังนั้นวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากาลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการใช้เครื่องไมโครเวฟในการสกัดสารต้านอนุมู ลอิสระจากกากกาแฟเพื่อที่จะ
สกัดสารต้านอนุมูลอิสระให้มีคุณภาพและได้ปริมาณมากขึ้น และนาไปประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าในเภสัชกรรม
เวชสาอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของกาลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟโดยเครื่อง
ไมโครเวฟ
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของกาลังไฟฟ้าและเวลาต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟโดยเครื่อง
ไมโครเวฟ มีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
1. ตัวแปรต้น คือ กาลังไฟฟ้าของเครื่องไมโครเวฟ 200 400 และ 600 วัตต์ และเวลาในการสกัด 60 90 และ
120 วิน าที ตามลาดับ และวิธีการที่ ไม่ใช้ เครื่อ งไมโครเวฟช่วยสกั ด (แช่ ด้วยตัวท าละลายเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง) เป็ น
ตัวอย่างควบคุม
2. ตัวแปรตาม คือ ปริมาณสารประกอบฟีนอล กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH และ FRAP
3. ตัวแปรควบคุม คือ กากกาแฟจากร้าน W Coffee มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
กาก
กาแฟ

สกั ด ด้ วยเครื่ อ งไมโครเวฟที่ ก าลั งไฟฟ้ า 200 400
และ 600 วัตต์ และใช้เวลาในการสกัด 60 90 และ
120 วินาที โดยเปรียบเทียบกับวิธีการที่ไม่ใช้เครื่อง
ไมโครเวฟช่วยสกัด (แช่ด้วยตัวทาละลายเป็นเวลา
24 ชั่วโมง) เป็นตัวอย่างควบคุม

-ปริมาณสารประกอบฟีนอล
-กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
โดยวิธี DPPH และ FRAP
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. เตรียมกากกาแฟ
นากากกาแฟจากร้าน W Coffee มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มาชั่งน้าหนักเริ่มต้น จากนั้นนาไปอบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนกระทั่งน้าหนักคงที่ คานวณหาปริมาณความชื้น
2. ศึกษาการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมลู อิสระจากกากกาแฟโดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ
ชั่งกากกาแฟ 1 กรัม ที่ผ่านการอบแห้งแล้วมาเติมเอทานอลและน้า (1:1) จานวน 50 มิลลิลิตร จากนั้นนาไป
สกัดด้วยเครื่องไมโครเวฟโดยใช้กาลังไฟฟ้าของเครื่องไมโครเวฟ 200 400 และ 600 วัตต์ และใช้เวลาในการสกั ด 60
90 และ 120 วิ น าที ตามลาดั บ โดยเปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งไมโครเวฟช่ ว ยสกั ด
(แช่
ด้วยตั วท าละลายเป็ น เวลา 24 ชั่ วโมง) น าสารสกั ด ที่ ได้ เข้ าเครื่องปั่ น เหวี่ ยงด้ วยแรงเหวี่ ยงสั ม พั ท ธ์ 1,050 x g เป็ น
เวลานาน 15 นาที แยกสารสกัดส่วนที่ใสออกจากหลอดทดลองแล้วนาไปวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและ
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระดังต่อไปนี้
2.1 วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยดัดแปลงวิธีของ เอนก หาลี และบุณยกฤต รัตนพันธุ์
(2559)
2.2 วิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
- วิธี DPPH โดยดัดแปลงวิธีของ เอนก หาลี และบุณยกฤต รัตนพันธุ์ (2559)
- วิธี FRAP โดยดัดแปลงวิธีของ เอนก หาลี และบุณยกฤต รัตนพันธุ์ (2559)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ท าการทดลอง 3 ซ้ า โดยจั ด สิ่ งทดลองแบบ Factorial Experiment in CRD 3x3 แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไ ป
วิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.05 และเปรี ย บเที ย บคาเฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’s New
Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาผลของกาลังไฟฟ้าและเวลาที่ สามารถสกัดสาร
ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟโดยเครื่องไมโครเวฟได้มากที่สุด
ผลการวิจัย
จากการศึกษากาลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการใช้เครื่องไมโครเวฟสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟ
โดยใช้กากกาแฟที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนน้าหนักคงที่ มีปริมาณความชื้นร้อยละ 4.10 นากาก
กาแฟที่ได้มา 1 กรัม เติมเอทานอลและน้า (50 : 50) จานวน 50 มิลลิลิตร นาไปสกัดสารประกอบ ฟีนอลิกและ
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระโดยใช้เครื่องไมโครเวฟ ใช้กาลังไฟฟ้าของเครื่องไมโครเวฟ 200 400 และ 600 วัตต์ และ
สกัดที่เวลา 60 90 และ 120 วินาที ได้ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟที่สกัดได้จากเครื่องไมโครเวฟที่
ใช้กาลังไฟฟ้าและเวลาที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับการสกัดโดยแช่ด้วยตัวทาละลายเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
กาลังไฟฟ้า
(วัตต์)

เวลา
(วินาที)

60
200
90
120
60
400
90
120
60
600
90
120
แช่ตัวทาละลายนาน 24 ชั่วโมง

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ

ปริมาณ
สารประกอบ
ฟีนอลิก
(mMGAE/gDW)

วิธี DPPH

วิธี FRAP

(mMT.E/gDW)

(mMT.E/gDW)

3.12 ± 0.08d
2.84 ± 0.04d,e
3.12 ± 0.08d
2.79 ± 0.20e
3.06 ± 0.31d,e
3.92 ± 0.16b
3.56 ± 0.08c
3.83 ± 0.16b,c
5.53 ± 0.24a
3.01 ± 0.06d,e

19.15 ± 0.99d,e
17.87 ± 1.78e
19.32 ± 1.08d,e
18.92 ± 0.32d,e
20.54 ± 1.00c,d
22.17 ± 0.26c
23.15 ± 0 .73b
23.12 ± 0.52b
52.09 ± 1.23a
3.10 ± 0.69f

2.79 ± 0.09c
2.86 ± 0.12b,c
3.01 ± 0.04a,b
2.75 ± 0.12c,d
2.33 ± 0.04f
3.04 ± 0.14a
2.62 ± 0.06d,e
2.54 ± 0.05e
3.07 ± 0.12a
1.29 ± 0.04g

หมายเหตุ : a,b,c,d,e,f,g เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)

จากตารางที่ 1 พบว่า การใช้ไมโครเวฟในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟโดยใช้กาลังไฟฟ้าและ
เวลาที่ใช้ในการสกัด แตกต่างกัน พบว่ากาลังไฟฟ้าและเวลาที่ใช้ในการสกัดมีอิทธิพลร่ วมกันต่อการสกัดสารประกอบฟี
นอลิก และกิจกรรมการต้ านอนุ มูล อิสระทั้งวิธี DPPH และ FRAP และเมื่ อเปรียบเที ยบกับ วิธีก ารสกัด ที่ ไม่ใช้ เครื่อ ง
ไมโครเวฟ (แช่ด้วยตัวทาละลายเป็นเวลา 24 ชั่วโมง) พบว่ามีปริมาณที่แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยการใช้เครื่อง
ไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้า 600 วัตต์ เวลา 120 วินาที ได้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระวิธี
DPPH และ FRAP สู งสุ ด เท่ า กั บ 5.53 ±0.24 mMGAE/gDW 52.09 ± 1.23 mMT.E/gDW และ 3.07 ±0.12 mMT.E/gDW
ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของกาลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟโดยเครื่อง
ไมโครเวฟ พบว่า ปัจจัยที่ใช้ในการสกัดทั้ง 2 ปัจจัยมีอิทธิพลร่วมกันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระทั้งวิธี DPPH และ FRAP โดยปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการต้านอนมูลอิสระทั้ง 2 วิธีจะสูงขึ้น
เมื่อเวลาในการสกัดและกาลังไฟฟ้าของเครื่องไมโครเวฟเพิ่มขึ้น เนื่องจากไมโครเวฟใช้หลักการสั่นสะเทือนของคลื่นทาให้
เกิดความร้อน และความร้อนนั้นจะทาให้ผนังเซลล์ของกากกาแฟเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้สารต้านอนุมูล
อิสระสกัดออกมาได้มาก (ดวงกมล เรือนงาม, 2557) นอกจากนีก้ าลังไฟฟ้าของไมโครเวฟและอุณหภูมิจะแปรผันตามกัน
เมื่อกาลังไฟฟ้าของไมโครเวฟเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้อุณ หภูมิเพิ่มขึ้นซึ่งจะทาให้ผลผลิตจากการสกั ดเพิ่มมากขึ้น เพราะ
อุณหภูมิที่เพิ่มที่สูงขึ้นทาให้การสกัดมีความหนืดและแรงตึงผิวลดลงทาให้ตัวทาละลายสามารถละลายสารได้ดีขึ้น ดังนั้น
การเพิ่มกาลังไฟฟ้าของไมโครเวฟจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตจากการสกัดได้ และการเพิ่มขึ้นของเวลาในการสกัดด้วย
เครื่องไมโครเวฟจะช่วยเพิ่ มสารสกัดได้ (อารีรัตน์ ซื่อดี, 2560; ธนภัทร ทรงศักดิ์ , ม.ป.ป.) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการสกัดที่ไม่ใช้เครื่องไมโครเวฟ (แช่ด้วยตัวทาละลายเป็นเวลา 24 ชั่วโมง) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรม
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การต้านอนุมูลอิสระทั้งวิธี DPPH และ FRAP มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P<0.05) เมื่อพิจารณาปริมาณสารประกอบฟี
นอลิก พบว่า การใช้ไมโครเวฟสกัดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากกว่าการสกัดที่ไม่ใช้เครือ่ งไมโครเวฟ เนื่องจากการใช้คลื่น
ไมโครเวฟร่วมกับตัวทาละลายในการสกัด เมื่อกาลังไฟฟ้าของไมโครเวฟสูงขึ้นทาให้เกิดการสั่นสะเทือนของคลื่นไมโครเวฟ
จากนั้นสารละลายเกิดการหมุนหรือสั่นทาให้เกิดความร้อนที่กระจายตัวไปยังตัวทาละลาย และเนื่องจากเวลาในการสกัด
ที่นานขึ้นร่วมด้วย จึงส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเพิ่มขึ้น (กาญจนา นาคประสม และคนอื่นๆ, 2560) และเมื่อ
พิจารณาปริมาณกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระทั้งวิธี DPPH และ FRAP พบว่าการใช้ไมโครเวฟสกัดมี กิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระทั้ง 2 วิธี มากกว่าการสกัดที่ไม่ใช้เครื่องไมโครเวฟ (แช่ด้วยตัวทาละลายเป็นเวลา 24 ชั่วโมง) โดยการใช้
ไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้า 600 วัตต์ เวลา 120 วินาที มีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระวิธี DPPH และ FRAP สูงสุด เท่ากับ 52.09
± 1.23 mMT.E/gDW และ 3.07 ±0.12 mMT.E/gDW ตามลาดับ ส่วนการสกัดที่ไม่ใช้เครื่องไมโครเวฟ (แช่ด้วยตัวทาละลาย
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง) มีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ที่ต่าสุด คือ 3.10 ± 0.69 และ 1.29 ± 0.04 mMT.E/gDW ตามลาดับ
ทั้งนีเ้ นื่องจากความร้อนจากไมโครเวฟจะทาให้เซลล์ของกากกาแฟเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ปริมาณสาร
ต้านอนุมูลอิสระสกัดออกมาได้ผลผลิตมาก (ดวงกมล เรือนงาม, 2557; ธนภัทร ทรงศักดิ์, ม.ป.ป.) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Ali Alabri et al. (2014) ทีต่ รวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบ Datura metel L.ทั้งสดและแห้ง แล้ว
ตรวจวัดการวิธี DPPH พบว่า การใช้ไมโครเวฟทาให้ได้ต้านอนุมูลอิสระเพิ่ มขึ้น ส่วนวิธี FRAP เป็น การวิเคราะห์ห า
ความสามารถในการรีดิวซ์ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การแช่ในตัวทาละลายที่นานจึงทาให้สารต้านอนุมูลอิ สระสูญเสียไป
ได้ (โอภา วัชระคุป ต์ และคนอื่น ๆ, 2549) ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิจัยของ ปิ ยะบุ ตร วานิ ชพงษ์ พั นธุ์ และคนอื่น ๆ
(2560) ที่ใช้ไมโครเวฟมาช่วยในการสกัดทาให้ได้ค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระจากหญ้าเขาแพะสูงกว่าวิธีการแช่ด้วยตัว
ทาละลายเพียงอย่างเดียว
สรุปผลการวิจัย
การใช้เครื่องไมโครเวฟในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟที่กาลังไฟฟ้า 600 วัตต์ เวลา 120 วินาที
ได้ ป ริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก กิ จ กรรมการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระวิ ธี DPPH และ FRAP สู งสุ ด เท่ า กั บ 5.53 ±0.24
mMGAE/gDW 52.09 ± 1.23 mMT.E/gDW และ 3.07 ±0.12 mMT.E/gDW ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
นาสารที่สกัดได้จากกากกาแฟไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสาอาง
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่จะใช้ในการสกัดร่วมเพิ่มเติม เช่น ชนิดของตัวทาละลาย อุณหภูมิ เป็นต้น
2. ควรนาส่วนประกอบอื่นจากต้นกาแฟมาศึกษาเพิ่มเติม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารพฤษเคมีและฤทธิต์ ้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบหญ้าหยาดน้าค้าง
แห้งทีส่ กัดด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ได้
ปริมาณสารสกัดหยาบร้อยละ 3.4 3.8 และ 10.6 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารสกัดหยาบจากหญ้า
หยาดน้าค้างด้วยเทคนิค ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี (UV-VIS Spectrophotometry) พบว่าลักษณะยูวี -วิสิเบิ ล
สเปกตรัมของสารสกัดหยาบของหญ้าหยาดน้าค้างที่สกัดด้วยเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลมีลักษณะต่างกันที่
ช่วงความยาวคลื่นที่ส ารกลุ่มสเตอรอยด์ คูมาริน แทนนิ น และฟลาโวนอยด์ดูด กลืน (200-320 นาโนเมตร) ผลการ
ทดสอบหาชนิดของสารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดหยาบของหญ้าหยาดน้าค้างพบว่าสารสกัดหยาบจากหญ้าหยาด
น้าค้างที่สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซนพบสารพฤกษเคมีมากที่สุดได้แก่ สารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ คูมาริน แทนนิน เทอร์
ปีนอยด์ และสเตอรอยด์ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดหยาบเฮกเซนของหญ้าหยาดน้าค้างแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคในมนุษย์ Bacillus cereus ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
คาสาคัญ: หญ้าหยาดน้าค้าง / สารพฤกษเคมี / ฤทธิต์ ้านเชื้อแบคทีเรีย / สารสกัดหยาบ / ยูว-ี วิสิเบิลสเปกตรัม
Abstract
The purposes of this research were to study the phytochemical screening and antibacterial
activity of hexane, ethyl acetate and methanol crude extracts from the air-dried Lindernia crustacea.
Crude extracts were obtained after soaking the air-dried Lindernia crustacea in each solvent at room
temperature for 72 hours. The experimental results showed yield of hexane, ethyl acetate and
methanol crude extracts with 3.4%, 3.8% and 10.6%, respectively. UV-VIS finger print of these plant
extracts has differences absorption in the range 200-300 nm. These absorption bands are
characteristic for steroid coumarin and flavonoid. Hexane crude extract of the plant had highest
number of phytoconstituents that revealed the presence of flavonoid coumarin tannin terpenoid and
steroid, moreover this crude extract was active to antibacterial activity against Bacillus cereus with
the concentration values of 50 µg/mL.
Keywords: Lindernia crustacea / Phytochemical / Antibacterial Activity / crude extract / UV-VIS
spectrum
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หญ้าหยาดน้าค้างเป็นพืชสกุล Lindernia ในวงศ์ Linderniaceae ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชที่มีดอกและเมล็ด มี
เครื่องหุ้มห่อ ถูกค้นพบประมาณ 68 สายพันธุ์ เป็นไม้ล้มลุก อายุสั้น มีความสูงประมาณ 5-20 เซนติเมตร ลักษณะลาต้น
ตั้งชูขึ้น เป็นเหลี่ยม ใบเดี่ยว ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานถึงรูปไข่กว้าง ขนาด 4-15 x 6-19 มิลลิเมตร ขอบใบจักฟันเลื่อย
ลักษณะดอกเป็นรูปแตร สีม่วงหรือม่วงอ่อน มี 5 กลีบ ผลแห้งรูปกระสวยหรือกลม หุ้มด้วยกลีบเลี้ยงที่ยังติดอยู่ เมล็ดเล็ก
จานวนมาก เจริญเติบโตได้เร็วและดีในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้น สามารถพบได้ทั่วไปตามสนามหญ้าและริมทางที่ค่อนข้างชุ่ม
ชื้น ริมแม่น้า นาข้าวและที่ลุ่มทั่วไป

ภาพที่ 1 หญ้าหยาดน้าค้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พืชสกุลนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ในตารับยารักษาโรคไส้เลื่อน (Chhabra et al., 1984) โรค
ภูมิแพ้ (Mahunnahb et al., 1993) กาจัดสารพิษ รักษาโรคริดสีดวง (Wei and Yu, 2013) ใช้ห้ามเลือด
ลดไขมัน
(Wei and Yu, 2013) รักษาสิวที่จมูก (Licheng et al., 2012) รักษาปากมดลูก บรรเทาโรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์
บรรเทาอาการปวดและการอักเสบ (Shoulong, 2009) และ รักษาโรคบิด (Caifang, 2008) เป็นต้น นอกจากนี้พืชสกุลนี้
ยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านเนื้องอก (Kim and et.al., 1996) ฤทธิ์ต้านจุลชีพ
(Tsai et al., 2011) ฤทธิ์
ต้านการอักเสบ (Tsai et al., 2011) ฤทธิ์การงอกของเซลล์ประสาท
(Cheng et al., 2011) และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Tsai et al., 2011) การตรวจสอบพฤกษเคมีของพืชสกุลนี้พบสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoid)
คู ม าริ น (coumarin) (Chhabra et.al., 1984) เทอร์ พี น อยด์ (terpenoid) (Chhabra et al., 1984); ( HO et al,
2012); (Cheng et al., 2011) น้ามันหอมระเหย (volatile oil) (Tsai et al., 2011) สารประกอบฟีนอล (phenolic
compounds) (Tsai et al., 2011) และ ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) (HO et al., 2012)
หญ้าหยาดน้าค้างเป็นวัชพืชและเป็นสมุนไพรในตารับยาโบราณที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยที่ยังไม่มีการศึกษา
สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและทดสอบ
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากหญ้าหยาดน้าค้างเพื่อเป็นแนวทางในการแยกสารให้บริสุทธิ์และระบุชนิด
ของสารทีม่ ีฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดจากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและทดสอบฤทธิต์ ้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากหญ้าหยาดน้าค้าง
แห้ง (Lindernia crustacea)
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ขอบเขตของการวิจัย
1) แหล่งที่มาของหญ้าหยาดน้าค้างที่ใช้ในการทดลอง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต.นครชุม อ.
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2) เตรีย มสารสกั ด หยาบของหญ้ า หยาดน้ าค้ าง โดยวิ ธี ก ารแช่ ด้ ว ยตั วท าละลายอิ น ทรีย์ ได้ แก่ เฮกเซน
เอทิลอะซิเตต และเมทานอล
3) พิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสกัดจากหญ้าหยาดน้าค้างด้วยเทคนิค ยูว-ี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี
4) ทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น
5) ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์สายพันธุ์ Bacillus cereus
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอย่างพืช
เก็บหญ้าหยาดน้าค้างในเดือนกรกฎาคม ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมืองจังหวัด
กาแพงเพชร นาหญ้ าหยาดน้าค้างไปล้างด้วยน้าให้สะอาด แล้วนาไปตากในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทจนพื ชแห้งเป็ น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นนาไปสับและปั่นให้ละเอียด
วิธีการสกัด
1) ชั่งหญ้าหยาดน้าค้างแห้งที่บดละเอียดใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร จานวน 3 ขวด ขวดละ 10 กรัม
เติมตัวทาละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตรในขวดรูปชมพู่ใบที่ 1 2
และ 3 ตามลาดับ ปิดปากขวดให้สนิทด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ แช่ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 72 ชั่วโมง
2) น าสารสกั ด มากรองเก็ บ สารละลายและน าไประเหยตั วท าละลายออกด้ ว ยเครื่อ งระเหยสุ ญ ญากาศ
(Rotary vacuum evaporator) จะได้ สารสกั ดหยาบเฮกเซน เอทิล อะซิ เตต และเมทานอลของหญ้ า
หยาดน้าค้าง นาส่วนกากที่เหลือจากการกรองไปสกัดซ้าอีก 2 ครั้ง
3) ชั่งน้าหนักของสารสกัดหยาบที่ได้
การตรวจสอบเอกลักษณ์ของสารสกัดหญ้าหยาดน้าค้างด้วยเทคนิคยูว-ี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี
ชั่งสารสกัดหยาบ 0.05 กรัม ละลายและปรับปริมาตรเป็น 10 มิลลิลิตร ด้วยตัวทาละลายเฮกเซน:เอทานอล
(1:9) น าไป วั ด ค่ า ก า รดู ด ก ลื น แ ส งที่ ช่ วงค วา ม ย า วค ลื่ น 200-800 น าโน เม ต ร ด้ วย เค รื่ อ ง UV-visible
spectrophotometer ญี่ห้อ Shimadu รุ่น UV-1800
การตรวจสอบสารสาคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้น
1) การตรวจสอบสารกลุ่มอัลคาลอยด์
เตรียมสารละลายแวกเนอร์ (Wagner’s reagent) โดยละลายไอโอดีน 2 กรัม และโพแทสเซียมไอโอไดด์ 6
กรัม ในน้า 100 มิลลิลิตร
ชั่งสารสกัดหยาบ 20 มิลลิกรัมในหลอดทดลอง เติมสารละลาย 1.5% v/v HCl ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าแล้ว
นาไปอุ่นบนเครื่อง Water bath 5 นาที กรองส่วนที่ไม่ละลายออก แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง นา
ของเหลวที่ ได้ จากการกรอง (Filtrate) ไปหยดสารละลายแวกเนอร์ (Wagner’s reagent) จ านวน 5 หยด เขย่ าถ้ า
ปรากฏตะกอนสีเหลือง แสดงว่าพบสารกลุ่ม อัลคาลอยด์ (Kodangala, 2010)
2) การตรวจสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์
ชั่งสารสกัด 20 มิลลิกรัมในหลอดทดลอง เติมสารละลายเอทานอลเข้มข้น 50% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่า ดูด
ของเหลวผ่านสาลีใส่หลอดทดลอง ใส่ลวดแมกนีเซียมชิ้นเล็กๆ ลงไป 1 ชิ้น และหยดกรดไฮโดรครอริกเข้มข้น (conc.
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HCl) จานวน 5 หยด เขย่าหลอดทดลองและนาไปอุ่นบนไอน้าร้อนเป็นเวลา 5 นาที ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม
แสดงว่าพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Chhabrac et al, 1984)
3) การตรวจสอบกลุ่มแอนทราควิโนน
ชั่งสารสกัด 20 มิลลิกรัมในหลอดทดลอง เติมสารละลายกรดซัลฟิ วริก (H2SO4) เข้มข้น 10% ปริมาตร 1
มิลลิลิตร เขย่านาไปอุ่นบนเครื่อง water bath 5 นาที ปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง ดูดของเหลวผ่านสาลีใส่
หลอดทดลองใหม่เติมสารละลายแอมโมเนีย (NH3) เข้มข้น 10% ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าหลอดทดลอง ถ้าปรากฏ
สารเป็นสีชมพู่แดงเกิดขึ้นแสดงว่าพบสารกลุ่มแอนทราควิโนน (Ayoola, 2008)
4) การตรวจสอบสารกลุ่มคูมาริน
ชั่งสารสกัด 20 มิลลิกรัมในหลอดทดลอง เติมสารละลายเอทานอลเข้มข้น 50% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่า ดูด
ของเหลวผ่านสาลีใส่หลอดทดลองใหม่ เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 6 M ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
เขย่า ถ้าสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มแสดงว่าพบสารกลุ่มคูมาริน (พอตา, 2016)
5) การตรวจสอบสารกลุ่มซาโปนิน
การชั่งสารสกัด 20 มิลลิกรัมในหลอดทดลอง เติมน้ากลั่นปริมาตร 5 มิลลิลิตร นาไปอุ่นบนเครื่อง water bath
นาน 5 นาที เขย่าอย่างแรง ถ้าปรากฏฟองถาวรเกิดขึ้นในหลอดทดลองแสดงว่าพบสารกลุ่มซาโปนิน (Hossain, 2013)
6) การตรวจสอบสารกลุ่มแทนนิน
ชั่งสารสกัด 20 มิลลิกรัมในหลอดทดลอง เติมน้ากลั่นปริมาตร 1 มิลลิลิตร นาไปอุ่นบนอ่างน้าร้อนนาน 5 นาที
ดูดของเหลวผ่านสาลีใส่หลอดทดลองใหม่ เติมสารละลายเฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) เข้มข้น 1% จานวน 5 หยด เขย่า ถ้า
ปรากฏสีเขียวดาหรือน้าเงินดาแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน (Samejo, 2013)
7) การตรวจสอบสารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์หรือสเตอรอยด์
ชั่งสารสกัด 20 มิ ล ลิ กรั ม ในหลอดทดลอง ละลายสารด้ วยไดคลอโรมี เทนปริม าตร 1 มิ ล ลิลิ ต ร เขย่ า ดู ด
ของเหลวผ่านสาลีใส่หลอดทดลองใหม่ ค่อยๆ เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (conc. H2SO4) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงไป ถ้า
ปรากฏวงแหวนสีน้าตาลตรงรอยระหว่างชั้นของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริกแสดงว่าพบสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ (Samejo,
2013)
8) การตรวจสอบสารกลุ่มสเตอรอยด์ด้วยวิธีของ Liebermann-Burchard
ชั่งสารสกัด 20 มิ ลลิ กรัมในหลอดทดลอง ละลายสารด้ วยไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 1 มิ ลลิลิ ตร เขย่า ดู ด
ของเหลวผ่านสาลีใส่หลอดทดลองใหม่ ค่อยๆ เติมกรดเกลเชียลอะซิติก (glacial acetic acid) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร
เขย่าแล้วเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (conc. H2SO4) จานวน 3 หยด ถ้าปรากฏสีน้าเงินหรือน้าเงินเขียวแสดงว่าพบสาร
กลุ่มสเตอรอยด์ (Usman, 2009)
9) การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอกกลัยโคไซด์
ชั่งสารสกัด 20 มิลิกรัมในหลอดทดลอง ละลายด้วยไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 1 มิลลิลิตรเขย่า ดูดของเหลวผ่าน
สาลีใส่หลอดทดลองใหม่ เติมสารละลายเฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) เข้มข้น 1% จานวน 5 หยด เขย่า เติมกรดแกลเชียลแอ
ซิติกจานวน 5 หยด เขย่า และค่อย ๆ เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (conc. H2SO4) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงไป ถ้าปรากฏ
วงแหวนสีน้าตาลตรงรอยต่อระหว่างชั้นสารสกัดกับกรดซัลฟิวริกแสดงว่าพบสารคาร์ดิแอก กลัยโคไซด์ (พอตา, 2016)
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
นาสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลจากหญ้าหยาดน้าค้างไปทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทิเรีย
Bacillus cereus ที่ ศู น ยพั น ธุวิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชีว ภาพแหงชาติ (BIOTEC) ดวยวิ ธี Resazurin microplate
assay (REMA) โดยใช้ Vancomycin ความเข้ ม ข้ น 1.0-2.0 µg/ml เป็ น Positive control ใช้ 0.5% Dimethyl
sulfoxide (DMSO) เพื่อเป็นตัวทาละลาย และnegative control

684

ผลการวิจัย
ปริมาณสารสกัดหยาบจากหญ้าหยาดน้าค้างแห้ง
ผลการสกัดหญ้าหยาดน้าค้างแหงดวยตัวทาละลายอินทรีย์ 3 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล
ได้สารสกัด (LCH LCEtOAC และ LCM) ที่มีลักษณะสีเขียวดาข้นหนืด การสกัดแบบแช่ด้วยเมทานอลให้ปริมาณสารสกัด
(LCM) สูงที่สุด ส่วนการสกัดด้วยเฮกเซน (LCH) และเอทิลอะซิเตต (LCEtOAC) ให้ปริมาณสารสกัดที่ใกล้เคียงกันดัง
แสดงในตารางที่ 1
สารสกัดหยาบ

ตัวทาละลาย

ลักษณะสารสกัดหยาบ

LCH
เฮกเซน
ของเหลวข้นหนืดสีเขียวดา
LCEtOAC
เอทิลอะซิเตด ของเหลวข้นหนืดสีเขียวดา
LCM
เมทานอล
ของเหลวข้นหนืดสีเขียวอมเหลือง
ตารางที่ 1 ลักษณะและน้าหนักของสารสกัดหยาบของหญ้าหยาดน้าค้าง

ปริมาณร้อยละของสารสกัดหยาบ
(%w/w)
3.4
3.8
10.6

ผลการศึกษาเอกลักษณ์ของสารสกัดหญ้าหยาดน้าค้างด้วยเทคนิคยูว-ี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี
ลักษณะของยูว-ี วิสเิ บิล สเปกตรัมของสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลจากหญ้าหยาดน้าค้างแห้ง
แสดงค่าการดูดกลืนแสงที่คล้ายกันในช่วงความยาวคลื่น 370-700 นาโนเมตร (ภาพที่ 3-5) โดยมีค่าการดูดกลืนแสงที่
ช่วงความยาวคลื่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสารกลุม่ คลอโรฟิลล์ (Aronoff, 1950) ดังรูปที่ 2 ลักษณะของยูว-ี วิสิเบิล
สเปกตรัมของสารสกัดทั้ง 3 ชนิดแสดงค่าการดูดกลืนแสงที่แตกต่างกันในช่วงความยาวคลื่น 200-320 นาโนเมตร (ภาพ
ที่ 2-4) ซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นที่สารกลุม่ เทอร์ปินอยด์ (Dorfman, 1953) ฟลาโวนอยด์ (Arora, 2018) คูมาริน (Kim,
2003) และแทนนิน (Barbasz, 2015) ดูดกลืน

ภาพที่ 2 ยูว-ี วิสิเบิลสเปกตรัมของ chlorophyll xanthophyll
และสารผสมระหว่าง chlorophyll และ xanthophyll
(ที่มา: Lim et al., 2015)
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328.5 nm

ก

507

411

537
608

666

ข

ภาพที่ 3 แสดงค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูว-ี วิสิเบิล (ก) และ ยูว-ี วิสเิ บิลสเปกตรัม (ข)
ของสารสกัดเฮกเซนจากหญ้าหยาดน้าค้างแห้ง

412
327.50

435
507.5 nm
537

ก

664
607

ข

ภาพที่ 4 แสดงค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูว-ี วิสิเบิล (ก) และ ยูว-ี วิสเิ บิลสเปกตรัม (ข)
ของสารสกัดเอทิลอะซิเตตจากหญ้าหยาดน้าค้างแห้ง

412
372

ก

435.50 nm
507
537
665
606

ข

ภาพที่ 5 แสดงค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูว-ี วิสิเบิล (ก) และ ยูว-ี วิสเิ บิลสเปกตรัม (ข)
ของสารสกัดเมทานอลจากหญ้าหยาดน้าค้างแห้ง
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ผลการทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตน
พบสารพฤกษเคมีทั้งหมด 6 ประเภทในสารสกัดหยาบจากหญ้าหยาดน้าค้างแห้ง ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน
แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ สเตอรอยด์ และคารดิแอกไกลโคไซด์ ดังแสดงในตารางที่ 2 สารสกัดเฮกเซนจากหญ้าหยาดน้าค้าง
แห้งพบชนิดของสารพฤกษเคมีมากที่สุดได้แก่ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ คูมาริน แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ และสเตอรอยด์ สาร
สกัดเอทิลอะซิเตตจากหญ้าหยาดน้าค้างแห้งพบสารกลุ่มสเตอร์รอยด์เพียงชนิดเดียว สารสกัดเมทานอลจากหญ้าหยาด
น้าค้างแห้งพบสารพฤกษเคมีกลุ่มคูมาริน แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ และคารดิแอกไกลโคไซด์
สารสาคัญทางพฤษทางเคมี
สารสกัด

อัลคา ฟลาโว แอนทรา คูมา
ลอยด์ นอยด์ คิวโนน ริน

ซาโป
นิน

แทน
นิน

เทอร์ปี
นอยด์

สเตอ
รอยด์

LCH
+
+
+
+
+
LCEtOAC
+
LCM
+
+
+
ตารางที่ 2 การตรววจสอบสารสาคัญทางพฤกษเคมีเบื้องตนจากสารสกัดหญ้าหยาดน้าค้าง

คาร์อิแอก
กลัยโคไซด์
+

หมายเหตุ LCH คือ สารสกัดหยาบเฮกเซนจากหญ้าหยาดน้าค้าง LCEtOAC คือ สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตจากหญ้า
หยาดน้ าค้าง LCM คื อ สารสกัด หยาบเมทานอลจากหญ้ าหยาดน้าค้ าง (-) คื อ Negative test (+) คื อ
Positive test
ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย สายพั น ธุ์ Bacillus cereus ดวยวิ ธี Resazurin microplate assay
(REMA) ของสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปรากฏว่าสารสกัดหยาบเฮกเซนจากหญ้ าหยาด
น้าค้างแห้ง (LCH) มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคที เรียก่อโรคในมนุษย์ชนิดแกรมบวกสายพันธุ์ Bacillus cereus มากที่สุด และ
พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตต (LCEtOAC) และ เมทานอล (LCM) จากหญ้ าหยาดน้ าค้างแห้งไม่มี ฤทธิ์ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus cereus ร้อยละของความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สายพันธุ์ Bacillus cereus แสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการ
สารสกัดหยาบ
% การยับยั้งเชื้อ Bacillus cereus
ผลการทดสอบ
ทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของ
สารสกัดหญ้าหยาด
LCH
97.73
Active
น้าค้าง
LCEtOAC
75.75
Inactive
LCM
14.04
Inactive
หมายเหตุ LCH คือ สารสกัดหยาบเฮกเซนจากหญ้าหยาดน้าค้าง LCEtOAC คือ สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตจากหญ้า
หยาดน้าค้าง LCM คือ สารสกัดหยาบเมทานอลจากหญ้าหยาดน้าค้าง (-) คือ Negative test (+) คือ Positive test
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตัวทาละลายเฮกเซนสามารถสกัดจานวนชนิด ของสารพฤกษเคมีจากหญ้าหยาดน้าค้างแห้งได้มากที่สุดและทา
ให้ได้สารสกัดหยาบจากหญ้าหยาดน้าค้างที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์ ชนิดแกรมบวกสายพันธุ์
Bacillus cereus ได้ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Martin W et al. (2014) ที่
รายงานว่าสารสกัดหยาบเฮกเซนจากใบของพืชวงศ์ทานตะวัน (Tarchonanthus camphoratus) สามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวกสายพันธุ์ S. aureus ได้ที่ความเข้มข้น 11 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่สารสกัดหยาบเอทิลอะซิ
เตต และเมทานอลจากใบของ Tarchonanthus camphoratus ไม่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และจากรายงานของ
Tsai et al. (2011) พบว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ามันหอมระเหยจากต้น Lindernia anagallis สามารถยับยั้งเชื้อ
จุลชีพสายพันธุ์ E. coli S. aureus P. acnes P. ovale และ C. albicans ได้ที่ความเข้มข้น 1.7-5.12 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
ลักษณะสเปกตรัมของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลจากหญ้าหยาดน้าค้างมีลักษณะ
ค่อนข้างคล้ายกันเนื่องจากมีสารกลุ่มคลอโรฟิลล์เป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณมากพิจารณาจากช่วงความยาวคลื่นที่
370-700 นาโนเมตรพบว่ามีเอกลักษณ์ที่เหมือนกับสารคลอโรฟิลล์ (Aronoff, 1950; Lim et al., 2015) ทั้งนี้พบว่า
ลักษณะยูว-ี วิสิเบิลสเปกตรัมของสารสกัดหยาบที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทาละลายทั้ง 3 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันที่ช่วง
ความยาวคลื่น 200-320 นาโนเมตร ที่เกิดจากการดูดกลืนของสารกลุ่มเทอร์ปินอยด์ (Dorfman, 1953) ฟลาโวนอยด์
(Arora, 2018) คูมาริน (Kim, 2003) และแทนนิน (Barbasz, 2015)
ผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้ องต้น ของสารสกัดเฮกเซนของหญ้ าหยาดน้าค้างแห้ งที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวกสายพั นธุ์ Bacillus cereus พบสารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ คูมาริน แทนนิน เทอร์ปี นอยด์ และสเต
อรอยด์ ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Chhabra et al. (1984) ที่รายงานว่าพบสารพฤกษเคมีกลุ่ม คูมาริน และสเต
อรอยด์ในสารสกัดอีเทอร์จากหญ้า Lindernia insularis ซึ่งเป็นพืชสกุลเดียวกันกับหญ้าหยาดน้าค้าง สารพฤกษเคมีใน
หญ้าหยาดน้าค้างแห้งที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียคือสารกลุ่มสเตอรอยด์เนื่องจากสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตพบสาร
กลุ่มสเตอร์รอยด์เพียงชนิดเดียวแต่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 75.75% ส่วนสารสกัดเมทานอลจากหญ้าหยาด
น้าค้างแห้งที่พบสารกลุ่มคูมาริน แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ และคาร์อิแอกกลัยโคไซด์ แต่ไม่พบสเตอร์รอยด์ทาให้แสดงฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เพียง 14.04% สอดคล้องกับรายงานของ Nick et al. (1995) ที่รายงานว่าสารบริสุทธิ์กลุ่มไตรเทอ
ปีนอยด์ที่แยกได้จากต้น Dlllenia papuana แสดงฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ B. subtilis E. coli และ M.
luteus ประกอบกับผลการศึกษาของ Martin W et al. (2014) ที่พบว่าสารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์เป็นสารที่ออกฤทธิ์ ยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ E. coli S. typhi K. pneumoniae S. aureus Bacillus spp และ C. albicans ของสารสกัด
หยาบเฮกเซนจากใบของต้น Tarchonanthus camphoratus
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสกัดสารจากพืชในสกุล Lindernia เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย
4. เป็ น แนวทางในการแยกสารให้ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ละระบุ ช นิ ด ของสารที่ มี ฤ ทธิ์ ต้ า นเชื้ อ แบคที เรี ย ที่ เป็ น
องค์ประกอบในสารสกัดจากหญ้าหยาดน้าค้าง
เอกสารอ้างอิง
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Extraction and phytochemical preliminary or screening of some medicinal plants
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวทาละลายที่เหมาะในการสกัดสารจากสมุนไพรพื้นบ้านได้แก่ ใบสาบ
แล้งสาบกา, ขมิ้นชั้น, ตะไคร้, เปลือกกล้วยและใบฝรั่ง โดยใช้ตัวทาละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล พบว่า
ตัวทาละลายเมทานอลสามารถสกัดสารได้ปริมาณมากที่สุดคือร้อยละ 16.8362, 25.0578, 9.1568, 8.435 และ 9.8926
ตามลาดับ และพบว่าพืชที่ให้ปริมาณสารสกัดมากที่สุดได้แก่ ขมิ้นชัน คือร้อยละ 25.0578 และเพื่อศึกษาสารพฤกษเคมี
เบื้องต้นของสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่างกัน 3 ชนิด คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เมทานอล ผลการศึกษา
พบสารพฤกษเคมี 7 กลุ่ม ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ สเตอรอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริน ซาโปนิน และ
คาร์ดิแอกไกลโคไซด์
คาสาคัญ: พฤกษเคมี, การสกัดสาร, พืชสมุนไพร
Abstract
The studied of chemical extraction from some medicinal plants such as Ageratum
conyzoides L., Curcuma longa L., Musa (ABB group)’ Kluai., Psidium guajava L. and Cymbopogon
nardus (L.) Rendle by using hexane, dichloromethane and methanol, it was found that methanol
showed highest volume of extract at 16.8362, 25.0578, 9.1568, 8.435 and 9.8926 %, respectively. The
Curcuma longa L. was the plant that gave the best quantity of chemical extract, it’s 25.0578 %.
Phytochemical investigations of the extract as hexane dichloromethane and methanol extract had
been studied and the result showed that flavonoid, tannin, terpenoid, steroid, anthraquinone,
coumarin, saponin and cardiac glycoside was found.
Keywords: Phytochemical, Extraction, Medicinal plants
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สาบแร้งสาบกา ชื่อวิทยาศาสตร์ Ageratum conyzoides L. สาบแร้งสาบกา จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก และ
จัดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่ง มีอายุเพียงปีเดียวก็ตาย ลาต้นมีลักษณะตรง แตกกิ่งก้านสาขา สูงได้ประมาณ 30-70 เซนติเมตร
ทั้งต้นมีขนสีขาวปกคลุมอยู่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ แต่ส่วนยอดของใบจะเรียงสลับกัน ก้า นใบยาว
ประมาณ 7-26 มิลลิเมตร ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและบริเวณส่วนยอดของลาต้น ในช่อหนึ่งจะมีดอกขนาดเล็ก มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-6 มิลลิเมตร ผลมีขนาดเล็กสีดา ลักษณะของผลเป็นรูปคล้ายทรงกระบอกปลาย
แหลมเป็นเส้น มีร่อง 5 ร่อง
สรรพคุณของสาบแร้งสาบกา คือ ทั้ งต้นมีรสเผ็ดขม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อปอดและหัวใจ ใช้เป็นยาขับพิษ
ร้อนถอนพิษไข้ ใช้เป็นยาแก้คอเจ็บ คออักเสบปวดบวม ต่อมทอนซิลอักเสบ ทางเดินหายใจติดเชื้อ ช่วยทาให้อาเจียน ใช้
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รักษาหูชั้นกลางอักเสบ แผลฟกช้า แผลสด แผลถลอก มีเลือดออก ห้ามเลือด แผลเรื้อรังที่เนื้ อเยื่อเมือกบวมอักเสบ แก้
อาการอักเสบจากพิษงู ตะขาบ แมงป่อง หรือแมลง ช่วยแก้อาการปวดข้อ ปวดกระดูก
ขมิ้น หรือขมิ้นชัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa L. เป็นพืชล้มลุกที่จัดอยู่ในตระกูลขิง มีเหง้าอยู่ใต้ดิน
เนื้อในของเหง้าจะเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีตั้ งแต่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแสดจัด โดยถิ่นกาเนิดอยู่ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สรรพคุณ ของขมิ้นชัน ขมิ้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอย ช่วย
เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังมีสุขภาพดีแข็งแรง รั กษาโรคผิวหนังพุพอง ตุ่มหนอง
ให้หายเร็วยิ่งขึ้น รักษาแผลจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ มีฤทธิ์ในการต่อต้านและฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง และ
ต่อต้านยีสต์ซึ่งเป็นตัวที่ทาให้ภูมิคุ้มกันต่า ต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เช่น แบคทีเรียที่ทาให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
แบคทีเรียที่ทาให้เกิดโรคท้องเสีย แบคทีเรียที่ทาให้เกิดหนอง รักษาอาการปวดหรืออักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบ ช่วย
สมานแผลในกระเพาะอาหาร และทาความสะอาดลาไส้ รักษาโรคกระเพาะอาหาร ช่วยบารุงตับ ป้องกันตับอักเสบ ตับ
อ่อนอักเสบ และป้องกันตับจากการถูกทาลายของยาพาราเซตามอล
กล้วยน้าว้า ชื่อวิทยาศาสาตร์ Musa (ABB group)’ Kluai. กล้วยน้าว้าดิบจะมีรสฝาดเพราะมีสารที่ให้ความฝาด มี
ฤทธิ์ในการเคลือบกระเพาะอาหารและลาไส้ได้ดี ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคและอาหารรสเผ็ดจัด เข้าไปทาลายผนังกระเพาะ
ลาไส้และช่วยแก้ท้องเสียได้ สารในเปลือกกล้วยมีทั้งเอนไซม์ สารต้านอนุมูลอิสระ และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วยสมานแผลให้
หายเร็วขึ้น โดยเฉพาะรอยแผลจากการเกา อาการคัน และเชื้อรา ช่วยรักษารอยสิวได้ เปลือกกล้วยสามารถลดอาการ
บวมของตุ่มคันจากยุงกัดได้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นยาฆ่าเชื้อ สามารถรักษาแผลที่ถูกมีดบาดได้ กลิ่นของเปลือกกล้วยรบกวน
โสตประสาทของเพลี้ยได้ดี
ฝรั่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Psidium guajava L. ในใบฝรั่งมีน้ามันหอมระเหยหลายชนิด สามารถช่วยระงับกลิ่น
ปากได้ดี โดยเฉพาะปัญหากลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุ เหงือกอักเสบ เศษอาหารเน่าค้าง หรือกลิ่นปากจากการรับประทาน
อาหารที่มีกลิ่นแรง รวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ ใบฝรั่งมีเควอร์ซิทิน (Quercetin) และ Quercetin-3-arabinoside มีฤทธิ์ยับยั้งแอ
ซิติลโคลีน (Acetylcholine) จึงช่วยให้หยุดถ่าย และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุ
ของอาการท้องเสีย ท้องร่วงได้ และใบฝรั่งยังมีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ช่วยกาจัดเชื้อแบคทีเรีย
ตะไคร้หอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle, เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ลาต้นตั้ง
ตรง ออกเป็นกอ มีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปยาวแคบ โคนใบแผ่ออกเป็นกาบ มีลิ้นใบรูปไข่ มีขน อยู่ ตรงรอยต่อ
ระหว่างใบกับกาบมีแผ่น ดอกช่อขนาดใหญ่ สีน้าตาลแดง แทงออกจากกลางต้น ใบประดับลักษณะคล้ายกาบ แต่ละดอก
ย่อยมีใบประดับ 2 แผ่น เรียกกาบบนและกาบล่าง กาบบนรูปขอบขนาน เนื้อบาง ขอบมีขน กาบล่างรูปยาว แคบ มีขน
แข็งและปลายแหลม ผลเป็นผลแห้งเมล็ดเดียว
สรรพคุณเป็นยาบารุงธาตุ ช่วยในการเจริญอาหาร สารสกัดจากตะไคร้มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งลาไส้
ใหญ่ แก้และบรรเทาอาการหวัด อาการไอ ช่วยรักษาอาการไข้ น้ามันหอมระเหยของใบตะไคร้สามารถบรรเทาอาการ
ปวดได้ ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ใช้เป็นยาแก้อาเจียนหากนาไปใช้ร่วมกับสมุนไพรชนิด
อื่น ๆ น้ามันหอมระเหยจากตะไคร้มีส่วนช่วยลดการบีบตัวของลาไส้ได้ ช่วยแก้อาการปัสสาวะพิการและรักษาโรคนิ่ว
ช่วยแก้อาการขัดเบา ใช้เป็นยาแก้ขับลม ช่วยรักษาอหิวาตกโรค ช่วยแก้ลมอัมพาต
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จากการศึกษาลักษณะทางพฤกศาสตร์ และสรรพคุณของพืชสมุนไพร ได้แก่ สาบแล้งสาบกา, ขมิ้นชั้น, ตะไคร้,
เปลือกกล้วย และใบฝรั่ง เป็ นพืชที่ฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสารสกัดจากพื ช
สมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้นนี้ โดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทาละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เมทานอล ที่ระยะเวลา 48
ชั่วโมง เพื่อหาตัวทาละลายที่สามารถสกัดสารได้ปริมาณมากที่สุด แล้วจึงนาสารสกัดที่ได้จากพืชสมุนไพรไปศึกษาพฤกษ
เคมีต่อไป
วัตถุประสงค์องการวิจัย
1. เพื่อศึกษาตัวทาละลายที่เหมาะในการสกัดสารจากสมุนไพรพื้นบ้านได้แก่ ใบสาบแล้งสาบกา, ขมิ้นชั้น,
ตะไคร้, เปลือกกล้วยและใบฝรั่ง โดยใช้ตัวทาละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล
2. เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมีของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอย่างพืชและการสกัดสารจากพืชสมุนไพร
นาพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ได้แก่ ใบต้นสาบแล้งสาบกา ขมิ้นชั้น ตะไคร้ เปลือกกล้วย และใบฝรั่ ง จากตาบล
หนองบัวใต้ อาเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งเก็บช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 มาผึ่งลมให้แห้งและบดให้ละเอียด จากนั้นชั่ง
พื ชที่ บ ดแล้ ว 50 กรัม มาแช่ ในตั วละลายเฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมี เทน (Dichloromethane) และเมทานอล
(Methanol) ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ในภาชนะแก้วแบบมีฝาปิด โดยใช้เวลาแช่ 48 ชั่วโมง จากนั้นกรองเอากากพืชออก
จากสารละลาย และนาไประเหยตัวทาละลายให้แห้งด้วยเครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศ (Rotary evaporator) ชั่งน้าหนัก
ของสารสกัดที่ได้ และเก็บสารไว้ใช้ในการทดลองต่อไป
การทดสอบสารพฤกษเคมี
การทดสอบสารพฤกษเคมีเป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ทาให้ทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดที่สกัดได้
ซึ่งในการทดลองครั้งได้ทดสอบพฤกษเคมี 9 ชนิด (Ayoola. Et al., 2008) ได้แก่
1. การตรวจสอบแอลคาลอยด์ (Alkaloids)
สารสกัด 1 มิลิลิตร มาเติมด้วยสารละลาย 10% H2SO4 ปริมาตร 1.0 มิลิลิตร นาไปอุ่นและเขย่าบนเครื่องอัง
น้า (Water bath) 5 นาที กรองส่วนที่ไม่ละลายออก แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง นาของเหลวที่ได้จาก
การกรอง ไปหยดสารละลายแวกเนอร์ จานวน 5 หยด เขย่า ถ้าปรากฏตะกอนสีเหลือง แสดงว่าพบสารกลุ่มแอลคา
ลอยด์
2. การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)
สารสกัด 1 มิลิลิตร ละลายด้วย 50% เอทานอล ปริมาตร 1.0 มิลิลิตร เขย่ากรองส่วนที่ไม่ละลายออก ใส่ลวด
แมกนีเซียมชิ้นเล็ก ๆ ลงไป 1 ชิ้น และหยดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc. HCl) จานวน 5 หยด เขย่า แล้วนาไปอุ่นบน
เครื่องอังน้า 5 นาที ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม แสดงว่าพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์
3. การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Anthraquinones)
สารสกัด 1 มิลิลิตร เติมสารละลาย 10% H2SO4 ปริมาตร 1.0 มิลิลิตร เขย่า นาไปอุ่นบนเครื่องอังน้า 5 นาที
กรองส่วนที่ไม่ละลายออกแล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลง นาของเหลวที่ได้จากการกรองไปเติมสารละลายแอมโมเนีย
(10% NH3 ) ปริมาตร 0.5 มิลิลิตร เขย่า ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีชมพูแดงเกิดขึ้น แสดงว่าพบว่าเป็นสารกลุ่มแอนท
ราควิโนน
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4. การตรวจสอบคูมาริน (Coumarins)
สารสกัด 1 มิลิลิตร ละลายด้วย 50% เอทานอล ปริมาตร 1.0 มิลิลิตร เขย่า กรองส่วนที่ไม่ล ะลายออก นา
ของเหลวที่ได้จากการกรอง เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (6M NaOH) ปริมาตร 1.0 มิลิลิตร จากนั้นเขย่า ถ้า
สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม แสดงว่าพบสารกลุ่มคูมาริน
5. การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins)
สารสกัด 1 มิลิลิตร เติมน้ากลั่นปริมาตร 5.0 มิลิลิตร นาไปอุ่นบนเครื่องอังน้า 5 นาทีเขย่าอย่างแรงถ้าปรากฏ
ฟองถาวรเกิดขึ้นในหลอดทดลอง แสดงว่าพบสารกลุ่มซาโปนิน
6. การตรวจสอบแทนนิน (Tannins)
สารสกัด 1 มิลิลิตร เติมน้ากลั่นปริมาตร 1.0 มิลิลิตร นาไปอุ่นบนเครื่องอังน้า 5 นาที กรองส่วนที่ไม่ละลาย
ออก นาของเหลวที่ ได้จ ากการกรอง เติ มสารละลายเฟอริก คลอไรด์ (1% FeCl3 ) จานวน 5 หยด เขย่ า ถ้ าปรากฏ
สารละลายเป็นสีเขียวดา หรือน้าเงินดา แสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน
7. การตรวจสอบเทอร์ปีนอยด์ (Terpenoids)
สารสกัด 1 มิลิลิตร เติมไดคลอโรมีเทนปริมาตร 1.0 มิลิลิตร เขย่ากรองส่วนทีไม่ละลายออก นาของเหลวที่ได้
จากการกรอง ค่อย ๆ เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (conc. H2SO4) ปริมาตร 0.5 มิลิลิตร ถ้าปรากฏวงแหวนสีน้าตาลตรง
รอยต่อระหว่างชั้นของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก แสดงว่าพบสารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์
8. การตรวจสอบสเตียรอยด์ (Steroids)
ปิเปิตสารสกัด 1 มิลิลิตร เติมไดคลอโรมีเทนปริมาตร 1.0 มิลิลิตร เขย่ากรองส่วนที่ไม่ละลายออก นาของเหลว
ที่ได้จากการกรอง เติมกรดแกลเชียลแอซีติกปริมาตร0.5 มิลิลิตร เขย่า แล้วเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (conc. H2SO4)
จานวน 3 หยด ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีน้าเงินหรือน้าเงินเขียว แสดงว่าพบสารกลุ่มสเตียรอยด์
9. การตรวจสอบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ (Cardiac glycosides)
สารสกัด 1 มิลิลิตร เติมไดคลอโรมีเทนปริมาตร 1.0 มิลิลิตร เขย่ากรองส่วนที่ไม่ละลายออก นาของเหลวที่ได้
จากการกรองเติมสารละลายเฟอริกคลอไรด์ (1% FeCl3 ) จานวน 5 หยด เขย่าและเติมกรดแกลเชียลแอซีติก จานวน 5
หยด เขย่าและค่อย ๆ เติม กรดซัลฟิวริก เข้มข้น (conc. H2SO4) ปริมาตร 0.5 มิลิลิตร ลงไป ถ้าปรากฏวงแหวนสีน้าตาล
ตรงรอยต่อระหว่างชั้ของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก แสดงว่าพบกลุ่มสารคาร์ดิแอคไกลโคไซด์
ผลการวิจัย
การเตรียมตัวอย่างพืชและสกัดสารจากพืชสมุนไพร
จากการสกัดตัวอย่ างพืชสมุนไพรที่ผ่านการตากแห้ง และบดละเอียดทั้ง 5 ชนิด (ภาพที่ 6) ได้แก่ ใบสาบแล้ง
สาบกา เหง้ า ขมิ้ น ชั้ น ตะไคร้ เปลื อ กกล้ ว ยและใบฝรั่ ง ด้ ว ยตั ว ท าละลายเฮกเซน (Hexane) ไดคลอโรมี เ ทน
(Dichloromethane) และเมทานอล (Methanol) ด้ ว ยวิ ธี ก ารแช่ ห มั ก ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง หลั ง จากนั้ น ท าการกรอง
สารละลายของแต่ละตัวอย่าง นาสารละลายที่กรองได้ ไประเหยด้วยเครื่องระเหยกลั่นสุญญากาศ (Rotary evaporator)
จะได้น้าหนักสารสกัดหยาบร้อยละผลผลิต (Percentage yield) และลักษณะต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 7 และผลการ
สกัดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการสกัดพืชสมุนไพร ด้วยตัวทาลายอินทรีย์ต่าง ๆ
ตัวทาละลาย

เฮกเซน

ไดคลอโรมีเทน

เมทานอล

พืชสมุนไพร
ตะไคร้หอม
เปลือกกล้วย
สาบแร้งสาบกา
ใบฝรั่ง
ขมิน้ ชัน
ตะไคร้หอม
เปลือกกล้วย
สาบแร้งสาบกา
ใบฝรั่ง
ขมิ้นชัน
ตะไคร้หอม
เปลือกกล้วย
สาบแร้งสาบกา
ใบฝรั่ง
ขมิ้นชัน

น้าหนัก (กรัม)
ตัวอย่างพืช
ปริมาณสารสกัด
50
0.7731
50
3.3710
50
1.3621
50
0.9897
50
1.9472
50
0.8508
50
4.0715
50
2.6829
50
2.5217
50
4.8083
50
4.5784
50
4.2175
50
8.4181
50
4.9463
50
12.5289

ร้อยละผลผลิต
1.5462
6.7420
2.7242
1.9794
3.8944
1.7056
8.143
5.3658
5.0434
9.6566
9.1568
8.4350
16.8362
9.8926
25.0578
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ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมี
การตรวจสอบสารพฤกษเคมี ข องสารสกั ด โดยแบ่ งการทดสอบสารทุ ติ ย ภู มิ (Secondary metabolites)
ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ สเตียรอยด์
และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน ซึ่งผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีของสารสกดัหยาบ

หมายเหตุ

ซาโปนิน

แทนนิน

เทอร์ปีนอยด์

สเตียรอยด์

คาร์ดิแอคไกลโคไซด์

เมทานอล

คูมาริน

ไดคลอโรทีเทน

แอนทราควิโนน

เฮกเซน

ฟลาโวนอยด์

ตัวทาละลาย

อัลคาลอยด์

กลุ่มสารเคมี

ตะไคร้หอม

-

-

-

-

-

-

+

+

+

เปลือกกล้วย

-

-

-

-

-

-

+

-

+

สาบแร้งสาบกา
ใบฝรั่ง
ขมิ้นชัน

-

+
-

-

+

+

-

+
+

+
+
-

+
+

ตะไคร้หอม
เปลือกกล้วย
สาบแร้งสาบกา
ใบฝรั่ง
ขมิ้นชัน

-

+
+

-

+

-

-

+
+
+

+
+
-

-

ตะไคร้หอม

-

+

-

+

-

+

+

-

-

เปลือกกล้วย

-

-

-

+

-

+

-

-

-

สาบแร้งสาบกา

-

+

-

+

-

+

-

+

-

ใบฝรั่ง

-

-

-

+

-

+

+

-

-

ขมิ้นชัน

-

+

-

+

-

-

-

-

-

ตัวอย่างพืช

+ คือ ตรวจสอบว่าพบ
- คือ ตรวจสอบว่าไม่พบ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการสกัดพืชสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ใบสาบแล้งสาบกา ขมิ้นชัน ตะไคร้ เปลือกกล้วย และใบฝรั่ง ที่
สกัดด้วยตัวทาละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล พบว่าตัวทาละลายเมทานอลสามารถสกัด
สารได้ปริมาณมากที่สุดคือร้อยละ 16.8362, 25.0578, 9.1568, 8.435, 9.8926 ตามลาดับ และพบว่าพืชที่ให้ปริมาณ
สารสกัด มากที่สุ ดได้แก่ ขมิ้ นชัน คือร้อยละ 25.0578 สอดคล้องผลการวิจัยของ ธัญ ญ์ วาริน ชูวัฒ น์ วรกูลและคณะ
(2560) ที่ว่าเมทานอลเป็นตัวทาละลายที่มีขั้วสูงกว่า เฮกเซน และไดคลอโรมีเทน ทาให้มีประสิทธิภาพในการละลายสาร
กว้างกว่าจึงทาให้ละลายสารออกจากพืชสมุนไพรได้ดีกว่า
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอลทจากใบสาบ
แล้งสาบกา, ขมิ้นชัน, ตะไคร้, เปลือกกล้วย และใบฝรั่ง พบสารพฤกษเคมี 7 ชนิด ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน ซาโปนิน
แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ สเตียรอยด์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ ซึ่งในใบสาบแล้งสาบกาที่สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซนพบ
สารพฤกษเคมี ได้ แ ก่ ฟลาโวนอยด์ แ ละสเตี ย รอยด์ ใบสาบแล้ งสาบกาที่ ส กั ด ด้ ว ยตั วท าละลายไดคลอโรมี เทนพบ
สารพฤกษเคมี ได้แก่ ฟลาโวนอยด์และสเตียรอยด์ ใบสาบแล้งสาบกาที่สกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอลพบสารพฤกษเคมี
ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน แทนนิน และสเตียรอยด์ ขมิ้นชันที่สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซนพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ คู
มาริน ซาโปนิน เทอร์ปีนอยด์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ ขมิ้นชันที่สกัดด้วยตัวทาละลายไดคลอโรมีเทนพบสารพฤกษเคมี
ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน และเทอร์ปีนอยด์ ขมิ้นชันที่สกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอลพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ ฟลาโว
นอยด์ และคูมาริน ตะไคร้ที่สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซนพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ เทอร์ปีนอยด์ สเตียรอยด์ และคาร์ดิ
แอคไกลโคไซด์ ตะไคร้ที่สกัดด้วยตัวทาละลายไดคลอโรมีเทนพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ เทอร์ปีนอยด์ ตะไคร้ที่สกัดด้วยตัว
ทาละลายเมทานอลพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน แทนนิน และเทอร์ปีนอยด์ เปลือกกล้วยที่สกัดด้วยตัว
ทาละลายเฮกเซนพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ เทอร์ปีนอยด์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ เปลือกกล้วยที่สกัดด้วยตัวทาละลาย
ไดคลอโรมีเทนพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ เทอร์ปีนอยด์ เปลือกกล้วยที่สกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอลพบสารพฤกษเคมี
ได้แก่ คูมาริน และแทนนิน ใบฝรั่งที่สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซนพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ เทอร์ปีนอยด์ สเตียรอยด์ และ
คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ ใบฝรั่งที่สกัดด้วยตัวทาละลายไดคลอโรมีเทนพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ สเตียรอยด์ และใบฝรั่งที่สกัด
ด้วยตัวทาละลายเมทานอลพบสารพฤกษเคมี ได้แก่ คูมาริน แทนนิน และเทอร์ปีนอยด์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัดสารเพิ่มเติม เช่น น้า ซึ่งเป็นตัวทาละลายที่ไม่เป็นพิษ
2. ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพให้สัมพันธ์กับชนิดของพฤษเคมีที่พบ
3. ศึกษาการแยกสารบริสุทธิ์ที่สอดคล้องกับชนิดของพฤกษเคมี
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การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเหล็กในตัวอย่างน้าแร่
Developing Measurement Techniques of Iron in Mineral Water
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง1, ปณัฐดา คาสุวรรณ2, ณิชารี เพียรกิจกรรม2, อนงค์ ศรีโสภา3
Trairong Phlansaeng1, Panatda Khamsuwan2, Nicharee Peankijjakam2, Anong Srisopa3
1

อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นักศึกษาประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3 อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2

บทคัดย่อ
การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเหล็ก โดยใช้อุปกรณ์ ข องไหลจุลภาคแบบกระดาษ โดยอาศัยหลักการเกิด
สารประกอบเชิงซ้อนสีส้มอมชมพูระหว่างเหล็กกับสารละลายฟีแนนทอรีน การตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษที่พัฒนาขึ้น โดยการทดลองใช้ตัวอย่างน้าแร่บรรจุขวดในการตรวจสอบจากแหล่งที่มาแตกต่าง
กันจากร้านสะดวกซื้อทั้ง 3 แหล่ง กาหนดน้าแร่ตัวอย่างในการตรวจสอบทั้ง 3 แหล่ง แหล่งละ 6 ตัวอย่าง โดยกาหนด
ตัวอย่างแร่ที่ใช้ในการตรวจสอบเป็น น้าตัวอย่าง A B C D E และ F ซึ่งใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบเหล็กใน
น้าแร่โดยเทคนิคคัลเลอริเมทรี และเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตเมทรี ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ตรวจสอบเหล็กในตัวอย่างน้าแร่จากทั้ง 3 เทคนิคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปรากฏผลการทดลองว่า ไม่มีเหล็กในน้าแร่
ตัวอย่างทั้ง 6 ตัวอย่าง ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถสรุป ได้ว่า เทคนิคของไหลจุลภาคแบบกระดาษสามารถตรวจสอบ
เหล็กได้ เป็นบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัย และลดมลภาวะ ลดการทาลายสิ่งแวดล้อม เมื่อทดสอบแล้ว
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีที่ชัดเจน สังเกตได้ง่าย และเป็นการนาเอาหลั กการเคมีสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการทดลอง
นี้
คาสาคั ญ : เหล็ก / น้าแร่ / คั ลเลอริเมทรี / อะตอมมิ กแอบซอร์พ ชัน สเปกโทรโฟโตเมทรี / ของไหลจุล ภาคแบบ
กระดาษ
Abstract
Developing techniques to detect iron. Using micro fluid paper. Guided by the principle
Complexing orange pink slurry feed to the steel Nancy taurine. To check the authenticity of paper
micro fluid developed. The trial sample bottle of mineral water in check from sources different from
the convenience store and 3 sources defined mineral samples to monitor all 3 of the 6 samples by
mineral used in the investigation. a water sample ABCDE and F, which is used to compare the results
to determine the iron minerals by Technicolor's Mate Creek. Technical and atomic absorption
spectrophotometry applications may Mate Creek. The research found that Inspection results in iron
mineral samples from the three techniques is in the same direction. The results show that No iron in
water samples, 6 samples from which the findings can be summarized as that. Technical fluid
microscopic examination paper to steel. A scientific laboratory safety and reduce pollution, reduce
environmental degradation. When tested, it was found that there was a clear change of color.
Observable And the introduction of green chemistry principles applied in this trial.
Keywords : Iron / Mineral Water / Colorimetry / Atomic Absorption Spectrophotometry / Paper-based
Microfluidic Device
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การทดลองทางวิท ยาศาสตร์ เป็ น วิธี ด าเนิ น การอย่ างมี ร ะเบี ย บเพื่ อ พิ สู จ น์ ยื น ยัน หั ก ล้ า งหรือ สร้ างความ
สมเหตุสมผลของสมมุติฐาน การทดลองที่มีการควบคุมทาให้ได้วิจารณญาณ โดยการแสดงว่าผลลัพธ์ใดจะเกิดขึ้นหาก
เปลี่ยนแปลงปัจจัยหนึ่ง ๆ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จะต้องใช้วิธีการทดลอง ซึ่งจาเป็นต่อการเรียนการสอนในทุก
ระดับ ชั้น สามารถอธิบายเหตุการณ์ ที่ เกี่ยวข้องกันได้จะต้องคิด อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ โดยต้องอาศัย
ขั้นตอนการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และยังสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ การนาความรู้
ไปใช้เป็นเทคนิคประเมิน ความเข้าใจว่ามีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงใด ถ้าเข้าใจย่อมสามารถนาไปใช้หรือ
อธิบายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันได้ แต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จาเป็นต้องใช้สารเคมีในการทาการทดลอง
การทดลองบางการทดลองใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก และสุดท้ายหลังจากการทดลอง สารเคมีจากการทาการทดลองนั้น
ส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ผลกระทบของของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย
โดยไม่ระมัดระวัง หรือไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมจะก่อให้ เกิดปัญ หาพื้ นฐาน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษ ย์และ
สิ่งแวดล้อมได้ 4 ประการ คือ 1.ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง การสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับของเสียที่เป็น
อันตราย 2. ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่น การที่ได้รับสารเคมี หรือสารโลหะหนักบางชนิด เข้าไปในร่างกาย อาจ
ทาให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ จนอาจถึงตายได้ 3. ทาให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สารโลหะหนัก หรือสารเคมีต่างๆ ที่
เจือปนอยู่ในของเสียที่เป็นอันตราย นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งพืชและ
สั ต ว์ ท าให้ เจ็ บ ป่ ว ยและตายได้ เช่ น กั น หรือ ถ้ า ได้ รั บ สารเหล่ านั้ น ในปริม าณไม่ ม ากพอ ที่ จ ะท าให้ เกิ ด อาการอย่ า ง
เฉี ยบพลั นก็ อาจมี ผลกระทบต่ อโครงสร้างของโครโมโซม 4. ทาให้ เกิดผลเสีย หายต่ อทรัพ ย์สิน และสังคม ( ลิขสิ ท ธิ์
โครงการสารานุกรมไทย สาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว )
ปัจจุบันเหล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่พบได้ในตามธรรมชาติ แหล่งน้า หรือพบ
ในดิน หากมีปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อม และอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์นอกจากนี้ ความเป็นพิษ
จากเหล็กยังเกิดในกรณีอื่นๆ อีก เช่น ยับยั้งการทางานของเอนไซม์บางชนิด แทนที่โลหะสาคัญของ enzymes ทาให้
เอนไซม์ ทางานได้น้ อยลงหรือ ไม่ ได้เลย เปลี่ ยนแปลงโครงสร้างของชีวโมเลกุ ล โดยหลัก การ “เคมี สีเขีย ว” (Green
Chemistry) ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ยึดหลักปรัชญา ในกระบวนการออกแบบและสังเคราะห์วัสดุหรือสารเคมี โดย
การลด ละ หรือหลีกเลี่ยงการใช้ หรือสังเคราะห์สารที่ก่อให้เกิดอันตรายและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อ
กิจกรรมในการดารงชีวิตของมนุษย์ซึ่ง “เคมีสีเขียว” สามารถสอดแทรกอยู่ได้ในเคมีพื้นฐานแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็น
อินทรีย์เคมี อนินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมีชีวภาพ เคมี วิเคราะห์ ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้ ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้
กระบวนการทางเคมีในแขนงต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการทาให้เกิดมลภาวะ
น้ อ ยที่ สุ ด แต่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลและศั กยภาพ ของกระบวนการผลิ ต และสั งเคราะห์ เพื่ อ การออกแบบกระบวน การ
สังเคราะห์ให้ได้ผลิตผลมากที่สุด การเลือกใช้กระบวนการที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบและ
เลือกใช้กระบวนการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่ดีที่สุดของการจัดการของเสียคือการไม่สร้างของเสีย (
Paul Anastas และ John C. Warner,2554) ซึ่งในปัจจุบันใช้การตรวจสอบปริมาณของเหล็กในน้า โดยวิธีการพื้นฐาน
ซึ่งมี การใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก สารบางตั วมี ราคาแพงและยังเป็ นอัน ตรายต่อผู้ท าการทดลองและสิ่งแวดล้อ ม
รอบๆตัว ในสารเคมีที่หลงเหลือจากการทดลองก็ยากต่อการกาจัดทิ้ง
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัย และลดมลภาวะ ลดการทาลาย
สิ่งแวดล้อม ในปฏิบัติการตรวจสอบเหล็กในน้ามีการใช้สารเคมีในการตรวจสอบอยู่หลายชนิดและสารดังกล่าวล้วน
ก่อให้เกิดมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจบทปฏิบัติการตรวจสอบเหล็กในน้าที่ปลอดภัยและช่วยลด
มลภาวะดังกล่าว โดยการใช้เครื่องมือแบบกระดาษ เพื่อลดมลภาวะของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เมื่อทดสอบแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีที่ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกปฏิบัติการตรวจสอบเหล็กในน้าดังกล่าว
เพราะสังเกตได้ง่าย และเป็นการนาเอาหลักการเคมีสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการทดลองนี้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเหล็กในน้าแร่โดยใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
2. เพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการตรวจสอบเหล็กในตัวอย่างน้าแร่โดยใช้เทคนิคคัลเลอริเมทรี เทคนิคอะตอมมิ
กแอบซอร์บชันสเปกโทรโฟโตเมทรี และอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ได้ พั ฒ นาอุ ป กรณ์ ข องไหลจุ ล ภาคแบบกระดาษในการตรวจสอบปริ ม าณเหล็ ก ในน้ าแร่ แ ละ
เปรียบเทียบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้กับเทคนิคคัลเลอริเมทรีและอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การตรวจสอบเหล็กในน้าแร่
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษที่สร้างขึ้นโดยการวาดวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
เซนติเมตร โดยใช้แผ่นเทมเพลตเรขาคณิตพลาสติก (ผลิตโดย Rotring, Germany) ด้วยปากกายี่ห้อ Chanpie สีน้าเงิน
บนกระดาษกรอง (Whatman No. 1, Germany)
เครื่องมือที่ ใช้สาหรับการตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้จากอุป กรณ์ ของไหลจุล ภาคแบบ
กระดาษที่ พั ฒ นาขึ้ น ได้ แ ก่ เครื่ อ งยู วี -วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรโฟโตเมเตอร์ (UV-Vis Spectrophotometer, ผลิ ต โดย
PerkinElmer, USA) และเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (ผลิตโดย Jenway, UK)
วิธีการทดลอง
การตรวจสอบเหล็กในน้าแร่ เก็บตัวอย่างน้าแร่บรรจุขวดจากร้านสะดวกซื้อ 3 แหล่ง ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ
สาขาตลาดบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก, ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ามัน สาขากาแพงเพชร-พิจิตร จังหวัดกาแพงเพชร
และร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ามัน สาขาพิษณุโลกพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยตัวอย่างน้าแร่จานวน 6
ตัวอย่าง ทาการตรวจสอบปริมาณเหล็ก ในตัวอย่างน้าแร่โดยใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ เปรียบเทียบกับ
เทคนิคคัลเลอริเมทรีและเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี ดังนี้
1. อุป กรณ์ ข องไหลจุล ภาคแบบกระดาษ ตรวจสอบปริมาณเหล็ก ในตั วอย่างน้ าแร่ทั้ ง 6 ชนิ ดโดยหยดน้ า
ตัวอย่าง 2 หยด phenanthroline จานวน 2 หยด ลงในวงกลมที่วาดไว้บนกระดาษกรอง เปรียบเทียบสีส้มอมชมพูที่เกิด
ขึ้นกับสีส้มอมชมพูที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายมาตรฐานเหล็กความเข้มข้นต่างๆ กับ phenanthroline บน
กระดาษกรอง
2. เทคนิคคัลเลอริเมทรี สร้างกราฟมาตรฐานที่ได้จากสารละลายมาตรฐานเหล็กความเข้มข้น 0.19-25 mg/L
ชั่ง Fe(SO4)2 0.35 กรัม ใช้น้ ากลั่น เป็ น ตัวท าละลาย ลงในขวด ปรับ ปริ ม าตร 500 มิ ลลิ ลิ ตร ปิ เปต sulfuric acid
H2SO4 0.5 มิลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่น ต้องการ Fe(SO4)2 ความเข้มข้น 25 ppm ในปริมาตร 50 มิลลิลิตร
ปิเปต Fe(SO4)2 จากการเตรียม 1.25 มิลลิลิตร (จากสูตร C1V1=C2V2 ) แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นในขวดปรับ
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เจือจางความเข้มข้น 12.5 ppm , 6.25 ppm , 3.125 ppm , 1.56 ppm , 0.78 ppm , 0.39
ppm และ 0.19 ppm ด้วยน้ากลั่นในขวดปรับปริมาตร 50 มิลิลิตร ตามลาดับ เสร็จแล้วปิเปต Standard แต่ละความ
เข้นข้นมาอย่างละ 2 มิลลิลิตร แยกใส่ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จากนั้นปิเปต Phenanthroline 0.2%
W/V 1 มิลลิลิตร และปิเปต Hydroxylamine 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นปิเปต Fe2+
จาก Fe(SO4)2 ความเข้มข้น 25 ppm , 12.5 ppm , 6.25 ppm , 3.125 ppm , 1.56 ppm , 0.78 ppm , 0.39
ppm และ 0.19 ppm 2 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นในขวดปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร วัดการดูดกลืนแสง
ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี (UV-Vis Spectrophotometer, ผลิตโดย PerkinElmer USA) ที่ความยาว
คลื่น 510 nm หาปริมาณเหล็กในตัวอย่างน้าแร่ 6 ชนิด โดยปิเปตน้าแร่ตัวอย่างใส่ลงไปในขวดปรับปริมาตรขนาด 10
มิลลิลิตร เสร็จแล้วปิเปต Sodium acetate 10% 0.8 มิลลิลิตร ปิเปต Phenanthroline 0.2% W/V 1 มิลลิลิตร และปิ

701

เปต Hydroxylamine 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 nm
และคานวณความเข้มข้นของเหล็กในน้าแร่เทียบกับกราฟมาตรฐาน
3. เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี สร้างกราฟมาตรฐานเหล็กโดยเตรียมสารละลายเหล็ก
มาตรฐานเข้มข้น 0.19-25 mg/L โดยปิเปต Sodium acetate 10% 0.8 มิลลิลิตร ปิเปต Phenanthroline 0.2% W/V
1 มิลลิลิตร และปิเปต Hydroxylamine 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้น
ปิเปต Fe2+ จาก Fe(SO4)2 ความเข้มข้น 25 ppm , 12.5 ppm , 6.25 ppm , 3.125 ppm , 1.56 ppm , 0.78
ppm , 0.39 ppm และ 0.19 ppm มาอย่างละ 2 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นในขวดปรับปริ มาตร 10
มิลลิลิตร จากนั้น นา Standard และน้าแร่ตัวอย่างไปเข้าเครือ่ ง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
นาค่าที่ได้ไปสร้างเป็นกราฟและคานวณสมการเส้นตรงเพื่อหาค่าความเข้มข้น
ผลการวิจัย
การพั ฒ นาเทคนิ คการตรวจสอบเหล็ กในน้ าแร่ได้ ท าการพั ฒ นาเทคนิ ค ของไหลจุล ภาคแบบกระดาษเพื่ อ
ตรวจสอบปริมาณเหล็กในตัวอย่างน้าแร่ 6 ตัวอย่าง โดยใช้ปากกา Chanpie สีน้าเงินวาดรูปวงกลมขนาด 2 เซนติเมตร
ลงบนกระดาษกรอง (ภาพที่ 1) ทาหน้าที่กาหนดขอบเขตสารละลายบนกระดาษกรอง ซึ่งทาหน้าที่เป็นส่วนที่ชอบน้า
จากนั้นหยด Phenanthroline จะทาให้เกิดการเปลี่ยนสีจากสีใสเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีส้มอมชมพูภายในวงกลมของ
ปากกา ดังภาพที่ 2 และเมื่อเทียบความเข้มของสีส้มอมชมพูด้วยตาเปล่ากับสารละลายมาตรฐานเหล็ก (ภาพที่ 3) พบว่า
อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษสามารถตรวจวิเคราะห์เหล็กได้ตั้งแต่ 0.78-25 ppm โดยให้สีส้มอมชมพูชัดเจน

ภาพที่ 1 วาดรูปวงกลมลงบนกระดาษ

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนสีของสารละลายจากใสเป็นสีส้มอมชมพู
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ภาพที่ 4 สีของสารละลายมาตรฐานเหล็ก
(0.19-25 mg/L) สาหรับตรวจสอบด้วย
เทคนิคคัลเลอริเมทรี

ภาพที่ 3 การตรวจสอบเหล็กด้วยเทคนิคของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้จากอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษจึงได้ทา
การตรวจวิเคราะห์เหล็กเปรียบเทียบกับเทคนิคคัลเลอริเมทรี คานวณความเข้มข้นของเหล็กในตัวอย่างจากค่าการ
ดูดกลืนแสงเทียบกับค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานเหล็ก (ภาพที่ 4) โดยกราฟมาตรฐานของสารละลาย
เหล็กเข้มข้น 0.19-25 mg/L มีสมการเส้นตรงเป็น y = 0.0545x + 0.002 (R² = 1) และเทียบกับเทคนิคอะตอมมิกแอบ
ซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี ซึ่งกราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรงในช่วง 0.19-25 mg/L สมการเส้นตรงเป็น y = 1.0028x +
0.0223 (R² = 0.9968) ปริมาณเหล็กในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร หรือ พีพีเอ็ม ในตัวอย่างน้าแร่ 6 ชนิด แสดงดังตารางที่ 1
พบว่าผลการตรวจสอบเหล็กในน้าโดยเทคนิค Colorimetry, AAS และของไหลจุลภาคแบบกระดาษ พบว่าเทคนิคคัล
เลอริเมทรี และ เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี ปริมาณของเหล็กที่ตรวจพบมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ทั้งสอง
วิธี และวิธีการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ มีผลการสังเกตคือไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสีคล้ายกับสีของน้ากลั่น ดังนั้น
สรุปได้ว่าการตรวจสอบเหล็กในน้าด้วยวิธีการทั้ง 3 วิธีนี้มีความสัมพันธ์กัน คือน้าตัวอย่างที่นามาตรวจสอบไม่มีเหล็ก
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณเหล็กในตัวอย่างน้าแร่เมื่อใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ต่างกัน
วิธี
น้าแร่ตัวอย่าง
วิธี AAS
วิธีของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
Colorimetry
A
0.0067
0.0190
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
B
0.0158
0.0194
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
C
0.0067
0.0197
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
D
0.0114
0.0200
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
E
0.0097
0.0196
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
F
0.0128
0.0192
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ และทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยผลการพัฒนาชุดอุปกรณ์และการทดสอบการ
ใช้อุปกรณ์ ในการตรวจสอบเหล็กในน้าโดยใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ พบว่า ชุดอุปกรณ์ในการตรวจสอบ
เหล็กในน้าโดยใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ เมื่อเทียบกับ การตรวจสอบ
เหล็กในน้าแบบทั่วไป และพบว่าค่าความเข้มข้นของสารที่วิเคราะห์ได้ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณิชกานต์ อยู่พ่วง และคณะ (2559) จากการพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบเหล็กในน้าโดยใช้หลักการของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ รูปแบบอุปกรณ์แบบวงกลมสามารถสังเกตเห็นปฏิกิริยาได้ชัดเจนและการใช้ปากกา chanpie
สามารถกักสารไม่ให้ซึมออกมานอกขอบเขตที่กาหนดไว้ได้อย่างดี
ความเข้มข้น ของสารตั้ งต้น ที่
เหมาะสมคือ 25 ppm ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สามารถประหยัดสารตั้งต้น Ferrous sulfate ได้มากกว่าบทปฏิบัติการ
เดิมที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้งและไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การตรวจวัดสีที่ได้จากปฏิกิริยามีหลายเทคนิคเช่นการสังเกตด้วยตาเปล่า ซึ่งมีข้อดีคือสะดวก แต่สีที่เกิดขึ้น
ต้องมีความชัดเจนง่ายแก่การสังเกต ทั้งนี้หากสารที่ใช้มีป ริมาณน้อยส่งผลให้สีที่เกิดขึ้นสังเกตยาก อาจใช้การตรวจวัดสี
ด้วยกล้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับซอฟต์แวร์การอ่านค่าสี
2. เนื่องจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Phenanthroline กับ Fe2+ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหากตั้ง
ทิ้งไว้นาน สีที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทาการตรวจวัดสีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้อาจพัฒนางานวิจัยด้าน
โฟลอินเจคชันอะนาลิซิสควบคู่กับเทคนิคคัลเลอริเมทรีเพื่อการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กนกวรรณ ฟีสันเทียะ และยุภาพร สมีน้อย. (2557). อุปกรณ์แบบกระดาษสาหรับวิเคราะห์
แอลกอฮอล์โดย อาศัยการตรวจวัดทางเอนไซม์.วารสารวิทยาศาสตร์บูรภา.
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2526). เทคโนโลยีการศึกษา: หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
ณปภัช พิมพ์ดี. (2560). เคมีสีเขียว(Green Chemistry). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2560, จาก
เว็บไซต์ : http://www.etm.sc.mahidol.ac.th/a7.shtml
ดร. นพพร ทัศนา. (2552). 12 หลักการของ “เคมีสีเขียว”. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2560, จาก
เว็บไซต์ : http://www.etm.sc.mahidol.ac.th/a7.shtml
ตวงพร แป้นพุ่ม และจุไรรัตน์ มหาเทียน. (2554). คู่มือทดสอบตัวอย่างน้าห้องปฏิบัติการสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่6 (นนทบุรี). สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม, 2560.จาก
เว็บไซต์ :http://reo06.mnre.go.th/newweb/images/file/report2557/manual- water.pdf
ถวัลย์ มาศจรัส และ รัตนา ชิดชอบ. (2548). นวัตกรรมการศึกษาชุดบทเรียนแบบโปรแกรม:
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: ธารอักษร.
ธาวิต สุวรรณไตร. (2558).อุปกรณ์แบบกระดาษอย่างง่ายสาหรับการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างชา
โดยอาศั ย การวั ด ระยะทาง. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าเคมี ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.(ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). การวัดการ
ดู ด กลื น .
สื บ ค้ น เมื่ อ 17, ม ก ร า ค ม , 2560.จ า ก เว็ บ ไซ ต์ : http://www.il.mahidol.ac.th/emedia/colorlight/index.html

704

การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่
Developing Measurement Techniques of Zinc in Mineral Water
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บทคัดย่อ
การพั ฒ นาเทคนิ ค การตรวจสอบสั งกะสี ในตั ว อย่ างน้ าแร่ โดยใช้ อุ ป กรณ์ ข องไหลจุ ล ภาคแบบกระดาษ
เปรียบเทียบกับเทคนิคคัลเลอริเมทรีและอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีโดย
ใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ เป็นการตรวจสอบน้าแร่บรรจุขวดทั้งหมด 6 ตัวอย่างจากแหล่งที่มา 3 แหล่ง ซึ่ง
เทคนิคดังกล่าวอาศัยหลักการการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีชมพูระหว่างสังกะสีกับสารละลายไดทิโซน เป็นเทคนิคที่
สะดวกในการปฏิบัติการทดลอง ใช้สารเคมีปริมาณน้อย ลดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า
เทคนิคการตรวจสอบสังกะสี ในตัวอย่างน้าแร่โดยใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ สามารถตรวจสอบสังกะสีได้
เหมือนกับเทคนิคคัลเลอริเมทรีและอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี และทั้ง 3 เทคนิคให้ผลการตรวจสอบที่
สอดคล้องกัน คือ ไม่พบสังกะสี
คาสาคัญ : สังกะสี / น้าแร่ / คัลเลอริเมทรี / อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี / ของไหลจุลภาคแบบ
กระดาษ
Abstract
Developing measurement techniques of zinc in mineral water using a paper based
microfluidic by comparison with colorimetry and atomic absorption spectrophotometry applications.
This detection technique using a fluid zinc comma paper. The monitoring of mineral waters, all six
samples from three sources of such techniques, which relies on the complexation between zinc pink
solution to the Steiner zone. The technique is easy to perform experiments. Use small amounts of
chemicals, reduce costs and become more environmentally friendly. The research found that
Monitoring techniques zinc in surface water samples using micro fluid paper. Zinc can check not like
colorimetry and atomic absorption spectrophotometry applications and Three technical examination
results are consistent no zinc.
Keywords : Zinc / Mineral Water / Colorimetry / Atomic Absorption Spectrophotometry /
Paper-based Microfluidic Device
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จัดเป็นวิธีการสอนประเภทหนึ่งที่ให้ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน โดยผ่าน
กระบวนการพิสูจน์ตรวจสอบและเห็นผลการทดลองด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้มีความเข้าใจสามารถ
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จดจาการเรียนรู้ได้นานและเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อีกทั้งยังได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยการใฝ่รู้ด้วย (Khammani,T., 2011, 28)
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการหรือการสอนแบบทดลอง จัดเป็นการเรียนการสอนโดยมี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้ฝึกทักษะการทดลอง ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนและได้เรียนผ่านประสาทสัมผัสหลายด้านโดยตรงทาให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสังกะสีเป็นปฏิบัติการที่สามารถเชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจาวันได้อย่างดี เนื่องจากสังกะสีเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่จาเป็นต่อร่างกายและต้องได้รับเป็นประจา เป็นแร่ธาตุที่มี
บทบาทส าคั ญ หลายประการต่ อ ร่างกาย เช่น ช่ วยกระตุ้ น การสร้ างและการซ่อ มแซมหนั งก าพร้า ช่ วยกระตุ้น การ
สังเคราะห์คอลลาเจน และช่วยในกระบวนการสร้างเอนไซม์ ระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างสารพันธุกรรม และการซ่อมแซม
บาดแผล เป็นต้น (อัญชลี, 2559) การหาปริมาณสังกะสีโดยทั่วไป นิยมใช้เทคนิคอะตอมมิก-แอบซอร์บชันสเปกโทรโฟโต
เมทรี (Atomic absorption spectrophotometry, AAS) (Lyra, Carneiro, Brandão, Pessoa, & de Castro, 2010)
และเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี (spectrophotometry) (Maria Carmen Catapano and group, 2018) ซึ่งที่กล่าวมา
จัดเป็นเทคนิคที่ต้องใช้เครื่องมือขั้นสูง ราคาแพง และผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชานาญ
อุป กรณ์ ของไหลจุ ลภาคแบบกระดาษ (paper-based microfluidic device) เป็ น เทคนิ ค ที่ เตรีย มง่าย ใช้
สารเคมี ป ริมาณน้ อ ย และราคาถู ก โดยอาศัย การใช้ ของเหลวปริม าณน้ อยให้ ไ หลบนกระดาษซึ่ งเป็ น วัสดุ ที่ ชอบน้ า
(hydrophilic) ภายในขอบเขตที่เกิดจากส่วนที่ไม่ชอบน้า (hydrophobic) โดยมีวิธีการสร้างเส้นทางการไหลบนกระดาษ
หลายวิธี เช่น การพิมพ์ด้วยแสง (photolithography) การพิมพ์ด้วยเครื่องพล็อตเตอร์ (plotter) การสลักด้วยหมึก (inkjet etching) การพิมพ์ด้วยหมึก (ink-jet printing) การใช้พลาสมา (plasma treatment) และการพิมพ์ด้วยขี้ผึ้ง (wax
printing) เป็นต้น (Cate, Adkins, Mettakoonpitak, & Henry, 2015) ในปัจจุบันอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
ได้ถูกนามาใช้ในการทดลองมากขึ้นเช่น การตรวจสอบนิกเกิล อะลูมิเนียมและเหล็ก ในน้าดื่มโดยการสกรีนด้วยเทียนและ
ออกแบบให้ ส ามารถวิเคราะห์ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ วและมี ค วามจ าเพาะ และเปรีย บเที ย บความถู ก ต้ อ งกั บ วิธี ม าตรฐาน
Inductively coupled plasma optical emission spectrometry, ICP-OES (Ninwong, B., et al. 2016) และยังได้
มีการออกแบบอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษกับนักเรียน ได้แก่ การทดลองการตรวจสอบกรดอะมิโนในสารสกัด
ชาเขียว โดยใช้ปากกาไข (wax pen) สร้างขอบเขตการไหลของสารละลายบนกระดาษกรองและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของนักเรียน (Cai, Wu, Xu, & Chen, 2013) นอกจากนี้ยังได้มีการใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในการตรวจสอบปริมาณไนไตรท์ไอออนโดยใช้ปากกาชนิดกันน้าในการสร้างขอบเขตการไหล
ของสารละลายเป็นรูปวงกลม (Wang, Lin, & Wang, 2015)
ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงข้อดีของการใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์หาง่าย ราคาถูก
ใช้สารปริมาณน้อย มีความปลอดภัยกับผู้ทดลอง และให้ผลการทดลองที่เชื่อถือได้มาพัฒนาเพื่อใช้ในการทดสอบปริมาณ
ของสังกะสีในน้าแร่ โดยอาศัยหลักการการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีชมพูระหว่างสังกะสีและไดทิโซน และตรวจสอบ
ความถู กต้อ งของผลการทดลองกับ เทคนิ คมาตรฐานได้แ ก่ เทคนิ คคั ลเลอริเมทรี และเทคนิ คอะตอมมิ กแอบซอร์บ
ชันสเปกโทรโฟโตเมทรี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในน้าแร่โดยใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
2. เพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่โดยใช้เทคนิคคัลเลอริเมทรี อะตอมมิก แอบซอร์บชันสเปกโทรโฟโตเมทรี และอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ได้พัฒนาอุปกรณ์ของไหลจุ ลภาคแบบกระดาษในการตรวจสอบสังกะสีในน้าแร่ และเปรียบเทียบ
ความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้กับเทคนิคคัลเลอริเมทรี และอะตอมมิกแอบซอร์ พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
การตรวจสอบสังกะสีในน้าแร่
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษที่สร้างขึ้นโดยการวาดวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
เซนติเมตร โดยใช้แผ่นเทมเพลตเรขาคณิตพลาสติก (ผลิตโดย Rotring, Germany) ด้วยสีเทียน (ตราม้า, ประเทศไทย)
บนกระดาษกรอง (Whatman No. 1, Germany) ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้
สีเทียนละลายเข้าไปในชั้นของกระดาษ
สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ Dithizone, Sodium acetate, Acetic acid, Sodium Lauryl Sulfate, Zinc Nitrate,
Methanol alcohol และน้ากลั่น
เครื่องมือที่ ใช้สาหรับการตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้จากอุป กรณ์ ของไหลจุล ภาคแบบ
กระดาษที่ พั ฒ นาขึ้ น ได้ แ ก่ เครื่ อ งยู วี -วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรโฟโตเมเตอร์ (UV-Vis Spectrophotometer, ผลิ ต โดย
PerkinElmer, USA) และเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (ผลิตโดย Jenway, UK)
วิธีการทดลอง
การตรวจสอบสังกะสีในน้าแร่ เก็บตัวอย่างน้าแร่จากร้านสะดวกซื้อ 3 แห่ง ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อสาขาตลาด
บ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก, ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ามัน สาขากาแพงเพชร-พิจิตร จังหวัดกาแพงเพชร และร้าน
สะดวกซื้อภายในปั๊มน้ามัน สาขาพิษณุโลกพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้ว ยตัวอย่างน้าแร่บรรจุขวดจานวน 6
ตัวอย่าง โดยกาหนดให้เป็นน้าแร่ A, B, C, D, E และ F ทาการตรวจสอบปริมาณสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่โดยใช้อุปกรณ์
ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ เปรียบเทียบกับเทคนิคคัลเลอริเมทรีและเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโต เมทรี ดังนี้
1. อุปกรณ์ ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ ตรวจสอบปริมาณสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่ทั้ง 6 ชนิดโดยหยดน้า
ตัวอย่าง 2 หยด Dithizone จานวน 2 หยด ลงในวงกลมที่วาดไว้บนกระดาษกรอง เปรียบเทียบสีชมพูที่เกิดขึ้นกับสีชมพู
ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายมาตรฐานสังกะสีความเข้มข้นต่างๆ กับ Dithizone บนกระดาษกรอง
2. เทคนิคคัลเลอริเมทรี โดยใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมเตอร์ สร้างกราฟมาตรฐานที่ได้จากสารละลาย
มาตรฐานสังกะสี ความเข้มข้น 0.19-25 mg/L โดยปิเปต Zinc Nitrate 1.25 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตรแล้ว
ปรับปริมาตรให้เป็น 50 มิลลิลิตรให้เป็นขวดที่ 1 จากนั้นเจือจางโดยการดูดสารละลายในขวดที่ 1 25 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
ขวดปรับปริมาตรขวดที่ 2 แล้วปรับปริมาตรให้เรียบร้อยทาเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบ 8 ขวด จะได้ความเข้มข้นดังต่อไปนี้
25 ppm, 12.5 ppm, 6.25 ppm, 3.12 ppm, 1.56 ppm, 0.78 ppm, 0.39 ppm และ 0.19 ppm ตามลาดับ เสร็จ
แล้วปิเปต Standard แต่ละความเข้นข้น อย่างละ 2 มิลลิลิตร แยกใส่ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จาก
นั้นปิเปต Dithizone และ Sodium Lauryl Sulfate อย่างละ 1 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลาย Buffer 2 มิลลิลิตร และ
ปิเปต Methanol 3 มิลลิลิตร ใส่สารทั้งหมดลงไปในขวดปรับ ปริมาตรแล้วปรับปริมาตรให้ ถึง 10 มิลลิลิตร วัดการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี (UV-Vis Spectrophotometer, ผลิตโดย PerkinElmer USA) ที่
ความยาวคลื่น 506 nm หาปริมาณสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่ 6 ชนิดโดยปิเปตน้าแร่ตัวอย่างใส่ลงไปในขวดปรับปริมาตร
ขนาด 10 มิลลิลิตร เสร็จแล้วปิเปต Dithizone และ Sodium Lauryl Sulfate อย่างละ 1 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลาย
Buffer 2 มิลลิลิตร และปิเปต Methanol 3 มิลลิลิตร ใส่สารทั้งหมดลงไปในขวดปรับปริมาตรแล้วปรับปริมาตรให้ถึง 10
มิลลิลิตร วัดค่าดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 506 nm และคานวณความเข้มข้นของสังกะสีในน้ าแร่เทียบกับ กราฟ
มาตรฐาน
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3. เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี สร้างกราฟมาตรฐานสังกะสีโดยเตรียมสารละลาย
สังกะสีมาตรฐานเข้มข้น 0.19-25 mg/L โดยปิเปต Zinc Nitrate 1.25 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดปรับปริมาตรแล้วปรับ
ปริมาตรให้ เป็ น 50 มิ ล ลิลิ ต รแล้ วระบุ เป็ น ขวดที่ 1 จากนั้น เจื อจางโดยการดู ดสารละลายในขวดที่ 1 ปริ มาตร 25
มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดที่ 2 แล้วปรับปริมาตรเท่ากับ 50 มิลลิลิตร ทาเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ จนครบ 8 ขวด จะได้ความเข้มข้น
ดั งต่ อ ไปนี้ 25 ppm, 12.5 ppm, 6.25 ppm, 3.12 ppm, 1.56 ppm, 0.78 ppm, 0.39 ppm และ 0.19 ppm
ตามลาดับ จากนั้นนา Standard และน้าแร่ตัวอย่างไปเข้าเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
นาค่าที่ได้ไปสร้างเป็นกราฟและคานวณสมการเส้นตรงเพื่อหาค่าความเข้มข้น
ผลการวิจัย
การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในน้าแร่
ได้ทาการพัฒนาเทคนิคของไหลจุลภาคแบบกระดาษเพื่อตรวจสอบปริมาณสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่ 6 ตัวอย่าง
โดยใช้สีเทียนวาดรูปวงกลมขนาด 2 เซนติเมตร ให้ความร้อนจนสีเทียนซึมเข้าไปในรูพรุนของกระดาษ (ภาพที่ 1) โดยสี
เทียนเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้าและทาหน้าที่กาหนดขอบเขตสารละลายบนกระดาษกรอง ซึ่งทาหน้าที่เป็นส่วนที่ชอบน้า
จากนั้นหยด Dithizone จะทาให้เกิดการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีชมพูภายในวงกลมของสีเทียน ดัง
ภาพที่ 2 และเมื่อเทียบความเข้มของสีชมพูที่ได้จากการทดสอบกับน้าตัวอย่าง A-F ด้วยตาเปล่ากับสารละลายมาตรฐาน
สังกะสี (ภาพที่ 3) พบว่าอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษสามารถตรวจวิเคราะห์สังกะสี ในสารละลายมาตรฐาน
สังกะสีได้ตั้งแต่ 0.78-25 ppm โดยให้สีชมพูชัดเจน และในน้าตัวอย่าง ผลการทดสอบไม่ให้สีชมพู และเมื่อนาไปเทียบ
กับผลของสารละลายมาตรฐานสังกะสี พบว่ามีสีคล้ายกับสีของน้ากลั่น

ภาพที่ 1 การให้ความร้อนกับสีเทียน

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนสีของสารละลายจากเขียวเป็นชมพู
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ภาพที่ 3 การตรวจสอบสังกะสีด้วยเทคนิคของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้จากอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษจึงได้ทา
การตรวจวิเคราะห์สังกะสีเปรียบเทียบกับเทคนิคคัลเลอริเมทรี คานวณความเข้มข้นของสังกะสีในตัวอย่างจากค่าการ
ดูดกลืนแสงเทียบกับ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานสังกะสี จากกราฟมาตรฐานของสารละลายสังกะสี
เข้ม ข้น 0.19-25 mg/L และเที ยบกับเทคนิ คอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตเมทรี จากกราฟมาตรฐานเป็ น
เส้นตรงในช่วง 0.19-25 mg/L ปริมาณสังกะสีในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร หรือ พีพีเอ็ม ในตัวอย่างน้าแร่ 6 ชนิด แสดงดัง
ตารางที่ 1 พบว่าผลการทดลองที่ได้จากเทคนิคการวิเคราะห์ที่ต่างกัน 3 เทคนิคมีความสัมพันธ์กัน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่เมื่อใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ต่างกัน
น้าแร่ตัวอย่าง
A
B
C
D
E
F

วิธี
Colorimetry
-4.64
-0.50
-4.20
-1.08
-2.15
-3.95

วิธี AAS

วิธีของไหลจุลภาคแบบกระดาษ

-0.03
-0.03
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04

ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมีสคี ล้ายกับสีของน้ากลั่น
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การตรวจสอบปริ ม าณสั ง กะสี ในน้ าแร่ ตั ว อย่ า งโดยเทคนิ ค Colorimetry, AAS และผลการสั งเกตการ
เปลี่ยนแปลงสีของน้าแร่ตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ เป็นการนาตัวอย่างน้าแร่ทั้ง 6 ตัวอย่าง A,
B, C, D, E และ F มาตรวจสอบสังกะสีด้วยเทคนิค คัลเลอริเมทรี, เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตมิทรี
และอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ พบว่าการตรวจสอบด้วยเทคนิคคัลเลอริเมทรีและเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโตรโฟโตมิทรีไม่พบปริมาณสังกะสี เทคนิคอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสี ดังนั้น
สรุปได้ว่าการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่ด้วยเทคนิคทั้ง 3 เทคนิคมีความสัมพันธ์กัน
จากการพัฒนาและประยุกต์ ใช้เทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่ โดยใช้หลักการของไหลจุลภาค
แบบกระดาษ เปรียบเที ย บกับ วิธีคั ลเลอริเมทรีและเทคนิ คอะตอมมิ กแอบซอร์พ ชั น สเปกโตรโฟโตมิ ท รี พบว่า การ
ตรวจสอบสังกะสี โดยเทคนิคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันทุกเทคนิค แสดงว่าเทคนิคของไหลจุลภาคแบบกระดาษสามารถ
ใช้ตรวจสอบสังกะสีได้โดยรูปแบบอุปกรณ์แบบวงกลมสามารถสังเกตเห็นปฏิกิริยาได้ชัดเจนและการใช้สีเทียน สามารถ
กักสารไม่ให้ซึมออกมานอกขอบเขตที่กาหนดไว้ได้อย่างดี สามารถประหยัดสารที่ใช้ทดสอบได้มากกว่าบทปฏิบัติการเดิม
ที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง และไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนสาร เพ็งพุ่ม และอนงค์
ศรีโสภา ในการพัฒนาอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษโดยใช้หลักการเทียบสีเพื่อใช้ในปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์ของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษสามารถทาได้ง่าย โดยการสร้างขอบเขตที่ไม่ละลายน้าด้วยปากกาชนิดไข หรือปากกาชนิ ดไม่
ละลายน้าบนกระดาษกรอง อุปกรณ์ดังกล่าวได้นาไปประยุกต์ใช้สาหรับการศึกษาเรื่องสมดุลเคมีและการวัดความเป็น
กรด-เบส โดยอุ ป กรณ์ ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้น มี ราคาถู ก ท าได้ ง่า ย และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
ของนัฐวรรณ ทิพย์เนตร์ และคณะ ในการพัฒนาอุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษโดยใช้หลักการเทียบสีเพื่อใช้ใน
ปฏิบัติการเคมีสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อุปกรณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษสามารถทาได้ง่ายโดยการสร้าง
ขอบเขตที่ไม่ละลายน้าด้วยปากกาชนิดไข หรือ ปากกาชนิดไม่ละลายน้าบนกระดาษกรอง อุปกรณ์ดังกล่าวถูกประยุกต์ใช้
สาหรับการศึกษาเรื่องสมดุลเคมีของเหล็ก (III) ไทโอไซยาเนต ทาการศึกษาปัจจัยของไอออนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของปฏิกิริยาได้แก่ Fe3+, SCN- และ OH- และเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีราคาถูก ทาง่าย ใช้
ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การตรวจวัดสีที่ได้จากปฏิกิริยามีหลายเทคนิคเช่นการสังเกตด้วยตาเปล่า ซึ่งมีข้อดีคือสะดวก แต่สีที่เกิดขึ้น
ต้องมีความชัดเจนง่ายแก่การสังเกต ทั้งนี้หากสารที่ใช้มีปริมาณน้อยส่งผลให้สีที่เกิดขึ้นสังเกตยาก อาจใช้การตรวจวัดสี
ด้วยกล้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับซอฟต์แวร์การอ่านค่าสี
2. เนื่องจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Dithizone กับ Zn2+ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหากตั้งทิ้งไว้
นาน สีที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทาการตรวจวัดสีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้อาจพัฒนางานวิจัยด้านโฟลอิน
เจคชันอะนาลิซิสควบคู่กับเทคนิคคัลเลอริเมทรีเพื่อการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
Factors Affecting on Learning of Accounting Students
at Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
ศศิธร รุ่งเรือง1 ไพลิน พันธมิตร2 และทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์3
Sasitorn Rungrueng1, Pailin Punthamit2 and Tippawan Siboonnun3
1, 2 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
3 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

บทคัดย่อ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด การวิเคราะห์ ข้อมูลจะวิเคราะห์ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Independence Sample T-test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพศหญิงและมีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
2.51-3.00 มากที่สุด โดยภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พบว่า ด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ยมากที่สุด คื อ ด้ า นปั ญ หาการเรียน ( 𝑥̅ = 2.48) รองลงมาคื อ ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพทางการเรียน
(𝑥̅ = 2.42) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (𝑥̅ = 2.40) ส่วนการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการศึกษากับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พบว่า นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2
มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับ
นักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ สูงกว่านักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นปีที่ 1 ส่วนการเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พบว่า เกรดเฉลี่ยระหว่าง
1.51 - 2.00 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ ด้านบุคลิกภาพสูงกว่าเกรดเฉลี่ยอื่นๆ จะเห็นได้ว่าปัจจัยในแต่ละด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบการศึกษาสาขาวิชาบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อภาพลักษณ์ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
คาสาคัญ: ปัจจัย / ผลกระทบ/ การเรียนบัญชี
Abstract
Factors affecting further study choices in accounting program at Kamphaeng Phet Rajabhat
University Maesot which aimed to investigate and compare the factors affecting students’ further
study choices in Accounting Program at Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot. The sample
group was accounting program students at Kamphaeng Phet Rajabhat University Maeso. Research
instrument was a questionnaire. Data analysis were employed; Percentage, Mean (𝑥̅ ) and Standard
Deviation (S.D.) and One way ANOVA.
The findings were shown that most of the sample group was female students in the 3rd
year, and their grade point average were at 2.51-3.00. In overall, maximum factors affecting on
accounting students’ learning shown that the highest average was a problem in learning
( 𝑥̅ = 2.48) , followed by physical environment for learning ( 𝑥̅ = 2.42) and a relationship between
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students and teachers (𝑥̅ =2.40). In addition, a relative comparison between education levels and
factors affecting on accounting students’ learning shown that the 2nd year students had been faced
with factors that affected on learning problems, learning habits, the relationship among their
friends, and personality, which were higher than 3rd year and 1st year students. While, a relative
comparison between their grade point average and factors affecting on accounting students’
learning shown that grade point average of 1.51-2.00 had the factors that affected on physical
environment for learning, a relationship between students and teachers, and personality, which
were higher than other grade point average. It could be indicated that each factor was at less level
of the opinion, which was reflected the quality and efficiency of education system as well as it was
a good image of accounting program at Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
Keywords: Factors / Affecting / Learning Accounting
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของคนใน
ประเทศเพราะการศึกษาเป็นรากฐานของชาติ คนที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างความเจริญที่ยั่งยืนในอนาคตได้ คุณภาพ
ของการศึกษาจึงเป็นเรื่องสาคัญที่นาพาชาติให้เจริญก้าวหน้า ดังคาปาฐกถาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (2542, หน้า 86) ตรัสไว้ว่าการศึกษา คือ การพัฒนาคน พัฒนาชาติ ให้คนมีความรู้ความสามารถ
สร้างตนให้มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักบัญชีเป็นส่วน
หนึ่งของอาชีพที่ประเทศมีความต้องการอย่างสูง (โรเบิร์ต วอลเทอร์ส, 2560) นักบัญชีจึงต้องมีความรู้ทางมาตรฐาน
การบัญชีเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพให้ไปสู่สังคมและประเทศชาติโดยปราศจากคอรัปชั่น
การบัญชี เป็นกระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทาง
การค้า การจาแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดาเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปล
ความหมายข้อมูลของนักบัญชี (สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557) ซึ่งการศึกษาใน
สาขาวิชาการบัญชีนั้นเป็นที่ต้องการของนักเรียนในปัจจุบันเพราะเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากทุกหน่วยงานจะ
มีการจัดทาบัญชี พร้อมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกด้วย ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศ
ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน เพราะว่าการทาธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจ การจัดการ การประกอบกิจการ
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใช้บุคลากรทางด้านบัญชีทั้งสิ้น โดยผลจากการสารวจของ NACE บริษัทและนายจ้าง
ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 59.7% ของทั้งหมด (Edward, 2017) นักบัญชีที่ดีอาจนาไปสู่คุณภาพของ
อาชีพในอนาคตและส่งผลต่อประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งในการศึกษานักศึกษามักจะมี
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่ส อด ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบการการเรียน และเปรียบเทียบปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และเพื่อเสริมสร้างนักบัญชีที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของอาชีพทางเศรษฐกิจในตลาดโลกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฎ
กาแพงเพชร แม่สอด
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร แม่สอด
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด จานวน 75 คน
แบ่งได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1
22
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2
25
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3
28
รวม
75
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาครั้งนี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาการบัญชี ใ นมหาวิ ท ยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร แม่สอด ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรของ Taro Yamane การใช้สูตรวิธีการหากลุ่ม
ตัวอย่างโดยคานวณจากสูตร (Yamane, 1973) ดังนี้
n=

𝑁
(1+𝑁(𝑒)2 )

เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากร
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่าง
การค านวณหาค่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยก าหนดให้ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 5 ของ
ประชากร ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 75 คน ดังนี้
𝑁
สูตร
n=
2
แทนค่า

n=

(1+𝑁(𝑒) )
75

(1+75(0.05)2 )

= 63.15
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างสาหรับวิจัยครั้งนี้มีจานวน 64 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับชั้นปีที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาการเรียน และนามาสรุปประเด็น แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการเรียน
ด้านการเอาใจใส่การเรียนของผู้ปกครอง ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

714

กับอาจารย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ด้านบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเชิงสารวจแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าที่มี 5 ระดับ (Rating Scale) มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00
มีความคิดเห็นมากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20
มีความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40
มีความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60
มีความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 1.80
มีความคิดเห็นน้อยที่สดุ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะดังนี้มีลักษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด (Open-ended questions)
แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา อธิบายเป็นความเรียง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยจะหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยจะนาแบบสอบถามที่สร้างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในข้อคาถามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากนั้นได้
นาแบบสอบถามมารับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ (IOC = 0.75)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ
ให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม (Independence Sample T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.4 เพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 1.6 ส่วนด้านระดับการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 35.9 ชั้นปี
ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 32.8 ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 31.3 และด้านเกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นเกรดที่อยู่ระหว่าง 2.513.00 คิดเป็นร้อยละ 39.1 เกรดที่อยู่ระหว่าง 2.01-2.50 คิดเป็นร้อยละ 31.3 เกรดที่อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 คิดเป็น
ร้อยละ 23.4 เกรดที่อยู่ระหว่าง 3.51-4.00 คิดเป็นร้อยละ 4.7 และเกรดเฉลี่ยที่อยู่ระหว่าง 1.51-2.00 คิดเป็นร้อย
ละ 1.6
1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเรี ย นบั ญ ชี ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านปัญหาการเรียน (𝑥̅ = 2.48) รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน (𝑥̅ = 2.42)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (𝑥̅ = 2.40) ด้านนิสัยการเรียน (𝑥̅ = 2.31) ด้านการเอาใจใส่ทางการ
เรียนของผู้ปกครอง (𝑥̅ = 1.99) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนและด้านบุคลิกภาพ (𝑥̅ = 1.83)
ตามลาดับ
ด้านปัญหาการเรียน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มักง่วงนอนในขณะที่เรียน (𝑥̅ = 2.81)
รองลงมาคือ มีเวลาอ่านหนังสือน้อย (𝑥̅ = 2.63) และไม่มีแรงจูงใจในการเรียน (𝑥̅ = 2.48)
ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ประเด็นที่ได้
ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกไม่สะอาด (𝑥̅ = 2.50) รองลงมาคือ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ
เรียนไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา (𝑥̅ = 2.45) และภายในห้องเรียนมีเสียงดังรบกวนในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.41)
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ด้ า นความสั ม พั น ธ์ระหว่า งนัก ศึก ษากั บอาจารย์ เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ยดในแต่ ละด้านพบว่า
ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไม่กล้าที่จะ
ปรึกษาเรื่องการเรียนกับอาจารย์ (𝑥̅ = 2.55) รองลงมาคือ ไม่กล้าซักถามอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจ (𝑥̅ = 2.45) และ
ไม่สามารถวางใจอาจารย์ในการพูดคุยเรื่องส่วนตัว อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.44)
ด้านนิสัยทางการเรียน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ชอบพูดคุยกับเพื่อนในเวลาเรียน (𝑥̅ = 2.73)
รองลงมาคือ ใช้เวลาส่วนใหญ่ทากิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน (𝑥̅ = 2.48) และไม่ตั้งใจทาการบ้านและงานที่
อาจารย์มอบหมาย อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.48)
ด้านการเอาใจใส่การเรียนของผู้ปกครอง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประเด็นที่ได้
ค่าเฉลี่ยสูงสูด คือ ครอบครัวของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีปัญหาด้าน
สภาวะทางการเงิน (𝑥̅ = 2.16) รองลงมาคือ ผู้ปกครองมักตาหนิเมื่อมีผลการเรียนไม่ดี (𝑥̅ = 2.14) และผู้ปกครอง
ไม่เคยซักถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.09)
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประเด็น
ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสูด คือ เพื่อนไม่สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนได้ (𝑥̅ = 1.98) รองลงมาคือ ไม่สามารถ
ทางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนได้ (𝑥̅ = 1.86) และไม่ชอบช่วยเหลือเพื่อนในห้อง อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 1.84)
ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดในแต่ ล ะด้ า นพบว่ า ประเด็ น ที่ ไ ด้ ค่ า เฉลี่ ย สู งสู ด คื อ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไม่สามารถสร้างแรงผลักดัน (𝑥̅ = 2.06)
หรือความกระตือรือร้นในการเรียน รองลงมาคือ ขาดความมั่นใจในตัวเอง (𝑥̅ = 1.97) และมีกริยาท่าทางไม่เป็นที่
ชอบของผู้อื่น อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 1.92)
2. เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด
1) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการศึกษากับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชี
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีผลทาให้
ปัจจัยด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับนัก ศึกษา ด้านบุคลิกภาพ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายรายคู่พบว่านักศึกษาระดับชั้นปีที่
2 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
เพื่อนกับนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ สูงกว่านักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1
2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด พบว่า เกรดเฉลี่ยต่างกันมีผลทาให้ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชี ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ ด้านบุคลิกภาพทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่พบว่า เกรดเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.00 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบั ญชี ด้านลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ด้านบุคลิกภาพสูงกว่าเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.01 - 2.50
2.51 - 3.00 3.51 - 4.00 และ 3.01 - 3.50
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาใน
แต่ ล ะด้ า น โดยด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ด้ า นปั ญ หาการเรี ย น ทั้ งนี้ อ าจเกิ ด จากนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด ทางานหารายได้ระหว่างเรียนจึงทาให้มีเวลาอ่านหนังสือน้อยและมักง่วง
นอนในขณะที่เรียน ดังนั้นทาให้สภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้
รองลงมา คือ ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน นิสัยทางการเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การ
เอาใจใส่การเรียนของผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน บุคลิกภาพตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุวภัทร แกล้วกล้า (2554) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัด
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เมธีงกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับปัญหาการเรียน
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ปัจจัย ได้แก่ ปัญหาทางการเรียน ทั้งนี้เกิดจากนักเรียนชอบพูดคุยกับเพื่อนในเวลาเรียน และใช้เวลาส่วนใหญ่ทา
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน จึงทาให้เกิดความไม่เข้าใจในบทเรียน และไม่สามารถทบทวนบทเรียนในช่วงเวลา
ใกล้วันสอบ
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการศึกษากับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ปัจจัยด้านปัญหาการเรียน ด้านนิสัยทางการ
เรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีผลทาให้ปัจจัย
แตกต่างกัน โดยผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบสูงกว่านักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชสุดา กัลยาณวุฒิ (2558) เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยประเด็นที่
ประเด็นที่ส่งผลมากคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้าน
ผู้เรียนตามลาดับ ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่จาเป็นภายในสถานศึกษาไม่อานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และ
ทางสถานศึกษาไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์พบว่าผู้เรียนในระดับ ปวช.3 ส่งผลกระทบต่อการเรียนในด้านสภาพแวดล้อม ด้านครอบครัว ด้านครู สูง
กว่าผู้เรียนในระดับ ปวส.2 และไม่สอดคล้องกับวิจัยสุวภัทร แกล้วกล้า (2554) ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดเมธั งกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
การเรี ยนในด้ านปัญ หาการเรีย นนั้ น พบว่ าผู้เรี ยนในระดับ ปวช.3 ส่ งผลกระทบด้านปัญ หาทางการเรี ยน ด้ าน
ครอบครัว ด้านลักษณะกายภาพทางการเรียน และสนับสนุนด้านการเงินสูงกว่าผู้เรียนที่อยู่ในระดับ ปวส.2
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. นักศึกษาควรที่จะสร้างความมีวินัยในตนเอง หาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
2. อาจารย์ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ดูมีความน่าสนใจนอกเหนือจากบทเรียน เช่น
การเล่นเกม การทากิจกรรมเป็นกลุ่ม สอดแทรกความบันเทิงลงในความรู้ที่มอบให้แก่นักศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีความสนใจในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด ควรสร้างลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีอากาศ
ที่ถ่ายเท สะดวก สะอาดและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร แม่สอด และมีการติดตามเพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดน้อยลง
2. ควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงในด้านที่ยังเป็นจุดด้อยให้ได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน
ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
Product Development of Bags Set from Applicd Polypropylene
Trai Trueng District, Kamphaengphet Province
พบพร เอี่ยมใส1 อาไพ แสงจันทร์ไทย2 พิจิตรา ตะเพียนทอง3 และ ธัญลักษณ์ ศุภพลธร4
Pobphorm Iamsai1, Umpai Saengchanthai2, PijitraTaphianthong3 and
Tunyaluk Supaphonthorn4
1, 2

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4
อาจารย์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์
จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิ
โพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัด
กาแพงเพชรจานวน 100 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพศ และช่วงอายุ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปทาการแยกแยะ
วิเคราะห์ สรุปผลเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้วจึงนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปทาการออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความต้องการรูปแบบกระเป๋าการใช้สีลวดลายความเหมาะสม
ในการมาประยุกต์ใช้กับตัวกระเป๋าและเส้นโพลิโพรพิลีน ขั้นตอนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ประมวลผล ค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า ด้านความต้องการรูปแบบกระเป๋า กระเป๋าแบบ kell
bag มีความเหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือกระเป๋าแบบ baguette คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา
คือกระเป๋าแบบ clutch bag คิดเป็นร้อยละ 24 ด้านวัสดุในการผสมผสานเพื่อการพัฒนา พบว่า ควรใช้วัสดุหนัง
เทียมร่วมกับเส้นโพลิโพรพิลีน คิดเป็นร้อยละ 67 ด้านลวดลายของเส้น โพลิโพรพิลีนในการออกแบบกระเป๋า พบว่า
ลายดอกไม้ มีความเหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ความสวยงามและการผลิต คิดเป็นร้อยละ 32 ด้านโทนสีที่เหมาะสมใน
การพัฒนา พบว่า โทนสีสุภาพมีความเหมาะสมที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78 จึงเห็นควรการพัฒนารูปแบบกระเป๋าตาม
ความต้องการของผู้บริโภค
คาสาคัญ: การพัฒนา / ออกแบบกระเป๋า / เส้นโพลิโพรพิลีน
Abstract
This research looks at the development of bag manufacturing by polypropylene thread in
Trai Trueng Sub-district, Kamphaeng Phet Province, Thailand. The purpose of this research is to
develop the bag series made of polypropylene in Trai Trueng Sub-district. Our findings indicate that
1 0 0 research participants in Kamphaeng Phet Province have been in the process of purposive
sampling by their genders and ages so that we can gather the information to identify, analyze and
summarize to acknowledge the customers’ needs toward using the information to design relevant
products. The research instrument includes requirements questionnaires about designs, colors,
patterns of bags and the suitability of using polypropylene thread. In the procedures and analysis,
we has estimated customers’ requirements into percentage by statistical analysis program, finding
requirements of 32% of kell bag with most suitability, 25% of baguette style, and 24% of clutch
bag. For the mixture of materials, leatherettes are estimated at 67%. For the fabric pattern, floral
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pattern are suitable for both daintiness and manufacturing, estimated at 32%. For the color tone,
modest colors are most suitable and estimated at 78%. Consequently, we should develop the bag
formats by customers’ requirements. Important
Keywords: Development / Bag Design / Polypropylene
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ได้ ใ ห้ ค วามหมายของภู มิ ปั ญ ญาไทย หมายถึ ง องค์ ค วามรู้
ความสามารถ และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง
พัฒนาและถ่ายทอดต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพสิ่งแวดล้อมและความ
เหมาะกับยุคสมัย ภูมิปัญ ญาไทยจึงมีลักษณะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการ
และการปรับตัวในการดาเนินชีวิตของคนไทยสมัยก่อน ได้มีการใช้ไม้ไผ่ในการจักรสานของใช้ต่างๆ เพื่อนามาดาเนิน
ชีวิตประจาวัน แต่อายุการใช้งานของไม้ไผ่นั้น สั้นและไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ต่อมาได้มาการพัฒนาคิดค้น
วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีนที่ทามาจากเม็ดพลาสติกที่ผสมกับเม็ดสีต่างๆ ก่อนนาเข้าไปผ่านกระบวนการผลิตแบบรีด ซึ่ง
เม็ดพลาสติกจะถูกหลอมละลายผ่านเกลียวรีดภายในเครื่องจักรความร้อนและความดันสูง ก่อนที่จะไหลผ่านแม่แบบ
เส้นโพลิโพรพิลีนที่เตรียมไว้ เพื่อให้เส้นโพลิโพรพิลีนที่ออกมามีคุณภาพ แล้วจึงผ่านกระบวนการทาให้เม็ดพลาสติก
ให้ออกมาเป็นแผ่นบางๆ และม้วนเป็นเชือกฟางที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คุณสมบัติทั่วไปของเส้นโพลิโพรพิลีนมีความยืดหยุ่น
ได้ดี เหนียวมากที่อุณหภูมิต่า มีความทนทานต่ อสารเคมีได้ดี ในงานหัตถกรรมได้มีการนาเส้นโพลิโพรพิลีนมา
ประยุกต์เป็นวัสดุในการทาผลิตภัณฑ์ เช่น ตะกร้า กระเป๋า รองเท้า ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ ลวดลายมี
ลักษณะโดดเด่น สะดุดตา รูปทรงทันสมัย แปลกใหม่ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตงานด้านหัตถกรรมได้
เป็นอย่างดี
ในปัจจุบัน กลุ่มถักสานงานตะกร้า ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร มีการทาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิ
โพรพิลีนสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมากนักเนื่องจากรูปลักษณ์ ของตะกร้า ยังมีความ
ล้ า สมั ย อี ก ทั้ ง กระบวนการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานานในการผลิ ต จึ ง ยั ง ไม่ ต อบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ มากเท่าที่ควร ทาให้กลุ่มถักสานงานตะกร้า ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เล็กและไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ อีกทั้งเกิดความไม่คุ้มทุนต่อการผลิตเท่าที่ควร
จากความเป็นมาและความส าคัญ ของปั ญหานี้ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ ที่จะออกแบบและพั ฒนาชุ ด
กระเป๋าจากวัสดุโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชรนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ให้
ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถที่จะตอบโจทย์ในส่วนของกลุ่มตะกร้าตามแฟชั่นได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีสามารถขายได้
ทั้งตลาดกลางและตลาดบนได้ โดยที่กลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นสามารถซื้อได้และสามารถขยายกลุ่มขายได้มากขึ้น เพื่อเป็น
การพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ เกิดความคุ้มทุน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชุมชน ให้
กลุ่มชุมชนสามารถมีแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเกิดความยั่งยืนของกลุ่มชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัด
กาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกกลุ่มประชากร ของการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้น
โพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หมายถึง การที่
ผู้วิจัยใช้วิจารณญาณของตนเองว่าจะเลือกหน่วยใดที่ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
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ผู้วิจัยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการสอบถามข้อมูลความต้องการเบื้องต้น เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชรโดยใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง
ประชากร ได้แก่ บุคคลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลทั่วไปเพศหญิงในจังหวัดกาแพงเพชร 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสารวจรายการ (Check List) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ ชุดกระเป๋า
จากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร รูปแบบของลวดลาย สีสัน ที่เหมาะสม
โดยวิเคราะห์ในรูปแบบค่าร้อยละ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุด กระเป๋ า จากการประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ เ ส้ น โพลิ โ พรพิ ลี น ต าบลไตรตรึ งษ์ จั งหวั ด
กาแพงเพชร ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กรอบแนวคิดต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ (2553, หน้า 22-42) ให้ความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย วัสดุและการ
ผลิตของสิ่งที่ต้องการออกแบบ โดยคานึงถึงปัจจัย ดังนี้
1. ความงามด้านความน่าสนใจ (Impact)
2. สร้างสรรค์ (Create)
3. วัสดุ (Material)
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบและพัฒนาชุดกระเป๋าจาก
การประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือสอบถามความต้องการของผู้บริโภค
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้
เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสอบถาม จากแหล่งข้อมูล ลงพื้นที่ไปสอบถามจากกลุ่มผู้บริโภค
ภายในจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นแนวทางปฏิบัติการออกแบบชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้
วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสอบถาม โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสถิติเชิงปริม าณ เพื่อเป็น
แนวทางการออกแบบชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบล
ไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร โดยการออกแบบร่างชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบล
ไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร และวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสม จานวน 3 รูปแบบ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการดาเนินงานการสารวจความต้องการเบื้องต้นด้านรูปแบบกระเป๋า จากการสารวจจากช่องทาง
เว็บไซต์ และช่องทางทางเฟซบุ๊ก ในการกดถูกใจ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ในการสั่งซื้อ และกดติดตามมากที่สุด พบว่า
สามารถจาแนกผลิตภัณฑ์กระเป๋าออกไปได้ 12 รูปแบบ จากการสารวจร้านขายกระเป๋าออนไลน์ทั้งหมดจานวน 10
ร้าน ดังนี้
1. ร้าน JBShopping Finz (JBShopping Finz, ม.ป.ป.)
2. ร้าน Jolybags (Jolybags, ม.ป.ป.)
3. ร้าน Leather and Aether (Leather and Aether, ม.ป.ป.)
4. ร้านกระเป๋าโรงงานราคาถูก Factory Bag (Factory Bag, ม.ป.ป.)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

ร้าน Ana Bag กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ (Ana Bag, ม.ป.ป.)
ร้านกระเป๋าแฟชั่น ราคาถูก (กระเป๋าแฟชั่น ราคาถูก, ม.ป.ป.)
ร้านกระเป๋า กระเป๋าแฟชั่น ราคาถูก by the cute wallet (the cute wallet, ม.ป.ป.)
ร้านขายส่งกระเป๋าสาเพ็งราคาโรงงาน (ขายส่งกระเป๋าสาเพ็งราคาโรงงาน, ม.ป.ป.)
ร้าน Giftster ギフト กระเป๋า (Giftster, ม.ป.ป.)
ร้านกระเป๋า/เป้สะพายหลัง My BagCute (My BagCute, ม.ป.ป.)

และจากการสารวจ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสารวจถึงรูปแบบกระเป๋า ที่นิยมซื้อขายกันในช่องทางการขาย
สินค้าออนไลน์ พบว่า มีกระเป๋าทั้งหมด 12 รูปแบบ (ดังตารางที่ 1) และทาการจดบันทึกความถี่ของรูปแบบที่นิยม
จัดจาหน่าย มาเป็นแนวทางในการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน
ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 1 การสารวจรูปแบบกระเป๋าที่นิยมจัดจาหน่ายจากกรณีศกึ ษาร้านขายกระเป๋าออนไลน์
รูปแบบของกระเป๋า
ความถี่ (frequency)
1.Backpack
9

2. Baguette

6

3. Briefcase

3

4. Bucket Bag

1

5. Clutch Bag

7

6. Cosmetic Case Bag

1

7. Demi Handbag

4

8. Doctor’s Bag

1
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ตารางที่ 1 การสารวจรูปแบบกระเป๋าที่นิยมจัดจาหน่ายจากกรณีศกึ ษาร้านขายกระเป๋าออนไลน์ (ต่อ)
รูปแบบของกระเป๋า
ความถี่ (frequency)
9. Drawstring Bag
1

10. Flap Bag

1

11. Hobo Bag

3

12. Kelly Bag

4

จากตารางที่ 1 ตารางการสารวจรูป แบบกระเป๋ า ที่นิ ย มจัด จาหน่ า ยจากกรณีศึ กษาร้านขายกระเป๋า
ออนไลน์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency distribution) พบว่า จากจานวนร้านขายกระเป๋าออนไลน์ทั้งหมด
10 ร้าน มีรูปแบบกระเป๋าที่นิยมในการจัดจาหน่ายเป็นรูปแบบ Backpack มากที่สุด 9 ร้าน รองลงมา คือ รูปแบบ
Clutch Bag 7 ร้าน รองลง คือรูปแบบ Baguette 6 ร้าน รองลง คือรูปแบบ Demi Handbag และ Kelly Bag 4
ร้าน รองลงคือรูปแบบ Briefcase และ Hobo Bag 30 ร้าน น้อยที่สุดคือรูปแบบ Cosmetic Case Bag , Doctor’s
Bag , Bucket Bag, Drawstring Bag และ Flap Bag 1 ร้าน
ผลการวิเคราะห์ด้านรูปแบบสีของกระเป๋ากรณีศึกษาจากร้านค้าออนไลน์
จากผลการดาเนินงานการสารวจความต้องการเบื้องต้นด้านรูปแบบสีของกระเป๋า จากการสารวจจาก
ช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางทางเฟซบุ๊ก ในการกดถูกใจ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ในการสั่งซื้อ และกดติดตามมาก
ที่สุด พบว่า สามารถจาแนกโทนสีของกระเป๋าที่ได้รับความนิยมในการจัดจาหน่ายทั้งหมดเป็น 3 โทนสี จากการ
สารวจร้านขายกระเป๋าออนไลน์ทั้งหมดจานวน 10 ร้าน
ตารางที่ 2 การสารวจรูปแบบสีของกระเป๋าที่นิยมจัดจาหน่ายจากกรณีศึกษาร้านขายกระเป๋าออนไลน์
ชื่อโทนสีของกระเป๋า
โทนสีของกระเป๋า
1. โทนสีสุภาพ
2 .โทนสีพาสเทล
3. โทนสีสดใส
จากตารางที่ 2 การสารวจรูปแบบสีของกระเป๋าที่นิยมจัดจาหน่ายจากกรณีศึกษาร้านขายกระเป๋าออนไลน์
พบว่า ร้านจาหน่ายกระเป๋าออนไลน์ทั้ง 10 ร้าน มีรูปแบบของโทนสีกระเป๋าที่ใช้ในการจัดจาหน่ายและมียอดผู้สนใจ
มากทั้งหมด 3 โทนด้วยกัน คือ โทนสีสุภาพ โทนสีพาสเทล และโทนสีสดใส จากนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการ นาโทนสีทั้ง
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3 โทนสารวจกับกลุ่มผู้บริโภค เพื่อการวิเคราะห์แนวทางการใช้โทนสีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการ
ประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามผู้บริโภคเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการ
ประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามกลุ่มผู้บริโภคจานวน 100 คน ที่เป็นกลุ่มผู้บริโภควัยทางาน เพศหญิง อายุ
20-40 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุ กต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบล
ไตรตรึงษ์ จั งหวั ด ก าแพงเพชร ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการตัดสิน ใจซื้อ และความนิย มของกลุ่ มผู้บ ริโภค ผู้ วิ จัยได้
ดาเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด ณ ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดกาแพงเพชร ได้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
หญิง
2. อายุ
20-40 ปี
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
4.อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ค้าขาย
รับราชการ
ธุรกิจส่วนตัว
รัฐวิสาหกิจ
5. ราคากระเป๋าที่เหมาะสมที่ผู้บริโภคต้องการ
100-350
351-700
701-1,000
1,001-1,700
6.ความต้องการของผู้บริโภคที่มตี อ่ วัตถุที่นามาทา
กระเป๋า
ผ้า
หนังเทียม
7.ความต้องการของผู้บริโภคที่มตี อ่ การใช้โทนสีของ
กระเป๋า
โทนสีสุภาพ
โทนสีพลาสเทล
โทนสีสดใส
รวม

จานวน (n=100)

ร้อยละ

100

100

100

100

7
88
5
0

7
88
5
0

20
19
9
26
6

20
19
9
26
6

19
43
26
12

19
43
26
12

33
67

33
67

78
20
2
100

78
20
2
100
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จากตารางที่ 3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือ ต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาคือปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 5 และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือค้าขายคิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือรับราชการคิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมาคือ
รัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 6 และรายได้ต่อเดือน 2,000 - 3,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ
10,001 – 20,000 คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้ อยละ 18 รองลงมาคือ 5,000 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาคือ 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมาคือ 40,001 บาท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2 ราคากระเป๋าที่เหมาะสมที่ผู้บริโภคต้องการคือ 351 - 700 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43
รองลงมาคือ 701 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ 100 - 350 บาทคิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ
1,001 – 1,700บาทคิดเป็นร้อยละ 12 และความต้องการของผู้บริโภคที่มีตอ่ วัตถุที่นามาทากระเป๋ามากที่สุดคือ หนัง
เทียมคิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือ ผ้าคิดเป็นร้อยละ 33 และความต้องการเบื้องต้นของกลุ่ มผู้บริโภคที่มีต่อ
กระเป๋า Kell bag มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ Baguette คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ Clutch bag
คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมา Backpack คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมา Demi Handbag คิดเป็นร้อยละ 5 และความ
ต้องการวัสดุหนังเทียมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาผ้าคิดเป็นร้อยละ 33 และความต้องการของผู้บริโภคที่มี
ต่อการใช้โทนสีของกระเป๋ามากที่สุดคือโทนสีสุภาพคิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือโทนสีพาสเทล คิดเป็นร้อยละ 20
รองลงมาคือโทนสีสดใสคิดเป็นร้อยละ 2
ผลการสารวจรูปแบบสีเส้นโพลิโพพีลีน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิ
โพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบกระเป๋าของกลุ่มผู้บริโภค
ชื่อสีของ
ชื่อสีของ
สีของเส้นโพลิโพพิลีน
เส้นโพลิโพพิลีน
เส้นโพลิโพพิลีน
1. สีครีม
9. สีเขียวมิ้น
2. สีแดง
10. สีส้มแดง
3. สีขาว
11. สีดา
4. สีชมพู
12. สีเทา
5. สีฟ้า
13. สีน้าตาล
6. สีน้าเงิน
14. สีเหลือง
7. สีเขียวเข้ม
15. สีม่วง
8. สีเขียวอ่อน

สีของเส้นโพลิโพพิลีน

จากการสารวจกลุ่มถักสานงานตะกร้าเกี่ยวกับรูปแบบของสีเส้นพลาสติก (โพรลิโพพีลีน) ที่กลุ่มชุมชนใช้ใน
การประกอบอาชีพสานกระเป๋าขาย พบว่า มีทั้งหมด 15 สี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจาก
การประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
จากผลการวิเคราะห์การสารวจความต้องการเบื้องต้นของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกระเป๋า พบว่า รูปแบบ
ของกระเป๋าสานเส้นโพรลิโพรพีลีน ควรเป็นรูปแบบกระเป๋าแบบ kell bag กระเป๋าแบบ baguette และกระเป๋า
แบบ clutch bag ด้านวัสดุในการผสมผสานเพื่อการพัฒนา พบว่า ควรใช้วัสดุ หนังเทียมร่วมกับเส้นโพลิ โพรพิลีน
ด้านลวดลายของเส้นพลิโพรพิลีนในการออกแบบกระเป๋า พบว่า ลายดอกไม้ มีความเหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ความ
สวยงามและการผลิต ด้านโทนสี โดยคานึงถึงวัสดุเส้นโพรลิโพรพีลนี ที่กลุ่มถักสานงานตะกร้า ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัด
กาแพงเพชร มีวัตถุดิบในการผลิต เพื่อเป็นการบริหารจัดการวัตถุดิบในชุมชนให้เป็นรูปแบบของกระเป๋า ที่ผ่านการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
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ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์
จังหวัดกาแพงเพชร จากข้อมูลความต้องการเบื้องต้นของผู้บริโภค ทั้งหมด 5 ชุดรูปแบบ
ตารางที่ 5 รูปแบบที่กระเป๋าที่ 1
กระเป๋า baguette
สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีดา

สีดา

สีเทา

สีครีม

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีเทา

สีเส้นโพโพลิโพรพิลีนสีครีม
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ตารางที่ 6 รูปแบบกระเป๋าที่ 2
กระเป๋า baguette
สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีดา

สีดา

สีเทา

สีครีม

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีเทา

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีครีม
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ตารางที่ 7 รูปแบบกระเป๋าที่ 3
กระเป๋า clutch
สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีดา
bag

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีเทา

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีครีม

สีดา

สีเทา

สีครีม

ตารางที่ 8 รูปแบบกระเป๋าที่ 4
กระเป๋า
สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีดา
clutch bag

สีดา

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีเทา

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีครีม
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ตารางที่ 8 รูปแบบกระเป๋าที่ 4 (ต่อ)
กระเป๋า
สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีดา
clutch bag

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีเทา

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีครีม

สีเทา

สีครีม

ตารางที่ 9 รูปแบบที่ 5
กระเป๋า kell bag
สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีดา

สีดา

สีเทา

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีเทา

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีครีม
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ตารางที่ 9 รูปแบบที่ 5 (ต่อ)
กระเป๋า kell bag
สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีดา

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีเทา

สีเส้นโพลิโพรพิลีนสีครีม

สีครีม

อภิปรายผล
อภิปรายรายงานผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน
ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า กลุ่มถักสานงานตะกร้าตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร ปัจจุบันมีการ
ผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ตะกร้า ในแต่ละรูปแบบเป็นโครงเหล็กโดยการสานเส้นโพลิโพรพิลีนทั้งหมด ทาให้ในการสาน
ตะกร้าใช้เวลาในการจักรสานเป็นเวลานานกว่า ต่อการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้น และได้กาไรที่น้อยเมื่อเที ยบกับ
ระยะเวลาในการผลิต การสานตะกร้าชาวบ้านจะซื้อโครงเหล็กมาแล้วนาโพลิโพรพิลีน มาสานแบบตะกร้ากระเป๋าที่
ได้จึงมีรูปลักษณ์ที่จาเจในท้องตลาด (ดอกรัก นาโชก, 2560, สิงหาคม 20) ทาให้ไม่สามารถสานได้เป็นจานวนมาก
เพราะใช้เวลาสานนาน ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋ าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน จึงต้อง
คานึงถึงการประหยัดเวลาในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มถักสานงานตะกร้า มีความเห็นสอดคล้องว่า
ควรใช้หรือประยุกต์โครงสร้างของกระเป๋า วัสดุในการทากระเป๋า โดยใช้ก ระเป๋าหนังเทียมที่มีการขึ้นรูปได้ไวกว่าใน
แง่อุตสาหกรรม และประยุกต์การสานเส้นโพลิโพรพิลีน ด้วยลวดลายเดิมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ ลายดอกไม้
เข้าผสมผสาน โดยมีผลการวิเคราะห์ ด้านความต้องการรูปแบบกระเป๋าแบบ kell bag มีความเหมาะสมมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือกระเป๋าแบบ baguette คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือกระเป๋าแบบ clutch bag
คิดเป็นร้อยละ 24 ด้านวัสดุในการผสมผสานเพื่อการพัฒนา พบว่า ควรใช้วัสดุหนังเทียมร่วมกับเส้นโพลิรพิลีน คิด
เป็นร้อยละ 67 ด้านลวดลายของเส้นพลิโพรพิลีนในการออกแบบกระเป๋า พบว่า ลายดอกไม้ มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งในแง่ความสวยงามและการผลิต คิดเป็นร้อยละ 32 ด้านโทนสีที่เหมาะสมในการพัฒนา พบว่า โทนสีสุภาพมีความ
เหมาะสมที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78 จึงเห็นควรการพัฒนารูปแบบกระเปาตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ (2553, หน้า 22-35) ให้ความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้ส อย วัสดุและการผลิต
ของสิ่งที่ต้องการออกแบบ โดยคานึงถึงปัจจัย ดังนี้ ความงามด้านความน่าสนใจ สร้างสรรค์ การใช้หน้าที่ประโยชน์
ใช้สอย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน การพัฒนาจึงมุ่งเน้นความแปลก
ใหม่ ไม่จาเจในท้องตลาดที่สานตะกร้ าจากเส้นพลิโพพิลีนทั่วไป สอดคล้องกับแนวคิดของอรวรรณ ทิพยานนท์
(2557) ว่าแรงจูงใจในการซื้อกระเป๋าแฟชั่นที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักของคนในสังคม และมีลักษณะของกระเป๋าแฟชั่น
ไม่ซ้าแบบกับใคร โดยที่ยังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชุมชน และส่งเสริมให้เกิดแนวทางต่อยอดทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับสุนทรี จูงวงค์สุข (2557) ได้กล่าวว่า ควรจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนจัดสร้าง
สถานที่เก็บรักษาและจาหน่ายเครื่องจักรสานที่ผลิตได้ พัฒนารูปแบบและขยายประเภทผลิตจักสานที่หลากหลาย
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตาบลไตรตรึงษ์
จังหวัดกาแพงเพชร มุ่งวิเคราะห์เฉพาะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อซึ่งได้มาผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่มีระยะเวลาการ
ผลิตไวกว่าเดิม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการสานลวดลายวัสดุเส้นโพลิโพรพิลีนที่มีลวดลายประหยัดเวลาในการสาน
ของกลุ่มถักสานงานตะกร้า ตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
2. ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลุ่ ม ถั ก สานงานตะกร้ า ต าบลไตรตรึ ง ษ์ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังเป็นที่รู้จักในวงแคบ
เอกสารอ้างอิง
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นางในวรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์
กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์ จังหวัดกาแพงเพชร
Lady in Thai Literature to Creation of Applied Dancer Costumes
Case Study: Looktung Rungthip Band, Kamphaeng Phet Province
ธนกิจ โคกทอง1 ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร2 น้าทิพย์ รอดเมือง3 และ กษิรา ภิวงศ์กูร4
Tanakit Koktong1, Nutthikan Pinjural2, Numtip Rodmeng3 and Kasira Phiwongkun4
1,2 อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4 ผู้ช่วยคณบดี สังกัดสานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนางในวรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์
จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ แนวคิดจากนางในวรรณคดี
ไทย ผลการวิ จั ย พบว่ า จากการสารวจประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ าง จ านวน 70 คน นางในวรรณคดีที่ มีความ
เหมาะสมในการนามาใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบชุดหางเครื่องประยุกต์ ได้แก่ นางมโนราห์ นางอันโดรเมดา
และนางเงือก โดยแต่ละชุดสามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบของชุดได้เป็น 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน โดยชุดทั้งสามที่ได้ผา่ น
กระบวนการออกแบบ และผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชียวชาญประเมินคุณภาพแบบร่าง ชุดนางมโนราห์ (กินรี)
(𝑥̅ =4.38, S.D = 0.22) ชุดนางอันโดรเมดา ( 𝑥̅ =4.05, S.D = 0.22) และชุดนางเงือก ( 𝑥̅ =4.19, S.D = 0.33)
ค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้งสามชุดสามารถนาไปใช้ในการตัดเย็บและนาไปใช้งานจริงได้ในลาดับต่อไป
คาสาคัญ: นางในวรรณคดี / สร้างสรรค์ / ชุดหางเครื่องประยุกต์
Abstract
This research studied about the female characters in Thai literatures for creating the
applied dance costumes. These are case studies of Rungthip’s Country Music Band in Kamphaeng
Phet Province. The purpose was creating the applied dance costumes by using the ideas from the
female characters in Thai literatures. The results found that from survey populations and the
samples, 70 people. The female characters in Thai literatures were appropriate to be the modals
in the applied dance costumes design that consist of Manohra, Andromeda, and Mermaid. Each of
costumes can change the designs to 3 different designs. All of 3 costumes were designed and the
expert and the professional evaluate the quality of sketches. Manohra costumes (Kinnaree)
(𝑥̅ =4.38, S.D = 0.22), Andromeda costumes (𝑥̅ =4.05, S.D = 0.22) and Mermaid costumes (𝑥̅ =4.19,
S.D = 0.33). The highest average of all three costumes can use in dressmaking and use functional
in next time.
Keywords: female characters in literatures / creating / applied dance costumes
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นางในวรรณคดีไทย เป็นที่มาของวรรณคดี ถือเป็นวรรณกรรมหรืองานเขีย นที่ได้รั บการยกย่ อ งว่ า ดี
นอกจากจะมีเนื้อหาสาระในเชิงสร้างสรรค์แล้ว ยังมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ สามารถทาให้ผู้อ่านคล้อยตามเนื้อเรื่องได้
เป็นอย่างดีทั้งนี้ วรรณคดีส่วนใหญ่ มักให้ความสาคัญที่ตัวละคร รวมถึงการดาเนินเรื่อง และสิ่งที่ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากไม่แพ้เนื้อหา คือ นางในวรรณคดี ที่แต่ละเรื่องที่มีอุปนิสัยแตกต่างกันซึ่งนางในวรรณคดีเหล่านี้บ้างก็
พบกับโชคชะตาที่ยากลาบาก หรืออุปสรรคต่างๆ กระทั่งนาไปสู่บทสรุปที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้นาไป
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เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตนั่นเอง เก้าความงามของนางในวรรณคดีไทย ที่รู้จากกันอย่างแพร่หลายคือ พระ
เพื่อนพระแพงจากลิลิตพระลอ นางบุษบาจากเรื่องอิเหนา นางรจนาจากเรื่องสังข์ทอง อันโดรเมดาจากเรื่องวิวาห์
พระสมุทร นางละเวงวัณฬาจากเรื่องพระอภัยมณี นางตะเภาทองจากเรื่องไกรทอง นางมโนห์ราหรือนางกินรีจาก
เรื่องพระสุธน-มโนราห์ นางมัทนาจากเรื่องมัทนพาธา นางลาหับจากเรื่องเงาะป่า (ต้น พามบาวน, 2556)
หางเครื่อง เดิมเป็น สานวนที่ใช้เฉพาะกับวงดนตรีไทยเดิม เป็นคาเรียกเพลงที่เล่นต่อท้ายจากเพลงสามชั้น
หรือเพลงเถา ต่อมามีผู้นาสานวนหางเครื่อง ไปใช้กับวงดนตรีลูกทุ่ง ซึ่งผู้จัดการวงคิดว่า การมีนักร้องออกมาร้อง
เพลงเฉยๆ ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร จึงคิดให้มีผู้หญิงแต่งตัวสวยๆ ออกมาเต้น ตามจังหวะเพลง คล้ายๆ กับรีวิว
ประกอบเพลง เป็นชุดๆ ไป บางครั้งก็มีผู้ชายร่วมเต้นด้วย วงดนตรีลูกทุ่งต้องมีหางเครื่องทุกวง ไม่เช่นนั้น คนดู
ไม่ชอบ หางเครื่องกาเนิดในวงดนตรีลูกทุ่งมานาน เมื่อเกิดวงดนตรีเพลงลูกทุ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น
นักร้องเพลงลูกทุ่งทั้งหญิงและชายแต่งตัวอย่างบ้านนอก บอกถึงลักษณะลูกทุ่งแท้ ต่อมาจึงค่อยเปลี่ยนมาแต่งกาย
แบบตะวันตก ด้านหลังนักร้องก็จะมีหญิงสาวมาเต้นประกอบตามจังหวะเพลง ดูคล้ายเต้นระบา สมัยนั้นมีผู้เต้นเพียง
สองคนเท่านั้น การเกิดของหางเครื่องกับวงดนตรีลูกทุ่ง เป็นไปตามลักษณะของการแสดงบนเวที เครื่องดนตรีบนเวที
ประกอบด้วยเครื่องดนตรี และเครื่องให้จังหวะหลักวงดนตรี ส่วนนี้เป็นสีสันของวงดนตรีเพราะการแสดงแต่ละครั้ง
ในเวลานาน จึงต้องพยายามหาการแสดงใส่เข้าไป เพื่อช่วยนักร้องและนักดนตรีหลัก มีชื่อเรียกกันว่าเขย่าหางเครื่อง
ซึง่ การแสดงเหล่านี้มีความสาคัญอย่างยิ่งในการแสดงวงดนตรี จะเกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย
จากการท างาน หรื อ เป็ น การแสดงเพื่ อ เฉลิ ม ฉลองในงานพิ ธี ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความครึ ก ครื้ น นุ ส นาน
วงดนตรี ลูกทุ่งรุ่งทิพย์ เป็นวงที่ขับร้องและละเล่นเพลงเหล่านี้มายาวนานกว่า 10 ปี เป็นวงที่รวบรวมการร้องเพลง
ในหลายสไตล์ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ฟังและชม ที่มีความชื่ นชอบในแต่ละแนวเพลงเช่นกัน
(ณรงค์ วงค์ไชย, 2557)
ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์ในการศึกษา เกี่ ยวกับหางเครื่องหรือหางเครื่อง ซึ่งหางเครื่อง
วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์จะต้องมีการเปลี่ยนชุดที่หลากหลายมากต่อ 1 ชุดการแสดง โดยการแสดงในแต่ละคืน ทางวง
ลูกทุ่งรุ่งทิพย์จะใช้เวลาทาการแสดง 5 ชั่วโมง ต่อ 1 คืน โดยเฉลี่ยแล้ว 1 ชั่วโมงจะใช้เพลงจานวน 15 เพลง ดังนั้น 5
ชั่วโมงจะใช้เพลงทั้งหมด 75-100 เพลง จนถึงเวลาที่เจ้าภาพกาหนดให้ยุติการแสดงตามความเหมาะสม นักร้องและ
หางเครื่องจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไป ทาการแสดงนักร้องจะใช้ชุดไม่มากนัก 5-6 ชุด ก็เพียงพอต่อนักร้อง
หนึ่งคน ส่วนหางเครื่องจะมีจานวนมากกว่านักร้อง ส่วนใหญ่จะมีหางเครื่อง 8 คนขึ้นไป และใช้ชุดเป็นจานวนมาก
ชุด 1 เซต จะขึ้นอยู่กับการจัดการของหัวหน้าทีมหางเครื่อง จะใช้แสดงได้ 3-4 เพลง ถ้ามากกว่านั้นผู้ชมจะเบื่อ
หน่ายกับชุดเดิมๆ ในปัจจุบันหางเครื่องนิยมเปลี่ยนชุดคืนละหลายๆ ชุดซึ่งทาให้เป็นอุปสรรคต่อเวลาและสถานที่ที่
ไม่สะดวกในการเปลี่ยนชุด เนื่องด้วยนักร้องจะต้องร้องเพลงหลากหลายแนวเพลง เช่น ลูกทุ่ง จังหวะสามช่า จังหวะ
ราวง หมอรา สากล และแต่ละบทเพลงจะมีการใช้หางเครื่องที่ต้องมีชุดที่แตกต่างกัน ทาให้การทางานหลังเวทีนั้น
จะต้องมีการเปลี่ยนชุดอย่างต่อเนื่อง เกิดความลาบากต่อการทางาน หรือหากวงดนตรีมีจานวนหางเครื่องที่จากัด
หางเครื่องจะมีช่วงเวลาที่หยุดพักไม่เพียงพอ เวลาในการเปลี่ยนชุดก็จะลดลง ชุดบางชุดจะยุ่งยากและใช้เวลามากใน
การปรับเปลี่ยน เช่น ชุดที่มีการประดับด้วยขนนก กระบั งหลัง หรือบอดี้สูท หากหางเครื่องไม่มีผู้ช่วยเปลี่ ยนการ
ทางานก็จะช้าลง เพราะหางเครื่องไม่สามารถเปลี่ยนชุดด้วยตนเองได้ทุกชุด ซึ่งลักษณะชุดจะแตกต่างกันออกไปตาม
เพลงที่แสดง ทาให้เกิดความเหนื่อยล้าต่อการทางานเป็นต้น (ละมัด หมื่นชานาญ, 2560, กันยายน 29)
จากความเป็นมา และความสาคัญของปัญหาผูว้ ิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะสร้างสรรค์ชุดหางเครือ่ งประยุกต์
โดยใช้แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทย กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
การแสดงในทีมงานหางเครื่องรับจ้างและวงดนตรี โดยการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้
หลากหลาย โดยชุดหางเครื่องประยุกต์จะมีลักษณะ และรูปแบบการใช้งาน สามารถดัดแปลง ปรับเปลี่ยนภายในชุด
หางเครื่องเพียงชุดเดียว ทาให้เกิดการทางานที่สะดวกสบาย และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการช่วยลด
ต้นทุนให้กับวงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์จังหวัดกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกกลุ่มประชากร ของเรื่องนางในวรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครือ่ งประยุกต์ กรณีศึกษา
วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์ จังหวัดกาแพงเพชร ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หมายถึง การที่ผู้วิจัย
ใช้วิจารณญาณของตนเองว่าจะเลือกหน่วยใดที่ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร และการเลือกแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) หมายถึง การเลือกหน่วยตัวอย่างให้ครบตามที่ต้องการโดยไม่มี กฎเกณฑ์ใดๆ
เพียงแต่หน่วยตัวอย่างนั้นบังเอิญอยู่หรือผ่าน ณ จุดที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ผู้วิจัยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสารวจความต้องการรูปแบบชุดหางเครื่องประยุกต์
เบื้องต้น ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1) เพื่อการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทยนางใน
วรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์ จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสารวจรายชื่อนางในวรรณคดีที่ให้ความสาคัญ
ประชากร ได้แก่ บุคคลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลทั่วไปจานวน 100 คน โดยใช้การเลือกแบบบังเอิญ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อสารวจความต้องการของรูปแบบชุดหางเครื่องประยุกต์
ประชากร ได้แก่ บุคคลทั่วไป วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์ จังหวัดกาแพงเพชร และบุคคลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนสมาชิก วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จานวน
20 คน และบุคคลทั่วไปโดยใช้การเลือกแบบบังเอิญ จานวน 50 คน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินแบบร่างและคุณภาพชุดหางเครื่องประยุกต์ แรงบันดาลใจ
จากนางในวรรณคดี
ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุด
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดจานวน 3 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสารวจและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น (Questionnaire) เกี่ยวกับความ
ต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบของการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทย
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากวิจัยเรื่องนางในวรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์
จังหวัดกาแพงเพชรในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการออกแบบดังนี้
ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดการออกแบบจาก (ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์, 2553 หน้า 22- 42)
1. สร้างสรรค์ (Create)
2. ความงามด้านความหน้าสนใจ (Impact)
3. การใช้หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย (Functional Approach)
4. วัสดุ (Material Approach)
กรอบแนวคิดด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย (จรัสพิมพ์ วังเย็น, 2556, หน้า 32)
1. คุณค่าทางกาย
2. คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก
3. คุณค่าทางทัศนคติ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์
แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทย โดยการสารวจข้อมูลนางในวรรณคดีที่บุคคลทั่วไปรู้จัก เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเครื่องมือวิจัย
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ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสารวจและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครสร้าง
เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ ของการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่ อง
ประยุกต์ แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทย
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้
เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสารวจและสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากแหล่งข้อมูล โดยการลง
พื้นที่ไปสารวจจากสมาชิกวงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์และบุคคลทั่วไป และสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตัดเย็บชุด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ เพื่อนามาสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ แนวคิดจากนางใน
วรรณคดีไทย
ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสารวจและสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลการ
สารวจและสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยนาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสารวจ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด เพื่อที่จะนามาปฏิบัติการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่อง
ประยุกต์ แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทย
ขั้ น ตอนที่ 6 ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบแบบร่ าง การสร้า งสรรค์ชุดหางเครื่อ งประยุก ต์ แนวคิ ด จากนางใน
วรรณคดีไทย จานวน 3 แบบ เพื่อเสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 7 เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ ยวชาญประเมิน
แบบร่างและประเมินคุณภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การสารวจข้อมูลเพื่อหาความต้องการเบื้องต้นแบบไม่มีโครงสร้าง
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการสารวจข้อมูลเพื่อหาความต้องการเบื้องต้นแบบไม่มีโครงสร้าง จานวน
100 คน เกี่ยวกับนางในวรรณคดี ที่บุคคลทั่วไปนึกถึงเป็นอันดับแรก มี 29 นาง ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสารวจข้อมูลเพื่อหาความต้องการเบื้องต้นแบบไม่มีโครงสร้าง จานวน 100 คน
ชื่อนางใน
ร้อยละ ชื่อนางใน
ร้อยละ ชื่อนางใน
ร้อยละ ชื่อนางใน
ร้อยละ
(n =100) วรรณคดี
(n =100) วรรณคดี
(n =100) วรรณคดี
(n =100)
วรรณคดี
นางมโนราห์
12
นางมัทนา
5
นางอุทัยเทวี
3
นางเฆขลา
1
นางเงือก
9
นางบุษบา
4
นางสาวิตรี
3
ละเลงวัณฬา
1
แก้วหน้าม้า
4
อันโดรเมดา
9
นางอัปสร
2
นางศรีมาลา
1
รจนา
8
นางลาหับ
5
นางโมราห์
2
นางศุกนตลา
1
นางวันทอง
7
นางกากี
4
นางมณโท
2
นางทิพเกสร
1
นางสีดา
6
ผีเสื้อสมุทร
3
ตระเภาแก้ว
1
แก้วกิริยา
1
นางเอื้อย
1
นางสิบสอง
1
นางโสนน้อย
1
นางสุพรรณมัจฉา 1
พระเพื่อน
1
พระแพง
จากตารางที่ 1 พบว่ า 10 อั น ดั บ ที่ มี คนนึก ถึ งมากที่สุด คื อ นางมโนราห์มากที่ สุด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 12
รองลงมา คือ นางเงือกและนางอันโดรเมดา คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมา คือ นางรจนา คิดเป็นร้อยละ 8 รองลงมา
คือ นางวันทอง คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมา คือ นางสีดา คิดเป็นร้อยละ 6 รองลงมา คือ นางมัทนา คิดเป็นร้อยละ 5
น้อยที่สุด คือ นางบุษบา นางแก้วหน้าม้า และนางลาหับ คิดเป็นร้อยละ 4
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสารวจจากการสอบถามกลุ่มตัวแทนสมาชิก วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จานวน 20 คน และบุคคลทั่วไปโดยใช้การเลือกแบบบังเอิญ จานวน 50 คน
แบบมีโครงสร้างเป็นแบบปลายปิด (Closed-Ended Form) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการรูปแบบ
ชุดหางเครื่องประยุกต์ จาก 10 นางในวรรณคดี เพื่อหา 3 อันดับแรก ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ แบบสารวจความต้องการรูปแบบชุดหางเครื่องประยุกต์เบื้องต้น แบบ
ปลายปิด
ชื่อ
ร้อยละ
ชื่อ
ร้อยละ
นางมโนราห์
12
นางสีดา
6
นางเงือก
9
นางมัทนา
5
อันโดรเมดา
9
นางบุษบา
4
รจนา
8
แก้วหน้าม้า
4
นางวันทอง
7
นางลาหับ
4
จากตารางที่ 2 พบว่า 3 อันดับแรกที่มีความต้องการรูปแบบชุดมากที่สุด คือ นางมโนราห์ คิดเป็นร้อยละ
12 รองลงมา คือ นางเงือกและนางอันโดรเมดา คิดเป็นร้อยละ 9
ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บชุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ตัดเย็บชุด จานวน 3 ท่าน จาก 3 อันดับแรกที่มีความต้องการต่อรูปแบบชุดมากที่สุด เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ และข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) มีผล
การวิเคราะห์ ดังนี้
ด้านรูปแบบของชุดของนางในวรรณคดี ที่ได้รับเลือกจาการสารวจประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 70 คน ได้แก่ นางกินรี นางอันโดรเมดา และนางเงือก ชุดในแต่ละชุดจะมีลักษณะและเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
กัน ลักษณะของชุดของนางกินรี ควรจะมีลักษณะอลังการ การนุ่งควรเป็นการนุ่งโจงกระเบน หรือใช้เป็นขนนกแทน
การนุ่งจากผ้า มีเครื่องประดับที่ชัดเจนคือ ปีกของนางกินรี โชว์สรีระร่างกายบางส่วน เช่น ช่วงไหล่หรือช่วงเอว
สะโพก เหมาะสาหรับการแสดงช่วงเปิดวง นางเงือก ควรจะมีลักษณะการแต่งกายแบบกระชับสัดส่วน ให้เห็นถึง
ความเซ็กซี่ กระโปรงควรจะกระชับคล้ายครีบปลา หรือชุดเป็นเกล็ดเลื่อมคล้ายเกล็ดของปลา เครื่องประดับไม่มาก
เพราะลักษณะของนางเงือกในวรรณคดี มีเอกลักษณ์ที่ ชัดเจนอยู่แล้ว คือ ลักษณะที่คล้ายปลา ส่วนนางอันโดรเมดา
จะเน้นการพลิ้วไหวของผ้า ดูแล้วเบาสบายตา เป็นกระโปรงบาน ทาให้สะดวกต่อการแสดง ลักษณะการแต่งกาย
คล้ายเจ้าหญิง
ด้านวัสดุที่เหมาะสมกับการนามาตัดชุด ชุดของนางกินรีสามารถดัดแปลงมาใช้กับขนนกแทน ซึ่งจะ
ทาให้เห็นชัดเจนว่าเป็นลักษณะของครึ่งคนครึ่งนก การประดับปีก สามารถใช้ผ้าใยแก้วได้หรือผ้าอัดพลีท ชุดของนาง
เงือกอยากให้โดดเด่นควรใช้เป็นผ้าเกล็ดเลื่อม หรือใช้การตกแต่งของเสื้อด้วยลูกปัดหรือเกล็ด เพราะจะเข้ากับแสง
ไฟได้ดี ชุดของนางอันโดรเมดา ควรใช้วัสดุเป็นผ้าบางๆ ผ้าใยแก้ว หรือผ้ายูนิฟอร์ม (ผ้าชีฟอง) เป็นต้น
ด้านความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ แต่ละนางมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน กินรีเป็นครึ่งคนครึ่งนก
ควรที่จะมีปีกในการออกแบบ นางเงือกควรมีลักษณะเป็นเกล็ดมีครีบลักษณะคล้ายปลา นางอันโดรเมดาจะโดดเด่น
เช่น แต่งตัวคล้ายเจ้าหญิงใส่กระโปรง ดูเบาบางพลิ้วไหว ลักษณะการแต่งตัวที่แตกต่างกันจะเป็นลักษณะเด่นทาให้
จดจาได้ง่าย มีเอกลักษณ์ ใส่ความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบชุดของเรา
ด้านเครื่องประดับแบบใดที่เหมาะสมกับชุด ชุดนางกินรีควรมีปีกประดับช่วงหลังและพาหุรัด ข้อมือ
มีสร้อยประดับช่วงบ่า ชุดนางเงือก ควรมีสร้อยไข่มุกและกาไลข้อมือเพียงเล็กน้อย ส่วนนางอันโดรเมดา ควรมี
เครื่องประดับช่วงแขน,ส่วนหัว เช่นสร้อยมุก, กาไลต้นแขน และสร้อยคาดศีรษะเป็นต้น
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจความต้องการรูปแบบชุดเบื้องต้น แบบปลายปิด และการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บชุด เพื่อการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์
แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทย ให้กับวงดนตรีลุกทุ่งรุ่งทิพย์ จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการสารวจ
และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง รวมไปถึงข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบดาเนิน การ
สร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทย ทั้งหมด 12 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

ภาพที่ 1 รูปแบบชุดนางมโนราห์ (นางกินรี)
รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

ภาพที่ 2 รูปแบบชุดนางเงือก
รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

ภาพที่ 3 รูปแบบชุดนางอันโดรเมดา
ผลการวิเคราะห์แบบร่างและประเมินคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ ยวชาญ
ประเมินแบบร่างและประเมินคุณภาพ ชุดนางมโนราห์ (กินรี)
รูปแบบชุด
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 4
ชุดนางมโนราห์

ค่าเฉลี่ย (n =3)
𝑥̅

S.D

ระดับความคิดเห็น
3.33
0.33

ระดับความคิดเห็น
3.24
0.08

ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
3.62
4.38
0.22
0.22

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบร่างและประเมินคุณภาพ ชุดนางมโนราห์ (กินรี) พบว่าได้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
รูปแบบที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ =4.38, S.D = 0.22) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบที่ 3 (𝑥̅ =3.62, S.D = 0.22)
รองลงมา ได้แก่ รูปแบบที่ 1 (𝑥̅ =3.33, S.D = 0.33) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ รูปแบบที่ 2 (𝑥̅ =3.24, S.D =
0.08) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ ยวชาญ
ประเมินแบบร่างและประเมินคุณภาพ ชุดนางอันโดรเมดา
รายละเอียด
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 4

ชุดนางอันโดรเมดา

ค่าเฉลี่ย (n =3)
𝑥̅

S.D

ระดับความคิดเห็น
3.58
0.37

ระดับความคิดเห็น
4.05
0.22

ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
3.48
3.90
0.22
0.22

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชีย่ วชาญประเมินแบบร่างและประเมินคุณภาพ ชุดนางอันโดรเมดา พบว่าได้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รูปแบบ
ที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.05, S.D = 0.22) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบที่ 4 (𝑥̅ =3.90, S.D = 0.22) รองลงมา
ได้ แ ก่ รู ป แบบที่ 1 ( 𝑥̅ =3.58, S.D = 0.37) และค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่ สุด ได้ แ ก่ รู ป แบบที่ 3 ( 𝑥̅ =3.48, S.D = 0.22)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ ยวชาญ
ประเมินแบบร่างและประเมินคุณภาพ ชุดนางเงือก
รายละเอียด
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 4

ชุดนางเงือก

ค่าเฉลี่ย (n =3)
𝑥̅

S.D

ระดับความคิดเห็น
4.19
0.33

ระดับความคิดเห็น
3.76
0.30

ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
3.71
3.57
0.38
0.14

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชีย่ วชาญประเมินแบบร่างและประเมินคุณภาพชุดนางเงือก พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รูปแบบที่ 1 อยู่
ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.19, S.D = 0.33) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบที่ 2 (𝑥̅ =3.76, S.D = 0.30) รองลงมา ได้แก่
รูปแบบที่ 3 (𝑥̅ =3.71, S.D = 0.38) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ รูปแบบที่ 4 (𝑥̅ =3.57, S.D = 0.14) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์แบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญประเมินแบบ
ร่างและประเมินคุณภาพ ทั้ง 3 นางในวรรณคดี คือ ชุดนางมโนราห์ (กินรี) ชุดนางอันโดรเมดา และชุดนางเงือก
พบว่าชุดที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ชุดนางมโนราห์ (กินรี) รูปแบบที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.38, S.D = 0.22)
ชุดนางอันโดรเมดา รูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับที่สุด (𝑥̅ =4.05, S.D = 0.22) และชุดนางเงือก รูปแบบที่ 1 อยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ =4.19, S.D = 0.33) ดังนี้

ภาพที่ 4 ชุดนางมโนราห์ รูปแบบที่ 4

739

ภาพที่ 5 ชุดอันโดรเมดา รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 6 ชุดนางเงือก รูปแบบที่ 1
อภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจัย นางในวรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่ง
รุ่งทิพย์ จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า นางในวรรณคดีที่บุคคลทั่วไปนึกถึงเป็นอันดับแรก ทั้งหมด 29 นางในวรรณคดี
และคัดเลือก 10 อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพื่อการสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของการสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์
แนวคิดจากชุดนางในวรรณคดีไทย พบว่า ด้านรูปแบบของชุดนางในวรรณคดีที่ชื่นชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ชื่นชอบในตัวนางในวรรณคดี นางมโนราห์ นางเงือกและนางอันโดรเมดา มากที่สุด เนื่องจากตัวละครมีภาพลักษณ์ที่
แตกต่างกันและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จดจาได้ง่าย และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตัด
เย็บชุด พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ มีความเห็นสอดคล้องกับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ควรมีการออกแบบให้มีความ
น่าสนใจ สีสันเรียบง่าย มีความเป็นเอกลักษณ์ และใช้เครื่องประดับบนชุดพอประมาณเพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการ
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ผลิต และจากการประเมินแบบร่างและประเมินคุณภาพชุดโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บชุด
พบว่าชุดนางมโนราห์ (กินรี) ได้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รูปแบบที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ =4.38, S.D =
0.22) ชุดนางอันโดรเมดา ได้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.05, S.D = 0.22)
และชุ ด นางเงื อ ก ได้ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด ได้ แ ก่ รู ป แบบที่ 1 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( 𝑥̅ =4.19, S.D = 0.33)
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บชุดมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การเลือกใช้วัสดุควร
เป็น ผ้าเลื่อม ผ้าชีฟอง ขนนกและผ้าใยแก้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการสวมใส่และไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
แสดง ด้านชุดนางมโนราห์ ควรจะมีความอลังการ ใช้สาหรับเปิดวงด้วยเพลงช้าหรือไวก็ได้ ควรจะมีปีกประกอบ ชุด
นางเงือกควรจะกระชับสัดส่วน มีกระโปรงคล้ายครีบปลา ชุดนางอันโดรเมดา จะเน้นความพลิ้วไหวของผ้า ดังนั้น
การสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ แนวคิดจากนางในวรรณคดีไทย ที่นาหลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จรัสพิมพ์ วังเย็น (2554, หน้า32) ได้กล่าวว่า คานึงถึงคุณค่าทางกาย การสวมใส่มีความสวยงาม ด้านรูปทรงมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน สอดคล้องกับแนวคิดของต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ (2553, หน้า 22- 42) ว่า ในการออกแบบต้อง
มีความคิดสร้างสรรค์โดยการสร้างสิ่งใหม่ๆ ก้าวหน้าไปถึงขั้นสมบูรณ์ การเลือกใช้วัสดุต้องคานึงถึงหน้าที่ประโยชน์
ใช้สอยสอดคล้องกับดรุณี สุขแสง (2558) ได้กล่าวว่าการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการออกแบบตัดเย็บนั้นเอง
ผลการวิจัยพบสรุปได้ว่า ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมหลายอย่างเกิดความรู้ใหม่ในเรื่องการออกแบบตัดเย็บ เห็นถึง
ประโยชน์มากมาย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรมีการการพัฒนารูปแบบชุดหางเครื่องประยุกต์ ในรูปแบบของแรงบันดาลใจแบบอื่นๆ เพื่อการ
พัฒนารูปแบบชุดโดยใช้แรงบันดาลใจจากภูมิปัญหาท้องถิ่น หรือมรดกทางวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการประเมินรูปแบบชุดโดยผู้สวมใส่ (หางเครื่อง) เพื่อพิจารณาด้านความสะดวกสบายในการ
สวมใส่ และพัฒนากระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน
เอกสารอ้างอิง
จรัสพิมพ์ วังเย็น. (2554). การศึกษาการออกแบบเครื่องนุ่งห่ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ณรงค์ วงค์ไชย. (2557). ประวัติความเป็นมาของหางเครื่อง [Online]. Available: http://www.narongwongchai.
blogspot.com. [ตุลาคม 8, 2560].
ดรุณี สุขแสง. (2558). การออกแบบชุดสตรีจากดอกสะเดาเทียม. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์. (2553). ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ต้น พามบาวน. (2556). นางในวรรณคดีไทย. [Online]. Available: http: //www.sistacafe.com [2560, ตุลาคม 8].
ละมัด หมื่นชานาญ. (2560, ตุลาคม 25). ผู้จัดการวงดนตรี, วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์จังหวัดกาแพงเพชร. สัมภาษณ์.
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สภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Condition and Reading Problems of Students in Kamphaeng Phet Rajabhat University
จันทิมา เทศธรักษ์1 ปติญญา แวงวรรณ2 อภิรัตน์ นวลจันทร์3 และอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์4
Jantima Thettarak1 Patinya Wengwong2 Aphirat Nunjan1 and Arunlak Rattanapun 2
1, 2, 3 นักศึกษาโปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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อาจารย์ประจาโปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวั ตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญ หาการอ่านของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ จานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพการอ่านของนัก ศึ กษาโดยภาพรวมทุกด้า นอยู่ใ นระดับมาก ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุดคือ ด้านระยะเวลา
รองลงมาคือ ด้านวัตถุประสงค์ และด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อ่านบันเทิง เนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหาร นิยาย เว็บไซต์และออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อ่านเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย อ่านเมื่อมีเวลาว่าง และ
อ่านที่บ้านหรือหอพัก 2) ปัญหาการอ่านของนักศึกษาโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ ในระดับปานกลาง ด้านที่ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านเนื้อหา รองลงมาคือ ด้านประเภทสื่อ และด้านระยะเวลา ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายข้อพบว่า ไม่ได้กาหนด
เนื้อหาก่อนอ่านในแต่ละครั้งและเนื้อหาที่อ่านส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ตไม่มีความน่าเชื่อถือ ทาให้ตัดสินเลือกอ่าน
ยากมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน การเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่มีความพร้อมในการอ่านทาให้ไม่ได้
ความรู้ มีการจากัดเวลาในการอ่าน และสถานที่ใช้อ่านมีเสียงดังรบกวนในขณะที่อ่าน
คาสาคัญ: การอ่าน / พฤติกรรมการอ่าน / ปัญหาการอ่าน / นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Abstract
The objective of this study were to condition and reading problems of Kamphaengphet
Rajabhat University students. Sample consisted of 3 6 0 students. The tools used consisted of
questionnaires. Data were analyzed using software processed by computer and the statistics used
were frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The research results
revealed that: 1) the reading condition of all students was at a high level. It was found that the
duration of time was the highest average, followed by objective and place. When considering the
mean of each item, entertainment readings, food content, fiction, websites and online are the
same average, read for entertainment and relaxation, read when free time and read at home or
dorm. 2) The students' reading problems were at a moderate level. The highest mean is content,
followed by media category and period. When considering the mean of each item, it was found
that content is it does not define the content before reading each time, and content read from
the Internet is not reliable, access to electronic media requires internet, the purpose is no readiness
to read, not knowledge, duration is limited time to read and location is noisy while reading.
Keyword: reading / reading behavior / reading problem / Kamphaengphet Rajabhat University
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การอ่านมีความสาคัญต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบนั เป็นอย่างมาก และยังเป็นหัวใจสาคัญทางด้านการสือ่ สาร
การอ่านนั้นช่วยทาให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ในการเรียนรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรูท้ ี่เป็น
วิชาการ และการเรียนรู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ การรับรู้ความหมายของสารจากลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจและรับรู้ความหมายของเรื่องราวที่อ่านได้ (บุญศิริ ภิญญาธินันท์, 2546, หน้า 1) การอ่านมีประโยชน์
ในการพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษา อาชีพ คุณภาพชีวิต ทาให้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสนองความ
อยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542, หน้า 11) โดย
การอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการอ่านช่วยให้มีการ พัฒนาปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กเริ่มจากครอบครัว เพื่อเกิด
การเรียนรู้ทางภาษา ทักษะทางด้านการสื่อสาร และการอ่านยังตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทั้งทางด้านความ
มั่นคงในอาชีพการงาน การยอมรับจากสังคมสูงสุดของความต้องการคือ ความสาเร็จในชีวิต ช่วยเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี การอ่านเป็นพฤติกรรมทางการใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะไม่
เหมือนการพูด การฟัง การเขียน หัวใจในการอ่านจึงอยู่ที่ความเข้าใจความหมายของคาที่ปรากฏในข้อความ (โกชัย
สาริกบุตร, 2547, หน้า 3) และจากการสารวจพบว่า คนไทยส่วนมากยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน ในปี พ.ศ. 2546 และปี
พ.ศ. 2548 สารวจพฤติกรรมการอ่านของประชากรโดยเน้นว่า “การอ่าน” มีความรวมไปถึงการอ่านหนังสือทุก
ประเภทและการอ่านจากอินเทอร์เน็ตด้วย คนไทยมีพฤติกรรมการอ่านเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2546, หน้า 14) สาเหตุที่คนไทยมีนิสัยการอ่านลดลงเกือบทุกช่วงวัย โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มักอยากรู้
อยากเห็นมักจะชอบอ่าน แต่มีหลายคนที่ไม่ชอบอ่าน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ไม่ได้รับการปลูกฝัง
ให้รักการอ่าน อ่านไม่ออกเลยทาให้ไม่อยากอ่าน สนใจสื่ออื่นๆ มากกว่าการอ่าน ไม่มีสถานที่อ่านที่เหมาะสม เป็นต้น
(ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542, หน้า 26-28) และยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน ปัญหา
ที่เราพบมากที่สุดในปัจจุบันคือ ขาดนิสัยรักการอ่าน ไม่ได้รับแรงจูงใจจากบุคคลรอบข้าง รวมถึงสื่อเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ ในยุคปัจจุบัน เช่น โทรทัศน์ วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ซึ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้และทราบ
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจึงทาให้สูญเสียเวลาที่สมควรจะได้อ่าน ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น และทาให้มีการเรียนรู้หลากหลายช่องทางทาให้พฤติกรรม
การอ่านและการเรียนรู้ของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมถึงพฤติกรรมการอ่า นของ
นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน
จากการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเรียนรู้ ในปัจจุบันและรัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจังเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 มีมติคณะรัฐมนตรีให้การส่งเสริม
การอ่านเป็นวาระ แห่งชาติโดยกาหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน และให้ปี 2552 – 2561 เป็น
ทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศรวมทั้งให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาสภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษา ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนานักศึกษาให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการอ่าน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาปัญหาการอ่านของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง สารวจ ศึกษาสภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษา ที่กาลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีขอบเขตดังนี้
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 5,663 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2560 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) รวม
ทั้งสิ้นจานวน 360 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ คณะ ชั้นปีการศึกษา
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. สภาพการอ่าน จาแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาที่อ่าน ด้านประเภทสื่อ ด้านวัตถุประสงค์
ในการอ่าน ด้านระยะเวลาในการอ่าน ด้านสถานที่ในการอ่าน
2. ปัญหาการอ่าน จาแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาที่อ่าน ด้านประเภทสื่อ ด้านวัตถุประสงค์
ในการอ่าน ด้านระยะเวลาในการอ่าน ด้านสถานที่ในการอ่าน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
สภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษา

–
–

คณะ
ชั้นปี

ด้านเนื้อหาที่อ่าน
– ด้านประเภทสื่อ
– ด้านวัตถุประสงค์ในการอ่าน
– ด้านระยะเวลาในการอ่าน
– ด้านสถานที่ในการอ่าน
–

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยมีวิธดี าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาประเด็นสภาพและปัญหาของการอ่าน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยใช้
แบบสอบถามแจกนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรทั้ ง 5 คณะ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จานวน 360 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพการอ่าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า 5 ระดับ ได้แก่
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ปัญหาการอ่าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
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1) ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา และงานวิจั ยที่ เกี่ย วข้ อ งกั บการสภาพและปั ญหาการอ่า นเพื่ อกาหนด
ขอบเขต และแนวทางในการสร้างเครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล
2) สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา
3) นาเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
4) นาเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5) นาเครื่องมือมาเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
หาค่าร้อยละ
2) สภาพและปั ญ หาการอ่ า น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
(Standard Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
สรุปผลการวิจัย
สภาพการอ่านของนักศึกษาพบว่า มีสภาพการอ่านโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.88) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านระยะเวลา (x̅= 4.02) รองลงมาคือด้าน
วัตถุประสงค์ (x̅ = 3.99) และด้านสถานที่ (x̅= 3.83) ตามลาดับ เมื่อจาแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบว่า
1) ด้านเนื้อหา พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ชอบอ่านเนื้อหาประเภทบันเทิง รองลงมาคือ เนื้อหา
กึ่งวิชาการ และวิชาการ ตามลาดับ ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาพบว่า อ่านเนื้อหาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร
รองลงมาคือ การ์ตูน/นวนิยาย และสุขภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ชอบอ่านเนื้อหาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ/
การลงทุน
2) ด้านประเภทสื่อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิยาย รองลงมาคือ เรื่องสั้น/
การ์ตูน และหนังสือเรียน ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์พบว่า อ่านสารสนเทศจากเว็บไซต์และออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
รองลงมาคื อ หนั งสื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และกฤตภาคออนไลน์ ตามล าดั บ ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุด คือ หนั งสื อ พิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
3) ด้านวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย รองลงมา
คือ เพื่อนาความรู้มาอ่านเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ และเพื่อหาสาระความรู้ ตามลาดับ
4) ด้านระยะเวลา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อ่านเมื่อมีเวลาว่าง รองลงมาคือ อ่านเมื่ออยากรู้
หรือสนใจและอ่านเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ ตามลาดับ
5) ด้ า นสถานที่ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ อ่ า นที่ บ้ า นหรื อ หอพั ก รองลงมาคื อ อ่ า นจาก
โทรศัพท์มือถือและอ่านในห้องสมุด ตามลาดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตาสุดคือ อ่านที่ร้านหนังสือ
ปั ญ หาการอ่ า นของนั ก ศึ ก ษา พบว่ า มี ปั ญ หาการอ่ า นโดยภาพรวมทุ ก ด้ า น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(x̅ = 3.24) เมื่ อ พิ จารณาค่ าเฉลี่ยสูงสุด ของแต่ละด้า นพบว่ า ด้ า นที่ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคื อ ด้ า นเนื้ อหา ( 𝑥̅ = 3.49)
รองลงมาคือ ด้านประเภทสื่อ (𝑥̅ = 3.38) ด้านระยะเวลา (𝑥̅ = 3.83) ด้านวัตถุประสงค์ (𝑥̅ = 3.35) และด้านสถานที่
(𝑥̅ = 2.60) ตามลาดับ เมื่อจาแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบว่า
1) ด้านเนื้อหา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ไม่ได้กาหนดเนื้อหาก่อนอ่านในแต่ละครั้ง และเนื้อหา
ที่อ่านส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ตไม่ มีความน่าเชื่อถือ ทาให้ตัดสินเลือกอ่านยากมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ
เนื้อหาที่อ่านไม่เป็นปัจจุบัน และเนื้อหาไม่ต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และเนื้อหาที่อ่านยากเกินไปทาให้เข้าใจยาก
และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่าสุดคือ เนื้อหาไม่ตรงกับความต้องการ
2) ด้านประเภทสื่อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการเข้าใช้ที่
ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และสื่อมีหลายประเภททาให้มีการตัดสินใจเลือกอ่านยาก ตามลาดับ

745

3) ด้านวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ไม่มีความพร้อมในการอ่านทาให้ไม่ได้ความรู้
รองลงมาคือ กาหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านไม่ชัดเจน และไม่มีเป้าหมายในการอ่านที่แน่นอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ขาดสมาธิในการอ่าน
4) ด้ า นระยะเวลา พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ มี ก ารจ ากั ด เวลาในการอ่ า น รองลงมาคื อ
ไม่สะดวกอ่านตามระยะเวลาที่กาหนด และไม่มีความสม่าเสมอในการอ่าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ วางแผนด้าน
ระยะเวลาไม่เหมาะสม
5) ด้านสถานที่ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีเสียงดังรบกวนในขณะที่อ่าน รองลงมาคือ แสง
สว่างในโทรศัพท์มือถือไม่เพียงพอในขณะอ่าน และสถานที่ให้บริการการอ่านไม่เหมาะสมหรือไม่น่าอ่าน เช่น ที่บ้าน
ห้องสมุด ร้านขายหนังสือ เป็นต้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ บรรยากาศไม่เอื้ออานวย เช่น ร้อนเกินไป เย็นเกินไป
ทาให้ง่วงนอนหรือไม่อยากอ่าน
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะผู้วิจยั
อภิปรายผลในประเด็นที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
สภาพการอ่านการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า มีสภาพการอ่านโดยภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนเนื้อหาที่อ่านพบว่า ชอบอ่านบันเทิง กึ่งวิชาการ และวิชาการ ตามลาดับ ชอบอ่าน
เนื้อหาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร รองลงมาคือ การ์ตูน/นวนิยาย และสุขภาพ ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ/การ
ลงทุนจะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือส่วนใหญ่จะอ่านในเวลาที่ว่าง บางคนที่มี
นิสัยรักการอ่าน หากมีความรู้สึกเครียดจากการอ่านหนังสือเพื่อความรู้ มักจะอ่านหนังสือประเภทเบาสมองเพื่อการ
พักผ่อน และการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ กระตุ้นให้สนใจอ่านมากขึ้น จึงสนใจที่จะ
อ่านหนังสือประเภทให้ความบันเทิงเป็นหลัก สอดคล้องกับด้านระยะเวลาพบว่า อ่านเมื่อมีเวลาว่าง รองลงมาคือ
อ่านเมื่ออยากรู้หรือสนใจ และอ่านเฉพาะเสาร์ –อาทิตย์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของคนึงนิจ ก้องกานน (2552,
บทคัดย่อ) ที่พบว่านักศึกษาอ่านเพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ และความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และจากการสารวจการ
อ่านหนังสือของสานักงานสถิติแห่งชาติ (2556, หน้า 3) ที่พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนเกือบทั้งหมดของการอ่านใน
กลุ่ ม นี้ ช อบอ่ า นหนั ง สื อ ประเภทการ์ ตู น /นิ ย ายภาพ และคู่ มื อ เตรี ย มสอบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทยพบว่า การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลาในช่วงสั้นๆ
หรืออ่านเป็นงานอดิเรก ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลในการอ่านหนังสือคือ อ่านเพื่อความสนุก เพลิดเพลินและเพิ่มพูน
ความรู้ และยังสอดคล้องกับด้านวัตถุประสงค์คือ อ่านเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย รองลงมาคือ เพื่อนาความรู้มา
อ่านเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ และเพื่อหาสาระความรู้ ประเภทเนื้อหาที่ชอบอ่านอันดับหนึ่งคือ การ์ตูน/นิยายภาพ
รองลงมาคือ สุขภาพ/อาหาร นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ (2560) พบว่า การอ่า นหนังสือเป็น
เหมือ นกับการออกกาลังสมองทาให้สมองของเราได้คิดและได้ทางานตลอดเวลา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การ
กระตุ้น การทางานของสมองอย่า งสม่าเสมอจะช่ว ยชะลอและป้อ งกัน การเป็น โรคอัล ไซเมอร์แ ละช่ว ยพัฒ นา
เรื่อ งการจดจาได้ และหนัง สือ บางประเภท เช่น นวนิย ายจะช่ว ยให้เ ราสามารถฝึก ฝนทัก ษะในการจดจา
การคิดเชิงวิเคราะห์และช่วยให้ สมองที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจดจาได้ทางานเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่นักศึกษา
ชอบอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิยายมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องสั้น/การ์ตูน และหนังสือเรียน ดังที่พรพิรุณ หุ่นรอด
(2559, หน้า 31) ได้กล่าวว่านิยายหรือนวนิยายเป็นสื่อสิ่งสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์และคุณค่าในตัวด้านการ
ให้ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และความสนุกสนาน ตลอดจนสาระความรู้ที่สอดแทรกในเนื้อหา
รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้อ่านได้ หากการใช้นิยายหรือนวนิยาย มาเป็นช่องทางหนึ่งที่จะดึงดูดให้คนไทย
มีแนวโน้มในการอ่านหนังสือมากขึ้น โดยการสร้างสรรค์หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาด้วยการสรรหาแนวคิดการ
วางพลอตเรื่องใหม่ๆ มาเป็นเรื่องราวก็อาจจะทาให้พฤติกรรมการอ่านของคนไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้ น ส่วนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบอ่านพบว่า อ่านสารสนเทศจากเว็บไซต์และออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันสารสนเทศจากเว็บไซต์ ออนไลน์และ
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีขีดจากัดที่ทุกคนสามารถอ่านได้ตามความต้องการ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ จันทร์แดง (2556, หน้า 2-11) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีพบว่า นิสิตใช้อินเทอร์เน็ตและสนใจอ่ านสิ่งพิมพ์จากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Liu (2005) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านในสภาพแวดล้อมแบบดิจิตอล: การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการอ่านที่
ผ่านมาสิบปีพบว่า ผู้อ่านใช้เวลาในการอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้
ทาการศึกษาพฤติกรรมการอ่านและการซื้อหนังสือของคนไทย เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับการอ่าน
หนังสือที่เป็นกระดาษพบว่า เกือบครึ่งหรือร้อยละ 41.4 ระบุอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษน้อยลง โดยส่วนใหญ่หันไป
อ่านเว็บข่าวและเว็บรวบรวมข่าวแทน สาหรับอุปกรณ์ที่นิสิตเลือกใช้เพื่ออ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดคือ สมาร์ต
โฟน สอดคล้ อ งกั บ ภั ท ธิ ร า สุ ว รรณโค (2559, หน้ า 34-40) ที่ พ บว่ า รู ป แบบของสื่ อ ที่ เ ลื อ กอ่ า นคื อ สื่ อ
ไม่ตีพิมพ์มากกว่าสื่อตีพิมพ์ อุปกรณ์ที่นิสิตเลือกใช้อ่านสื่อไม่ตีพิมพ์คือ สมาร์ตโฟน ทั้งนี้เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมต่อและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และด้านสถานที่พบว่า อ่านที่บ้านหรือหอพัก รองลงมาคือ อ่านจาก
โทรศัพท์มือถือ และอ่านในห้องสมุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากบ้านหรือหอพักเป็นสถานที่ส่วนตัวที่นักศึกษาสามารถทา
กิจกรรมหรือมีความเงียบสงบต่อการอ่านได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของวัสสิกา รุมาคม (2556) พบว่า
สถานที่ที่เลือกอ่านหนังสือบ่อยที่สุดคือบ้าน หอพัก และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชฎาพร ธิราวรรณ (2555,
บทคัดย่อ) และงานวิจัยของเครือวัลย์ ศุภะรัชฏเดช (2552) พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมรักการอ่านอยู่ในระดับมาก
สื่อที่ใช้ในการอ่านคือ อินเทอร์เน็ต ประเภทเนื้อหาที่อ่านคือ บันเทิงคดี สถานที่ในการอ่านคือ บ้าน จะเห็นได้ว่า
พฤติ ก รรมการอ่ า นของนั ก ศึ ก ษาจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ส่ งผลให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมหรื อ การอ านวยความสะดวก
สอดคล้องกับความต้องการในการอานจึงเปนสิ่งสาคัญสาหรับสังคมแหงการเรียนรูในปจจุบัน ที่ขอมูลขาวสารมีความ
รวดเร็วและทันสมัยผูที่อานหนังสือถ้าอานมากจะไดเปรียบเพราะจะเปนคนรอบรู กวางขวาง รูจริง มีความนาเชื่อถือ
และเปนที่ยอมรับของคนในสังคม (ณัฏฐิณี ทินวงษ์, 2554, หน้า 13)
ปัญหาการอ่านของนักศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านเนื้อหา พบว่า ไม่ได้กาหนด
เนื้อหาก่อนอ่านในแต่ละครั้ง เนื้อหาที่อ่านส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ตไม่มีความน่าเชื่อถือทาให้ตัดสินเลือกอ่านยาก
การเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสื่อมีหลายประเภททาให้มีการตัดสินใจเลือกอ่านยาก
ทั้ งนี้ เ นื่ อ งจากปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรสารสนเทศมี ก ารปรับ เปลี่ย นรู ป แบบเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ พฤติก รรมของผู้ใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศที่อยู่ในอินเตอร์เน็ตที่มี ขอบเขตของสารสนเทศกว้างขวางมาก มีความหลากหลาย
ไร้พรมแดนและถูกปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการอ่านแต่ละครั้งต้องมีการกาหนดเนื้อหาที่ชัดเจนเพื่อจะได้
อ่านให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการและไม่เสียเวลา การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ อ่านก็มีความสาคัญ
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาด้านวัตถุประสงค์การอ่านที่พบว่า ไม่มีความพร้อมในการอ่านทาให้ไม่ได้ความรู้
กาหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านไม่ชัดเจน ไม่มีเป้าหมายในการอ่านที่แน่นอน และขาดสมาธิในการอ่านจะส่งผลให้
การอ่ า นไม่ ป ระสบความส าเร็ จ อย่ า งไรก็ ต ามสิ่ งที่ มี ค วามส าคั ญและช่ ว ยให้ ก ารอ่ า นประสบความสาเร็จ ก็คือ
ความสามารถในการอ่านและความเข้าใจในการอ่านโดยเฉพาะความเข้าใจในการอ่านนั้นเป็นสิ่งสาคัญมาก การอ่าน
จะไม่เกิดประโยชน์หากผู้อ่านไม่เข้าใจเรื่องที่ตนอ่าน ดังที่ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2542, หน้า 15-27) กล่าวว่า หาก
เด็กมีความสนใจและมีความตองการที่จะอานแลวก็จะสามารถอานหนังสือไดดี และสมุทร เซ็นเชาวนิช (2549, หน้า
73) กล่าวถึงความเข้าใจในการอ่านว่าเป็นความสามารถที่จะอนุมานข้อสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงค์จากสิ่ง
ที่อ่านมาแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุดเท่าที่จะทาได้ และถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการ
อ่าน ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจใดๆ เลยถือได้ว่าการอ่านไม่ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาด้าน
สถานที่คือ มีเสียงดังรบกวนในขณะที่อ่าน แสงสว่างในโทรศัพท์มือถือไม่เพียงพอในขณะอ่าน สถานที่ให้บริการการ
อ่านไม่เหมาะสมหรือไม่น่าอ่าน เช่น ที่บ้าน ห้องสมุด ร้านขายหนังสือ เป็นต้น และบรรยากาศไม่เอื้ออานวย เช่น
ร้อนเกินไป เย็นเกินไป ทาให้ง่วงนอนหรือไม่อยากอ่าน จะเห็นได้ว่าการอ่านในสถานที่ที่เหมาะสมและมีสิ่งแวดล้อมที่
ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒน์นรี อัฐวงศ์ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และธีรวัฒน์ จันทร์
จารัส (2554, บทคัดย่อ) พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการอ่านได้แก่ สถานที่อ่าน
ควรมีอากาศเย็นสบายและเหมาะสม สอดคล้องกับศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538, หน้า 157-159) กล่าวว่า การจัด
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สถานที่สาหรับการอ่านให้สวยงาม สงบเงียบ สะอาด สะดวกใช้สบายใจ จะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสาหรับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการส่งเสริมจากสภาพแวดล้อมทั้งที่บ้าน ครอบครัว การตอบคาถาม การเป็น
ตัวอย่างที่ดี และการแนะนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเช่น การอ่านในที่ทางาน อ่านในห้องสมุด มุมหนังสือ
หรือมุมอ่านหนังสือพิมพ์รวมทั้งการแสวงหาโอกาสอ่านจากแหล่ง หนังสือภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง
และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ทาให้ผู้อ่านพร้อมที่จะอ่านคือ ความสงบ สมาธิ หรือแม้แต่เสียงเพลงเบาๆ และแสงสว่าง
ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2551, บทคัดย่อ) พบว่า ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต้องประกอบด้วย ความเหมาะสมในเรื่อง
การจัดและตกแต่งภายใน ความเพียงพอและความสะดวกสบายของที่นั่งอ่านหนังสือ แสงสว่างภายในอาคาร การ
ถ่ายเทอากาศภายในอาคาร ความเงียบสงบ การจัดบรรยากาศที่เหมาะสาหรับการศึกษาเรียนรู้ และงานวิจัยของ
กาญจนา จันทร์สิงห์ (2560, บทคัดย่อ) พบว่า การจัดพื้นที่กว้างขวางและมีการจัดที่นั่งอ่านได้ อย่างเหมาะสม การ
จัดบรรยากาศภายในมีอุณหภูมิเย็นสบายเหมาะสมแก่การศึกษาค้นคว้า และการจัดสถานที่ให้บริการมีความสะอาด
มีระเบียบเรียบร้อยจะส่งผลให้ผู้ใช้พึ งพอใจในการอ่านและการใช้บริการ ดังนั้นการจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เพียงพอและเหมาะสมทั้งที่บ้านและห้องสมุดเพื่อ สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่าน
ให้ยั่งยืนจะช่วยให้นักศึกษามีพฤติกรรมการอ่านที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษามีพฤติกรรมการอ่าน
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
2. ควรมีการแนะนาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการอ่านและการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ
จากทรัพยากรสารสนเทศ สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ควรจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการอ่านของ
นักศึกษา
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและ
จัดบริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ศึกษากลยุทธ์ในการเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. การประเมินสารสนเทศจากการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
Roles of General Science Major Students in Preparing Science Learning
Classroom Management in the 21st Century
ปิยะนุช เหลืองาม1
Piyanuch Luerngam1
1

อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและแนวทางแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษากับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฎเลย จานวน 32 คน ที่ได้เรียน
รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 และรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ทาการเก็บข้อมูล
ด้วยการจัดเวทีระดมความคิด นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยการเก็บข้อมูลการศึกษานั้นใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกต และการจัดเวทีระดมความคิด
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
1. บทบาทในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที 21 ทั้งหมด 21 ประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยคือ
3.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.68 และด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 นั้นมีทั้งหมด 30 ประเด็นโดยมีค่าเฉลี่ยคือ 3.63 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.83
2. ผลการศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและแนวทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษากับการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ 7 ประเด็น ได้แก่
1) ด้านความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 2) ด้าน
นักศึกษา 3) ด้านการขาดทักษะ และการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใ น
ศตวรรษที่ 21 4) ด้านการสื่อสารและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน 5) ด้านสื่อ การทาสื่อการ
สอนและการประยุกต์ใช้สื่อในการเรียนการสอน 6) ด้านความรู้เกี่ยวกับเนื้อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้ในวิชาเอกยัง
ไม่แม่นยาและขาดความรู้ในวิชาของตนเองจึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกั บเนื้อหาวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนได้
และ 7) ด้านทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
คาสาคัญ: บทบาท/ การเตรียมความพร้อม/ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
Abstract
This survey research was aimed to investigate the students’ roles and preparation for
science learning classroom management in the21st century and to find out the problems and
solution in science learning classroom management in the 21st century. The major students of the
faculty of education at Loei Rajabhat University; and the samples were 32 fourth-year General
Science major students who were enrolling the courses General Science and 2. Questionnaires,
interview, observation and brainstorming session were conducted to collect the data from the
samples.
The results were as follows.
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1. There were 21 aspects regarding the students’ roles in Science classroom management
in the 21st century and were averagely scored 3.50; S.D. = 0.68. There were 30 aspects regarding
the student’s preparation for science classroom management in the 21st century and were
averagely scored 3.63, S.D.=0.83.
2. The result of brainstorming session regarding students’ roles and the preparation for
science classroom management in the 21st century can be analyzed into 7 aspects including
1) students’ scientific knowledge and skill in teaching and learning management in the 21st century,
2) students, 3) an insufficiency of skill and teaching materials for science classroom management
in the 21st century, 4) communication and experience in transferring knowledge for the students in
the classroom, 5) teaching materials, teaching material designing and teaching material application
in science classroom, 6) students’ scientific knowledge content used in the classroom which was
insufficient, especially the content knowledge in the core subjects in sciences and made them
become unable to appropriately transfer knowledge of science content to the students they were
teaching and 7) students’ lacking of prompted problem-solving skill
Keywords: Role/ Preparing Science Learning / Management in the 21st Century
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อ
วิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19
โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) (พีระ พนาสุภน, 2557) ดังนั้น
บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
คนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจาเป็นต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่สาหรับในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับอีกต่อไป แต่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นโค้ช ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนรู้
บรรลุผลได้ ประการสาคัญคือ ครูในศตวรรษที่ 21จะต้องตั้งตนเป็นผู้รู้ แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆ กันกับ
ผู้เรียนในขณะเดียวกัน (นวพร ชลารักษ์, 2558)
จากสภาวการณ์ของสั งคมที่ เปลี่ยนแปลงและพั ฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในศตวรรษที่ 21 ก าหนด
ยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้น ทาให้หลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา
ฟินแลนด์ นิวซี แลนด์ สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม รวมถึงไทย มีมาตรการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
เตรียมการเสริมศักยภาพของประชาชนทั้งด้านทักษะความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม (วิทยากร เชียงกูล , 2552) สาหรับ
ประเทศไทยการปฏิรูปการศึกษาในรอบทศวรรษแรก พ.ศ. 2542-2551 (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553)
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ต้อง
ให้ความสาคัญในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร มีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556, หน้า 67) การ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ส าขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไปที่ มี ค วามรู้ ใ ห้ มี ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ มี ทั ก ษะและ
ความสามารถความสามารถในการจัดการเรียนเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ รู้เท่ า
ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและบริบททางการศึกษา จาเป็นต้องอาศัยศาสตร์ในการผลิตครูและศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตได้บัณฑิตที่ดีและเก่ง มีความเป็นครู สามารถเป็นต้นแบบที่ดี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ดังนั้นครูต้องมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project-based learning) หรือการ
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เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้แ ละ
ทางานแบบร่วมมือ (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556, หน้า 10)
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ งเกิ ดเป็น ความสนใจและความต้ อ งการของผู้ศึ กษาที่ จ ะท าการศึ กษาเกี่ย วกั บ บทบาทของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
และปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไปให้ มี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นแล้ว ในส่วนของตัวนักศึกษานั้นมีการ
เตรี ย มความพร้ อ มและมี บ ทบาทอย่ า งไรในการปรั บ ตั ว อี ก ทั้ ง ในการเตรี ย มความพร้ อ มนี้ นั ก ศึ กษามี ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาใดบ้าง และมีความสนใจข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อนามาปรับปรุงเกี่ยวกับบทบาท
และแนวทางพัฒนาบทบาทของนักศึกษาทางการเตรียมความพร้อมของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และสามารถนาผลการศึกษาที่ได้รับมาไปใช้ในวิชาชีพครู
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและแนวทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษากับการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จานวน
117 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย จานวน 32 คน
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
บทบาทของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป กับการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีความ
พร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ใน
ศตวรรษที่ 21
- ทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและ
แนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
จานวน 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามบาทของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ใช้สอบถามนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนด้วยกันดังนี้
ตอนที่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นในเรื่องของเพศ การศึกษา เกรด
เฉลี่ยสะสม
ตอนที่ 2 บทบาทในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
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ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์บทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ในการสัมภาษณ์ 2 ข้อหลักๆ ด้วยกัน คือ ประเด็นเรื่องปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และประเด็นเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 3 การจัดเวทีระดมความคิดประเด็นเรื่องปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่
21 และประเด็นเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
การสร้างเครื่องมือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้ในการจัดเวทีระดมความคิดที่ผ่านการ
พิจารณาจากทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษา
ปรับแก้ไขให้เครื่องมือวิจัยสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นนี้ผู้ศึกษาและผู้ช่วยการเก็บข้อมูลได้นาแบบสอบถามให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และในระหว่างนั้นก็ทาการสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ และนาข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สรุปเป็นประเด็นในการจัดเวที
ระดมความคิด โดยได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จานวน 32
คน ทีไ่ ด้เรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 และรายวิชาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 หลังจากนั้นผู้ศึกษาก็นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วบรรยายออกมาให้ผู้ที่สนใจ
ศึกษา
สังเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ผู้ศึกษาก็จะนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
นั้นมาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มีสิ่งใดที่เพิ่มเติมขึ้นมา หรือทาไมไม่เป็นไปตามแนวคิด
ที่ผู้ศึกษาได้ทาการทบทวนวรรณกรรมมา พร้อมทั้งปรับแก้ข้อมูล เพิ่มเติมเนื้อหา ให้มีความครอบคลุม และมีความ
ชัดเจนเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลที่สนใจ นอกจากนี้ผู้ศึกษาก็จะเสนอข้อเสนอแนะที่เห็นควรและเป็นประโยชน์ต่อแวดวง
วิชาการด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามผู้วิจัยนามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติดังนี้
ข้อมูลตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม นาผลการศึกษาที่
ได้มาหาค่าร้อยละ แล้วนาผลที่ได้มาแปลความหมายนาเสนอในรูปแบบความเรียงและตารางการวิเคราะห์
ข้อมูลตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นาผลการศึกษาที่ได้มาหาค่าร้อยละ แล้วค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาผลที่
ได้มาแปลความหมายนาเสนอในรูปแบบความเรียงและตารางการวิเคราะห์
ข้อมูลตอนที่ 3 ประเด็นคาถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการจัดเวทีระดมความคิดประเด็นเรื่องปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และประเด็นเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบความเรียง
สรุปผลการวิจัย
บทบาทในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ส่วนมากนักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมานักศึกษาที่เลือกตอบในระดับมาก จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นหลัก ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่าง
เหมาะสม ตั้งคาถามที่เร้าความสนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ได้ สร้างแรงบันดาลใจทางการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนยึด
เป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ชี้แนะกระบวนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และ
วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม และอานวยความสะดวกในการเรียน และสร้างเครื่องมือความรู้สาหรับผู้เรียน รวมทั้งผลิต
จัดหาคัดสรร สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการปรับและขยายโครงสร้างทางปัญญา สามารถ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการทาโครงงาน เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง รวมทั้งสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ ฝึกคิด และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะพื้นฐานและทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วม
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ด้วย และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานแบบร่วมมือจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาเป็นรายบุคคลตามศักยภาพของผู้เรียนได้
ประการสุดท้ายที่นักศึกษายังต้องพัฒนามากสุดนักศึกษาที่เลือกตอบในระดับปานกลาง คือ การจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์กับรายวิชา อื่นๆ การจัดกิจกรรมในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตรในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดทาแผนการสอนวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกับวิชา
อื่นๆ ได้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ เช่น ชมรม นิทรรศการ อบรมเพิ่มเติม และการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการทักษะในศตวรรษที่
21 เครื่องมือการเรียนรู้และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ไปสู่ปฏิบัติการในชั้นเรียนได้การออกแบบวัดและประเมินผลที่
รองรับการประเมินอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
พบว่านักศึกษาที่เลือกตอบในระดับมากที่สุด ดังนี้ ว่านักศึกษามีคุณธรรมที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ดี
มีความตั้งใจที่จะทาหน้ าที่สอนให้ผู้เรียนทาประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยการนาหลักการ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งสามารถนาความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
นักศึกษามีความประสงค์เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศต วรรษที่ 21 จาก
สาขาวิชา และจากคณะครุศาสตร์เพิ่มขึ้น อีกทั้งในด้านการได้รับความสนับสนุนจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปใน
การจัดการเรียนรู้ ทั้งนโยบาย ครุภัณฑ์ วัสดุ งบประมาณ และอื่นๆ และการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์อย่างเต็มที่
ทั้งนโยบาย ครุภัณฑ์ วัสดุ งบประมาณและอื่นๆ
รองลงมานักศึกษาที่เลือกตอบในระดับมาก จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม เอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และระหว่างกลุม่ สาระได้อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษามีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นักศึกษาสามารถสร้างสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และ
เชื่อมโยงกับรายวิชาอื่นๆ นักศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้อย่างดีในการจัดการเรียน
การสอน ทั้งนโยบาย ครุภัณฑ์ วัสดุ งบประมาณ และอื่นๆ
ประการสุดท้ายที่นักศึกษายังต้องพัฒนามากสุดนักศึกษาที่เลือกตอบในระดับปานกลาง คือ นักศึกษามี
ความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็น
ระบบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดค้นหาข้อเท็จจริงทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ โดย
ใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการแก้ปัญหา ความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพครูทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อย่างมีนวัตกรรมความไวในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจ
องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการประยุ ก ต์ใ ช้ หรื อ ประเด็ น ปั ญหาได้อ ย่ า งรวดเร็ว การสื่ อ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเสนอผล ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่มี
รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาหรับ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษด้วยนวัตกรรม นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่จะสอนอย่าง
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บูรณาการ นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้ารับการอบรม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
นักศึกษาคิดว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปของนักศึกษา มีสื่อที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน ให้
นักศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรี ยนการสอน กระบวนการสอน อย่าง
เห็นได้ชัดระหว่างก่อนการมีความพร้อมทางด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
ด้านความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ทางนักศึกษาจะต้องรู้จักบทบาทและมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ด้านนักศึกษา การเรียนจะประสบผลสาเร็จ ได้นั้น นักศึกษาจะต้องมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียน โดย
นักศึกษามุ่งมั่นในการเรียน ชีวิตต้องมีเป้าหมาย รู้จักวางแผนการเรียน มีความสุขกับการเรียน ที่สาคัญต้องมีความ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาร่วมทั้งสามารถนาเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อจะได้นาความรู้ทั้งหมดมาจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 อย่าง
มีประสิทธิภาพในวิชาชีพ
ด้านการขาดทักษะ และการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่
21 การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น ธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จะมีทั้งภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิบัติ จึงทาให้นักศึกษาจาเป็นต้องจะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อส่งผลให้การ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกิดประสิทธิผล ดังนั้นครูควรฝึกใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีความชานาญ
ด้านการสื่อสาร และประสบการณ์ในการถ่ ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน การจัดการสอนวิทยาศาสตร์ การ
เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนทักษะการสื่อสารสาคัญอย่างยิ่ง เมื่อนักศึกษามีปัญหาเรื่องการ
สื่อสารจะมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก จึงทาให้ขาดความเข้าใจในเนื้อหา อีกทั้งไม่
สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ระหว่างครูกับผู้เรียน เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งสาคัญส่งผลต่อการช่วยเหลือกันเมื่อมี
กิจกรรมการเรียนการสอน ทาให้ประสบความสาเร็จได้อยาก
สื่ อ การท าสื่ อ การสอน และการประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ ในการเรี ย นการสอน ในโรงเรี ย นที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ไ ป
สังเกตการณ์ระหว่างเรียนนั้น มักจะขาดสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ทาให้บางครั้งใน
การสอนเมื่อขาดเครื่องมือช่วยสอนบรรยากาศในการเรียนจะดูเรียบง่าย ไม่มีการตื่นตาตื่นใจเท่ากับที่เด็กได้เห็น
สัมผัส รับรู้อื่นๆ แต่ถ้าครูผู้สอนมีทักษะด้านการประยุกต์ทาสื่อ และใช้สื่อในการสอนวิทยาศาสตร์เป็นและมีทักษะ
ซึ่งอาจจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ทาการทดลอง และผลที่ได้ต่อนักเรียนด้วย ผู้ศึกษาคิดว่า
ประเด็นนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้มีทักษะด้านการประยุกต์ทาสื่ อ และ
ใช้สื่อในการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในด้านการจัดการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ และควรมีการสอน
หรือจัดอบรมให้แก่นักศึกษา ซึ่งเมื่อนักศึกษาไม่มีทักษะด้านการประยุกต์ทาสื่อ และใช้สื่อในการสอนวิทยาศาสตร์
เมื่อครูผู้สอนจะทาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มักจะติดขัดทาให้เป็นอุปสรรคต่อการสอน
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้ในวิชาเอกยังไม่แม่นยา และขาดความรู้ในวิชาของตนเอง จึง
ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนได้ การจัดการเรียนการสอนอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญยิ่ง
อีกประการหนึ่ง คือ การที่ครูผู้สอนมีความรู้ความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน จึงจะสามารถนาความรู้มาถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะต้อง
เรียนรู้เนื้อหาวิชาที่ประกอบไปด้วย ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่ งนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความรู้วิทยาศาสตร์ด้านใด
ด้านหนึ่งเท่านั้น เมื่อเป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ตนเองไม่มีความถนัดก็จะไม่มีความมั่นใจในขณะที่จะถ่านทอดเนื้อหา
นั้นๆ ซึ่งในหลักความเป็นจริงในเนื้อหาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น
จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจะปฏิเสธที่จะไม่สอน
เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งในรายวิชานี้ไม่ได้
นักศึกษาขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องมีความพร้อม
ในด้านร่างกายและสติปัญญา พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นการมีทักษะด้านการคิด
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แก้ปัญหาเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่า ขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะ
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น สอนตามแผนการสอนที่เขียนมา แต่เมื่อไม่มีอุ ปกรณ์ สารเคมี ที่จะใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ไม่สามารถสอนต่อไปได้
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ด้านความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ให้
นักศึกษาได้ศึกษาเทคนิค การสอนต่างๆ ของทางโรงเรียนที่มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาการสอนเพิ่มเติมมีปฏิบัติการ
เพิ่มมากขึ้น
ด้านนักศึกษา นักศึกษาควรมีการเสริมแรงในทางบวกและมีกิจกรรมที่เน้นให้กับนักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษาเห็นคุณค่าของตัวเอง เช่น สาขาส่งเสริมให้นักศึกษาได้การบริการวิชาการตามโรงเรียนต่างๆ ให้ความ
ความรู้ทางด้านวิทยาสาสตร์ จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้เท่าเทียมกัน และการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง
ด้านการขาดทักษะ และการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่
21 จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ อบรมการใช้และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ด้านการสื่อสารและ
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจ
โดยมีการจัดอบรมเสริมบุคลิกภาพ การสร้างความคุ้นชินในการออกไปพูดหน้าชั้นเรียน
ด้านสื่อ การทาสื่อการสอน และการประยุกต์ใช้สื่อในการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
รายวิชาเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอน จัดอบรมใช้สื่อในท้องถิ่นที่สามารถนามาประยุกต์ใช้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้
และสามารถหาวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาทดแทนได้
ด้านความรู้เกี่ยวกับเนื้อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้ในวิชาเอกยังไม่แม่นยา และขาดความรู้ในวิชาของ
ตนเอง จึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนได้ นักศึกษาหมั่นสืบค้นข้อมูลและ
กระบวนการ พร้อมทบทวนเนื้อหาในศาสตร์ของตนเองให้เข้าใจ และการเสริมสร้างให้นั กศึกษาได้มีทักษะมากขึ้น
สาขาวิชาจาเป็นต้องจัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
อยู่เสมอ
ด้านทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการเรียนการสอนจาเป็นต้องมีการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
อภิปรายผลการวิจัย
บทบาทและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ก่อนที่จะสังเคราะห์ผลการศึกษาร่วมกับงานวิจัยและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเรามาทาความเข้าใจก่อน
ว่านักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยและบทบาทของนักศึกษาการ
ปฏิบัติหน้าที่ ภาระหน้าที่ การจัดทาแผนการสอน การจัดการรายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาการมีความพร้อมด้านการผลิต
สื่อการสอน การจัดการเรียน การสอน กระบวนการสอน รูปแบบการสอน การพัฒนาตนเอง การปรับเปลี่ยนแนว
การสอนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นโยบายทางการศึกษา และเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 โดยนามาจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 การผลิตสื่อการสอน การจัดการเรียนการ
สอน กระบวนการสอน รูปแบบการสอน การพัฒนาตนเองกับการปรับเปลี่ยนแนวการสอนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม นโยบายทางการศึกษา และเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
ประการแรก ความคิดเห็นในระดับมาก นักศึกษามีความสามารถในการจัด การเรียนการสอนรายวิ ชา
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นหลัก ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่าง
เหมาะสม ตั้งคาถามที่เร้าความสนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ได้ สร้างแรงบันดาลใจทางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนยึด
เป็นแบบอย่างในการดารงชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ชี้แนะกระบวนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และ
วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมอานวยความสะดวกในการเรียน และสร้างเครื่องมือความรู้สาหรับผู้เรียนผลิต จัดหา คัดสรร
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สื่ อ และแหล่ งการเรีย นรู้ ที่ กระตุ้น ให้ ผู้เ รีย นได้เ กิ ดการปรั บ และขยายโครงสร้า งทางปั ญญา จั ด การเรี ย นรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ได้ รวมทั้งจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการทาโครงงาน เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ ฝึกคิด และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะพื้นฐานและทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมด้วย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานแบบร่วมมือนักศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพของผู้เรียนได้
รองลงมา ความคิดเห็นในระดับปานกลาง นักศึกษามีความสามารถในการจัดทาหลักสูตรสถานศึ กษา
เกี่ยวกับการบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์กั บรายวิชาอื่นๆ ร่วมทั้งจัดกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนการสอนวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้ จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้ เช่น ชมรม นิทรรศการ อบรมเพิ่มเติม จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสร้างเครื่องมีประเมินการเรียนรู้และสะท้อนผลเพื่อ
การพัฒนา มากกว่าการตัดสินจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือการเรียนรู้
และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ไปสู่ ปฏิบัติการ ในชั้นเรียนได้ออกแบบวัดและประเมินผลที่รองรับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนั้น เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้กระทาเกิดความมั่นใจที่จะกระทา
กิจกรรม และยังสามารถเป็นเครื่องทานายหรือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลที่เกิดจากการกระทานั้นๆ ด้วย จาก
การศึกษาถึงความพร้อมจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาโดยวิธีการเก็บข้อมูลทั้งแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ การสังเกต และการจัดเวทีระดมความคิด ทาให้ทราบว่านักศึกษานั้นมีความพร้อม มีศักยภาพที่ดี
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นผลดีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับศุภวารี ศรีนวล (2547) การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความพร้อมของนักเรียน
โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตัวเอง ครูผู้สอนสามารถนากิจกรรมลักษณะนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
และสอดคล้องกับแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเดือนเพ็ญ โยเฮือง, 2550 กล่าวถึงความพร้อมว่า ความพร้อม
เกิดจากวุฒิภาวะ และประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนาและความสามารถที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรม จึงเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะเรียนหรือทากิจกรรม จากผลงานที่กล่าวอ้างนั้นก็สอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูล คือ นักเรียนมีความพร้อมที่จะได้รับรู้สิ่งที่แปลกใหม่ สนใจสิ่งที่สังคมกาลังตื่นตัว
เพราะอยากรู้ อยากเห็น อยากทราบ ว่าเป็นเช่นไร ดังนั้นนักเรียนจึงมีความพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นอย่างมาก
ดังเช่นงานที่ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนต่างๆ ที่ครูนามาใช้สอนนักเรียนเพื่อให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพในด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านเจตคติและด้านทักษะวิธีสอนของครู ถือว่าเป็นองค์ประกอบ
สาคัญประการหนึ่ง ที่จะทาให้ความมุ่งหมายของการศึกษากลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ทาให้
ทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นนอกจากครูผู้สอนนั้น เป็นการจัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพ
และไม่ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามย่อมได้รับความสนใจและความร่วมมือ
จากนักเรียนและรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยในการดาเนินการเรียนการสอน ซึ่งจะประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
ดังนั้นจากการสังเคราะห์ข้อมูลจึงทาให้สามารถอธิบายได้ว่านักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างนั้นมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยนักศึกษาก็ยังมีความพร้อมทั้งทาง
ร่างกาย ความพร้อมทางสติปัญญา และความพร้อมทางอารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
จากที่ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาในข้างต้นนั้นทาให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งปัญหานี้ถือว่าเป็นอุปสรรคทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ศึกษาขอ
เรียงลาดับการนาเสนอตามประเด็นที่เป็นปัญหาในระดับมาก โดยข้อมูลที่ได้นั้นมาจากการจัดเวทีระดมความคิดดังนี้
ด้านความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้านนักศึกษาด้าน
การขาดทักษะ และการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้านการ
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สื่อสาร และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน สื่อ การทาสื่อการสอน และการประยุกต์ใช้สื่อในการ
เรียนการ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อวิชาวิทยาศาสตร์มีความรู้ในวิชาเอกยังไม่แม่ นยา และขาดความรู้ในวิชาของตนเอง จึง
ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนได้ นักศึกษาขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาจะเห็น
ได้ว่า ผลการศึกษาในเรื่องของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
นั้นทาให้ทราบปัญหาที่สาคัญ 7 ประเด็นด้วยกันที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดาเนินไปได้
อย่างดี โดยเป็นในเรื่องของบทบาทและการเตรียมความพร้อมของสาขา บทบาทและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นั้นเองที่จะต้องก้าวไปพร้อมๆ กันในการจัดการเรียนการสอน และให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้ทาให้ทราบว่านักศึกษาสาชาวิชาวิทยาสาสตร์ทั่วไป ซึ่งเป็นประชากรตัวอย่าง
การศึกษาสามารถสรุปได้ว่านักศึกษาสาขาวิชาวิทยาสาสตร์ทั่วไปมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นและคิดว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน คือ ด้านความรู้และทักษะ
การจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาได้ศึกษาเทคนิคการสอน
ต่างๆ ด้านนักศึกษา นักศึกษาควรมีการเสริมแรงในทางบวกและมีกิจกรรมที่เน้นให้กับนักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษาเห็นคุณค่าของตัวเอง ด้านการขาดทักษะ และการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สื่อ การทาสื่อการสอน
และการประยุกต์ใช้สื่อในการเรียนการสอน ความรู้เกี่ยวกับเนื้อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้ในวิชาเอก ยังไม่แม่นยา
และขาดความรู้ในวิชาของตนเอง จึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนนักศึกษาขาด
ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการนาไปใช้ในวิชาชีพ
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
จากที่ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาในข้างต้นนั้นทาให้ทราบถึงแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นั้นทาให้ทราบปัญหาที่ สาคัญ 7 ประเด็นด้วยกันที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา
เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดาเนินไปได้อย่างดี ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาการสอนเพิ่มเติมมีปฏิบัติการเพิ่มมาก
ขึ้น รวมถึงเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพของครูผู้สอน และครูผู้สอนมีความชานาญ เช่น การใช้กิจกรรมเกมหรือ
รวมกลุ่ มการทางานเป็นทีมเพื่อเชื่อมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่ก่อ นเข้าสู่บทเรียน และความแตกต่างและ
ความสามารถระหว่างบุคคล และควรจัดการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่หลากหลาย จัดอบรมแนวทางการสร้างสื่อ
และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ครูต้องเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามรถ และสมรรถนะตามวิชาชีพ เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ศึกษาหาความรู้เทคนิควิธีการสอนด้วยตนเอง เช่น การดูวีดีโอการ
สอน การอบรมเทคนิคการสอนใหม่ การลงพื้นที่เพื่อสร้างความคุ้นเคย เน้นการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
สร้างความคุ้นเคย และทากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนตั้งแต่ปี 1 จัดให้มีวิชาสังเกตการณ์สอนในระดับชั้นปีที่ 1-4 พร้อม
กับเสริมแรงในทางบวก และมีกิจกรรมที่เน้นให้กับนักศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตัวเอง เช่น
สาขาส่งเสริมให้นักศึกษาได้การบริการวิชาการตามโรงเรียนต่างๆ ให้ความความรู้ทางด้านวิทยาสาสตร์ จัดอบรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้เท่าเทียมกัน และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จัดการบริหารเวลาตนเอง
แบ่งเวลาไปศึกษาความรู้ เข้าห้องสมุดบ่อยๆ จัดการเรียนการสอน ให้กระตุ้นผู้เรียนพัฒนาทักษะความรู้ และ
บุคลิกภาพ คุณลักษณะ เน้นการฝึกปฏิบัติที่จะทาให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้จริง และมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน อีก
ทั้งการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ อบรมการใช้และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ เพื่อปฏิบัติจริง มีการ
ใช้อย่างประหยัด มั่นใจ จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ฝึกทาการทดลองจากผู้เชี่ยวชาญ
และศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ จัดทาสื่ออุปกรณ์ทดแทนจากวัสดุที่สามารถนามาประยุกต์และปรับใช้ได้ จัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจ โดยมีการจัดอบรมเสริมบุคลิกภาพการสร้างความคุน้
ชินในการออกไปพูดหน้าชั้นเรียน ออกความคิดเห็นบ่อยๆ ฝึกการใช้ทักษะการสื่อสารควรจัดให้นักศึกษาครูลงพื้นที่
สังเกตการณ์สอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพครู ได้ฝึกประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน
จาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอน จัดอบรมใช้สื่อในท้องถิ่นที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถหาวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาทดแทนได้ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจัดอบรมการทาสื่อการสอน และการประยุกต์ใช้สื่อในการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญ
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หมั่นสืบค้ นข้อมูลและกระบวนการ พร้อมทบทวนเนื้ อหาในศาสตร์ ของตนเองให้เ ข้า ใจ และการเสริมสร้างให้
นักศึกษาได้มีทักษะมากขึ้นสาขาวิชาจาเป็นต้องจัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่
21 ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองและทบทวนความรู้เดิมให้ชานาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ปฏิภาณไหวพริบ และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและในวิชาชีพ
ต่อไปได้
ดังนั้นจากการสังเคราะห์ข้อมูลจึงทาให้สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างนั้นมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาในข้างต้นนั้นทาให้ทราบถึง
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ควรมีสาขาวิชาคณะรวมทั้ง
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาในด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนในการจั ด การเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นศตวรรษที่ 21 จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารใช้ อุ ป กรณ์ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ฝึกทักษะการสื่อสาร และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนการทาสื่อ
การสอน และการประยุกต์ใช้สื่อในการเรียนการสอนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพิ่มความรูเ้ กี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ให้มีความรู้ในวิชาเอกแม่นยาและความรู้ในวิชาของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน
วิชาชีพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้ศึกษาควรศึกษาการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบทบาทและ
การเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ใ นศตวรรษที่ 21 ให้ นั ก ศึ ก ษามี ศั ก ยภาพในการ
พัฒนาการเรียนการสอนไปได้ดี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้ศึกษาควรสอบถาม สัมภาษณ์ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิตด้วย ในประเด็นของบทบาท
และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนาผลที่ได้มาช่วยพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป
2. จากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนผู้ศึกษาจึงเห็น
ควรว่าสาขาควรพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาด้านสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา โดยการจัดอบรมเทคนิค
อย่างง่ายให้กับนักศึกษาเพือ่ นาไปปรับใช้และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ
ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
Satisfaction of People in Moo 2 to Use the Service of Blue Flag Civil State
Project Shop in Angthong, Muang, Kamphaengphet
ประพล จิตคติ1 จิราภรณ์ เรียบฮวด2 วิลัยวรรณ จันทร์ทา3 และ นฤมล พิลาพันธ์4
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สาขาวิชาการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า
ประชารัฐในตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาร้านธงฟ้าประชารัฐให้
สอดคล้องต่อความต้องการชองลูกค้า ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีเครื่องมือในการ
ดาเนินงานวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา จานวน 60 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 – 60 ปี จบการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพลูกจ้างรายวัน และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ 1 – 300 บาท
ผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก อันดับ 1 คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก รองลงมา คือ ด้านเวลา และลาดับสุด ท้าย คือ ด้านบุคลากรที่
ให้บริการ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ / ร้านธงฟ้าประชารัฐ / บริการ
Abstract
This research aims to 1) to study the satisfaction of the public on the service of Blue Flag
Civil State Project Shop in Amphoe Ang Thong, Amphoe Mueang, Kamphaeng Phet; 2) to study the
development of Blue Flag Civil State Project Shop to meet the needs of customers Ang Thong,
Muang, Kamphaengphet. There are tools to conduct research is the questionnaires and statistics
used were percentage, mean and standard deviation. The population was 60 persons. The majority
of respondents were female, aged 51 - 60 years old, with the education graduated from the daily
labor force, and the service cost from 1 - 300 baht. The results of the study on the satisfaction of
people in Moo 2, using the service of Blue Flag Civil State Project Shop in Angthong, Muang District,
Kamphaengphet Province, found that the overall satisfaction of people in the mass of 2. In terms
of time, staffing, service and facilities was the service and facilities, followed by the time and the
last one is the service personnel.
Keywords: Satisfaction / Blue Flag Civil State Project Shop / Service
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันยังมีคนไทยอีกเป็นจานวนมากที่ยังมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสที่รัฐบาลจาเป็นที่ต้องเข้ามา
ให้ความช่วยเหลือ ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 67 ล้านคน เมื่อพิจารณาภาพรวม กลุ่มประชากรที่มีรายได้
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ต่าสุด มีรายได้โดยเฉลี่ยเพียง 4,074 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าของไทยที่กาหนดให้มี อัตราอยู่ที่อย่างน้อยวันละ 300 บาทในทุกจังหวัด ซึ่งใน 67 ล้านคนนี้ มีคนที่มี
รายได้ต่ากว่าเส้นยากจนอยู่ถึง 11.4 ล้านคนและยังไม่นับรวมบรรดาผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ที่อยู่ปริ่มเส้นยากจน อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลยากที่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือได้ง่าย มีทั้งคนชราภาพ และอีกจานวนหนึ่งเป็นคนพิการ ซึ่งคนเหล่านี้
ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ด้วยเหตุเหล่านี้ จึงทาให้เกิดสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้นโยบายของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถือกาเนิดขึ้น
ตามคามั่นสัญญาที่ว่า นายกรัฐมนตรีจะพัฒนาให้บ้านเมืองนี้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา สวัสดิการแห่งรัฐ จัดทาขึ้นมานี้
เกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในกลุ่มที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่ม ทุกเพศให้ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน โดยความประสงค์ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า นายกรัฐมนตรีจะไม่เหลือ
ใครสักคนไว้ข้างหลังในการนาพาประชาชนคนไทยทุกคนก้าวพ้นจากกับดักแห่งความยากจนและนาพาทุกคนสู่ความ
เท่าเทียมกันในทุกๆ เรื่องด้วยนโยบายปฏิรูปประเทศไทยที่ดีกว่าที่ผ่านมา (“นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิ
ประโยชน์คนไทย ครั้งแรกมีบัตรก่อนใช้สิทธิก่อน”, 2560)
รัฐบาลได้มีการจัดตั้ง ร้านธงฟ้า หรือโครงการธงฟ้าประชารัฐขึ้น มา เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่ม
ทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งยังเป็นกลไกสาคัญของโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ที่ให้ผู้มีรายได้น้อยนาบัตรมารูดซื้อสินค้าราคาประหยัด ซึ่งมีวงเงินในบัตรจานวน 200 – 300 บาทต่อเดือน
เพื่อซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร จากร้านธงฟ้า
ประชารัฐ (กรมการค้าภายใน, 2560)
ทีมวิจัยจึงได้มีการจัดทาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า เนื่องจากร้านธงฟ้า
เป็นร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งร้านธงฟ้ามีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านธงฟ้ามี
สาขากระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน สามารถเข้าถึงประชาชนตามท้องถิ่นได้ แต่ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการกลับเลือกเดินทางไป
ใช้บริการที่ร้านธงฟ้าของตาบลอื่น หรือห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในเมือง จึงทาให้เป็นการกระจายรายได้ไปให้กับตาบล
อื่น ทีมวิจัยจึงได้มีการจัดทาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าขึ้น เพื่อศึกษาความ
ต้องการของลูกค้าและศึกษาความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของร้านธงฟ้า เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงร้านธงฟ้าใหม่ให้สามารถดึงดูดประชาชนในชุมชนให้สนใจมาใช้บริการร้านธงฟ้ามากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นาร้า นธงฟ้า ให้สอดคล้ อ งต่อ ความต้ อ งการของลู กค้า ตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ขอบเขตตัวแปร ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
- ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ
ร้ า นธงฟ้ า ในต าบลอ่ า งทอง อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธกี ารดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้จาแนกวิธีการดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลาดับขั้นตอนข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาข้อมูล สถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3. นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางการเงินและการธนาคาร
4. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
1. ลาดับขั้นตอนข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ตามลาดับ
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ
ร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
4. นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางการเงินและการธนาคาร
5. สร้างแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า
ในตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
6. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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ขั้นตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ลาดับขั้นตอนข้อเสนอแนะผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมในรูปเล่มวิจัย
ประชากรกลุ่มและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ประชาชนหมู่ 2 ต าบลอ่ า งทอง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชรที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ จานวน 60 คน จากการสัมภาษณ์คาบอกกล่าวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตาบล
อ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้เกณฑ์ในการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ดังนี้
จานวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 15 – 30%
จานวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักพัน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 10 – 15%
จานวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 5 – 10%
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการรับบริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าในตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรโดยใช้การเจาะจงพื้นที่ ใน
หมู่ 2 ต าบลอ่ า งทอง อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ก าแพงเพชร เนื่ อ งจาก หมู่ 2 ต าบลอ่ า งทอง อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
กาแพงเพชร ไม่มีร้านธงฟ้าประชารัฐส่งผลให้ประชาชนต้องไปใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐนอกพื้นที่ ซึงทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น เช่น ค่าน้ามันยานพาหนะที่ไปใช้บริการ อีกทั้ งยังใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปใช้บริการ
ค่อนข้างนานพอสมควร ซึ่งมีจานวน 405 คน ในหมู่ 2 ตาบลอ่างทอง มีวิธีการดังนี้
1. ทีมวิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้แนะนาตัวในการขอเก็บข้อมูลความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า
2. ลงพื้นที่เพื่อใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ
ร้านธงฟ้าของประชาชนในหมู่ 2 ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 60 ชุด
3. นาแบบสอบถามที่ได้กรอกข้อมูลลงไป จานวน 60 ชุดที่ตอบครบทุกข้อนามาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนามาวิเคราะห์ทางสถิติ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ความถี่ และร้อยละของแบบประเมินสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย จานวน ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพึงพอใจตอบ
แบบสอบถามโดยกาหนดเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด , 2533) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่า พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อ
การใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาความต้องการของ
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ประชานชนผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ หมู่ 2 ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จากการศึกษาสามารถ
สรุปผลได้ ดังนี้
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป โดยศึกษาปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชี พ ประเภทสินค้า
ประเภทร้านค้าและค่าใช้จ่า ยแต่ละครั้ง แล้วสรุปออกมาเป็นค่า ร้อยละ โดยข้อมูลที่ได้ สามารถจาแนกได้ ต าม
รายละเอียดในตาราง
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ จาแนกตามเพศ
รายการประเมิน
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
27
33

(n=60)
ร้อยละ
45
55

จากตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย จานวน 27
คน คิดเป็นร้อยละ 45 และเพศหญิง จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละ จาแนกตามอายุ
รายการประเมิน
อายุ
อายุ 20 – 30 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
อายุ 41 – 50 ปี
อายุ 51 – 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

14
7
7
18
14

23.30
11.70
11.70
30.00
23.30

จากตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาอายุ 20 – 30 ปีและ อายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
รายการประเมิน
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน

ร้อยละ

15
28
13

25.00
46.70
21.70

1
3

1.70
5.00
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จากตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับประถมศึกษา จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมาคือ ไม่ได้เรียน จานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละ จาแนกตามอาชีพ
รายการประเมิน
อาชีพ
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างรายวัน
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่นๆ

จานวน

ร้อยละ

12
4
5
1
29
0
9

20.00
6.70
8.30
1.70
48.30
0
15.00

จากตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพลูกจ้างรายวัน จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมาคือ เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.00
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละ จาแนกตามค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง
รายการประเมิน
ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง
1 – 300 บาท
301 – 600 บาท
601 – 900 บาท
901 – 1,200 บาท

จานวน

ร้อยละ

31
18
10
1

51.70
30.00
16.70
1.70

จากตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง พบว่า ส่วนใหญ่
มีค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง 1 – 300 บาท จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมา คือ 301 – 600 บาท จานวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยศึกษาความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านเวลา 2) ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ 3) บุคลากรที่ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายวิเคราะห์
ข้อมูลการดาเนินการวิจัยจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ด้วยการนาเสนอในรูปแบบตารางศึกษาโดยข้อมูลที่ได้ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านเวลา
ด้านเวลา

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.67

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่รอนาน
4.30
จนเกินไป
2. ความรวดเร็วในการรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเครื่อง EDC
4.47
0.54
มาก
รวม
4.39
0.61
มาก
จากการคานวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านเวลา พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.39 โดยหัวข้อที่พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรวดเร็วในการรูดบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐของเครื่อง EDC ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมา คือ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ไม่รอนานจนเกินไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ
ส่วนเบี่ยงเบน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการธงฟ้า
4.52
0.57
ประชารัฐ
2. การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามความเหมาะสม
4.37
0.55
3. การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับ
4.33
0.63
บริการก่อน
รวม
4.41
0.58

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากการคานวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการ พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 โดยหัวข้อที่พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การติดป้ายประกาศ
หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมา คือ การจัดลาดับขั้นตอนการ
ให้บริการตามความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และ การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับ
บริการก่อน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ส่วนเบี่ยงเบน
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
4.30
0.72
2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
4.38
0.61
3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ
4.28
0.74
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนาได้ เป็นต้น
4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ไม่หา
4.32
0.59
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ
5. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4.38
0.55
รวม
4.33
0.64

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการคานวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 โดยหัวข้อที่พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเต็มใจและความ
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พร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
รองลงมา คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ส่วนเบี่ยงเบน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. ความชัดเจนของป้ายบอกราคาสินค้า สัญลักษณ์
4.62
0.58
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
2. จุดรับชาระมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.28
0.86
3. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับ
4.42
0.67
บริการ ตะกร้า ฯลฯ
4. ความสะอาดของร้านธงฟ้าประชารัฐ
4.32
0.79
รวม
4.41
0.72

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการคานวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 โดยหัวข้อที่พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความชัดเจนของป้าย
บอกราคาสินค้า สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 รองลงมา คือ ความเพียงพอของ
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ตะกร้า ฯลฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และความสะอาดของร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ตามลาดับ
ตารางที่ 10 การสรุปผล และระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน
ระดับความ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
พึงพอใจ
ด้านเวลา
4.39
มาก
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
4.41
มาก
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
4.33
มาก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.41
มาก
รวม
4.38
มาก

ระดับ
ความสาคัญ
5
2
3
4
3.50

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.61
0.58
0.64
0.72
0.48

จากตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.38 โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านสิง่ อานวยความสะดวก เท่ากับ 4.41
รองลงมาด้านเวลา ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบล
อ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า สินค้ามีการจัดวางไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นเหตุมาจากการที่ลูกค้ามาเลือกหา
สินค้าที่ตัวเองต้องการบริเวณชั้นวางสินค้า ทาให้สินค้าที่ได้จัดวางไว้ไม่เป็นระเบียบ ทาให้เกิดความยากลาบากในการ
ดูราคาสินค้า และหยิบสินค้าได้ลาบากมากขึ้น เนื่องจากเมื่อลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าไปแล้วแต่บุคลากรที่ให้บริการ
ไม่มาจัดระเบียบสินค้าใหม่
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า
ประชารัฐในตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 60 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 51 – 60 ปี
จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพลูกจ้างรายวัน และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านธงฟ้า
ประชารัฐ 100 – 300 บาท
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ
ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบล
อ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการ
ร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านเวลา ประชาชนหมู่ 2 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ด้านเวลา อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนหมู่ 2 มีความพึงพอใจความรวดเร็ว
ในการรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเครื่อง EDC อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่
เหมาะสม ไม่รอนานจนเกินไป
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนหมู่ 2 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนหมู่
2 มี ค วามพึ งพอใจการติ ด ป้ า ยประกาศหรื อ แจ้งข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการธงฟ้ า ประชารัฐ อยู่ ใ นระดั บ มากที่สุด
รองลงมา คือ การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และการให้บริการตามลาดับ
ก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ประชาชนหมู่ 2 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนหมู่
2 มีความพึงพอใจความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่หาผลประโยชน์ในทาง
มิชอบ และความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนหมู่ 2 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนหมู่
2 มีความพึงพอใจความชัดเจนของป้ายบอกราคาสินค้า สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ตะกร้า ฯลฯ อยู่ในระดับมาก
และความสะอาดของร้านธงฟ้าประชารัฐอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ
ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า สินค้ามีการจัดวางไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นเหตุมาจากการที่ลูกค้ามาเลือกหา
สินค้าที่ตัวเองต้องการบริเวณชั้นวางสินค้า ทาให้สินค้าที่ได้จัดวางไว้ไม่เป็นระเบียบ ทาให้เกิดความยากลาบากในการ
ดูราคาสินค้า และหยิบสินค้าได้ลาบากมากขึ้น ดังนั้น เมื่อลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าไปแล้ว บุคลากรที่ให้บริการควร
มีการตรวจสอบความพร้อมและความเป็นระเบียบของสินค้าที่จะขายภายในร้าน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐในตาบลอ่างทอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายดังนี้
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ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนหมู่ 2 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าอยู่ในระดับมาก ดังนี้
1. ด้านเวลา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า ความรวดเร็วในการ
รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเครื่อง EDC และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่รอนานจนเกินไป
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศุภโชค อรทัย (2558) ที่ว่าด้วยเรื่องความสะดวกรวดเร็ว
และมีการใช้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า การ
ติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐ การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามความ
เหมาะสม และการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอริสา ศรีพัฒนกุล (2559) ที่ว่าด้วยเรื่องปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่มีการติดป้าย
ประกาศหน้าร้าน เพื่อให้ประชาชนทราบว่าทางร้านนั้นเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า ความ
เหมาะสมในการแต่ ง กายของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ความเต็ ม ใจและความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารอย่ า งสุ ภ าพ ความรู้
ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนาได้ เป็นต้น ความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิ บัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเอื้องฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) ที่ว่าบุคลากรที่ให้บริการมีความเป็นมืออาชีพ ชาระเงิน
ถูกต้องรวดเร็วและมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเต็มใจบริการ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Millet (1954) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการ ที่ว่าการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือความเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะทางร้านมีการติดป้ายบอกราคาสินค้า สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการอย่างชัดเจน จุดรับชาระมี
ความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ตะกร้า ฯลฯ
และมีการทาความสะอาดของร้านธงฟ้าประชารัฐเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบล
อ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร อยู่ในระดับมาก ทีมวิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้
1. ด้านเวลา จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนหมู่ 2 เลือกในข้อ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่
เหมาะสม ไม่รอนานจนเกินไปเป็นอันดับสุดท้าย จึงขอให้ทางร้านธงฟ้าประชารัฐมีการจัดสถานที่เพื่อให้มีพื้นที่ใน
การนั่งรอในการรอใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาจมีอายุมากแล้ว
อาจไม่สามารถยืนรอต่อคิวได้นานๆ
2. ด้ า นขั้ น ตอนการให้ บ ริก าร จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ประชาชนหมู่ 2 เลื อ กในข้ อ การให้ บ ริการ
ตามลาดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน เป็นอันดับสุดท้ายจึงขอเสนอให้มีการจัดทาบัตรคิวขึ้นมา เพื่อ
ไม่ให้เกิดการแซงคิวกันเกิดขึ้น เนื่องจากร้านธงฟ้าประชารัฐก็ยังถือว่าเป็นร้านค้าอยู่ จึงทาให้มีประชาชนที่ไม่ได้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเลือกซื้อสินค้าด้วยเช่นกัน และเลือกซื้อสินค้าในจานวนที่น้อยทาให้ได้อภิสิทธิ์ในการจ่าย
ชาระเงินก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนหมู่ 2 เลือกในข้อความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนาได้ เป็นต้น เป็นอันดับสุดท้ายจึงขอให้ร้านธงฟ้า
ประชารัฐที่เป็นตัวแทนในการรับสวัสดิการแห่งรัฐ ศึกษาความรู้ทั่วไปของร้านธงฟ้าประชารัฐให้มากขึ้น
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนหมู่ 2 เลือกในข้อจุดรับชาระมีความ
เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก เป็นอันดับสุดท้าย จึงขอเสนอให้ทางร้านธงฟ้าประชารัฐมีการจัดสรรพื้นที่ของจุด
ให้บริการให้มีความเพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาบล
อ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร อยู่ในระดับมาก หากต้องการศึกษาเพิ่มเติม ควรศึกษาความเป็นไปได้ใน
การตั้งร้านธงฟ้าประชารัฐในตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ
The Development of Ban Nongpingkai Bi-system Community Rice Mill
เรขา อรัญวงศ์1 ชาลี ตระกูล2 และณรงค์ ตระกูล3
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บทคัดย่อ
โรงสีข้าวชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ตามชนบทห่างไกลจาก
เทคโนโลยี โดยทั่วไปเกษตรกรชาวนาเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี และนาปรังจาเป็นต้องสีข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ข้าวโดยการทาเป็นข้าวกล้องและข้าวสารขาย โครงการวิจัยการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ
โดยการนาเทคนิคออกแบบทางด้านแมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มเข้าไปในระบบโรงสีเดิม
ซึ่งสีข้าวสารได้เพียงหนึ่งระบบ ด้วยวิธีการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการสีข้าวสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกปรับเปลี่ยน
ระบบกะเทาะข้าวเปลือกจากแบบลูกหินเป็นแบบลูกยางที่มีประสิทธิภาพสูง ขั้นตอนที่สอง การออกแบบระบบการ
ส่งกาลังและระบบควบคุมระยะห่างของการบดกะเทาะลูกยางให้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม ผลจากการพัฒนา
นาไปสีข้าวกล้องของชุมชนหนองปิ้งไก่จานวน 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวลืม ผัว และข้าว
หอมนิล ผลการสีข้าวกล้องใช้เวลา 25 - 30 นาทีทาให้ได้ข้าวกล้อง ร้อยละ 71 - 75 ข้าวกล้องหักร้อยละ 4 - 6 เ
แกลบ ร้อยละ 20 - 24 โดยปรับระยะห่างของการบดกะเทาะลูกยางที่เหมาะสม 1.5 มิลลิเมตร การสีข้าวสารนาไป
สีข้าวพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวหอมมะลิ 105 ใช้เวลา 40 - 45 นาที ได้ข้าวสารร้อยละ 65 - 68 ราหยาบและ
ราละเอียดร้อยละ 9 - 10 จากผลการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่สามารถสีข้าวได้ทั้งสองระบบ คือ สีข้าว
กล้องและข้าวสาร ตอบสนองตามความต้องการของชุมชน
คาสาคัญ:การพัฒนา / โรงสีข้าวชุมชนสองระบบ
Abstract
Community rice mill was a guideline for life quality development of agriculturists who
lived in the country which far away from technology. After harvesting in-season rice and off-season
rice the agriculturists increased the cost of rice by producing brown rice and white rice. So the
project for the development of Ban Nongpingkai bi-system community rice mill could help
community produced the rice with adding the method of mechatronics and control system to the
old mill which had one system. There were three process of milling. The first process was adjusting
the process of paddy cracking by marble model to be rubber model. The second process was
adjusting the process of paddy separator be more inclined with the paddy seeds. The third process
was designing transmission system and control system of cracking period. The results revealed that
Ban Nongpingkai community rice mill could produce brown rice and white rice. It shown that the
research could response community needs.
Keywords: Development / Community rice mill and bi-system
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2555 มีพื้นที่ทั้งหมด 65,158,230 ล้านไร่ ผลผลิต
รวม 38.102 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็นผลผลิตจากข้าวนาปี 25.867 ล้านตัน และข้าวนาปรัง 12.235 ล้านตัน ดังนั้น
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โรงสีข้าวจึงมีบทบาทสาคัญในการแปรรูวัตถุดิบ (ข้าวเปลือก) จากผู้ผลิต (ชาวนา) ไปเป็นสินค้า (ข้าวสาร) เพื่อขาย
ให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป โดยอาศัยระบบกลไกทางตลาดทาการขายข้าวไปยังประชาชนในประเทศเกือบทั้งหมดซึ่งบริโภค
ข้าวสารเป็นหลัก และที่เหลือจะส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆ ประเทศไทยนับเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของ
โลก โดยส่งออกปีละประมาณ 4 – 5 ล้านตัน มาตลอดหลายๆ ปีแล้ว นารายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้าน จาก
สถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2535 ในประเทศไทยมีโรงสีทั้งหมดตั้งแต่ขนาดเล็ก คือ 10 เกวียน/วัน
ถึงขนาดใหญ่ 200 เกวียน/วัน รวมกันประมาณ 4,000 โรงงานกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจังหวัดที่มีโรงสีมากที่สุด
จะเป็นจังหวัดทางภาคอีสาน รองลงมาก็ทางภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้จะมีน้อยที่สุด โรงสีข้าวในสมัยก่อน
ส่วนมากจะเป็นโรงสีขนาดเล็ก มีกาลังการผลิตไม่เกิน 50 เกวียน/วัน (1 เกวียน ข้าวเปลือก ประมาณ 1,000
กิโลกรัม) ในช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2530 ได้มีการพัฒนาระบบโรงสีให้มีกาลังการผลิตสูงขึ้น เป็นขนาด 80 – 150
เกวียน/วันในปัจจุบัน โรงสีบางแห่งใช้ระบบอิเลกโทรนิก ส์ หรือระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสีข้าว(สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2555)
โรงสีชุมชนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ไม่ต้องนาข้าวไปสียังแหล่งอื่นนอกชุมชน รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการ
หารายได้ให้กับชุมชนในการขายข้าว จึงได้มีการออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ให้สีได้ทั้งข้าวกล้องและ
ข้าวขาวแบบตั้งเวลา สาหรับใช้ในครัวเรือนที่ควบคุ มการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 (สุวัฒน์
สงวนเขียว, สัมพันธ์ คงเจริญ และนิพนธ์ จงไพศาลสกุล, 2544) ในส่วนของสุรสิทธิ์ ช่อวงศ์ (2553) ได้ทาการสร้าง
เครื่องสีข้าวกล้องขึ้น โดยใช้มอเตอร์เป็นต้นกาลัง ใช้ลูกกลิ้ง ลูกหมุนในความเร็วที่ต่างกัน ทาการกะเทาะเปลือกข้าว
ออก และมีชุดดูดแยกเอาแกลบออกไป ซึ่งชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกาแพงเพชร เป็นอีกชุมชนหนึ่งเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรที่ทาการเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 700 ไร่ และมีการบริหารจัดการน้าที่
เข้มแข็ง ทาให้เกษตรกรสามารถทานาได้ 3 ครั้งต่อปี ส่งผลให้ชุมชนมีปริมาณข้าวเปลือกมากถึง 200 ตัน ผลผลิตที่
ได้เก็บไว้เพื่อการบริโภคในชุมชน ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และ 70 เปอร์เซ็นต์เป็นการขายข้าวเปลือกให้กับพ่อค้า
คนกลางที่มารับซื้อทั้งมารับซื้อที่แหล่งผลิตและขายในจังหวัดพิจิตร ทาให้เกิดปัญหาในเรื่องราคาในการรับซื้อและ
เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่ม กรณีที่ต้องนาข้าวไปสีเป็นข้าวสารจากโรงสีในเมือง จากปัญหาดังกล่าวชุมชนบ้าน
หนองปิ้งไก่จึงมีความต้องการโรงสีข้าวชุมชนเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการสีข้าวของชุมชนขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
และยังได้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสจากการผลผลิตการสีข้าวกล้องและข้าวสารทาไห้ได้ราคาดี เป็นการ
พึ่งพาตัวเองแบบยั่งยืน การจัดหาโรงสีของชุมชนจึงเกิดขึ้น โดยได้โรงสีเก่าที่นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก หมู่ที่ 5
ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เมื่อได้โรงสีแล้วทางชุนชนบ้านหนองปิ้งไก่ได้ขอความช่วยเหลือ
จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการดาเนินการพัฒนาระบบโรงสีใหม่ให้สีข้าวได้สองระบบคือ สีข้าว
กล้องและข้าวสาร ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึงได้ช่วยเหลือทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนให้สีข้าวได้สองระบบ
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ มีวิธีดาเนินการวิจัยที่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย นาเสนอรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนให้สีข้าวได้สองระบบโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นการ
พัฒนาระบบสีข้าวกล้องและข้าวสาร ประกอบด้วย การออกแบบปรับเปลี่ยนระบบการกะเทาะแบบลูกยางและ การ
ปรับปรุงระบบต้นกาลังของโรงสี ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ คือระบบการสีข้าว
กล้อง ทดลองนาไปสีข้าวพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ คือข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว
ลืมผัว และข้าวหอมนิล โดยใช้ปริมาณในการสี 100 กิโลกรัมต่อสายพันธุ์ ส่วนระบบการสีข้าวสารใช้ทดลองกับพันธุ์
ข้าวสารใช้กับข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวหอมปทุมธานี ปริมาน 100 กิโลกรัมเท่ากัน
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนให้สีข้าวได้สองระบบ โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมขั้นตอนการทางาน
ระบบโรงสีเดิมในการสีข้าว คือ ใช้ระบบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกแบบลูกหินขนาด10 นิ้ว x 24 นิ้ว จานวน 2 ลูก ซึ่ง
หมุนด้วยความเร็วต่างกันเพื่อให้เกิดแรงเสียดทาน เมื่อข้าวเปลือกผ่านช่องว่างของลูกหินจะถูกกะเทาะออก อัตรา
การแตกหักของเมล็ดข้าวเปลือก จะมี มากและการสึกหรอของหิน จะทาให้เศษหินปนไปกับข้าวที่สี ข้าวกล้องจะถูก
ส่งผ่านการขัดขาว โดยเครื่องขัดแบบลูกหินขนาด 10 นิ้ว x 16 นิ้วจานวน 3 ลูก และโรงสีชุมชนเครื่องเดิมต้นกาลัง
มาจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7.5 แรงม้า ระบบแรงดัน 220 โวลต์ ทาให้กาลังในการผลิตได้ 80-100 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมงจึงมีการพัฒนาโรงสีสองระบบโดยการออกแบบดังนี้
1) การออกแบบปรับเปลี่ยนระบบการกะเทาะแบบลูกยางจากระบบการกะเทาะของโรงสีชุมชุมเดิม
การกะเทาะโดยใช้ลูกหินขนาด 10 นิ้ว x 24 นิ้ว ทาให้การกะเทาะข้าวเปลือกที่ใช้ในการสีข้าวกล้องมีข้าวแตกหัก
มาก ผุ้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนระบบเป็นระบบการกะเทาะแบบลูกยาง ขนาด 6 นิ้ว x 9 นิ้ว ซึ่งลูกยางมีคุณสมบัติทนต่อ
การ สึกหรอ ทนความร้อน และมีความยืดหยุ่นได้ดีขณะทาการกะเทาะ โดยลูกยางทั้งสองหมุนด้วยความเร็วต่างกัน
ด้วยอัตรา 1:2 เพื่อให้เกิดแรงเสียดทานในการกะเทาะ การปรับตั้งระยะห่างของลูกยางทั้งสองสามารถตั้งระยะให้มี
ความเหมาะสมตามชนิดของข้าวที่นามาสี ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงสร้างระบบลูกยางของโรงสีชุมชน
2) การปรับปรุงระบบต้นกาลังของโรงสี ในการปรับปรุงระบบต้นกาลังมีการปรับเปลี่ยนต้นกาลังให้
มีกาลังเพียงพอในการผลิตคือมอเตอร์ไฟฟ้าเดิม 7.5 แรงม้า เป็น มอเตอร์ 10 แรงม้าทาให้กาลังในการผลิตดีขึ้นคือ
สามารถส่งกาลังการหมุนของชุดเพลาต่างๆ มีแรงบิดสูงขึ้นส่งผลต่อระบบการสีข้าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในการ
ออกแบบการติดตั้งมอเตอร์นี้มีความยืดหยุ่นในการสตาร์ทมอเตอร์ครั้งแรกเนื่องจากมอเตอร์มีช่วงสตาร์ทมีก าร
ขับโหลดติดกับชุดเพลาอยู่ทาให้ช่วงสตาร์ทมอเตอร์กินกระแสสูงอาจทาให้มอเตอร์ไหม้ได้ ดังนั้นจึงได้ทาชุด การ
ติดตั้งที่มีการยืดหยุ่นของการหมุนขณะสตาร์ทโดยการค่อยปรับความตึงของสายพานด้วยคันโยกเมื่อมอเตอร์หมุน
ออกตัวได้แล้วจึงล็อกตาแหน่งของมอเตอร์ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตาแหน่งติดตั้งมอเตอร์และการปรับความตึงสายพาน
2. ผลการหาประสิทธิภาพของโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ
ขั้นตอนการทดลองการทางานของโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ มีดังนี้
1) การนาเข้าเปลือกที่มีความชื้นน้อยกว่า 15% ปริมาณ 100 กิโลกรัมใส่ลงไปในกระบะชุดที่ 1
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2) ข้าวเปลือกจะถูกลาเลียงโดยกระพ้อสู่ตะแกรงโยกชุดที่ 1 เพื่อกรองสิ่งเจือปนที่มากับข้าว เช่น
เศษวัสดุ เศษใบไม้
3) ข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดกรองครั้งที่ 1 แล้ว จะถูกลาเลียงโดยกระพ้อชุดที่ 2 เพื่อส่งเข้ากระบะ
ของระบบการกะเทาะลูกยางที่มีการพัฒนาแล้ว ข้าวเปลือกจะถูกกะเทาะด้วยลูกยาง 2 ลูก ซึ่งหมุนด้วยความเร็ว
ที่ต่างกันในอัตราส่วน 8:12 รอบ ข้าวที่ผ่านการกะเทาะแล้วจะได้ข้าวกล้อง และแกลบ
4) เมื่อข้าวเปลือกผ่านระบบกะเทาะแบบลูกยาง 2 ลูก ทาให้ได้เมล็ดข้าวถูกแยกจากเปลือกทาให้ได้
เป็นข้าวกล้อง และแกลบ ผสมกันอยู่ ไหลลงสู่ตะแกรงแยกข้าวตะแกรงแซก ขณะที่ข้าวกล้องและแกลบไหลผ่าน
ตะแกรงแซก พัดลมดูดจะทางานตลอดเวลาจะดูดเอาสิ่งที่น้าหนักเบากว่าข้าวเช่น แกลบ ฝุ่นละออง ออกไปด้านหลัง
ผ่านท่อไปทิ้งด้านนอก ส่วนข้าวกล้องจะไหลลงสู่ด้านล่าง
5) เมื่อต้องการสีเป็นข้าวสาร ข้าวกล้องจะถูกเปลี่ยนทิศทางการไหลโดยกระพ้อนาข้าวกล้องขึ้นไป
ด้านบนเข้าสู่กะบะใส่ข้าวกล้องเข้าสู่กระบวนการขัดขาว โดยการใช้หินขัด เพื่อให้เยื่อหุ้มข้าวกล้องหลุดออกมา เมื่อ
ผ่านกระบวนการขัดขาว จะได้เป็น ข้าวต้น ข้าวปลาย ราละเอียด ปนกัน
6) เมื่อข้าวกล้องผ่านกระบวนการขัดขาวแล้ว จะผ่านตะแกรงแยกโยกก่อนเพื่อคัดแยกข้าวสาร
และราออกจากกันลงช่องตะแกรงแยก ซึ่งตะแกรงแยกข้าวผู้วิจัยเลือกใช้ 3 เบอร์เพื่อคัดแยกข้าวคือ เบอร์ 0 เบอร์ 1
และเบอร์ 3 ข้าวที่ผ่านกระแกรงแยกข้าวแล้วจะไหลลงสู่ตะแกรงแซกแต่ละช่อง เพื่อทาความสะอาดโดยพัดลมดูด
พัดลมจะดูดฝุ่นและราละเอียด ออกมาทางด้านข้าง ในส่วนของข้าวสารจะถูกแยกลงมาทีช่องตะแกรงแซก เพื่อรอ
บรรจุต่อไป
ในการศึกษาหาการหาประสิทธิภาพของโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบนั้นผู้วิจัยได้ใช้ชนิด
ของข้าว 4 สายพันธุ์สาหรับทดสอบการสีข้าวกล้องคือ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวลืมผัว ข้าวหอมนิล นา
ข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม มาสีข้าวกับโรงสีชุมชน ผลที่ได้ตามตารางที่ 1 ส่วนการสีข้าวขาวชุมชนนิยมสี 2 สายพันธุ์
คือ ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวหอมมะลิ 105 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพการสีข้าวกล้อง
ชนิดของข้าวกล้อง
ข้าวหอมมะลิ 105
ข้าวไรเบอร์รี่
ข้าวลืมผัว
ข้าวหอมนิล

น้าหนัก
(ก.ก.)

เวลาที่ใช้
(นาที)

100
100
100
100

28
25
29
30

ผลของการสีข้าวกล้อง
(ก.ก.)
ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง
แกลบ
เต็ม
หัก
72
4
24
71
6
23
75
5
20
73
5
22

ระยะลูกยาง
กะเทาะ
(ม.ม.)
1.5
1.5
1.5
1.5

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นถึงการการทางานของระบบโรงสีชุมชนหนองปิ้งไก่ในการสีข้าวกล้องแต่ละสาย
พันธุ์ข้าว เปรียบเทียบข้าวเปลือกที่นาเข้ามาคือ 100 กิโลกรัมทาให้เห็นประสิทธิภาพของการสีข้าวใกล้เคียงกัน 2530 นาที โดยการปรับระยะการกะเทาะคงที่คือ 1.5 มิลลิเมตร ทาให้ได้เปอร์เซ็นต์ของข้าวกล้อง ข้าวหัก แกลบของ
ข้าวแต่ละชนิด จากจานวน 4 สายพันธุ์ที่นามาสีข้าวกล้อง ข้าวลืมผัวจะได้ข้าวกล้องมากสุดคือ 75 กิโลกรัมคิดเป็น
75 เปอร์เซ็นต์ ข้าวหักหรือข้าวท่อน 5 เปอร์เซ็นต์ และแกลบ 20 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 4
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(ก) ข้าวกล้องหอมมะลิ 105

(ข) ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(ค) ข้าวกล้องลืมผัว
(ง) ข้าวกล้องหอมนิล
ภาพที่ 4 ข้าวกล้องที่ผ่านการสีข้าวโรงสีชุมชน
ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพการสีข้าวขาว
ชนิดของพันธุ์ข้าว
ข้าวหอมปทุมธานี
ข้าวหอมมะลิ 105

ผลของการสีข้าวขาว (ก.ก.)

น้าหนัก
(ก.ก.)

เวลาที่ใช้
(นาที)

ข้าวสาร

แกลบ

100
100

42
45

65
68

25
23

ระยะลูกยาง
กะเทาะ
ราหยาบ
(ม.ม.)
ราละเอียด
10
1.5
9
1.5

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นถึงการการทางานของระบบโรงสี ชุม ชนหนองปิ้งไก่ ในการสีข้า วสารแต่ ล ะ
สายพันธุ์ข้าว จากจานวน 2 สายพันธุ์ที่นามาสีข้าวสาร เปรียบเทียบข้าวเปลือกที่นาเข้ามาคือ 100 กิโลกรัม ทาให้
เห็นประสิทธิภาพของการสีข้าว โดยการปรับระยะการกะเทาะคงที่ คือ 1.5 มิลลิเมตร ทาให้ได้เปอร์เซ็นต์ของข้าว
กล้อง แกลบ และข้าวกล้องผ่านขั้นตอนการขัดขาวด้วยหินขัด ได้ ราหยาบ ราละเอียด ของข้าวแต่ละชนิด เวลาทีใ่ ช้
42 - 45 นาที ในการสีข้าวสาร ในการเปรียบเทียบการสีข้าว 2 สายพันธุ์คือ ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวหอมมะลิ
105 พบว่าข้าวหอมมะลิ 105 ได้มากสุดคือ 68 กิโลกรัมคิดเป็น 68 เปอร์เซ็นต์ แกลบ 23 เปอร์เซ็นต์ และ ราหยาบ
ราละเอียด 9 เปอร์เซ็นต์

(ก) ข้าวสารหอมมะลิ 105
(ข) ข้าวสารหอมปทุมธานี
ภาพที่ 5 ภาพข้าวสารที่ผ่านการสีข้าวโรงสีชุมชน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนให้สีข้าวได้สองระบบโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมี 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระบบรูปแบบโรงสีเดิมของบ้านวังไทร เป็ นการศึกษาระบบการทางานของโรงสีเดิม ซึ่งเป็น
โรงสี ที่ มี ก ารสี ข้ า วสารได้ ร ะบบเดี ย ว เนื่ อ งจากระบบกะเทาะเป็ น ลู ก หิ น มี อั ต ราการแตกหั ก ของเมล็ ด ข้ า วสู ง
นอกจากนั้นยังมีข้อจากัดในเรื่องกาลังการผลิตที่น้อยสีข้าวสารได้ปริมาณ 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งไม่เพียงพอกับ
ความต้องการการใช้งานที่ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนให้สีข้าวได้สองระบบจาก
ระบบเดิมการสีข้าวสารได้เพียงอย่างเดียว พัฒนาให้สีข้าวได้สองระบบคือสีข้าวกล้องและข้าวสารได้ โดยการ
ออกแบบปรับเปลี่ยนระบบการกะเทาะแบบลูกยาง ซึ่ งระบบกะเทาะมีหลายวิธี เช่น เครื่องกะเทาะแบบโม่หิน
แนวนอน (Disc huller or Under-Runner disc huller) เครื่องกะเทาะแบบลูกยาง ในส่วนของอภินันท์ ใจกว้าง
และคณะ (2553) ได้ทดสอบระบบการสีข้าวกล้องชุมชนด้วยลูกยางคู่ พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพการ
กะเทาะของเครื่องสี ข้าวกล้องชุมชนชนิดลูกยางคู่ที่ความเร็วของลูกยางเร็วต่อลูกยางช้า ทาให้ประสิทธิภาพการ
กะเทาะแตกต่างกัน นอกจากนี้พิศมาส หวังดี. จรัญ มงคลวัย และวัชริน เขียวไกร (2556) ได้ศึกษาเครื่องกะเทาะ
ข้าวเปลือกนึ่งขนาดเล็ก พบว่า เครื่องกะเทาะแรงเหวี่ยงกระทบได้คุณภาพต่าสุดเมื่อมีการเปรียบเทียบจากการ
กะเทาะแบบอื่น จากระบบการกะเทาะของโรงสีชุมชุมเดิมการกะเทาะโดยใช้ลูกหินขนาด 10 นิ้ว x 24 นิ้ว ทาให้การ
กะเทาะข้าวเปลือกที่ใช้ในการสีข้าวกล้องมีข้าวแตกหักมาก ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนระบบเป็นระบบการกะเทาะแบบลูก
ยาง ขนาด 6 นิ้ว x 9 นิ้ว ซึ่งลูกยางมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอ ทนความร้อน และมีความยืดหยุ่นได้ดีขณะทาการ
กะเทาะและสามารถตั้งระยะห่างของลูกยางทั้งสองได้ ทาให้การสีข้าวกล้องได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อต้องการสี
ข้าวสาร ข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะจากลูกยางแล้วจะส่งต่อไปยังขั้น ตอนการขัดขาว โดยใช้ลูกหินขัดทาให้เนื้อเยื่อ
ข้าวกล้องหลุดออกมาผ่านการคัดแยกตะแกรงเป็นข้าวสารรวมข้าวปลาย ในส่วนของเนื้อเยื่อที่หลุดออกจะเป็นรา
ข้าวถูกดูดโดยพัดลม ในส่วนของการเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพิ่มขึ้นผู้วิจัยพบว่าต้นกาลังของเดิมคือมอเตอร์มีกาลัง
ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ ในการทางานมีปัญหากาลังไม่เพียงพอที่จะสีข้าวให้เร็วขึ้น จึงปรับเปลี่ยนกาลังของมอเตอร์เป็น
10 กิโลวัตต์ และปรับการออกสตาร์ทของมอเตอร์ใหม่ให้มีความยืดหยุ่นขณะที่ขับโหลดหนักอยู่ เป็นการป้องกันเกิด
ความเสียหายกับมอเตอร์ที่เป็นตัวต้นกาลังซึ่งมีราคาแพง
การหาประสิทธิภาพของโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ การหาประสิทธิภาพของโรงสี
การสีข้าวกล้องทดลองการสีข้าว 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวลืมผัว และข้าวหอมนิล ใน
ปริมาณ 100 กิโลกรัม ตั้งระยะห่างลูกยางที่ 1.5 มิลลิเมตรเท่ากัน จะได้ผลเวลาในการสีข้าวแตกต่างกันเล็กน้อย 25
ถึง 30 นาที สีข้าวกล้องได้เป็นข้าวกล้องเต็ม 71 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ข้าวกล้องหัก 4 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์และ แกลบ 20
ถึง 24 เปอร์เซ็นต์ ในการสีข้าวสารทดลองการสีข้าวสาร 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมปทุมธานี และ ข้าวหอมมะลิ 105
โดยการทดลองสีข้าวสารใช้เวลา 42-45 นาที ได้ข้าวสาร 65-68 เปอร์เซ็นต์ ได้ แกลบ 22-25 เปอร์เซ็นต์ ราหยาบ
ราละเอียด 9 - 10 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงศ์ บางพาน และพีรพันธุ์ บางพาน (2555) ในการสร้าง
เครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือนนาไปทดลองข้าว 2 สายพันธุ์ คือข้าวขาวดอกมะลิ และสันป่าตอง 1 ได้
เปอร์เซ็นต์ร้อยละ ข้าวดีเท่ากับ 80, 85% เวลาเฉลี่ย 15, 13.7 นาที ประสิทธิภาพการสีข้าวอยู่ที่ 32, 35 กิโลกรัม/
วัน ตามลาดับ ที่ความเร็วรอบ 1,440 รอบต่อนาที ระยะห่างระหว่างลูกหินขัดข้าวกับแท่งยางเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร
โดยโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบมีประสิทธิภาพดีกว่าในเรื่องความเร็วและปริมาณในการสีข้าว
150-200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จากการปรับระยะการกะเทาะลูกยางเท่ากันที่ 1.5 มิลลิเมตร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. คุณภาพข้าวเปลือกมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมีผลต่อปริมาณที่ได้ คุณภาพของข้าวเปลือกที่จะมีผลต่อ
การสีข้าว ซึ่งประกอบด้วยความชื้น ปริมาณสิ่งเจือปน ปริมาณการแตกร้าวภายใน ปริมาณเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์
ปริมาณเมล็ดที่เสื่อมคุณภาพ ปริมาณข้าวแดงและ ความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าว
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรควรมีการติดตามประเมินผลความยั่งยืน เมื่อมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้า
ไปช่วยเหลือ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
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3. ชุมชนควรมีการถอดองค์ความรู้ปัจจัยความสาเร็จที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่ อนชุมชนให้
หน่วยงานอื่นได้ศึกษา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ การสีข้าวกล้องและข้าวสาร ควรเพิ่มระบบ
การคัดข้าวเป็นเปอร์เซ็นต์โดยผ่านตะแกรงร่อนแบบทรงกลมดูจะประสิทธิภาพการทางานในลักษณะต่างๆ
2. ควรใช้พลังงานทดแทนจากระบบโซล่าเซลล์มาใช้ขับชุดต้นกาลังเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า
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นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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4 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษา บริษัท เอ คณะผู้วิจัยได้
ดาเนินการศึกษาโดยการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ที่ได้ทาการสารวจความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดกาแพงเพชร กับทางบริษัท เอ มีวัตถุประสงค์ดั งนี้ 1) เพื่อลดต้นทุนและเวลาของการเดินทางแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยวในแต่ละโปรแกรมการท่องเที่ยว และ 2) เพื่อเพิ่มมูลค่าของเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
จากการคานวณของผู้วิจัย จะสรุปได้ว่า ต้นทุนของบริษัท เอ ราคาต่อคน คนละ 4,000 บาท/ทริป ถ้า 1 ทริป
มี 40 คน เราจะเสียค่าใช้จ่ายต่อทริป เท่ากับ 160,000 บาท/ทริป ส่วนต้นทุนของคณะผู้ศึกษาวิจัย ราคาคนละ 1,810
บาท/ทริป ถ้า 1 ทริปมี 40 คน เราจะเสียค่าใช้จ่ายต่อทริปเท่ากับ 72,400 บาท/ทริป พบว่าหลังจากปรับเปลี่ยนแหล่ง
ท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้าในเส้นทางการท่องเที่ยวของโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน และปรับ
เปรียบเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละโปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถ ลดต้นทุนรวมแต่ละโปรแกรม ลดเวลา
เพิ่มรายได้และเพิ่มคุณภาพซึ่งส่งผลให้เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้นสามารถลดต้นทุนลดระยะเวลาได้ และเป็น
กิจกรรมที่ต้องเดินจากที่อยู่อาศัยไปยังแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเยี่ยมชมความงดงามทางธรรมชาติ
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ศึกษา ผู้วิจัยได้นาไปเสนอโปรแกรมเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
ในจังหวัดกาแพงเพชร กับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตาบลนครชุม ทั้งนี้ ได้มีการสารวจความพึงพอใจ
เรื่องเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน
เวลา ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.00 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 95.07 ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการร้อยละ 95.12
คาสาคัญ: เส้นทางโลจิสติกส์ / โลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยว
Abstract
A Study of Logistics Pathways for Kamphaeng Phet Tourism. A Case Study of Company A. The
research team conducted the study by analyzing the questionnaire. Make a survey of the needs of
Tourists the tourists visit Kamphaeng Phet with the company A. The purpose is as follows. 1) To reduce
the cost and time of travel of each place of tourist attraction in each tourism program. 2) To increase
the value of tourist lines in Kamphaeng Phet,
Based on our calculations, we can conclude that A's cost per person is 4,000 baht / trip. If 1 trip
has 40 people, we will cost 160,000 baht per trip. The cost of the research team is 1,810 baht / trip. If
1 trip has 40 people, we will cost per trip is 72,400 baht / trip. After adjusting the tourist attraction
according to the needs of customers on the tourist route of the program 3 days and 2 nights and adjust
the travel route of each program. Reduce total cost of each program, reduce time to increase revenue
and increase quality, resulting in increased customer satisfaction, reduced costs, reduced time and
walking activities from residence to tourist attractions to visit. Natural beauty
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The purpose of the study was to study. The researcher has proposed the route program for tourism
in Kamphaeng Phet. With local administrative organizations (sub district), Nakhon Chum. The satisfaction
survey on tourism route in Kamphaeng Phet province was satisfactory. Most respondents were satisfied
with the time. Percentage of level of satisfaction of service recipient 95.00. The process of service, the
percentage of the satisfaction level of the service recipient 95.07 percent. The percentage of the
satisfaction level of the service recipient 95.12 percent.
Keywords: Logistics Routes / Tourism Logistics
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกรัฐบาล
ของประเทศดังกล่าวจึงให้ความสาคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดการท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อดึง
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูกผสาน
กลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้นการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆจึงได้มีการ
บูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศที่ชัดเจนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์และบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศนั้นๆ มี
ข้ อ ได้ เ ปรียบในการแข่ งขั นและสามารถพั ฒนาการท่ อ งเที่ยวของตนให้ เติบ โตได้อ ย่างมั่น คง อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว นับเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เป็นเงินตราให้กับผู้ประกอบการและกระจายเข้าไปในท้องถิ่นที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น (อบต. เทศบาลตาบล และอบจ.) หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องและรัฐบาลจึงควรมีนโยบายและแผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นโดยรวม และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย รายได้จากการท่องเที่ยวย่อมกระจายเข้า
ไปสู่ท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้ ยกตัวอย่างเช่น มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารในพื้นที่ หรือซื้อ
สินค้าของที่ระลึกต่างๆ เงินจากนักท่องเที่ยวจะผ่านมือจากเจ้าของร้านไปซื้ออาหารสด ผลไม้สด หรือซื้อผ้าทอเงิน
เหล่านี้ย่อมกระจายไปสูเ่ กษตรกรผู้ผลิตอาหารและผลไม้ หรือไปสู่ช่างทอผ้าซึ่งอยู่ในท้องถิ่นได้เป็นต้น (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
จากการสารวจตามตารางสรุปรายได้จากการจาหน่ายบัตรและพักค้างคืนในแหล่งท่อ งเที่ยว จังหวัด
กาแพงเพชร จากแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดจัดเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2556 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบกิจกรรมของนักท่องเที่ยว โดยการคานึงถึง Save time ในการเดินทาง แต่ละเส้นทางเพื่อลดต้นทุนให้
น้อยลงและทาการเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าของโปรแกรม ในแต่ละเส้นทาง เพื่อเพิ่มรายได้ และช่วงเวลาที่
ลดลงจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยว
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปรายได้จากการจาหน่ายบัตรและพักค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร

(ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าจังหวัดกาแพงเพชร มีรายได้จากนักท่องเที่ยวจานวนมาก แต่กลับไม่มี
รูปแบบกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สามารถกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวที่สร้างความคุ้มค่าให้กับนักท่องเที่ยว
ได้เลือกใช้ในการเดินทาง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นทาการศึกษาถึงเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
กาแพงเพชร รูปแบบกิจกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวของ
แต่ละโปรแกรมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าของเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร และสามารถเป็นประโยชน์
ทั้งกับวงการวิชาการ วงการวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในการนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อลดต้นทุนและเวลาของการเดินทางแต่ละแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละโปรแกรมการท่องเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
-

ความต้องการของนักท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว
เส้นทางการท่องเที่ยว

ตัวแปรตาม
-

ลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางของ
แต่ละแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าของเส้นทางการท่องเทีย่ ว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชรทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชรทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จานวน 150 ชุด
เครื่องมือและวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติที่มาใช่บริการด้านการ
ท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 66,815 คน โดยการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่
สามารถยอมรับได้ว่ามากพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของจานวนประชากรทั้งหมด และกาหนดค่าความเชื่อมั่น 90%
พร้อมทั้งค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ สูตร Yamane ดังนี้
สูตร
เมื่อ

n =

N
1+Ne2

n = จานวนตัวอย่างที่จะต้องทาการสุ่ม
N = จานวนประชากรทั้งหมด
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง

แทนค่า

ภาพที่ 2 การหาจานวนกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรโดยโปรแกรม Excel
(ที่มา: ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, หน้า 45)
ดังนั้น จากการคานวณด้วยสูตรดังกล่าวพบว่า จะต้องทาการสารวจตัวอย่างเท่ากับ 100 ตัวอย่าง และ
สารวจตัวอย่างความพึงพอใจเท่ากับ 50 ตัวอย่าง
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ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
คณะผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการออกแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เคยมีประสบการณ์การท่องเที่ยว ในเขตจังหวัด
กาแพงเพชร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากตาราง เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ/ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ปรับปรุงและดัดแปลงเป็นแบบสอบถามที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎี
ที่ใช้ในการศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา และเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนนาไปทดลองใช้
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน
30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
Cronbach’s Alpha

เมื่อ

=


k

k cov ariance / var iance
1 + ( k − 1) cov ariance / var iance
= สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
= จานวนข้อคาถาม
= ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่างๆ

cov ariance
var iance
= ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบสอบความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากกว่า 0.7

ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้จากนั้นจึงนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.0 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบแบบสอบถาม ได้แก่
อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา และอาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา
1. หาความเชื่อมั่น คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุง แก้ไขจากผู้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ไป
ทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนามาตรวจให้คะแนน เพื่อหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.860 อยู่ในระดับมากกว่า 0.7 ห้าม
ต่ากว่า 0.751
2. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์สาหรับใช้จริงต่อไป
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ใช้สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร และแบบสอบถามส ารวจความพึ ง พอใจเส้ น ทางโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด
กาแพงเพชร ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสร้าง
ตามจุดมุ่งหมาย ขอบเขตการศึกษาและปัญหาของวิจัย แบบสอบถามสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้

784

1. แบบสอบถามที่ใช้สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้ นฐานของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ ระดับ
การศึกษา รายได้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว
ลักษณะผู้ที่เดินร่วมทาง งบประมาณการท่องเที่ยวต่อเที่ยวต่ อคน จานวนวันของโปรแกรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
นิยมเลือกใช้บริการ งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งต่อคน และแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการไปและใช้
บริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ นอกจากนี้มีแบบสอบถามเป็นแบบลายเปิด (Open ended
questions) เพือ่ ถามจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
2. แบบสอบถามส ารวจความพึ งพอใจเส้น ทางโลจิ ส ติก ส์ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ดก าแพงเพชร
ประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสารวจความพึงพอใจเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบไปด้วย 3 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านความเหมาะสมของเวลา
2) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การตอบแบบสอบถาม ที่ใช้ในการ
วิจัยมีความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
5 หมายถึง พอใจมาก
4 หมายถึง พอใจ
3 หมายถึง พอใจน้อยเกือบไม่พอใจ
2 หมายถึง ไม่พอใจ
1 หมายถึง ไม่พอใจมาก
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจะได้รับและความคุ้มค่าของการได้รับ
บริการจากการท่องเที่ยว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด เพื่อถามจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
การเก็บรวมรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลในส่วนนี้ได้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการศึกษา ซึ่ง
ไม่ได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยตรง แต่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ เช่น รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
วิ ชาการที่ มี เ ก็ บ รวบรวมไว้ แ ล้ ว รวมทั้ งผลงานการวิ จั ย นิ ต ยสาร วารสารวิ ชาการ วิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานการ
ค้นคว้าวิจั ย สื่ออิเลคโทรนิคส์ (Website) ต่างๆ โดยการเก็บรวบรวมจากหอสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลในส่วนนี้ผู้ศึกษา ได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่อ งมือสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเก็บ
ภาคสนาม จานวน 150 ชุด และได้แบบสอบถามกลับมา 150 ชุด โดยเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยการใช้โปรแกรมคานวณ Microsoft Excel วิเคราะห์ข้อมูล
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สรุปผลการวิจัย
การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แบ่งออกเป็น
4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการการท่องเที่ยว จังหวัดกาแพงเพชร
จากผลแบบสอบถามทาให้ทราบ เพศของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 และเป็นเพศชาย จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 อายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุต่ากว่า 26-35 ปี จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และอายุ 26-35 ปี จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
31.00 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่แต่งงานแล้วจานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และโสด
จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 กลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท จานวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.00 กลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.00 เคยมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 พบว่าส่วนใหญ่ชื่นชอบ
ประเภทการเดินทางแบบศึกษาประวัติศาสตร์และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่กาแพงเพชรจานวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 ส่วนใหญ่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวกาแพงเพชรที่อุทยานประวัติศาสตร์จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
35.00 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวสถานที่อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ
46.00 ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนั้นทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พึงพอใจและไม่อยากกลับมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชรอีก จึงได้ทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อ
ทราบถึงรูปแบบกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและอยากมีความส่วนร่วมในขณะอยู่ที่จังหวัดกาแพงเพชร

นักท่ องเที่ยวชอบไปท่ องเที่ยวสถานที่ใดมากที่สุด
พิพิธภัณฑสถาน
วัดพระแก้ ว
จังหวัดกาแพงเพชร
0%
9%

อุทยานประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร
48%

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
2%

บ่อน ้าพุร้อนพระร่วง
15%

อุทยานแห่งชาติน ้าตก
คลองลาน
16%
อุทยานแห่งชาติคลองวัง
เจ้ า
10%
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่ าเขาสนามเพรี ยง
0%

ภาพที่ 3 นักท่องเที่ยวชอบไปท่องเที่ยวสถานที่ใดมากทีส่ ุด
จากผลของแบบสอบถามที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ทราบถึงกลุ่มตัวอย่างที่ทาการตอบแบบสอบถามนั้น
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวกันเอง เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุปานกลาง เพิ่งเรียนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือกลุ่มที่เพิ่งทางานประจามีรายได้ไม่ค่อยสู งมากนัก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการใช้จ่าย
ต่างๆ ในจังหวัดกาแพงเพชรที่ค่อนข้างจากัด ส่วนใหญ่จะแชร์ค่าใช้จ่ายต่างๆ กับกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกัน ซึ่งรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชอบนั้น คือ วิถีชีวิตการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และ วิถีชีวิตการท่ องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ซึ่งมีวิถีชีวิตทั้งสองแบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่สามารถอยู่รวมตัวกันได้อย่างลงตัว และ
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นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังชอบความอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดกาแพงเพชร ส่วนใหญ่แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จัก
กันอย่างดีและอยากเข้าเยี่ยมชม คือ อุทยานประวัติศาสตร์ และ อุทยานแห่งชาติน้าตกคลองลาน
หลังจากที่ได้ศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว จึงได้ทาการเสนอแนวทางการแก้ไข โดยมีการจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชรในรูปแบบใหม่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ซึ่งแพ็ คเกจดังกล่าวจะมี
การวิเคราะห์ถึงต้นทุน ระยะเวลาที่เหมาะสม ความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรม ความสะดวกสบายในการ
เดินทางไปแต่ละสถานที่ และการประหยัดเรื่องระยะทางเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับนักท่องเที่ยวมากที่สุด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลลัพธ์รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
การจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และยังทาการเปรียบเทียบ
ถึงความคุ้มค่าของแพ็คเกจที่คณะผู้วิจัยกับบริษัททัวร์จัดทาขึ้น ตามวัตถุประสงค์จากผลของการทาแบบสอบถาม
ทาให้ทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริงที่ผู้วิจัยจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความต้องการ และทา
การเปรียบเทียบถึงความคุ้มค่าของแพ็คเกจของคณะผู้วิจัยกับบริษัททัวร์จัดทาขึ้น และศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว
ในจังหวัดกาแพงเพชร คานวณหาระยะทางและคานวณต้นทุนต่างตลอดทริปการท่องเที่ยว

ภาพที่ 4 เส้นทางจากรุงเทพมหานครถึงจังหวัดกาแพงเพชรและไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด
กาแพงเพชร
ข้อมูลต้นทุนค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร
ต้นทุนค่าเข้าชม
ชาวไทย/บาท
ระยะเวลา

ตัวเมืองกาแพงเพชรเก่า
อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
วัดพระบรมธาตุนครชุม
อุทยานแห่งชาติน้าตกคลองลาน
บ่อน้าพุร้อนพระร่วง
สิริจิตอุทยาน
มอกล้วยไข่
3 วัน 2 คืน

20
20-40
-

ชาวต่างชาติ/บาท
100
200
-
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ตารางที่ 2 ต้นทุนต่างๆ ตลอดทริปการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวเดิม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ค่าต้นทุนต่างๆ
ค่าเข้าชม
ค่าน้ามันรถ
ค่าที่พัก
ค่าอาหาร 6 มื้อ
ต้นทุน/ทริป

ราคาต้นทุน (บาท)
2,400 บาท
10,000 บาท
40,000 บาท
20,000 บาท
72,400 บาท

ระยะเวลาในการเดินทางของโปรแกรมนี้คือ = 234 นาที
ต้นทุนต่อคน / ทริป = 72,400 / 40 = 1,810 บาท
ซึ่งโปรแกรมที่ 1 ราคาขายบริษัท เอ อยู่ที่ 4,000 บาท/คน
จุดคุ้มทุน คือ การหาจานวนนักท่องเที่ยวที่คุ้มทุนต่อการบริการต่อ 1 ทริป คือ
สูตร Qx = TFC/(P-VC)
โดยท่ี
Qx = ปริมาณขาย ณ ระดับีมทุ
ค้ น
TFC = ต้นทุนคงที่รวม
P = ราคาขายต่อหน่วย
VC = ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย
จากสูตรแทนค่า Qx = 72,400 /(4,000 – 2,400)
= 45.25 หรือ = 45 ดังนั้น จุดคุ้มทุน ต่อการบริการต่อ 1 ทริป คือ 45 คน
จากการจัดการเส้นทางดังกล่าวทาให้ผู้ศึกษาสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งบริษัท เอ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อคนที่ 4,000 บาท/ทริป ถ้าไป 40 คน จะคิดเป็นเงิน
160,000 บาทต่อ/ทริป โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด เช่น ค่าคนขับรถ ค่าน้ามันรถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ค่าไกด์ แต่โปรแกรมทัวร์ที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นมีต้นทุนต่อคนที่ 1,810บาท/ทริป ถ้าไป 40 คน
จะคิดเป็นเงิน 72,400 บาท รวมทั้งหมดเช่น ค่าคนขับรถ ค่าน้ามันรถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ค่าไกด์ เมื่อนามาเปรียบเทียบ ทั้งสองโปรแกรมทัวร์ จะเห็นได้ชัดเจนว่า การเดินทางท่องเที่ยวกับโปรแกรม
ทัวร์ ที่คณะผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นเป็นการคุ้มต่อค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก อีกทั้งจุดคุ้ มทุน จานวน 45 คน/ทริป ก็สามารถ
จัดทริปทัวร์ได้
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
1. เพื่อลดต้นทุนและเวลาของการเดินทางแต่ละแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละโปรแกรมการท่องเที่ยว
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ต้นทุนของ บริษัท เอ
ราคาคนละ 4,000 บาท/ทริป
ถ้า 1 ทริป มี 40 คน
= 4,000 * 40
= 160,000 บาท/ทริป

ต้นทุนของการศึกษาวิจัย
ราคาคนละ 1,810 บาท/ทริป
ถ้า 1 ทริป มี 40 คน
= 1,810 * 40
= 72,400 บาท/ทริป

ซึ่งลดต้นทุนได้
160,000 – 72,400 = 87,600 บาท
ภาพที่ 5 ต้นทุนของรวม/ทริปของบริษัท เอ และ ต้นทุนของรวม/ทริปของคณะผู้วิจัย
จากการคานวณศึกษาของผู้วิจัย จะสรุปได้ว่า ต้นทุนของบริษัท เอ ราคาต่อคน คนละ 4,000 บาท/
ทริป ถ้า 1 ทริป มี 40 คน เราจะเสียค่าใช้จ่ายต่อทริป เท่ากับ 160,000 บาทต่อทริป ส่วนต้นทุนของผู้ศึกษาวิจัย ราคา
คนละ 1,810 บาท/ทริป ถ้า 1 ทริปมี 40คน เราจะเสียค่าใช้จ่ายต่อทริปเท่ากับ 72,400 บาท/ทริป
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบการเพิ่มมูลค่าของเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร
บริษัท เอ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
- อุทยานประวัติศาสตร์
- อุทยานคลองวังเจ้า
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาแพงเพชร
- เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาสนามเพรียง
- ฟาร์มปลาบึก อ.คลองขลุง
- บ่อน้าพุร้อนพระร่วง
- อุทยานคลองลาน
- อุทยานประวัติศาสตร์
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
- วัดพระแก้ว
- ตลาดกล้วยไข่
- พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดกาแพงเพชร
- ตลาดมอกล้วยไข่
- น้าตกคลองลาน
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ซึ่งเปรียบเทียบตารางออกมาได้ โดยเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
ที่ทางผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า ที่ทางบริษัท เอ ในราคาต้นทุนที่ต่ากว่า ในจังหวัดกาแพงเพชรมี
ที่พักติดริมแม่น้า วิวสวย บรรยากาศดี และเวลาเดินทางทั้งขาไปและขากลับตลอดระยะเส้นทางนั้นจะมีของฝาก
มากมาย เช่น โรตีสายไหม ตลาดมอกล้วยไข่และผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น ซึ่งตลาดมอกล้วยไข่นั้นจะมีชื่อเสียงใน
เรื่องของฝากของจังหวัดกาแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชรหรือผู้ที่ผ่านตลาดมอ
กล้วยไข่ก็จะแวะซื้อเป็นฝาก
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ส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจ
สาหรับลักษณะการทางานด้านความเหมาะสมต่างๆ ระดับความพึงพอใจอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึง
พอใจมาก ด้านความเหมาะสมด้านเวลา (𝑥̅ = 4.75) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 95.00 ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 95.07 ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (𝑥̅ =4.76) ร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 95.12 ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก ด้านความเหมาะสม
ด้านเวลา การเดินทางเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด (𝑥̅ = 4.78) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
95.60 ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก ความรวดเร็วในการเดินทาง (𝑥̅ = 4.72) ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 94.40 ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก ด้านสถานที่ท่องเที่ยว การ
แจ้งข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาการเดินทาง (𝑥̅ = 4.78) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 95.60
ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก การจัดลาดับขั้นตอนการเดินทาง (โปรแกรมการท่องเที่ยว) (𝑥̅ =
4.74) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 94.80 ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก การ
เดินทางตามลาดับก่อนหลัง เช่นสถานที่ไหนควรแวะก่อน/หลัง (𝑥̅ = 4.74) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 94.80 ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาของคณะผู้วิจัยเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร สามารถสรุปได้
ดังนี้
1. เพื่อลดต้นทุนและเวลาของการเดินทางแต่ละแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละโปรแกรมการท่องเที่ยว
จากการคานวณศึกษาของผู้วิจัย จะสรุปได้ว่า ต้นทุนของบริษัท เอ ราคาต่อคน คนละ 4,000 บาท/
ทริป ถ้า 1 ทริป มี 40 คน จะเสียค่าใช้จ่ายต่อทริป เท่ากับ 160,000 บาท/ทริป ส่วนต้นทุนของผู้วิจัย ราคาคนละ
1,810 บาท/ทริป ถ้า 1 ทริปมี 40 คน จะเสียค่าใช้จ่ายต่อทริปเท่ากับ 72,400 บาท/ทริป สอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของชนิดา ไมตรีแก้ว (2554) ในเรื่องของการลดต้นทุนการเดินทาง
จากการศึกษาพบว่าหลังจากปรับเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้าในเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน และปรับเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละ
โปรแกรมการท่องเที่ยว สามารถลดต้นทุนรวมแต่ละโปรแกรม ลดเวลา เพิ่มรายได้และเพิ่มคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้เพิ่ม
ความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น สามารถลดต้นทุนลดระยะเวลาได้ และเป็นกิจกรรมที่ต้องเดินจากที่อยู่อาศัยไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมความงดงามทางธรรมชาติ
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
จะเห็นได้ว่า โปรแกรม ที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น มีมากกว่า บริษัท เอ ซึ่งเปรียบเทียบตารางออกมาได้ โดย
เห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชรที่ทางผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า
ที่ทางบริษัท เอ ในราคาต้นทุนที่ต่ากว่า สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของพรบุปผา ปานแม้น (2554) เพิ่มมูลค่า
ของเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ศึกษา ผู้วิจัยได้นาไปเสนอโปรแกรมเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
ในจังหวัดกาแพงเพชร กับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตาบลนครชุม ทั้งนี้ ได้มีการสารวจความพึงพอใจ
เรื่องเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน
เวลา ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.00 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 95.07 ด้านสถานที่ท่องเที่ยวร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการร้อยละ 95.12
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สามารถเป็นประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ วงการวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในการนาไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการอภิปรายสรุปจะเห็นว่าการศึกษาในครั้งนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไปดังนี้
1. ศึกษาการใช้เครื่องมือเพิ่มเติมในการศึกษาเส้นทางต่อไป เช่น GPS
2. ศึกษาการการใช้สัญลักษณ์ ป้าย ในการเดินทางเพิ่มเติม
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การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา
Development of Computer Projects by Embedded System
and Programming Languages
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Thidarat Taweesup1, Wiwat Taweesup2, and Matee Maturos3
1,2,3 อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมอง
กลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ
สมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา 3) เพื่อพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทางานเป็นทีมของ
นักเรียน และ 4) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกล
ฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาแพงเพชร อ.เมือง จ.กาแพงเพชร จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะการอยู่ร่ วมกันในสังคมและ
การทางานเป็นทีม และ แบบประเมิน ความคิดเห็น ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา
จานวน 10 โครงงาน และผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียน
โปรแกรมภาษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
3. นักเรียนมีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียน
โปรแกรมภาษาในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)
คาสาคัญ: โครงงานคอมพิวเตอร์ / ระบบสมองกลฝังตัว / โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
Abstract
This research aims to: 1) development of computer projects with embedded system and
programming languages 2) develop early and after learning with embedded system and
programming language; 4) To assess the students' opinion towards the development of computeraided brainstorming. And programming languages The samples were 30 students in the
Kamphaengphet Provincial Administrative Organization. The instrument used in this study was a
computer project evaluation form. Pre-test and Post-test, teamwork skills assessment and student
attitude assessment. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation
and t-test.
The research found that
1. Students can develop computerized projects with embedded systems and
programming languages for 10 projects and passed 80% of evaluation criteria.
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2. Students have higher learning achievement than before learning with embedded
systems and programming languages. Statistically significant .05
3. Students have good social skills and teamwork at a very good level.
4. Students have an opinion to develop computer projects with embedded systems and
programming languages as a whole. Opinion at the highest
Keywords: Computer Projects / Embedded System / Programming Languages
ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัจจุบันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ความรู้ แ ละวิ ท ยาการใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งขวางอั น เป็ น ผลมาจากความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของคนทั่วโลก ทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึงจาเป็นที่แต่ละประเทศต้องพัฒนาและปรับตัวให้ทันการเปลี่ ยนแปลงนี้ แนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาประเทศให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้ก็คือ การพัฒนาคนนั่นเอง สอดคล้องกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนโดย
คานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึ ก ษาตั้ งแต่ ระดับ ประถมศึ กษาจนถึ งการเรีย นรู้ต ลอดชี วิ ต พั ฒ นาสื่ อ เพื่ อ การเรี ยนรู้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดให้จัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้สอนต้องบูรณาการให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม และดารงชีวิตในสังคม ทั้งนี้ได้
กาหนดความมุ่งหมายและหลักการ คือการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญามีความรู้ คุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
และมีความสุข
การเรี ย นรู้ ที่ ดี ที่ สุด ก็ คื อ การเรี ย นรู้ โ ดยการลงมือ ท า (Learning by Doing) ซึ่ งการเรี ย นรู้ โ ดยอาศัย
โครงงานเป็นฐาน จะเป็นฐานของการเรียนรู้ที่ดีที่สุด แตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อนจากการฟังบรรยายการสอน
ของผู้สอน ผู้เรียนก็จะรู้สึกเบื่อ ไม่สนุก สุดท้ายก็จะตามไม่ทันและไม่สนใจเรียนในที่สุด ดังนั้น วิธีการเรียนรู้สมัยใหม่
จึงต้องเน้นที่การสร้างแรงบันดาลใจตรงกับความสนใจ ตรงกับความใฝ่ฝัน ปลุกจิตสานึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเห็น
อนาคตของตนเองผู้เรียนก็จะเรียนรู้ด้วยตนเองในที่สุด การเรียนรู้โดยอาศัยโครงงานจึงมีความสาคัญ โดยจะต้อง
เรียนด้วยกันเป็นทีม ผู้เรียนก็จะได้รับทักษะในการทางานเป็นทีม การค้นคว้า และการประยุกต์ใช้ร่วมกันทาให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับความรู้จากการทาโครงงานไม่เหมือนกัน ทาให้ผู้สอน
ได้ รั บ รู้ วิ ธี คิ ด ของผู้ เ รี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งดี (วิ จ ารณ์ พานิ ช, 2553) ระบบสมองกลฝั งตั ว เป็ น การรวบรวมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้ากับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ปัจุบันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวั นเป็นอย่า งมาก
ยกตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ แผงควบคุ ม เครื่ องซั ก ผ้า โทรทั ศ น์ เครื่ อ งไมโครเวฟ และอุ ป กรณ์ไฟฟ้ าอื่ น ๆ ที่ พ บทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน โดยสามารถนาระบบสมองกลฝังตัวมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย (อัษฎาวุธ ศักรินทร์กุล, 2553)
จะเห็นได้จากปัจจุบันได้เริ่มมีการนาเกษตรกรรมบทบาทมากขึ้นในด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value-Based Economy โดยทาให้
เห็นความสาคัญการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน Thailand 4.0 ซึ่งเรื่องที่เป็นจุดเน้นมาก
ที่สุดคือ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ถ้าเรามองอัตราการเติบโตของจีดีพี 15 ปีย้อนหลัง ประมาณปี
2545 - 2548 ช่วง 3 ปีนี้จีดีพีโตประมาณ 6 - 7% พอมาในช่วง 2549 - 2550 ขยับลงมาเหลือ 4 - 5% ปี 2550 2551 เหลือประมาณ 0.1 ตอนนั้นเริ่มมีวิกฤติเศรษฐกิจที่อเมริกา มาถึงช่วง 3 ปีสุดท้ายที่ผ่านมา ประมาณ 0 - 2%
ปีสุดท้ายประมาณ 2.8% ถ้าดูอย่างนี้ เปรียบเทียบจีดีพีเฉลี่ย 15 ปี ประมาณ 4% กว่าๆ ถ้า 10 ปีเฉลี่ย 3% กว่าๆ
ถ้า 5 ปีเหลือแค่ 2% กว่าๆ ไม่ใช่เพราะการเมืองอย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของเรามีปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกันขยายห่ างขึ้นเรื่ อยๆ ภาคที่แข็งแรงคือภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคเกษตรเตี้ยลงเรื่ อ ยๆ
สิ่งแวดล้อมเสียหาย ปีก่อนน้าท่วม ปีนี้แล้ง ถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอนาคตเมืองไทยมีปัญหาแน่นอน
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ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
มีความรู้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ให้มีทักษะด้านสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เป็นการพัฒนาผู้เรี ยนให้เกิดทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุก
ระดับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก ซึ่งส่วนหนึ่งที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียน
โปรแกรมภาษา
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการ
เขียนโปรแกรมภาษา
3. เพื่อพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทางานเป็นทีมของนักเรียน
4. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ดว้ ยระบบสมองกลฝังตัว
และการเขียนโปรแกรมภาษา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
จานวน 531 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. แบบประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นแบบประเมินผลงานการจัดทาโครงงานของนักเรียน โดย
แบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเด็น คือ
1) ความสาคัญของโครงงาน
5 คะแนน
2) การดาเนินการ
10 คะแนน
3) เนื้อหา
10 คะแนน
4) การนาเสนอ
5 คะแนน
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย จานวน 20 ข้อ 4 ตัวเลือก มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา
3. แบบประเมินทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทางานเป็นทีม เป็นแบบประเมินพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันนสังคมและการทางานเป็นทีมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ
1 หมายถึง ไม่มีลักษณะตามที่ระบุเลย เป็นการบังคับให้ทาจึงทาตาม หรือมีเป็นบางครั้งแต่
เป็นไปโดยจาใจต้องปฏิบัติ
2 หมายถึง มีลักษณะตามที่ระบุเป็นครั้งคราว
3 หมายถึง มีลักษณะตามที่ระบุเป็นประจา
4. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับสถานทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 เป็นคาถามสอบถามเจตคติของนักเรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 30 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ เกณฑ์การประเมินแต่ละโครงงานต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จึงจะผ่าน
2. การทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้การ
ทดสอบหาค่า t-test
3. การประเมินทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทางานเป็นทีม มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
0 – 4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง
5 – 8 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
9 – 12 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
13 – 15 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
4. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่ อมีต่อการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ
สมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50
หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒ นาโครงงานคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยระบบสมองกล ฝั ง ตั ว และการเขี ย นโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ พบว่า มีการนาเสนอโครงงาน จานวน 10 โครงงาน ซึ่งแต่ละโครงงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80 ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ระบบเปิด-ปิดไฟ ร้านอาหารอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 2 ระบบตรวจจับแก๊สรั่วในรถยนต์
กลุ่มที่ 3 ห้องครัวอัจฉริยะ
กลุ่มที่ 4 ระบบประหยัดพลังงานในสวน
กลุ่มที่ 5 โรงรถแห่งอนาคต
กลุ่มที่ 6 ปราสาท Happy
กลุ่มที่ 7 Smart Home
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กลุ่มที่ 8 Dream House
กลุ่มที่ 9 ระบบนับจานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด
กลุ่มที่ 10 ระบบเปิด-ปิด ไฟในห้องนอนด้วยเสียงปรบมือ
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
3. ผลการประเมินทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทางานเป็นทีม พบว่า นักเรี ยนมีทักษะการอยู่
ร่วมกันในสังคมและการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยข้อที่นักเรียนมีคุณภาพมากที่สุด คือ การให้
ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้อื่นในการทางาน
4. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกล
ฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พบว่าในภาพรวมนักเรียนมิ ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.54)
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา
จานวน 10 โครงงาน และผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ซึ่งเกิดจากการที่ผู้วิจัยได้นาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงานมาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมร่วมกับการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับศิริพล แสนบุญส่ง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
เรี ย นการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานผ่า นสิ่งแวดล้ อมทางการเรีย นรู้บ นคลาวด์ค อมพิว ติ้ ง เพื่ อ ส่ งเสริมผลงาน
สร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกล่าวว่า ลักษณะสาคัญของการเรียน
การสอนแบบโครงงานเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มทาโครงงาน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจและ
ใช้เหตุผลร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยสร้างความเชื่อมั่น การรู้คุณค่าในตัวเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ทากิจกรรมอย่างอิสระภายใต้การวางแผนงานและดาเนินงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะการ
เรียนรู้ภาษา และตอบสนองความต้องการความสนใจที่แตกต่างกันของผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับผู้อื่น โดยโครงงานจะสิ้นสุดหรือจบลงด้วยผลงานในตอนท้าย ซึ่งสามารถให้คนอื่นรับรู้มีส่วนร่วมทาให้
โครงงานเป็ น สิ่ ง ที่ มี จุ ด หมายจริ ง ๆ อย่ า งไรก็ ต ามคุ ณ ค่ า ของโครงงานไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ผ ลงานในตอนท้ า ย แต่ อ ยู่ ที่
กระบวนการในการทางานที่นาไปสู่จุดหมายปลายทาง เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลงานที่ได้จากการเรียน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยระบบสมองกลฝั งตัวและการเขียน
โปรแกรมภาษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนนั้นเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าการบรรยายแบบปกติ และยัง
สามารถสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับนุสรา ปัญญานะ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องการใช้ผลการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโครงงานมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโครงงานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้ เรียนศึกษา
ค้นคว้าหรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอนมีการวางแผน
ในกรทางานหรือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จนดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ส่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย อันเป็นประสบการณ์ ตรงที่มีคุณค่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานต่างๆ ได้
วิธีการสอนโครงงานสามารถสอนต่อเนื่องกับวิธีการสอนแบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้
นาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการ เพื่อทาโครงงานการเรียนรู้แบบนี้จะพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้าน
โดยการคิ ด แก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเองจะท าให้ เ กิ ด การจดจ าและความเข้ า ใจ อี ก ทั้ งยั งน าปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภาคภูมิใจในตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน
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3. นักเรียนมีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทางานเป็นทีมอยู่ใ นระดับดีมาก เนื่องจากในการ
ดาเนินกิจกรรมมีการจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ จานวน 10 ฐาน โดยในการ
แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนได้แบ่งกลุ่มเองโดยความสมัครใจ รูปแบบในการกาหนดวิธีดาเนินการจัดทาโครงงานในทุกขั้นตอน
จะเน้นความร่วมมือร่วมใจในการทางานของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดและการอภิปรายเหตุผล
ร่วมกัน สอดคล้องกับปิยวรรณ มัธยมนันทน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสภาพสมดุล โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็ มศึกษา พบว่า ทักษะ
การทางานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียน โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนรวมอยู่ในระดับ 4 คะแนน แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความใส่ใจ รับฟังข้อเสนอ และข้อคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มก่อนที่จะ
เสนอแนวคิดหรือข้อคิดเห็นของตนเอง การมีส่วนร่วมของนั กเรียน สามารถทางานร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มได้ดี
และได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเท่ากับสมาชิกในทีมทุกคน และการแสดงความคิดเห็นสะท้อนความรู้ความเข้าใจ
สมาชิกภายในกลุ่มสามารถเสนอหรือสะท้อนแนวคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมในการ
ทางานส่วนใหญ่นักเรียนจะให้ความสนในกับการทางานบ่อยครั้ง
4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียน
โปรแกรมภาษาในภาพรวมมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) เนื่องจากมีการออกแบบกิจกรรมที่
เป็นขั้นตอน มีการให้ผู้เรียนได้ใช้แนวคิดตาการเรียนมาสู่การจัดทาโครงงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกแบบและ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ สอดคล้องกับศิริพล แสนบุญส่ง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานผ่านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ ง พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบที่เหมาะสม
กับผู้เรียนสามารถนาไปใช้กับผู้เรียนในบริบทเดียวกันได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานเป็น
การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา วาง
แผนการทางาน ออกแบบ ลงมือทา และประเมินผล ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีผลงานปรากฏให้เห็น ผู้สอนส่งเสริมและเอื้ออานวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียน คอยแนะนาเมื่อผู้เรียนประสบปัญหากระตุ้นให้ลงมือปฏิบัติงานกลุ่ม โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
เรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะต้อง
พยายามคิดหรือกระทาอย่างไตร่ตรอง จนสามารถนาไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาที่สามารถคลี่คลาย
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาลงได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนาเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยหรือแก๊สรั่วในบ้าน
ตัวเอง หรือโรงจอดรถอัจฉริยะที่มรี ะบบการเตือนในการถอยรถเข้าโรงจอด ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนจะนาเอาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อที่บ้านและชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมอง
กลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุมทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
เอกสารอ้างอิง
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วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

797

ปิยวรรณ มัธยมนันทน์. (2558). การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสภาพ
สมดุ ล โดยใช้ ชุ ดกิ จ กรรมตามแนวทางการจั ดการเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา. วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วิจารณ์ พานิช. (2553). ครูเพื่อศิษย์ เติมหัวใจการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศิริพล แสนบุญส่ง. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
อัษฎาวุธ ศักรินทร์กุล . (2553). การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว เพื่อควบคุมเครื่องไดนาโม มิเตอร์ต้นทุนต่า
สาหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก . วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

798

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานที่มีต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
Learning Outcomes Standard of Work Integrated Learning on Curriculum
Mapping in Food and Beverage Service Course of Bachelor of Art in Tourism and
Hotel Program
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Karan Charoensuwan1 and Suphaporn Munha2
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อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2) เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้หลัง
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกั บการทางานกั บเกณฑ์ ร้อยละ 70 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานใน
รายวิชาการบริการอาหารและเครื่อ งดื่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึ กษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาการบริกา ร
อาหารและเครื่องดื่ม และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานใน
รายวิ ชาการบริ การอาหารและเครื่อ งดื่ม วิ เ คราะห์ข้ อ มู ลโดยการใช้ แบบ t – test dependent, t – test one
sample และการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเรียนรู้รายวิชาการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทางานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
หลังการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ / การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน / มาตรฐานผลการเรียนรู้
Abstract
This research aims to 1) compare the results of learning between pre- and post- Work
integrated learning management in food and beverage service course 2) Compare the learning
outcomes after Work integrated learning management with higher than 70% of standardized
learning outcome criteria and 3) study the satisfaction of the first year students on Work integrated
learning management in Food and beverage service course. The sample group was a group of 30
first year Tourism and Hotel students in Faculty of Management science. The research instruments
were a learning test in Food and beverage service course and a questionnaire for investigating
learner’s satisfaction. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation,
and t-test dependent and t-test one sample. The findings indicated that 1) The post-work integrated
learning outcomes of the first year students in Food and beverage service course were statistically
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higher than pre-work integrated learning management at .01. 2) The post-work integrated learning
outcomes of the first year students in Food and beverage service course were statistically higher
than 70% of standardized learning outcome criteria at .01. 3) The overall satisfaction of the first
year students who studied in Food and beverage service course on Work integrated learning
management was at high level.
Keywords: Learning Management / Work Integrated Learning / Learning Outcome Standard
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งผลิตกาลังคนออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ
ในแขนงวิชาชั้นสูงแขนงต่างๆ ซึ่งประเทศที่มีพลเมืองที่ได้รับการศึกษาสูงย่อมได้เปรียบกว่าประเทศที่พลเมืองด้อย
คุณภาพทางการศึกษา เนื่องจากสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ
ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติคุณภาพอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ ขาดความรู้และทักษะของอาชีพ ไม่เชื่อมโยงกับสังคม และการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาของ
จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และรีนา ต๊ะดี (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ผลการวิจัยว่า มีความไม่สอดคล้องกันของความต้องการ
แรงงานฝีมือและการผลิตแรงงานในประเทศไทย ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ช่องว่างของทักษะที่
สถานศึกษายังไม่สามารถผลิตแรงงานเพื่อเติมเต็มความต้องการของฝ่ายผู้ประกอบการได้นั้ น เป็นความท้าทาย
ระดับชาติที่จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการเพื่อสร้างและพัฒนาแรงงานฝีมือ
ของคนไทย
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ได้ระบุว่า แนวทางในการแก้ปัญหา
คุณภาพอุดมศึกษาทาได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นความร่วมมือของแต่ละ
กลุ่มมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ ให้มีการออกแบบระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการ
ผลิต เพื่อสร้างภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ใช้อุปสงค์จากภาคการผลิตเป็นตัวตั้ง ทั้งการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ การวิจัย (Demand led curriculum, technical services and research) โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทยและอาชีวศึกษา
คือการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทางาน (Work-integrated Learning) หรือ WIL (สานักนโยบายและ
แผนการอุดมศึกษา, 2551)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554, หน้า 25 – 28) กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่บูรณาการการ
เรียนรู้กับการทางาน หรือ WIL เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะการทางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทางานก่อน
สาเร็จการศึกษา นอกจากนี้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการ
พัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตร ซึ่ง WIL สามารถแบ่งได้เป็น 9 รูปแบบ ได้ แก่ 1) การกาหนดประสบการณ์ก่อน
การศึ ก ษา (Pre – course Experience) 2) การเรียนสลับกั บการท างาน (Sandwich Course) 3) สหกิจศึกษา
(Cooperative Education) 4) การฝึ ก งานที่ เ น้ น การเรี ย นรู้ ห รื อ การติ ด ตามพฤติ ก รรมการท างาน (Cognitive
Apprenticeship or Job Shadowing) 5) หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย และอุ ต สาหกรรม (Joint Industry
University Course) 6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship or Apprenticeship) 7) การ
บรรจุให้ทางาน หรือฝึกเฉพาะตาแหน่ง (Placement or Practicum) 8) ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 9) การ
ฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสาเร็จการเรียนทฤษฎี (Post – course Internship)
รายวิ ชาการบริก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ม เป็ น รายวิ ชาในหลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งเป็นรายวิชา
แบบทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะที่ดีและเป็นมาตรฐานในด้านการบริการ สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้ มีความรู้ความสามารถในด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งมีทักษะมนุษยสัมพันธ์
บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม แต่จากการจัดการเรียนการสอนที่ ผ่านมา ผู้สอนสังเกตว่า ผู้เรียนมีทักษะที่ดี
แต่อาจจะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
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ต่างๆ ได้ เนื่องจากขาดประสบการณ์ เมื่อพบกับสถานการณ์จริง เกิดความประหม่า ไม่กล้าที่จะให้บริการ ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เกิดทักษะ
การบริการในสถานการณ์จริง รวมทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่ง ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทางานในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางาน

รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบด้วย เนื้อหาในการเรียนการสอน ดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม
2. อาหารตะวันตกและเทคนิคการบริการอาหาร
3. เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
4. การจัดโต๊ะอาหารและกระบวนการให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม

- ผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทางานในรายวิชาการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่เรียนรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รหัส 3571106 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบทดสอบวั ด ผลการเรีย นรู้ร ายวิ ชาการบริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ ม ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ สร้ างขึ้ นโดย
สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2) อาหาร
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ตะวันตกและเทคนิคการบริการอาหาร 3) เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 4) การจัดโต๊ะ
อาหารและกระบวนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก และหาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น ประกอบด้วยชุดแบบทดสอบ ดังนี้
1) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 15 ข้อ
2) เรื่องอาหารตะวันตกและเทคนิคการบริการอาหาร จานวน 6 ข้อ
3) เรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 13 ข้อ
4) เรื่องการจัดโต๊ะอาหารและกระบวนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 20 ข้อ
การวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนก โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง
0.20 – 0.80 ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งได้ข้อสอบตามเกณฑ์ดังกล่าว จานวน 54 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความยากตั้งแต่ 0.44 – 0.78 และค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.22 – 0.59 จากนั้นนาไปหาค่าความ
เชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.867 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นี้นาไปใช้ทดสอบทั้งก่อน
เรียนและหลังเรียน
2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ซึ่งมีระดับค่าความพึงพอใจแบ่งเป็น 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลาดับ
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
1. กาหนดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยให้สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2. ดาเนินการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre – Test) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้วิจัยดาเนินการสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
เป็นเวลา 10 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชั่วโมง
4. หลังจากครบกาหนดระยะเวลา จึงดาเนินการทดสอบผลการเรียนรู้หลังเรียน (Post – Test) ด้วย
แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียน
5. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t – test
dependent
6. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานหลั งเรียนกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยใช้ t – test one sample
7. สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. อธิบายให้นักศึกษาทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน และ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มก่อนเรียน (Pre – Test) กับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานตามแผนการสอนให้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เป็นเวลา 10 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชั่วโมง
3. ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเรียน
(Post – Test) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากนั้นให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติของค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย (x̅) โดยใช้การทดสอบแบบ t – test dependent
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2. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานหลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 เป็นการ
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย (x̅) โดยใช้การทดสอบแบบ t – test one sample
3. วิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ในการหา
ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ที่ได้จากค่าคะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลัง
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเรียนรู้รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลัง
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานมีผลการเรียนรู้สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการเรียนรู้รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลัง
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก
(x̅ = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนการสอน
มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.11) และประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้ค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.46) ด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมา ได้แก่ ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.08) และประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ทาให้เกิดการเรียนรู้
จากการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.29) ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.03) และประเด็นที่มีความพึงพอใจสูง ที่สุด ได้แก่ ทาให้มี
ความรับผิดชอบมากขึ้น มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.25)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการเรียนรู้รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลัง
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางาน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติจริงที่บูรณาการกับการ
ทางานในสถานประกอบการ และได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน เช่น การบริการ การรับคาสั่งจากลูกค้า
และการต้อนรับ เป็นต้น ทาให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในบทเรียนได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกุล วีณ์
วุฒิกร (2554) เรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้กรณีศึกษา (case study) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้ น
หลังจากการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้กรณีศึกษา และยังสอดคล้องกับบรรพตี แดนขนบ (2557) เรื่อง ผล
ของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงคิด
วิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางาน ทาให้นักศึกษามีทักษะ
ที่จาเป็นในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้สอนซึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการให้ความเป็นกันเองทาให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสิริชัย นัยกองศิริ (2554) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
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จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ ในขั้นตอนดาเนินการ
วิจัยขั้นตอนที่ 3 ดาเนินงานตามรูปแบบและเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 41.64 และ 84.08 ตามลาดับ) และยังสอดคล้องกับปรวี อ่อนสอาด (2556)
เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง การวัด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก
(x̅ = 4.07) สอดคล้ อ งกั บ ประเสริ ฐ แก้ ว แจ่ ม (2555) เรื่ อ ง รู ป แบบการจั ด กระบวนการสอนรายวิ ชาเพื่ อฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในขั้นตอนดาเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3 ทดลองดาเนินการและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการสอนรายวิชาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.82) และสอดคล้องกับบรรพตี แดนขนบ (2557) เรื่อง ผลของการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงคิดวิเคราะห์และความ
พึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97) รวมทั้งยังสอดคล้อง
กับกุลวีณ์ วุฒิกร (2554) เรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้กรณีศึกษา (case study) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนควรกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าทางานในสถานประกอบการในแต่ละครั้ง เพื่อ
นักศึกษาจะมีทักษะในการบริการได้อย่างเหมาะสม มีโอกาสในการบริการลูกค้าที่มาใช้บริการจริง
2. อาจารย์ผู้สอนต้องท าความเข้า ใจกับสถานประกอบการในเรื่อ งทัก ษะการเรีย นรู้ ที่ต้อ งการตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ของรายวิชา ซึ่ งจะท าให้การจัดการเรียนการสอนในรูป แบบที่ บูรณาการกับ การทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. อาจารย์ผู้สอนต้องมีการกากับติดตามนักศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อดูพัฒนาการของนักศึกษา
ในการพัฒนาทักษะด้านการบริการ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทางาน ไปศึกษาผลการเรียนรู้ในรายวิชา
อื่นๆ
2. ควรศึกษาผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทางานในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เวลา ด้านสถานประกอบการ ด้านการออกกลางคันของนักศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบบูรณการกับการทางาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มลูกค้ากลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ 2) เพื่อ
ศึกษาการผลิตและการตลาดดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่มลูกค้า จานวน 191
คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 114 คน และเพศชาย จานวน 77 คน มีอายุ 41-50 ปี
จานวน 69 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จานวน 69 คน มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท จานวน 59 คน
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลเคยซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ จานวน 7 คน เอกลักษณ์และสีของดอกไม้จันทน์
ทั้ง 3 รูปแบบ (ดอกโบราณ ดอกคาร์เนชัน ดอกกุหลาบ) ราคาที่จาหน่ายของดอกเดี่ยวและช่อ (ดอกโบราณ 0.80
บาท ดอกคาร์เนชัน 1 บาท ดอกกุหลาบ 1 บาท)และช่อละ 15 บาท ผู้ให้ข้อมูลเห็นด้วยกับราคาในปัจจุบัน ผล
การศึกษาสภาพด้านการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ
คาสาคัญ: กลยุทธ์ / การตลาด / การผลิต
Abstract
This research aims to 1) to study the general condition of women's groups, church groups,
customers, Wang 2) to study the production and marketing of women's group, the Chan flower
Wang 3) Church to analyze the approach to developing marketing strategies of the women's group,
the Chan flower Wang church. The tool used was a questionnaire and statistics used in the analysis
of data is an average value and standard deviation percent. The data collected from the
questionnaire of the customer group number of 191 people found that the majority of respondents
are female, number 114 people and males, the number of people aged 41-50 years number 77 69
people and agricultural careers. The number of people with an income 10,001-15,000 69 baht 59
people duration 3 years ago, bought the product, sandalwood flowers. The number 7 people, and
the color of the flower-Chan all 3 formats (ancient flower, carnations, Roses), the price of a single
flower and bouquet (ancient 0.80 baht 1 baht, carnations, roses and bouquets of 15 baht 1 baht
each, agree with current prices. The results of a study of the marketing of a women's group in the
Chan Interestingly, Wang church. It found that overall picture there are reviews in most
levels. When considering a list of aspects found to product reviews, ranks second to the pricing,
distribution and marketing, respectively.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิสาหกิจชุมชนเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และนาภูมิปัญญาของตนมาประยุ กต์ใช้ และ
ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันตลอด จึงทาให้คนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนเกิดจากการนาเอาแนวทางทางเศรษฐกิจของชุมชนหรือแนวทางทางเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ (อานันท์ ตานัยศรี, 2555)
วิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความสาคัญมาก เพราะการรวมกลุ่มวิสาหกิจในระดับ
จังหวัดได้มีการตระหนักถึงปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในจังหวัดมี
รายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อกล่าวถึงวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดในที่นี้จะกล่าวถึงจังหวัดกาแพงเพชร
เนื่องจากประชาชนในจังหวัดกาแพงเพชร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาไร่ทานาเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีพื้นที่เหมาะแก่
การเพาะปลูก แต่การเพาะปลูกก็ให้ผลผลิตที่ไม่ดีมากนักจึงทาให้ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอจากการทา
การเกษตร เพราะพืชผลทางการเกษตรมีราคาที่ตกต่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ดังนั้นจึงทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้อง
หาอาชีพเสริม ดังนั้นทางหน่วยงานราชการและผู้นาชุมชนแต่ละชุมชนต้องมีการปรึกษากับทางหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เป็นการคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนและประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น สาหรับตาบลเทพนคร
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ก็เป็นตาบลหนึ่งที่ได้นาวิสาหกิจชุมชนมาใช้ในชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและ
คนในชุมชน จึงเกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีในชุมชนในการผลิตดอกไม้จันทน์ขึ้น จึงเรียกวิสาหกิจชุมชนนี้ว่า
วิสาหกิจชุมชนในการทาดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
เมื่อกล่าวถึงดอกไม้จันทน์ก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีไว้สาหรับการไว้อาลัยให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและยังเป็นการ
แสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจ และปัจจุบันดอกไม้จันทน์ก็มีการประดิษฐ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและมีสีสันที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น (พลอยแสง เอกญาติ , 2560) การผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ตาบลเทพนคร
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยน้าทิพย์ มลจิราพงษ์ (2561, มีนาคม 30). ทาให้ทราบว่าใน
การผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ทางเทศบาลได้นาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายให้กับทางกลุ่มสตรี แล้วนา
ผลกาไรที่ได้มาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม หลังจากนั้นทางเทศบาลเห็นว่าดอกไม้จันทน์มีมากเกินจนทางเทศบาลรับไม่ไหว
จึงหยุดรับไปจาหน่าย จึงทาให้ปัจจุบันจึงเหลือแค่ผู้ช่วยน้าทิพย์ มลจิราพงษ์ เพียงคนเดียวที่ยังคงทาดอกไม้จันทน์ตอ่
ส่วนเงินลงทุนก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิมและยังไม่มีตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดทาวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้ านวังโบสถ์ ตาบลเทพนคร อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์
ตาบลเทพนคร อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ให้มีประสิทธิภาพสามารถเข้าสู่ตลาดมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่ม ลูกค้ากลุ่มสตรีบ้านวั งโบสถ์ ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาการผลิตและการตลาดดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวงโบสถ์ ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ตาบล
เทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง"แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบา้ นวังโบสถ์
ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร" มีขอบเขตของการศึกษาวิจัย ดังนี้
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ขอบเขตเนื้อหา
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้าน
วังโบสถ์ ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ ประกอบด้วย ทฤษฏี
เกี่ยวกับการพัฒนา ทฤษฎีการผลิต กลยุทธ์ทางการตลาด และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้งนี้ กาหนดพื้ นที่ ก ารวิ จัย ในขอบเขตของหมู่ที่ 1 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือ ง จั งหวัด
กาแพงเพชร ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ จานวน 191 คน (รพีวรรณ์ พิมพ์จันทร์, ม.ป.ป.)
ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ศึกษากลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์
ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเวลา
ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมิน กลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 1
ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. สารวจ การศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การดาเนินวิจัยไม่มีการสร้างสถานการณ์เพื่อ
ศึกษาและเป็นการค้นหาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
2. เสนอชื่อเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางการเงินและการธนาคาร เป็นการเสนอชื่อเรื่องให้กับ
อาจารย์ให้ตรงกับประเด็นของปัญหา โดยการใช้คาที่บ่งบอกให้ทราบถึงประเภทของการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือการวิ จัยที่นามาใช้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็น
แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิด ในการสร้างแบบสอบถามนั้นข้อคาถามของ
แบบสอบถามจะถูกสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่จะวัด
4. อาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาให้ความเห็นเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความตรงของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย
5. ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อนาไปใช้จริง นาแบบสอบถามมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อหา
ข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง แล้วนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
6. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการรายละเอียดของสถิติบรรยายสรุป ซึ่งเป็นการบรรยายสรุปกลุ่ม
ข้อมูลในลักษณะต่างๆ กาหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยวิเคราะห์ดูว่าเนื้อหาสาระใดบ้างที่ต้องการให้ผู้เกิดการ
เรียนรู้ แต่ละหัวข้อเหล่านั้นต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมอะไรจากนั้นจัดทาตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล เป็นการสรุป ประเมินหรือขยายผลของการวิจัย เพื่อเป็นการให้
เหตุผลยืนยันว่าผลการวิจัยที่ได้น่าเชื่อถือ ถูกต้องเป็นจริง โดยให้เห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยตรงตามข้อเท็จจริงที่พบ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยคนอื่นผลการวิจัยนัน้ เป็นไปตาม
แนวความคิด
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประมวลผลข้อมูล โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งอาศัยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การประเมินความพอใจ หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยได้นาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตราส่ วน
ประเมินค่า โดยกาหนดค่าคะแนนออกมา 5 ระดับ (บุรินทร์ รุจจนพันธ์, 2556) ดังนี้
ระดับคะแนนระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
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ระดับคะแนนระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับคะแนนระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนนระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนนระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สดุ
การใช้คะแนนเฉลีย่ ระหว่างคะแนนสูงสุดและต่าสุดมาจัดระดับซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง 3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
น้อยที่สุด 1 คะแนน
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้การคานวณทางสถิติดังนี้
1. ค่าเฉลี่ย
𝑥̅ =

เมื่อ 𝑥̅

∑𝑥
𝑛

แทน ค่าเฉลี่ย

∑ 𝑥 แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
𝑛
แทน จานวนประชากร

2. ร้อยละ
𝑃=

𝐹
× 100
𝑁

เมื่อ P
แทน ค่าเฉลี่ย
F
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ
N แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เมื่อ S.D.
∑(𝑥 − 𝑥̅ )

N

2

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลต่างจากค่าเฉลีย่ กาลังสอง
แทน จานวนประชากร

กรอบแนวคิดการวิจัย
-

ตัวแปรต้น
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มลูกค้า
หลักการตลาด
หลักการพัฒนา

ตัวแปรตาม
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรี
บ้านวังโบสถ์ กรณีศึกษา: หมู่ที่ 1 ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
1. สารวจ การศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการดาเนินวิจัยไม่มีการสร้างสถานการณ์เพื่อศึกษา
และเป็นการค้นหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
3. สร้างแบบสอบถาม
4. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
5. ทดลองใช้แบบสอบถาม
6. ปรับปรุงแบบสอบถาม
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สมาชิกของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ทางเทศบาลตาบลเทพนครได้มีการจัดตั้งกลุ่ม และได้งบประมาณมาจากกลุ่ม “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ONE
TAMBON ONE PRODUCT ชื่ อ ย่ อ “OTOP” เป็ น จ านวนเงิ น ประมาณ 20,000 บาท ได้ มี ก ารฝึ ก อบรมการทา
ดอกไม้จันทน์และอยากให้กลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์มีอาชีพเสริม
จากการศึกษาของกลุ่มลูกค้ากลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 191 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ
59.70 และเพศชาย จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 มีอายุระหว่าง อายุ 41-50 จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ
36.10 อาชีพเกษตรกร จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท จานวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.90
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละข้อมูลรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 1,500 บาท
1,500-3,000 บาท
3,001-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,000 ขึ้นไป

จานวน
6
4
21
33
57
59
11

ร้อยละ
3.10
2.10
11.00
17.30
29.80
30.90
5.80

จากตารางที่ 1 แสดงจานวน ร้อยละข้อมูลรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 รองลงมามีรายได้ 5,001-10,000
บาท จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 และมีรายได้ 3,001-5,000 บาท ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพด้านการตลาดในแต่ละด้าน
ร้อยละของระดับ
ระดับความ
𝑥̅
รายการประเมิน
S.D.
ความคิดเห็น
คิดเห็น
ด้านผลิตภัณฑ์
4.47
.52
89.40
มากที่สุด
ด้านราคา
4.33
.64
86.60
มากที่สุด
ด้านการจัดจาหน่าย
4.22
69
84.40
มากที่สุด
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ด้านการส่งเสริมการตลาด
รวม

4.20
4.31

.58
.61

84.00
86.20

มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพด้าน
การตลาดในแต่ละด้าน ทั้งหมด 4 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
𝑥̅ = 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 รองลงมา คือ ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 ด้านการจัดจาหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์
̅
ด้านผลิตภัณฑ์
𝒙
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ความเหมาะสมของขนาดดอกไม้ จั น ทน์ ทั้ ง 3
4.68
.49
มากที่สุด
รูปแบบ(ดอกโบราณ, ดอกคาร์เนชัน, ดอกกุหลาบ)
ความคงทนของดอกไม้จันทน์ทั้ง 3 รูปแบบ (กลีบ
4.46
.55
มากที่สุด
ดอกไม่แตก,กาวไม่หลุด)
4.37
.50
มากที่สุด
ความเหมาะสมของการตกแต่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์
มีการรับประกันกรณีของเสียหาย
4.37
.55
มากที่สุด
รวม
4.47
.52
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.47 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ ความเหมาะสมของขนาด
ดอกไม้จันทน์ทั้ง 3 รูปแบบ (ดอกโบราณ, ดอกคาร์เนชัน, ดอกกุหลาบ) ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.68 รองลงมา คือ ความคงทนของดอกไม้จันทน์ทั้ง 3 รูปแบบ (กลีบดอกไม่แตก,
กาวไม่หลุด) ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.46 และอันดับสุดท้าย
คือ ความเหมาะสมของการตกแต่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ , มีการรับประกันกรณีของเสียหาย ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.37 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านราคา
̅
𝒙
ด้านราคา
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ราคาต่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
4.27
.81
มากที่สุด
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
4.41
.57
มากทีส่ ุด
มี ก ารก าหนดราคาสิ น ค้ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภคให้ เ ลื อ กได้
4.31
.54
มากทีส่ ุด
หลายระดับราคา
รวม
4.33
.64
มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านราคา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.33 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ 3 อันดับแรกที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.41 รองลงมา คือ มีการกาหนดราคาสินค้า
ให้ผู้บริโภคให้เลือกได้หลายระดับราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ =
4.31 และอันดับสุดท้ายคือ ราคาต่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ
มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.27 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดจาหน่าย
̅
𝒙
ด้านการจัดจาหน่าย
S.D.
ระดับความคิดเห็น
สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่ในแหล่ง หรือสถานที่สะดวก
4.53
.53
มากที่สุด
และง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า
สถานที่จอดรถมีความสะดวกสบาย
3.94
.95
มาก
มีที่นั่งรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอและ
4.18
.60
มาก
เหมาะสม
รวม
4.22
.69
มากที่สุด
จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัด
จาหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.22
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ สถานที่จาหน่ายตั้งอยู่ใน
แหล่งหรือสถานที่สะดวกและง่ายต่อการเดินทางของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.53 รองลงมา คือ มีที่นั่ งรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.18 และอันดับสุดท้ายคือ สถานที่จอดรถมีความ
สะดวกสบาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 3.94 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการตลาด
̅
𝒙
ด้านการส่งเสริมการตลาด
S.D.
ระดับความคิดเห็น
มีการร่วมทาบุญกับญาติที่มาซื้อผลิตภัณฑ์
4.42
.61
มากที่สุด
ดอกไม้จันทน์ทุกคน (เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติ
ของผู้เสียชีวิตที่มีงบน้อย)
มีการบริจาคให้กับทางวัด (เพื่อเป็นการร่วมทาบุญ
4.20
.48
มาก
ให้ กั บ ทางวั ด และผู้ เ สี ย ชี วิ ต อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น)
มีการโฆษณาผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน
3.97
.64
มาก
รวม
4.20
.58
มาก
จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ มีการร่วมทาบุญกับญาติ
ที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ทุกคน (เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิตที่มีงบน้อย) ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.42 รองลงมา มีการบริจาคให้กับทางวัด (เพื่อเป็นการร่วม
ทาบุญให้กับทางวัดและผู้เสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น) ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.20 และอันดับสุดท้ายคือ มีการโฆษณาผ่านหอกระจายข่าวของ
ชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 3.97 ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา การผลิตและการตลาดดอกไม้จันทน์ จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ในปัจจุบัน พบว่า
มีผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบ คือ 1) ดอกโบราณ 2) ดอกคาร์เนชัน 3) ดอกกุหลาบ
จากการศึ ก ษาผลิตภั ณฑ์ด อกไม้ จัน ทน์ ใ นปัจ จุ บัน พบว่ า มี ผ ลิ ต ภั ณฑ์ 3 รู ป แบบ คื อ 1) ดอกโบราณ
2) ดอกคาร์เนชัน 3) ดอกกุหลาบ มีลักษณะของดอกไม้จันทน์ 2 ลักษณะ คือ 1) ดอกเดี่ยว 2) ดอกช่อ จากการ
สัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้ การทาดอกไม้จันทน์ในระยะเริ่มแรกที่ได้ผลผลิตมีเพียงแค่รูปแบบเดียว
ได้ แ ก่ ดอกโบราณ ตลอดระยะเวลาก็ พยายามคิดและออกแบบการผลิตดอกไม้จั นทน์อ ยู่เ รื่อยๆ จนปั จจุบันมี
ดอกไม้จันทน์อยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ดอกโบราณ 2) ดอกคาร์เนชัน 3) ดอกกุหลาบ
ด้านการตลาด พบว่า ในระยะแรกดอกไม้จันทน์ที่ผลิตได้ทางเทศบาลเป็นผู้ช่วยจาหน่ายหลังจากนั้นทาง
เทศบาลเห็นว่าดอกไม้จันทน์มีมากเกิน จนทางเทศบาลรับไม่ไหวจึงหยุดรับไปจาหน่าย ส่งผลให้ทางกลุ่มไม่มีที่
จาหน่ายดอกไม้จันทน์เป็นประจา
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
จากการศึกษาสภาพด้านการตลาด พบว่า มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้าน
การจัดจาหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการสารวจด้านความคิดเห็นต่อความเหมาะสม เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย
ที่มีอยู่ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านราคา และ
สุดท้าย ด้านการจัดการ
จากข้อมูลดังกล่าว จากการเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับประธานกลุ่มเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปสู่แนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ จากการสัมภาษณ์ทาให้ได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ – มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ให้ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้า ความเชื่อของลูกค้า เช่น ลูกค้ามีความเชื่อเรื่อง สีขาว-ดา เพราะเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต
ด้านการจัดจาหน่าย ข้อเสนอแนะ – สร้างจุดเด่นกับสถานที่จาหน่ายดอกไม้จันทน์ เช่น ติดตั้งป้ายไวนิล
ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อเนอแนะ – มีการโฆษณาผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน เนื่องจาก ลูกค้าส่วน
ใหญ่ยังไม่รู้จักกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ที่ผลิตดอกไม้จันทน์ในปัจจุบัน
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์
ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการตลาดในการ
ผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่าในแต่ละด้าน
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็น รวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด มี ค่ า เฉลี่ ย 𝑥̅ = 4.31 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.20 ด้ า น
ผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.47 คิด
เป็นร้อยละ 89.40 ด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.33
คิดเป็นร้อยละ 86.60 ด้านการจัดจาหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ = 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิฑูรย์ แก้วใส
(2551) แนวทางการพัฒนาการตลาดปูทะเลมีชีวิตใน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการตลาดปูทะเลมีชีวิต ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ
ตลาดปูทะเลมีชีวิต ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านผลิตภัณฑ์ปูทะเลมีชีวิตที่จาหน่ายใน
อาเภอแม่สอดเป็นการนาเข้ามาจากประเทศเมียนมาร์ ส่วนใหญ่แล้วปูทะเลมีชีวิตที่จาหน่ายนั้นตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค การควบคุมคุณภาพปูทะเลมีชีวิต ผู้ประกอบการค้าจะต้องมีการรักษาคุณภาพของปูทะเลมีชีวิตโดย
วิธีการควบคุมภาชนะการบรรจุ ระยะเวลาในการขนส่ง และการจัดขนาดปูทะเลมีชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากปูทะเลมีชีวิต
เป็นสินค้าที่ใช้ในการบริโภคสิ่งที่ต้องคานึ งถึงก็คือ คุณภาพของปูทะเลมีชีวิตและความปลอดภัยในด้านสุขอนามัย
ด้านราคาปูทะเลมีชีวิตนั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดประเภทปริมาณการนาเข้า และฤดูกาลเนื่องจาก
การกาหนดราคานั้นเป็นไปตามปริมาณการนาเข้าด้านการจัดจาหน่าย ทาเลที่ตั้งของร้านขายปลีกที่จาหน่ายปูทะเลมี
ชีวิตตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมเมยอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และด้านการส่งเสริมการตลาดมีการค้าแบบ
ผูกขาดมีลูกค้าประจา จึงไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและส่วน
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ใหญ่จะมีการแข่งขันมากกว่าการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของด้านผลิตภัณฑ์มีความเหมือนในส่วนของความ
เหมาะสมและความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ด้านราคามีความเหมือนในส่วนของให้เลือกหลายระดับ และ
ราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่ายมีความเหมือนในส่วนของมีทาเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการ
เดินทาง และง่ายต่อการหาซื้อและส่วนของความแตกต่างในด้านการส่งเสริมการตลาด แนวทางการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด ของกลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ จะมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชนส่วนแนว
ทางการพั ฒ นาการตลาดปู ท ะเลมี ชี วิ ต ในอ าเภอแม่ ส อด จะมี ก ารค้ า แบบผู ก ขาดและไม่ มี ก ารโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์ใดๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ประสบปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนั้น ควรให้
ผู้นาชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและชุมชน
บริเวณใกล้เคียงได้รับทราบเกี่ยวกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
2. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มสตรีบ้านวังโบสถ์ประสบปัญหาด้า นผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ในการทาเกสร
ดอกไม้ จั น ทน์ โ ดยจะใช้ ล วดเป็ น อุ ป กรณ์ ค วรเปลี่ ย นมาใช้ เ ป็ น ก้ า นธู ป แทน และการประกอบกลี บ ดอกของ
ดอกไม้จันทน์ซึ่งจะใช้กาวเพื่อให้มีความคงทนควรเปลี่ยนจากการใช้กาวมาเป็นการใช้ด้ายพันแทน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น
2. ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการที่จะเข้ามาส่งเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์
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การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรายวิชาหลักการลงทุน
และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
The Learning Process Involved in Learning to Manage the Investment and
Securities Analysts for Students of the Program Finance and Banking.
ศิริพร โสมคาภา1
Siriporn Somkhumpa1
1อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ
เรียนของนักศึกษาที่ได้รับจากการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า องค์ประกอบในพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
ผลการศึกษารูปแบบการเรียนสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา พบว่ามี 2 วิธี คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และมี
กิจกรรมเสริมในเรื่องการสะท้อน และอภิปรายที่ได้จากการทากิจกรรมในชั้นเรียน ผลการศึกษาความพึงพอใจในการ
เรียนของนักศึกษาจากรูปแบบการเรียนสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา พบว่าภาพรวมของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
คาสาคัญ: การเรียนรู้ / การเรียนแบบมีส่วนร่วม / การจัดการเรียนรู้
Abstract
This research aims to 1) to develop participatory learning, 2) to engage in participatory
learning, and 3) to study student satisfaction. The students receiving the participatory learning
management in the study were the students enrolled in the questionnaire to collect the data.
Percentage mean and standard deviation. The study indicated that Components in development,
participatory learning process. Very satisfied. The average was 3.62. The results of the participatory
learning model of the students showed that there are two ways of learning experience and
reflective activities. And the discussion of classroom activities. The study of students' satisfaction
in the student-centered learning model. An overview of the teaching-learning model Very satisfied.
The average was 3.66.
Keywords: Learning / Participatory Learning / Learning Management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น ในปัจจุบันผู้สอนมีความมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative or
Collaborative Learning) คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3–
6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียน
กับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป ทั้งๆ ที่มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนว่า
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ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้มากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี
3 ลักษณะ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, 2558) คือ
1. ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้
คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่างๆ
2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่น
3. ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วย
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2542) ได้ให้ความหมายการเรีย นรู้ คือ การปรับ เปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรม อันมาจากการได้ รั บ
ประสบการณ์ ซึ่งควรเป็นการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นกระบวนการเรียนรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
ประเภทที่ 1 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ โดยผู้สอนหรือวิทยากรเป็น
หลัก ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับและเรียนรู้ตามที่ผู้สอนถ่ายทอดหรือจัดประสบการณ์ให้แบบนี้ ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้
ประเภทที่ 2 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถสร้า งความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยอิงจาก
ประสบการณ์เดิมและร่วมกันค้นหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา ผู้สอนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้เอื้ออานวยให้เกิดการ
เรียนรู้ แบบนี้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การจัดการเรียนการสอนมีส่วนสาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และในสถานการณ์ปัจจุบันที่นักศึกษาต้อง
เผชิญมีหลายปัจจัย ทาให้เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนของนักศึกษา เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศทางการ
สื่อสาร และความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียน จากข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนน้อยลง อันเนื่องมาจากนักศึกษา
สนใจสิ่งรอบข้างมากกว่าเนื้อหาที่จะเรียน จึงทาให้การเรียนของนักศึกษามีผลการเรียนที่อ่อน และในการเรียนที่มี
กิจกรรมกลุ่มนักศึกษาก็ให้ความสนใจกับการทางานกลุ่มน้อย เพราะมอบหมายให้เพื่อนบางคนทาให้ และเพื่อนที่
เหลือก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทางานกลุ่ม ผลที่ได้จากการทางานกลุ่มลักษณะนี้ ทาให้ผู้รับผิดชอบงาน
กลุ่มมีความรู้เพียงฝ่ายเดียว ส่วนคนที่จ่ายค่าใช้จ่ายในการทางานก็ไม่ได้รับความรู้เพิ่มเติม และผลกระทบอีกประการ
คือนักศึกษาขาดซึ่งการปฏิสัมพันธ์ หรือไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อกัน เพียงอาศัยเพื่อนเพื่อให้ตนผ่านกิจกรรมกลุ่มไปเท่า
นั้นเอง
ซึ่งศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์. (2554) ได้ศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่จัดอยู่ในประเภทที่ 2 (ตามการแบ่งประเภทของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) โดยเชื่อกันว่า การเรีย นรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทั้ง
ทั ก ษะ องค์ ค วามรู้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นได้ สู ง สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ดึ ง
ประสบการณ์ ศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้อย่างเต็มที่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ( Active
Participation Theory) กล่าวว่า ความสามารถในการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความอยากจะเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ถ้ามี
ความอยากเรียนรู้และอยากมีส่วนร่วมมาก ความสามารถในการเรียนรู้ก็จะมีมากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้สอนสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
การจัดการเรียนการสอน แบบมีส่วนร่วมในรายวิชารายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เพื่อให้ได้ทราบถึงประสิทธิภาพของผู้เรียนภายหลังการเปรียบรู้แบบ
การจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในรายวิชาหลักการ
ลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. เพื่อศึกษาประสิท ธิภาพในการเรียนของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชา
หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับจากการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การประยุ ก ต์ รู ป แบบบางส่ ว นของวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research: PAR) มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยจะเป็นการวิจัยจากกระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางต่างๆ ของวิชา ตาม
เนื้อหารายวิชารายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการออกแบบ
เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning Process: PLP) และการประเมินผล
กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว ทั้งก่อนใช้กระบวนการและหลังใช้ กระบวนการดังกล่าว
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 5614201 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ จานวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชารายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ปีการศึกษา 2558
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
-ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
-การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
-วิธีการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วม

ผลสัมฤทธิ์
-ประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative Research) และเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) เพื่อศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรายวิชาหลักการ
ลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ซึ่ง
ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรหรือผู้ให้ข้อมูล คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 5614201 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ จานวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชารายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ปีการศึกษา 2558
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการสอน
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2) การประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังการใช้รูปแบบของกระบวนสอนด้วย
วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แ บบมีส่ว นร่ ว ม 3) แบบบั น ทึ ก พฤติ ก รรมด้ ว ยวิ ธีก ารสังเกต 4) แบบสอบถามทั ศ นคติต่ อ วิ ธีใช้
กระบวนการเรียนการสอน 5) โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สาหรับสถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุด ค่าต่าสุด
ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อการออกแบบ แผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการมีส่วนร่วม โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย และนาเครื่องมือดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ เมื่อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือและส่งคืนนักวิจัย นักวิจัยนาเครื่องมือดังกล่าวมาคานวณหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ตามสูตรการคานวณหาค่า IOC และนาเครื่องมือนี้ ไปใช้ในการศึกษาวิจัย
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
ข้ อ มู ล ปฐภู มิ (Primary Data) เป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย และบทความวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และเก็บ
ข้อมูลตามแบบบันทึกพฤติกรรมด้วยวิธีการสังเกต และแบบสอบถามเพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลักษณะข้อมูล เช่น การสังเกตพฤติกรรม บันทึกพฤติกรรมใน
การทากิจกรรมร่วมกัน โดยการบรรยายข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ด้วยสถิติ จะกระทาโดยการพรรณนา ซึ่งจะได้
นาไปสู่การเชื่อมโยงเพื่อแปรผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ต่อไป สาหรับค่าคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ
จะให้ค่าคะแนนตั้งแต่ระดับ 1 - 5 โดยระดับ คะแนนความเห็นแบ่งเป็น
น้อยมาก เท่ากับ 1 คะแนน
น้อย เท่ากับ 2 คะแนน
พอใช้ เท่ากับ 3 คะแนน
มาก เท่ากับ 4 คะแนน
ดีมาก เท่ากับ 5 คะแนน
ทั้งนี้ จะนาวิธีการให้ค่าคะแนน ซึ่งเป็นดัชนีค่าเฉลี่ย หรือน้าหนักถัวเฉลี่ย (Weighted Average Index:
WAI) มาใช้เป็นเครื่องมือชี้วัด เพื่อให้ค่าน้าหนักของคะแนนในการศึกษานี้
การประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา สามารถวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง
ไม่พอใจ
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง
ไม่พอใจมาก
สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวิจัย
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สาเร็จรูปสาหรับงานวิจัยในการประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบสาหรับ ข้ อ มู ลที่ อ ยู่ ใ นรูป จ านวน ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยสถิติที่นามาใช้จะสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล ข้อสรุปที่ได้จะนาไปสู่การเสนอผลงานใน
รูปของตาราง
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาในรายวิชารายวิชาหลักการลงทุนและ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิ นและการธนาคาร สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา พบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 5614201 โปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จานวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชารายวิชาหลักการลงทุน
และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปีการศึกษา 2558 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 28 คน และเพศชาย จานวน 2 คน
มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3.01 – 3.25 จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมา คือ
เกรดเฉลี่ยสะสม ระหว่าง 2.00 – 2.25 จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 สาหรับวิธีการเรียนที่ผ่านมา พบว่าส่วน
ใหญ่ คือ การบรรยาย จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 และบทบาทสมมติ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
และที่ผ่านมานักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร พบว่า มีในส่วนของการออกแบบ
แผนการเรียนตามคาอธิบายรายวิชา จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา คือ มีในส่วนของการออกแบบ
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เนื้อหาที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และลาดับที่ สาม คือ ไม่มีเพราะ
อาจารย์เป็นผู้ดาเนินการ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7
ตารางที่ 1 องค์ประกอบในการจัดการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีสว่ นร่วมของนักศึกษาในรายวิชารายวิชา
หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
รายการ
S.D.
แปลค่า
𝑥̅
ด้านบรรยากาศ
3.78
.66
พึงพอใจมาก
ด้านกิจกรรมการเรียน
3.58
.63
พึงพอใจมาก
ประโยชน์ที่ได้รับ
3.50
.69
พึงพอใจมาก
รวม
3.62
.61
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 1 ศึ ก ษาองค์ ประกอบในการจั ดการเรีย นสอนด้ว ยวิ ธี การเรียนรู้จากการมี ส่วนร่วมของ
นักศึกษาในรายวิชารายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร พบว่าภาพรวมขององค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ ) เท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
ตารางที่ 2 องค์ประกอบในการจัดการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีสว่ นร่วมของนักศึกษาในรายวิชารายวิชา
หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ด้าน
บรรยากาศ
รายการ
S.D.
แปลค่า
𝑥̅
บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทา
3.90
.71 พึงพอใจมาก
กิจกรรมในชั้นเรียน
บรรยากาศของการเรียนทาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
3.83
.69 พึงพอใจมาก
กลุ่ม
บรรยากาศของการเรียนทาให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน
3.97
.85 พึงพอใจมาก
บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษาทากิจกรรมได้อย่างอิสระ
3.57
.93 พึงพอใจมาก
บรรยากาศของการเรียนทาให้นักศึกษาเกิดความคิดที่หลากหลาย
3.80
.84 พึงพอใจมาก
บรรยากาศของการเรียนที่ทาให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์
3.80
.84 พึงพอใจมาก
บรรยากาศของการเรียนที่ทาให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 3.60
.89 พึงพอใจมาก
และสามารถประยุกต์ใช้เป็น
รวม
3.78
.66 พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 2 ศึ ก ษาองค์ ประกอบในการจั ดการเรีย นสอนด้ว ยวิ ธี การเรียนรู้จากการมี ส่วนร่วมของ
นักศึกษาในรายวิชารายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร ด้านบรรยากาศ พบว่าภาพรวมของด้านบรรยากาศในชั้นเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านบรรยากาศของการเรียนทาให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน
อยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา คือ บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมในชั้นเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และลาดับที่ สาม คือ บรรยากาศของการเรียน
ทาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม อยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบในการจัดการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีสว่ นร่วมของนักศึกษาในรายวิชารายวิชา
หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ด้าน
กิจกรรมการเรียน
รายการ
S.D.
แปลค่า
𝑥̅
กิจกรรมกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตลอดภาคเรียน
3.53
.81
พึงพอใจมาก
กิจกรรมออกแบบแผนการเรียนตามคาอธิบายรายวิชา
3.67
.88
พึงพอมากใจ
กิจกรรมออกแบบเนื้อหาที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
3.60
.77
พึงพอใจมาก
กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความเหมาะสมกับเนื้อหา
3.63
.76
พึงพอใจมาก
กิจกรรมการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความรู้
3.60
.89
พึงพอใจมาก
ความคิด
กิจกรรมการเรียนรูส้ ่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
3.77
.67
พึงพอใจมาก
กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษากล้าคิดกล้าตอบ
3.67
.75
พึงพอใจมาก
กิจกรรมการเรียนที่ทาให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์
3.50
.93
พึงพอใจมาก
กิจกรรมการเรียนที่ทาให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์
3.57
.93
พึงพอใจมาก
สังเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น
3.77
.85
พึงพอใจมาก
กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
3.33
.84 พึงพอใจปานกลาง
กิจกรรมการเรียนรูส้ ่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
3.40
.77 พึงพอใจปานกลาง
รวม
3.58
.63
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 3 ศึ ก ษาองค์ ประกอบในการจั ดการเรีย นสอนด้ว ยวิ ธี การเรียนรู้จากการมี ส่วนร่วมของ
นักศึกษาในรายวิชารายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร ด้านกิจกรรมการเรียน พบว่าด้านกิจกรรมการเรียนภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ อยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ลาดับที่ สาม คือ กิจกรรมออกแบบแผนการเรียนตามคาอธิบายรายวิชา อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ลาดับที่ สี่ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษากล้าคิดกล้าตอบ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ลาดับที่ ห้า คือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60
ตารางที่ 4 องค์ประกอบในการจัดการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีสว่ นร่วมของนักศึกษาในรายวิชารายวิชา
หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ
รายการ
S.D.
แปลค่า
𝑥̅
การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
3.43
.77
พึงพอใจปานกลาง
การจัดการเรียนรู้ทาให้จาเนื้อหาได้นาน
3.40
.89
พึงพอใจปานกลาง
การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วย
3.47
.90
พึงพอใจปานกลาง
ตนเองได้
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษานาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ
3.33
.92
พึงพอใจปานกลาง
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดทีส่ ูงขึ้น
3.50
.90
พึงพอใจมาก
การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
3.67
.92
พึงพอใจมาก
การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น
3.63
.76
พึงพอใจมาก
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทาให้ได้ทางานร่วมกับผู้อื่น
3.63
.80
พึงพอใจมาก
รวม
3.50
.69
พึงพอใจมาก
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จากตารางที่ 4 ศึ ก ษาองค์ ประกอบในการจั ดการเรี ยนสอนด้ว ยวิ ธีก ารเรียนรู้จ ากการมีส่ว นร่ วมของ
นักศึกษาในรายวิชารายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่าภาพรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจโดยใช้เหตุผล อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ลาดับที่ สาม คือ กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทาให้ได้ทางานร่วมกับผู้อื่น
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ลาดับที่ สี่ คือ การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่
สูงขึ้น อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ลาดับที่ ห้า คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้
ความเข้าใจด้วยตนเองได้ อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และลาดับที่ หก คือ การจัดการเรียนรู้
ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
ตารางที่ 5 รูปแบบการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในรายวิชารายวิชาหลักการลงทุน
และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
รายการ
S.D.
แปลค่า
𝑥̅
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
3.58
.68
พึงพอใจมาก
การสะท้อน และอภิปราย
3.61
.61
พึงพอใจมาก
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุม่
3.78
.74
พึงพอใจมาก
การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน
3.67
.57
พึงพอใจมาก
รวม
3.66
.57
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 5 ศึกษารูปแบบการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในรายวิชา
รายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
พบว่าภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงมา คือ
การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ลาดับที่สาม คือ การสะท้อนและ
อภิปราย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และลาดับที่สี่ คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชา
หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
จากการนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของผู้เรียนที่
เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปได้
ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาหลักการลงทุนและ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ข้อที่

รายการ

1

นักศึกษามีผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

2

นักศึกษามีเทคนิคการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น

ดีขึ้น

แย่ลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

18
(60.0)
18
(60.0)

4
(13.3)
4
(13.3)

8
(26.6)
8
(26.6)
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ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาหลักการลงทุนและ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ต่อ)
ข้อที่

รายการ

ดีขึ้น

แย่ลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

3

นักศึกษามีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้
นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรูท้ ี่ได้ต่อให้เพื่อนและ
น้องๆ ได้
นักศึกษาสามารถสังเคราะห์งานหรือกิจกรรมในชั้น
เรียนที่มีความยากได้
นักศึกษาใช้เวลาในการทากิจกรรมในชั้นเรียนสั้นลงและ
มีคุณภาพมากขึ้น
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อ
กิจกรรมในชั้นเรียน และต่ออาจารย์ผสู้ อน

20
(66.7)
19
(63.3)
21
(70.0)
17
(56.7)
20
(66.7)

2
(6.7)
1
(3.3)
1
(3.3)
1
(3.3)
1
(3.3)

8
(26.7)
10
(33.3)
8
(26.7)
12
(40.0)
9
(30.0)

4
5
6
7

จากตารางที่ 6 ศึกษาประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชา
หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พบว่า โดย
ส่วนใหญ่นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งสามารถนามาเรียงตามลาดับความคิดเห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้ ดังนี้
1) นักศึกษาสามารถสังเคราะห์งานหรือกิจกรรมในชั้นเรียนที่มีความยากได้ คิดเป็นร้อยละ 70.0 2) นักศึกษามี
ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุก ต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 66.7 3) นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อเพื่อน ต่อกิจกรรมในชั้นเรียน และต่ออาจารย์ผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 66.7 4) นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ที่
ได้ต่อให้เพื่อนและน้องๆ ได้ คิดเป็นร้อยละ 63.3 5) นักศึกษามีผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง คิดเป็นร้อยละ
60.0 6) นักศึกษามีเทคนิคการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60.0 7) นักศึกษาใช้เวลาในการทา
กิจกรรมในชั้นเรียนสั้นลงและมีคุณภาพมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 56.70
สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่เปลี่ย นแปลง จากการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์นักศึกษาในแต่ละข้อ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนที่ดี และนักศึกษาใช้เวลาในการทากิจกรรมใน
ชั้นเรียนสั้นลงและมีคุณภาพมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ต่อให้
เพื่อนและน้องๆ ได้ คิดเป็นร้อยละ 33.30 และลาดับที่สาม คือ นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อ
กิจกรรมในชั้นเรียน และต่ออาจารย์ผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ซึ่งนักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการจัดการเรียนการสอนเป็นอีกประบวนการหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนมากขึ้นในสถานการณ์ที่ต่าง
ออกไปจากการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว
และสาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเปลีย่ นแปลงแย่ลง จากการจัดการเรียนการสอนแบบมีสว่ นร่วม ผู้วิจัย
ได้สัมภาษณ์นักศึกษาในแต่ละข้อ พบว่า นักศึกษามีผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลง คิดเป็นร้อยละ
13.30 และนักศึกษามีเทคนิคการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 13.30 รองลงมา คือ นักศึกษามีทักษะ
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 6.70 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษาขาดความ
เข้าใจในกระบวนการการมีส่วนร่วม ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กลัวสิ่งที่ตนลงมือทาจะผิดและอายเพื่อนหาก
คาตอบที่ตอบผิด และนักศึกษาไม่สามารถสะท้อ นความคิดของตนเองจากกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อ นาเสนอหน้าชั้น
เรียนได้
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับจากการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
จากการจัดการเรียนการสอนแบบให้นักศึกษามีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในชั้นเรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน ภายหลังการสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึง
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ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ
นักศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับจากการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รายการ
S.D.
แปลค่า
𝑥̅
ด้านบรรยากาศ
3.55
.79
พึงพอใจมาก
ด้านกิจกรรมการเรียน
3.70
.71
พึงพอใจมาก
ด้านรูปแบบการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วม
3.57
.68
พึงพอใจมาก
ของนักศึกษา
รวม
3.60
.65
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 7 ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับจากการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม พบว่าภาพรวมของความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านกิจกรรมการเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือ ด้านรูปแบบการเรียนสอน
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ จ ากการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ พึ งพอใจมาก ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.57 และด้ า น
บรรยากาศ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษารูปแบบการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีส่วนร่ว มของนักศึกษา พบว่าภาพรวมของ
องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับพึงพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้าน
บรรยากาศ ด้านกิจกรรมการเรียน และประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์
(2554) ซึ่งศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดอยู่ในประเภทที่
2 (ตามการแบ่งประเภทของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) โดย
เชื่อกันว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทั้งองค์ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนได้สูงสุด เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ดึงประสบการณ์ ศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้อย่างเต็มที่
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง (Active Participation Theory) กล่าวว่า ความสามารถ ในการเรียนรู้
ขึ้นอยู่กับความอยากจะเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ถ้ามีความอยากเรียนรู้และอยากมีส่วนร่วมมาก ความสามารถใน
การเรียนรู้ก็จะมีมากขึ้น ในส่วนของประเด็นที่มีความสอดคล้อง คือ นักศึกษามีพัฒนาการพัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ
ทักษะ และพฤติกรรมด้านการเรียนมากขึ้น
ผลการศึกษารูปแบบการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการมีสว่ นร่วมของนักศึกษา พบว่าทฤษฎีที่มีความ
เหมาะสมกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายมี 2 วิธี คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และมีกิจกรรมเสริมในเรื่องการสะท้อน
และอภิปรายที่ได้จากการทากิจกรรมในชั้นเรียน และการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุม่ และมีกิจกรรมเสริมในเรือ่ งการ
ออกแบบกิ จ กรรมในชั้ นเรียนที่ ใ ห้นั ก ศึก ษามี ส่ว นร่ ว มในการออกแบบกิ จกรรมในชั้ น เรี ยน ซึ่ งสามารถสรุปผล
การศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม การออกแบบกิจกรรม
ในชั้นเรียน การสะท้อน และอภิปราย การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีความพึงพอใจตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณ์นารา ยะแก้ว (2556) เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในการ
เรียนวิชาหลักการตลาดรหัส 3200-1015 พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพความสาคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการ
เรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วมพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถทาข้อสอบได้คะแนนสูงมากกว่าเดิม ทาให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามประสงค์
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และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร คือ 70% ขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า โดยส่วน
ใหญ่นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งสามารถเรียงตามลาดับ ความคิดเห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น นักศึกษาสามารถ
สั งเคราะห์ งานหรื อ กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นที่ มี ค วามยากได้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ สั งเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อกิจกรรมในชั้นเรียน และต่ออาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ต่อให้เพื่อนและน้องๆ นักศึกษามีผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง ซึ่งสอดคล้องกับ
นิภา กิมสูงเนิน (2557) เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบ
One-Group Pre-Post-Test Design เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วม และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีความสอดคล้อง คือ ภายหลังการจัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น
ผลการศึกษาพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับจากการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า
ภาพรวมของความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านกิจกรรม
การเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือ ด้านรูปแบบการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จาก
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และด้านบรรยากาศ อยู่ในระดับพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ3.55 ซึ่งสอดคล้องกับนิภา กิมสูงเนิน (2557) เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.16) ส่วน
ความพึ งพอใจรายข้ อ ข้ อ ที่ ไ ด้ คะแนนอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด คื อ อาจารย์มีค วามรู้อย่ างดีใ นเนื้ อ หาที่สอนและมี
ความสามารถในการสอน (𝑥̅ = 4.48) รองลงมา ได้แก่ แบบฝึกหัดช่วยทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น (𝑥̅ = 4.35) ส่วน
ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงมีความเหมาะสม (𝑥̅ = 3.82)
ประเด็นที่มีความสอดคล้อง คือ ด้านกิจกรรมการเรียน มีผลต่อการเรียนของนักศึกษาและนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยสังเกตเห็นนักศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนที่เน้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แต่ด้วยพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างจากเพื่อ นจึงทาให้เรียนรู้ได้ช้ากว่า ใน
การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปจึ ง ควรเพิ่ ม เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ รี ย นที่ ห ลากห ลายมากขึ้ น
ดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรดาเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคลก่อน ก่อนที่จะแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาทากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาก่อนแบ่งกลุ่มทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน เนื่องจาก
นักศึกษาไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนมีจานวนมาก
3. จากการศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา
4. จากการศึกษาพบว่าการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการการ
เรียนการสอนสามารถนาไปใช้ในการจูงใจให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
1. ควรดาเนินการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สารสนเทศหรือเทคโนโลยีช่วยสอนเพื่ อการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (positive interdependence)
เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่
ศรีอุบล ตาบลนิคม ทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล มีความประสงค์
ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของการตลาด ขาดการศึกษากลุ่มผู้บริโภค เพื่อเป็นการแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของกลุ่ มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ซึ่งจากการสารวจกลุ่มผู้บริโภคจานวน 3 กลุ่ม โดย
แบ่งตามช่วงวัย ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 13-21 ปี) กลุ่มวัยทางาน (อายุ 22-40 ปี) และกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 40-60 ปี)
พบว่า กลุ่มวัยรุ่นมีความสนใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสตางค์ เสื้อยืด พวงกุญแจ กระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
กลุ่มวัยทางาน มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ กระเป๋าสตางค์ เสื้อยืด พวงกุญแจ ที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
และกลุ่มผู้สูงอายุ มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ กระเป๋าสตางค์ กางเกงขาสั้น -ยาว ถุงผ้า อุปกรณ์เครื่อง
เขียน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคตามช่วงวัย ได้เป็นผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด 7 ชิ้น ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น-ยาว พวงกุญแจ ถุงผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน และกระเป๋าใส่
เครื่องเขียน โดยการออกแบบให้สอดคล้องตามศักยภาพชุมชน และกรอบแนวคิดในการวิจัย ให้เป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
คาสาคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า / กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล
Abstract
The research Product development of loincloth by weaving group at Ban Mai Sri Ubon,
Tambon Nikhom Thung Pho Thale, Kamphaeng Phet. The research aimed to study and prototype
products develop of loincloth by weaving group at Ban Mai Sri Ubon Tambon Nikhom Thung Pho
Thale, Kamphaeng Phet. The results found that the weaving group intended to develop product
models is required by marketing. The study was a survey research customers to find out guideline
and format product development of weaving group. It was found that customers divide into three
group such as the first group is Adolescents, Working age and Adult. Showed that Adolescent
interested format product such as Wallet, T-shirts, keychains and stationery pouch. Working age
interested format Wallet, T-shirts, keychains and stationery pouch and Adult interested format Wallet,
Shorts- Pants, Bag, Stationery. The researcher studied the product design by demand of customer group.
The products are wallet, T-shirts, keychains, stationery pouch, shorts-pants, bag, and stationery by design
to correspond potential of community and find out guideline to develop the weaving group.
Keywords: Product Development / Loincloth Products / Weaving Group at Ban Mai Sri Ubon
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่อาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งเหล่านี้กาลังจะทาให้ภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ความเชื่อ ความสามารถของคนใน
ท้องถิ่น ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม และมี
คุณค่าทางวัฒนธรรมเลือนหายไปจากสังคมไทย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าหากภูมิปัญญาเหล่านี้ถูกกลืนไปในสังคมแห่งทุน
นิยม พื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณก็จะสูญไปตามกาลเวลา ภูมิปัญญาจึงมีความสาคัญในการสร้าง
ความยั่งยืนของ สังคมพื้นบ้าน ที่เป็นสังคมของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน คนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสัตว์ที่มีการ
พึ่งพิงความสามารถโดยใช้ความรู้จากประสบการณ์ และการสืบทอดกันมาเป็นความสามารถ และศักยภาพในเชิง
การแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้การสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อการดารงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ อันสร้างให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมชาติ เผ่าพันธุ์ หรือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านสิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวให้สังคมมีความเห็นพ้องในหลักการ ดาเนินชีวิตทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาจึงเป็นกาลัง
สาคัญในการสร้างความยั่งยืนของสังคมพื้นบ้านที่เป็นรากฐานการดาเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น ที่แฝงไปด้วย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธ์อันเป็นสุน ทรียะที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์
และแนวคิดแห่งภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้าน ศาสตร์และศิลป์ที่แสดงภูมิปัญญาของคนในแต่ละท้องถิ่น แฝงด้วยความผูก
ผันที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ความเชื่อ และพิธีกรรม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและสืบสานต่อกันมารุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน การ
ทอผ้าในหลายท้องถิ่นยังคงรักษารูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน รูปแบบ ลวดลาย และกรรมวิธีในการผลิตผ้า
ทอมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และลักษณะเฉพาะของเชื้อชาติสิ่งสาคัญ คือ การสอดแทรกภูมิปัญญาแห่ง
การผสมผสานความประณีตบรรจง ที่แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูมิปัญญา
ที่ทรงคุณค่า ผ้าทอพื้นบ้านจึงเป็นภูมิปัญญาที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนที่แสดงผ่านทางลวดลายและเส้นสีผ้าที่สอดแทรกความเชื่อและขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันเป็นรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมของ กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าผ้าทอพื้น บ้านคืองานศิลปะที่
เกิ ด จากความคิด เนื่อ งจากเมื่อ ความคิดต้อ งการมีที่ อยู่ อาศัยที่ แ น่น อน ความคิ ดได้รวมตัว กัน เป็ นภาพอันเป็น
นามธรรมเพื่อรอการถ่ายทอดให้เกิดเป็นรูปธรรม ผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันดีในการใช้งานที่เรียกว่า
สารพัดประโยชน์ ที่คนไทยใช้มาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเป็นเพศชายซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถใช้นุ่งอาบน้าเช็ดตัว
คลุมหัวกันแดด ผ้าขาวม้ามีลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก
เป็นผ้าสาหรับผู้ชายใช้นุ่งแบบลาลอง มีความกว้างเท่ากับระยะจากเอวถึงกลางหน้าแข้ง ผ้าขาวม้าโดยมากทอเป็น
ลายตารางเล็กๆ นิยมใช้เส้นด้ายหลายสี ผ้าขาวม้าในประเทศไทย มีชื่อเรียกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น ซึ่งคาว่า
ผ้าขาวม้า เป็นภาษาทางภาคกลาง ส่วนในภาคอีสานบางแห่งเรียกว่าผ้าแพร ซึ่งมักจะได้จากการทอด้วยเครื่องทอผ้า
ที่เรียกว่า กี่ และจะทอเป็นขนาดยาว ประมาณ 20-30 เมตร ต่อการทอแต่ละครั้งแล้วจึงตัดแบ่งออกเป็นผืน ผืนละ
1 วา หรือ ประมาณ 1 เมตรครึ่ง ส่วนในเรื่องของสีและลวดลายของผ้าขาวม้าจะแตกต่างกันไปตามความนิยมของ
ท้องถิ่น (จรัสพิมพ์ วังเย็น และคณะ, 2556, หน้า 1-2)
ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต และวัฒนธรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงได้มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐบาลให้มีการส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้างความ
มั่นคงแข็งแรงให้เกิดภายในประเทศมากยิ่งขึ้นจึงมีการจัดตั้งกลุ่มผ้าขาวม้าบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ 8 บ้านใหม่ศรี
อุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสตรีในหมู่บ้านที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกันและมีพื้นฐานการทอผ้าอยู่แล้ว และต่อมาได้งบประมาณจากทางราชการสนับสนุน โดยปัจจุบัน
มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 20 คน โดยที่กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านใหม่ศรีอุบล ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทาไร่ทานา และ
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้คือการรวมกลุ่มทอผ้าขาวม้าและแปรรูปเพื่อจาหน่าย ที่บ้านใหม่ศรีอุบล เริ่มผลิตผ้าจากการ
ปั่นด้าย จนกระทั่งถึงการทอผ้า ตัดเย็บ และขายปลีกและขายส่ง อย่างครบวงจร มีระบบและสามารถเลี้ยงตนเองได้
โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดกาแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์ทะเลอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ประชาชนมีรายได้ จากการทอผ้า ตัดเย็บและเลี้ยงตัวได้ หลังจากการทาไร่ทานาหรือว่างจากการทาเกษตรกรรม
นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี สาหรับการรวมกลุ่มการทางาน อย่างเข้มแข็งของประชาชน ทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
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ชาวบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ได้ดาเนินการทาผ้าทอได้อย่าง
มีระบบและครบวงจร จนกระทั่งเป็น อุตสาหกรรมเล็กๆ ในหมู่บ้าน และเลี้ยงตนเองได้ (สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.)
ในปัจจุบันผ้าขาวม้าเริ่มมีบทบาทน้อยลงต่อชีวิตประจาวันของคนในปัจจุบัน เพราะผู้คนในปัจจุบันเริ่มที่
หลงลืมวัตถนธรรม หลงลืมวิถีชีวิตพื้นบ้านเริ่มที่จะทอดทิ้งผ้าทอพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โดยคิดว่ามันดูหล้าหลังไม่
ทันสมัยดูเชย โดยหันมานิยมสิ่งของตามกระแสทุนนิยม ใช้ของแพง ใช้ของแบรนด์เนมต่างประเทศ ตามแฟชั่นทาง
ตะวันตกมากขึ้นทุกวัน ทุกวันนี้ผ้าขาวม้าที่ในสมัยก่อนนั้นมีความสาคัญอย่างมากในชีวิตประจาวันซึ่งจะพบเจอได้ทุก
บ้านทุกครัวเรือน แต่ ณ ปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็น ส่วนใหญ่ก็จะพบเจอเฉพาะคนแก่หรือผู้คนบางกลุ่มเท่านั้น กลุ่ม
ทอผ้าขาวม้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ได้มีการ ทอ
ผ้าขาวม้าในรูปแบบที่หลากหลายและมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอยู่แล้ว เช่น กระเป๋า ซึ่งผลิตภัณฑ์
กระเป๋า จัดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีความนิยมผลิตกันอย่างมาก ซึ่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าขายได้มีราคา และยังใช้กันได้
ทุกเพศทุกวัย นิยมใช้และค่อนข้างที่จะมีความจาเป็นในชีวิตประจาวัน และยังบ่งบอกถึงรสนิยมส่วนตัวของผู้ใช้ได้อีก
ด้วย และอีกเหตุผลที่นิยมผลิตกระเป๋าเพราะกระเป๋ามีขนาดไซซ์มาตรฐานที่สามารถทาขึ้นให้ลูกค้าเลือกได้เลย ซึ่งจะ
แตกต่างกับเสื้อผ้า (ผ้าไทย) ที่ต้องวัดไซซ์วัดขนาดถึงจะใส่ได้พอดี ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้ านใหม่ศรีอุบล มีการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าบ้างแล้ว แต่เนื่องด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าขาวม้านั้น ยังไม่เป็นที่นิยมของ
คนส่วนใหญ่ ไม่มีความทันสมัยหรือร่วมสมัยเท่าที่ควร จึงทาให้ไม่สามารถที่จะขยายกลุ่มตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่
เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือตลาดกลางขึ้นไปได้ จึงจะต้องมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับค่านิยมของแต่ละยุค
และสมัย
จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรี
อุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อพัฒนารูปแบบของตัวผลิตภัณ ฑ์ จากผ้าขาวม้า ให้มีรูปแบบ
ความทันสมัย และมีความโดดเด่นสวยงาม น่าสนใจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ชุมชน ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คนไทยหันกลับมาใช้ของไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่
บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้ให้อยู่คู่กับคนไทย และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบจากผ้ า ขาวม้ า ของกลุ่ ม ทอผ้ า บ้ า นใหม่ ศ รี อุ บ ล ต าบลนิ ค มทุ่ งโพธิ์ ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ขาวม้ า ของกลุ่ ม ทอผ้า บ้ า นใหม่ ศ รี อุ บ ล ต าบลนิ ค มทุ่ งโพธิ์ ท ะเล จั งหวั ด
กาแพงเพชร ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้อหาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ข้อมูลบริบทชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล
2. รูปแบบผลิตภัณฑ์
ขอบเขตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้ านใหม่ศรี อุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุประกอบด้วย
- วัยรุ่น
- วัยทางาน
- วัยผู้ใหญ่
โดยการแบ่งช่วงวัยในการสารวจความต้องการ รูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้า
บ้านใหม่ศรีอุบล แบ่งเป็น 3 ช่วงวัย ช่วงวัยละ 4 หมวดหมู่ หมวดหมู่ละ 1 ผลิตภัณฑ์ และนามาวิเคราะห์ห า
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันและคละกัน จนได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมด
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ขอบเขตด้านการประเมินความพึงพอใจ
1. การสร้างแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การตัดทอนรายละเอียดของรูปทรง
3. รูปทรงองค์ประกอบ
4. ประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบใหม่
5. การผลิตต้นแบบ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัด
กาแพงเพชร ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผ้าขาวม้าของ
กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการสารวจความต้องการ แบบโควต้า โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ
ประกอบด้วย
ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไป โดยการคั ด เลือ กแบบโควต้า 3 ช่ ว งอายุ
ประกอบด้วย
- วัยรุ่น (13-21)
จานวน 50 คน
- วัยทางาน (22-40)
จานวน 50 คน
- วัยผู้ใหญ่ (41-60)
จานวน 50 คน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบลบ้าน ตาบลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้การเลือก
แบบ เจาะจง ได้แก่
ประชากร ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล จานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการบททวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้
ทาการทบทวนเอกสารงานวิจัยเหล่านี้มาสร้างเป็นเครื่องมือในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งได้ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. แบบสารวจความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
ของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสารวจความต้องการผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล
ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและ
ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบจากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลทุ่งโพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบลและประสบการณ์ในการ
ผลิต
ตอนที่ 2 รูปแบบและแนวทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล โดยใช้กรอบแนวคิดของ
(อรัญ วานิชกร, 2559, หน้า 57-61) ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้มีความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. การสร้างแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การตัดทอนรายละเอียดของรูปทรง
3. รูปทรงองค์ประกอบ
4. ประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบใหม่
5. การผลิตต้นแบบ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลปฐมและทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของ
กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื่องมือประเมิน
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้
เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากแหล่งข้อมูล โดยการลงพื้นที่ไป
สอบถามจากกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็น
นามาปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยนาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 6 สารวจความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคแบบโควต้าโดยการแบ่งกลุ่มเป็น 3 ช่วงอายุ เพื่อให้
ได้มาซึ่งรูปแบบที่จะนามาปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 7 สรุปและทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคแบบโควต้า ทั้ง
3 ช่วงอายุ โดยนาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก
ผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลทุ่ง โพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลทุ่งโพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 แบบ เพื่อเสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผลวิจัย
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบลจานวน 5 ท่าน เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร พบว่าส่วนใหญ่บริบทของตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มีลักษณะเป็นพื้นที่ทาการเกษตร ชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีอาชีพหลักคือทาไร่ทานา และเวลาว่างเว้นจากการทางานก็มีการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ตกทอดกันมาแต่ช้า
นาน คือการทอผ้า เพื่อหารายได้เสริม จึงเกิดการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้านที่มีความสนใจในเรื่องการทอผ้าเหมือนกัน
โดยได้การสนับสนุ นจากภาครัฐ จึงเกิดเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบลขึ้น ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบลมี
จานวนสมาชิกทั้งหมด 20 คน โดยทางกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การ
ผลิตผ้า จากการปั่นด้าย จนกระทั่งถึงการทอผ้า ตัดเย็บ และขายปลีก และขายส่ง อย่างเป็นขั้นตอน ทาให้ประชาชน
ในชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบลมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้จากการทอผ้าที่เป็นอาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม ณ
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ปัจจุบันมีทั้ง ผ้าพื้น ผ้าฝ้ายทอ ผ้าขาวม้าที่ทอจากเส้นใยฝ้าย รวมไปถึงผ้าขาวม้าที่ทอจากเส้นใยสังเคราะห์ และยังมี
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น กระเป๋าในรูปต่างๆ กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าสตางค์ ชุด
เสื้อผ้า เป็นต้น แต่ยังมีรูปแบบที่ยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร และผลิตภัณฑ์ที่ยังมีการพัฒนาได้อีกหลากหลายกว่าเดิม
และยังไม่มีแบรนด์ที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ของทางกลุ่ม และยั งไม่มีลวดลายที่สื่อถึงเอกลักษณ์ทางกลุ่มหรือทางจังหวัด
กาแพงเพชรที่ชัดเจน
จากข้อมูลที่ได้ทาการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ของกลุ่มทอผ้า
บ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อพัฒนารูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ให้มี
รูปแบบความทันสมัย มีความโดดเด่นสวยงาม น่าสนใจ และพัฒนาให้เกิดการจดจาได้ว่าเป็นของที่ไหนและสามารถ
ติดต่อเพื่อซื้อซ้าได้ และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชน ให้ตรงต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้คนไทยหันกลับมาใช้ของไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้ให้อยู่คกู่ บั
คนไทย และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
จากการสารวจข้อมูลรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาโดยประยุกต์วัสดุผ้าขาวม้า ของกลุ่มทอ
ผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร ได้ข้อสรุป ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาตามช่วงวัย
ลาดับ

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

รูปแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนา
หมวดกระเป๋า
กระเป๋าเป้
กระเป๋าสตางค์
กระเป๋าถือมีสายสะพาย
กระเป๋าสะพายข้าง
กระเป๋าคาด
หมวดเครื่องแต่งกาย
เสื้อยืด
เสื้อเชิ้ต
ผ้าพันคอ
หมวก
กางเกง (ขาสั้น, ขายาว)
กระโปรง
หมวดของที่ระลึก
พวงกุญแจ
ตุ๊กตา
กระเป๋าใส่เหรียญ
พัด
ผ้าเช็ดหน้า
ถุงผ้า

ผลการประเมินรูปแบบตามช่วงวัย
กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทางาน กลุ่มวัยผู้ใหญ่
อายุ(13-21)
อายุ (22-40)
อายุ (41-60)
(n=50)
(n =50)
(n =50)
𝑥̅ S.D
𝑥̅ S.D
𝑥̅ S.D
3.92
4.90
2.22
3.22
2.62

0.67
0.36
1.52
0.91
1.54

3.46
4.40
3.50
3.42
2.56

0.81
0.78
1.05
0.73
0.97

1.20
4.02
1.16
1.42
1.22

0.40
0.89
0.51
0.93
0.65

4.88
3.76
1.54
2.76
4.52
2.62

0.33
1.19
0.61
1.33
0.52
1.26

4.16
2.86
1.98
3.14
4.08
2.48

1.02
0.99
0.84
1.07
0.63
1.46

4.08
3.60
1.24
3.10
4.20
1.24

1.03
1.28
0.59
1.15
0.70
0.59

3.76
3.16
1.78
1.38
2.44
3.48

0.82
1.20
1.04
0.60
0.91
0.93

3.32
2.28
2.30
1.78
2.22
3.30

0.91
1.09
0.97
0.97
1.18
1.04

2.30
1.08
1.26
1.28
1.64
2.46

0.84
0.27
0.44
0.64
0.80
1.43
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาตามช่วงวัย (ต่อ)
ผลการประเมินรูปแบบตามช่วงวัย
กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทางาน กลุ่มวัยผู้ใหญ่
อายุ
(
13-21)
อายุ (22-40)
อายุ (41-60)
ลาดับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนา
(n=50)
(n =50)
(n =50)
𝑥̅ S.D
𝑥̅ S.D
𝑥̅ S.D
หมวดเครื่องใช้ในสานักงาน
1
แฟ้มเอกสาร
2.52 0.65 2.50 0.97 1.18 0.39
2
สมุดจดบันทึก
3.30 1.18 2.58 1.13 1.28 0.54
3
ที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
2.68 1.67 2.94 1.15 1.38 0.57
4
หมอนรองนัง่
2.08 0.75 2.54 0.99 1.14 0.35
5
กระเป๋าเครื่องเขียน
3.52 1.03 2.74 1.27 1.08 0.27
6
กระเป๋าเอกสาร
1.46 0.61 1.84 0.84 1.00 0.00
จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาตามช่วงวัย พบว่า สารวจพึงพอใจต่อ
ความต้องการใช้งานรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรี
อุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาอยู่ 4 หมวด ได้แก่ หมวดกระเป๋า
หมวดเครื่องแต่งกาย หมวดของที่ระลึก และหมวดเครื่องใช้ในสานักงาน พบว่า กลุ่มวัยรุ่น อายุ (13-21) หมวด
กระเป๋าค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระเป๋าสตางค์อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.90, S.D = 0.36) รองลงมา ได้แก่ กระเป๋า
เป้ (𝑥̅ = 3.92, S.D = 0.67) และค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ กระเป๋ า ถื อ มี ส ายสะพาย (𝑥̅ = 2.22, S.D = 1.52)
ตามลาดับ หมวดเครื่องแต่งกายค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เสื้อยืดอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.88, S.D = 0.33) รองลงมา
ได้แก่ กางเกง (ขาสั้น, ขายาว) (𝑥̅ = 4.52, S.D = 0.52) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผ้าพันคอ (𝑥̅ = 1.54, S.D =
0.61) ตามลาดับ หมวดของที่ระลึก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พวงกุญแจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.76, S.D = 0.82)
รองลงมา ได้แก่ ถุงผ้า (𝑥̅ = 3.48, S.D = 0.93) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ พัด (𝑥̅ = 1.38, S.D = 0.60) ตามลาดับ
และหมวดเครื่องใช้ในสานักงานค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระเป๋าเครื่องเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.52, S.D =
1.03) รองลงมา ได้แก่ สมุดจดบันทึก (𝑥̅ = 3.30, S.D = 1.18) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กระเป๋าเอกสาร (𝑥̅ =
1.46, S.D = 0.61) ตามลาดับ
พบว่า กลุ่มวัยทางาน อายุ (22-40) หมวดกระเป๋าค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระเป๋าสตางค์อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
(𝑥̅ = 4.40, S.D = 0.78) รองลงมา ได้แก่ กระเป๋าเป้ (𝑥̅ = 3.46, S.D = 0.81) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กระเป๋า
ถือมีสายสะพาย (𝑥̅ = 3.50, S.D = 1.05) ตามลาดับ หมวดเครื่องแต่งกายค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เสื้อยืดอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ = 4.16, S.D = 1.02) รองลงมา ได้แก่ กางเกง (ขาสั้น, ขายาว) (𝑥̅ = 4.08, S.D = 0.63) และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ผ้าพันคอ (𝑥̅ = 1.98, S.D = 0.84) ตามลาดับ หมวดของที่ระลึก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พวงกุญแจอยู่
ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.32, S.D = 0.91) รองลงมา ได้แก่ ถุงผ้า (𝑥̅ = 3.30, S.D = 1.04) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ กระเป๋าใส่เหรียญ (𝑥̅ = 2.30, S.D = 0.97) ตามลาดับ และหมวดเครื่องใช้ในสานักงานค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ที่
ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 2.94, S.D = 1.15) รองลงมา ได้แก่ กระเป๋าเครื่องเขียน (𝑥̅ =
2.74, S.D = 1.27) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กระเป๋าเอกสาร (𝑥̅ = 1.84, S.D = 0.84) ตามลาดับ
พบว่า กลุ่มวัยสูงอายุ อายุ (41-60) หมวดกระเป๋าค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระเป๋าสตางค์อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
(𝑥̅ = 4.02, S.D = 0.89) รองลงมา ได้แก่ กระเป๋าสะพายข้าง (𝑥̅ = 1.42, S.D = 0.93) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
กระเป๋าถือมีสายสะพาย (𝑥̅ = 1.16, S.D = 0.51) ตามลาดับ หมวดเครื่องแต่งกายค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กางเกง (ขา
สั้น, ขายาว) อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.20, S.D = 0.70) รองลงมา ได้แก่ เสื้อยืด (𝑥̅ = 4.08, S.D = 1.03) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผ้าพันคอและกระโปรง (𝑥̅ = 1.24, S.D = 0.59) ตามลาดับ หมวดของที่ระลึกค่าเฉลี่ยสูงสุด
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ได้แก่ ถุงผ้าอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 2.46, S.D = 1.43) รองลงมา ได้แก่ พวงกุญแจ (𝑥̅ = 2.30, S.D = 0.84) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ตุ๊กตา (𝑥̅ = 1.08, S.D = 0.27) ตามลาดับ และหมวดเครื่องใช้ในสานักงานค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 1.38, S.D = 0.57) รองลงมา ได้แก่ สมุดจดบันทึก (𝑥̅ =
1.28, S.D = 0.54) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กระเป๋าเอกสาร (𝑥̅ = 1.00, S.D = 0.00) ตามลาดับ
จึงสรุปได้ว่าผลรวมการสารวจพึงพอใจต่อความต้องการใช้งานรูปแบบผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร กลุ่มวัยรุ่น อายุ
(13-21) หมวดกระเป๋าค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระเป๋าสตางค์อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.90, S.D = 0.36) หมวด
เครื่องแต่งกาย ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เสื้อยืดอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.88, S.D = 0.33) หมวดของที่ระลึก ค่าเฉลีย่
สูงสุด ได้แก่ พวงกุญแจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.76, S.D = 0.82) และหมวดเครื่องใช้ในสานักงาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ กระเป๋าเครื่องเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.52, S.D = 1.03) กลุ่มวัยทางาน อายุ (22-40) หมวดกระเป๋า
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระเป๋าสตางค์อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.40, S.D = 0.78) หมวดเครื่องแต่งกายค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ เสื้อยืดอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.16, S.D = 1.02) หมวดของที่ระลึก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พวงกุญแจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.32, S.D = 0.91) และหมวดเครื่องใช้ในสานักงาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ที่ใส่อุปกรณ์
เครื่องเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 2.94, S.D = 1.15) กลุ่มวัยสูงอายุ อายุ (41-60) หมวดกระเป๋า ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ กระเป๋าสตางค์อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.02, S.D = 0.89) หมวดเครื่องแต่งกาย ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
กางเกง (ขาสั้น, ขายาว) อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.20, S.D = 0.70) หมวดของที่ระลึก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ถุงผ้า
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 2.46, S.D = 1.43) และหมวดเครื่องใช้ในสานักงาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ที่ใส่อุปกรณ์
เครื่องเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 1.38, S.D = 0.57)
จากผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ข้อสรุปในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล
ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร ว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าที่เหมาะสม ได้ใช้กรณีศึกษาจาก
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น -ยาว พวงกุญแจ ถุงผ้า อุปกรณ์
เครื่องเขียน และกระเป๋าใส่เครื่องเขียน ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 ผลิตภัณฑ์ เป็นต้นแบบเพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัด
กาแพงเพชร ดังภาพที่ 1-7

ภาพที่ 1 กระเป๋าสตางค์จากการประยุกต์ใช้วัสดุผ้าขาวม้า
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ภาพที่ 2 เสื้อยืดจากการประยุกต์ใช้วัสดุผ้าขาวม้า

ภาพที่ 3 กางเกงจากการประยุกต์ใช้วัสดุผ้าขาวม้า

ภาพที่ 4 พวงกุญแจจากการประยุกต์ใช้วัสดุผา้ ขาวม้า
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ภาพที่ 5 ถุงผ้าจากการประยุกต์ใช้วัสดุผ้าขาวม้า

ภาพที่ 6 เครื่องเขียนจากการประยุกต์ใช้วัสดุผา้ ขาวม้า

ภาพที่ 7 กระเป๋าเครื่องเขียนจากการประยุกต์ใช้วัสดุผ้าขาวม้า
อภิปรายผล
อภิปรายผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า จากการสัมภาษณ์ตัวแทนบ้านใหม่ศรีอุบลจานวน 5 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้เป็นรูปแบบของผลิตที่มีความเหมาะสมในด้านความสวยงามและด้าน
การตลาดและตรงต่อความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภค ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมีความโดดเด่ นและน่าสนใจ เป็น
อัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการวิเคราะห์หาข้อมูลด้านตัว
ผลิตภัณฑ์ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ของกลุ่มผู้บริโภค 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยรุ่น (อายุ
13-21 ปี) วัยทางาน (อายุ 22-40 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 40-60 ปี) พบว่า กลุ่มวัยรุ่น มีความสนใจในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสตางค์ เสื้อยืด พวงกุญแจ กระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน เนื่องจากเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่
นิยมใช้และใช้ได้ง่ายในชีวิตประจาวันของวิถีชีวิตวัยรุ่น กลุ่มวัยทางาน มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ
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กระเป๋าสตางค์ เสื้อยืด พวงกุญแจ ที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน เนื่ องจากเป็นกลุ่มวัยที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่สอดรับต่อ
การใช้ชีวิตประจาวันและต่อการทางาน และกลุ่มผู้สูงอายุ มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ กระเป๋าสตางค์
กางเกงขาสั้น-ยาว ถุงผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผู้สูงอายุนี้ยังมีการใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน
สรุปผลจากการสอบถามและสารวจเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาประยุกต์ใช้
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ในการออกแบบตามช่วงวัย พบว่า ผู้วิจัยได้ใช้กรณีศึกษา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความเห็น
สอดคล้องกัน และคละกัน ตามกลุ่มช่วงวัย ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น -ยาว พวงกุญแจ ถุงผ้า
อุปกรณ์เครื่องเขียน และกระเป๋าใส่เครื่องเขียน โดยได้ดาเนินการออกแบบ ให้มีความสวยงามเหมาะสมสอดคล้อง
ต่อวัสดุ และเหมาะสมต่อการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ (อรัญ วานิชกร, 2559, หน้า 57-61) ในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ การ
สร้างแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การตัดทอนรายละเอียดของรูปทรง รูปทรงองค์ประกอบ ประโยชน์ใช้สอย
ในรูปแบบใหม่ และการผลิตต้นแบบ และการออกแบบผลิต สอดคล้องกับแนวคิดนันทิยา ดอนเกิด (2555) ว่าการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของ
ชุมชน ควรมีการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในการพัฒนา โดยผู้วิจัยได้ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ขาวม้า
ตามศักยภาพ และความเหมาะสมต่อผู้บริโภค และการผลิตของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดจรัสพิมพ์ วังเย็น และ
คณะ (2556) ได้กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวคิดการออกแบบ
แฟชั่นเพื่อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ควรมีการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้ารวมถึงการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใน
การบริโภค และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ และสร้างอัตลักษณ์
ให้กับชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลวิจัยสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อเสนอแนะ และนาไปใช้ได้ดังนี้
1. ควรมีการทาวิจัยประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
และเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ให้กับผู้ผลิตเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้มีช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น
2. ชุมชนท้องถิ่นในการทอผ้าขาวม้าในแต่ละจังหวั ด มีรูปแบบการทอ สีสัน ลวดลาย และการใช้
วัสดุที่แตกต่างกัน ควรมีการศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของกลุ่มชุมชนอื่นๆ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้นตามแต่ละท้องที่
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยต่อไป
การพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ ผ้า ขาวม้ า ของกลุ่ มทอผ้ าบ้ า นใหม่ ศ รีอุ บ ล ต าบลนิ ค มทุ่ งโพธิ์ ท ะเล จั งหวั ด
กาแพงเพชร เพื่อการใช้งานนอกสถานที่ผู้วิจัยมีข้อบกพร่องและอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัยต่อไป
ดังนี้
1. ควรมีการพัฒนาสีของผ้าขาวม้าให้มีสีสันที่หลากหลายมากขึ้น
2. ควรมีการทาวิจัยเกี่ยวกับการสารวจกลุ่มผู้บริโภคว่าผู้บริโภคกลุ่มไหนมีอัตราการเลือกซื้อสิ้นค้า
มากที่สุด
3. ควรมีการใช้หนังที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์
4. ควรมีการประณีตในการเย็บผลิตภัณฑ์
5. ควรมีจับคู่โทนสีในการผลิตผ้าขาวม้าให้มีความสอดคล้อยกับทฤษฎีสีต่างๆ เพื่อง่ายแก่การเข้าถึง
ของกลุ่มผู้บริโภค
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หันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ให้มีอัตลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชน เช่น ภาพรวงข้าว ซึ่ ง
ภาพข้าว ควรเป็นแบบถุงใสแบบหนา และกระสอบข้าวแบบหนา ที่สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ เช่น การแตกหักและ
ความชื้นซึ่งจะทาให้สะดวกในการขนส่ง และการจัดจาหน่าย อีกทั้งสมควรมีการออกแบบให้มี ลวดลาย และสีสัน ที่
สวยงามสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์และสื่อความหมายในเชิงอัตลักษณ์ ดึ งดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจต่อตัว
ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และทางตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความเห็นสมควรว่า
ควรมีการใช้ vector รูปรวงข้าวและกราฟิกประกอบตราสัญลักษณ์ด้วย เนื่องด้วยว่าจะได้มีความสอดคล้องและดูน่า
ดึงดูดต่อตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น และในบรรจุภัณฑ์มีภาพประกอบเป็นรูปภาพจริงๆ ที่จะสื่อถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มข้าว
กล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชรได้มากยิ่งขึ้น และวัตถุประสงค์ของตราสัญลักษณ์ ที่ต้องการให้มีการ
ส่งเสริมการขายต่อผลิตภัณฑ์ และตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ต่างมีความเป็น
เห็นพ้องเดียวกันว่าต้องมีการใช้สีสันให้เหมาะสมกับกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เช่น การใช้สี
เหลืองและสีน้าตาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสีประจาของผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบทั้งสิ้น 6 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ใน
การซื้อของผู้บ ริโภคที่หลากหลาย ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ข้าวขนาด 300 กรัม 1 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 45 กิโลกรัม
(กระสอบ) แบบชุดข้าว 4 ชนิด และบรรจุภัณฑ์ข้าวสวยหุงสาเร็จ
คาสาคัญ : การพัฒนาตราสัญลักษณ์ / บรรจุภณ
ั ฑ์ข้าว / กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
Abstract
The research brown rice Logo and packaging development by Ban Thung Han Tra,
Kamphaeng Phet. The research aimed to develop Logo and Packaging of Ban Thung Han Tra Brown
Rice. The study revealed that Logo and Packaging should be designed to identify story of
community such as rice tree stock picture that should be a thick and bright bag and thick rice sacks
that can protect the product such as break and humidity, this will facilitate transportation and
interesting design and color. The logo that marks package should be designed to draw interest and
pique the curiosity of your potential customers, prompting them to at least look and hopefully
purchase your product but representative of Ban Thung Han Tra Group, Kamphaeng Phet, It is
strongly recommended that the vector and graphics be used because it is consistent and attractive
to the product and packaging is real picture really reflects the identity of Ban Thung Han Tra group,
Kamphaeng Phet. Purpose of the logo want to promote the product, Representative of Ban Thung
Han Tra Group there is consensus to should be selected color appropriately with work such as
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yellow and brown that color of product There are 6 designs The purpose of buying a variety of
consumers include rice packaging 300 g, 5 kg, 45 kg ( sack) , 4 sets of rice and the packaging of
cooked rice.
Keyword: The research brown rice Logo / Rice Packing / Ban Thung Han Tra
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา ตาบลวังแขม อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน และมีการปลูกข้าวหลากหลายชนิดพันธุ์ในพื้นที่ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวสี
รวม เป็นต้น ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตาบลวังแขม อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน คือ นางสมบูรณ์ บัวแพง และปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน ซึ่งเกิดจากการร่วมแรงรวมใจกันจาก
คนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันประกอบการเกษตรกรรมปลูกข้าว จนทาให้เกิดผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพและ
หลากหลายสายพันธ์ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบรรจุข้าวสารหลากหลายชนิดเพื่อส่งขายยังท้องตลาด การบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะนอกจากจะ
สร้างความสวยงาม และความน่าดึงดูดให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยในเรื่องการถนอมอาหาร และการผลักดันสู่ตลาด
ในระดั บต่ างๆ ได้ ง่า ยขึ้ น อีก ด้ว ย ซึ่ ง ปั จ จุ บั นกลุ่มข้ าวกล้อ งบ้ านทุ่ งหัน ตรายั งไม่มีก ารพั ฒ นาของบรรจุภัณฑ์ให้
ตอบสนองตามความต้องการของตลาด รูปแบบเดิมของบรรจุภัณฑ์ข้าวกลุ่มข้าวกล่องบ้านทุ่งหันตรา เป็นการบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้การซีลถุงพลาสติกแบบสุญญากาศในรูปแบบก้อนสี่เหลี่ยม และใช้สติกเกอร์ระบุตราสินค้าติ ดลงไปบนถุง
ซึ่งยังขาดในเรื่องความสวยงาม และข้อมูล รายละเอียด ที่จะสื่อให้เห็นถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องทุ่ง
หันตรา ตาบลวังแขม อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร รวมถึงยังขาดรายเอียดของการส่งเสริมการขายต่างๆ
และยังไม่มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ มีความเหมาะสม เนื่องจากใช้รูปแบบที่จาเจเมื่อเทียบกับกลุ่มเกษตรกร
ปลูกข้าวรายอื่นๆ ดังนั้น กลุ่มชุมชนจึงให้ความสาคัญกับบรรจุภัณฑ์ ว่าเป็นตัวแปรสาคัญของการเพิ่มมูลค่าสินค้า
และดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคในการจาหน่ายข้าวเป็นอย่างมาก (สมบูรณ์ บัวแพง, 2560, สิงหาคม 8)
และเนื่องจากการให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา รวมถึง
การให้ความสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การบรรจุผลิตภัณฑ์ ห่อและรวบรวมผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยกัน
เพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค ซึ่งบรรจุภัณฑ์
ที่ดีนั้นต้องมีทั้งรูปลักษณ์และคุณภาพที่ดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และสิ่งสาคัญที่ควร
คานึงถึง คือ วัตถุประสงค์ทางด้านการเก็บรักษาและด้านการตลาด เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีคุณภาพและ
ยั่งยืน (สุมาลี ทองรุ่งโรจน์, 2555) ดังนั้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวของกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จึงเป็นหนึ่งใน
ประเด็นการสาคัญด้านการวิจัยเชิงพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค
ในการขายข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา ตาบลวังแขม อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาตราสัญลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์ข้าวของกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา ตาบลวังแขม อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างจุดเด่นให้กับกลุ่มชุมชน พร้อมทั้งเกิดเป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางเลือก
ให้กับกลุ่มผู้บริโภค มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมตามอัตลักษณ์ชุมชน ทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกกลุ่มประชากร ของเรื่องการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้าน
ทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
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ผู้วิจัยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง ดังนี้
ประชากร ได้แก่ กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 5 คน
− นางสมบูรณ์ บัวแพง ประธานกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
− นางจง พิมพา รองประธานกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
− นางสาวจันทิมา บัวแพง เหรัญญิกสมาชิก กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
− นางน้าค้าง สามบุญชื่น ปฏิคมสมาชิก กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
− นางแฉล้ม เภาสี กรรมการสมาชิก กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบของการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่ม
ข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา ตาบลวังแขม อาเภอคลองขลุงจังหวัด
กาแพงเพชรในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวคิดด้านการออกแบบสร้างสรรค์ (ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์, 2553, หน้า 21 - 42)
1. ด้านความสวยงามของรูปทรงและรูปลักษณ์
2. ด้านความน่าสนใจและน่าจดจา
3. ด้านลักษณะเฉพาะ
4. ด้านประโยชน์ใช้สอย
5. ด้านความเหมาะสมของวัสดุ
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครสร้าง เครื่องมือประเมิน
รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้
เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากแหล่งข้อมูล โดยการลงพื้นที่ไป
สอบถามจาก กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็นนามาปฏิบัติการ
พัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยนาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เพื่อที่จะนามาปฏิบัติการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
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ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชรโดยการออกแบบร่างการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 5 รูปแบบ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสั มภาษณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 5 ท่าน
จากการวิเคราะห์รูปแบบทั้งหมดของตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของกลุ่มข้าว
กล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้วิธีการวัดขนาด บรรจุภัณฑ์ข้าวและสัมภาษณ์ถึงรายละเอียด เพื่อ
การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชรมีผลการสังเกต ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
น้าหนัก
ราคา บาท
ลาดับ
รูปภาพ
สายพันธุ์
ประเภท
(หน่วย/ก.ก) (ปลีก/ส่ง)
1
ข้าวหอมมะลิ
แบบถุงใส
1
25
ขนาด 14x 21
เซนติเมตร
2

ข้าวหอมมะลิ

3

ข้าวหอมมะลิ

แบบถุง
กระสอบ
ขนาด 28 x 47
เซนติเมตร
แบบถุง
กระสอบ
ขนาด 49 x 90
เซนติเมตร

5

120

45

1,000

ผลจากการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มข้าว
กล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 ท่าน ตามกรอบแนวคิดด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
พบว่า
ด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมและแนวทางพัฒนา พบว่า ตัวแทนกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมมีการบรรจุภัณฑ์แบบถุงใสและถุงกระสอบข้าว
ปกติ ดังตารางที่ 1 ซึ่งพบปัญหาด้านการเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่คงอยู่ได้นาน และไม่ปกป้องผลิตภัณฑ์ได้
ดีพอสมควร เนื่องจากของเดิมใช้เป็นการปิดผนึกโดยใช้ความร้อนในการปิดปากถุง และแบบกระสอบก็ใช้แบบเชือก
ร้อยแบบปกติทั่วไป ทาให้อากาศสามารถเล็ดลอดเข้าไปในตัวสินค้าได้ง่าย อีกทั้งยากต่อการเปิดปากถุง และโอกาส
ทาให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายก่อนการบริโภค จึงสมควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเปิดใช้งาน
และเก็บรักษาข้าวได้อย่างง่ายดาย เช่น หากเป็นบรรจุภัณฑ์ข้าวขนาด 5 กิโลกรัม ก็จะออกแบบให้เป็นถุงแบบมี
ซิปล๊อค สามารถเปิดและปิดถุงข้าวได้อย่างง่ายดาย หากเป็นบรรจุภัณฑ์ข้าวขนาด 1 กิโลกรัม ก็ควรจะมีรอยฟันปลา
บริเวณปากถุง เพื่อการเปิดถุงง่ายขึ้น อีกทั้งควรมีการปิดรักษาผลิตภัณฑ์ที่แน่นหนา เช่น การใช้เครื่องซีลถุงพลาสติก
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แบบสุญญากาศ เพื่อรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวให้อยู่ได้ยาวนานมากขึ้น โดยมีความสอดคล้องให้ยึดรูปแบบการออกแบบ
การออกแบบตามขอบเขตการออกแบบที่ผู้วิจัยได้กาหนดทั้ง 6 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 บรรจุภัณฑ์ข้าวขนาด 1 กิโลกรัม
รูปแบบที่ 2 บรรจุภัณฑ์ข้าวขนาด 5 กิโลกรัม
รูปแบบที่ 3 บรรจุภัณฑ์ข้าวขนาด 45 กิโลกรัม
รูปแบบที่ 4 บรรจุภัณฑ์ข้าวสวยหุงสาเร็จ
รูปแบบที่ 5 บรรจุภัณฑ์แบบรวมข้าว 4 ชนิด
รูปแบบที่ 6 บรรจุภัณฑ์ข้าวขนาด 300 กรัม
ซึ่งรูปแบบจะต้องประกอบด้วยกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และฉลากตราสินค้า สัญลักษณ์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึง
ต้นกาเนิดแหล่งผลิตและรายละเอียดการสั่งซื้อ เพื่อส่งเสริมการขาย รูปแบบของตราสัญลักษณ์มี 1 โครงสร้าง 1
กราฟิก และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์มี 6 โครงสร้าง 21 กราฟิก
เนื่องจากรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทั้ง 6 รูปแบบนี้ เป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่กลุ่มยังไม่มี และมีความต้องการใน
การพัฒนากลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรออกแบบตาม
รูปแบบตามรูปแบบทั้งกาหนดทั้ง 6 รูปแบบนี้ให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการรักษาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้ยาวนาน
ด้วยชื่อและตราสัญลักษณ์ของชุมชน พบว่า ตัวแทนกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรใช้ชื่อแบรนด์ของกลุ่มชุมชนที่เป็นชื่อตามที่มาของหมู่ บ้านของกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่ง
หันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการขายและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ซึ่งแต่เดิมนั้นชื่อหมู่บ้านว่า วังกาหัน ซึ่ง
ในสมัยก่อนพื้นที่นี้มีวังหรือมีสระน้าขนาดใหญ่ที่มีปลาเป็นจานวนมาก จนกาต้องเหลียวกลับมามองกลับมา นั่นจึง
เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ส่วนปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านทุ่งหันตรา ซึ่งดัดแปลงแก้ไขชื่อให้เพราะ
กว่าเดิมจึงนาชื่อทั้ง 2 ชื่อนี้มารวมกัน โดยใช้ชื่อแบรนด์ข้าวว่า วังตรา (Wang Tra) ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแบบ
ประดิษฐ์ที่ไม่เป็นทางการ แต่มุ่งเน้นให้เกิด ความสวยงาม อ่านง่าย อีกทั้งใช้ลักษณะของตราสัญลักษณ์ของแบรนด์
ข้าววังตรา ที่เป็นรูปรวงข้าวมาเป็นภาพประกอบในตราสัญลักษณ์นี้คือผลิตภัณฑ์อะไร และนอกจากนั้นกลุ่มข้าว
กล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบของสีในตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ข้าว
วังตรา และสีของบรรจุภัณฑ์มีความสอดคล้องกัน
องค์ประกอบโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่
ด้ า นการปกป้ อ งผลิ ต ภั ณฑ์ ข้ า ว พบว่ า ตั ว แทนกลุ่ ม ข้ า วกล้ อ งบ้ า นทุ่ งหั น ตรา จั งหวั ด ก าแพงเพชร มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์และหีบห่อบรรจุข้าวต้องสามารถปกป้องสินค้าภายในให้อยู่ใน
สภาพดีได้ การป้องกันความแตกหักของข้าว ป้องกันความชื้นของข้าวให้คงอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา บรรจุภัณฑ์
ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีความเหมาะสมของการขนส่งที่ดี รวมทั้งจะต้องมีต้นทุนในการผลิตให้ต่าที่สุด เพื่อ
จะได้มีกาไรจากการขายให้มากที่สุด การเปิด – ปิด สะดวก สบาย และดูมีคุณภาพมากที่จะสื่อให้เห็นถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ภายในว่ามีมาตรฐานที่ดี จะช่วยในการสร้างมูลค่าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น

ภาพที่ 1. การสัมภาษณ์โดยผู้วิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตัวแทนกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 ท่าน
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ผลจากการสัมภาษณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
แนวคิดด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ของต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ (2553, หน้า 21 - 42) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 ท่าน
จานวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561
รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม และแนวทางพัฒนามีความต้องการให้เป็นรูปแบบใด ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้อง
บ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรพัฒนาในเรื่องของตราสัญลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์ ควรใช้ลักษณะตัวอักษรแบบประดิษฐ์ที่ไม่เป็นทางการแต่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกน่ารับประทาน สวยงาม ส่วน
เนื้อหาควรมีหลักองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมและควรมีบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้สามารถติดต่อได้
และบรรจุภัณฑ์มีความการปกป้องผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในให้ปลอดภัยจากแรงกระแทก แรงกดทับที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา แสงแดด ความชื้น และความร้อน จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย
ชื่อของตราสัญลักษณ์ของกลุ่มชุมชน ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้ชื่อแบรนด์ของกลุ่มชุมชนที่เป็นชื่อของหมู่บ้านในอดีตชื่อ วังกาหัน และชื่อปัจจุบัน
ชื่อ บ้านทุ่งหันตรา จึงนาทั้ง 2 ชื่อนี้มารวมกัน โดยให้ชื่อแบรนด์ว่า วังตรา (Wang Tra)
จุดเด่นของกลุ่มชุมชน ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน ประวัติเรื่องราวของชุมชนเกี่ยวกับหมู่บ้านข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน รวมทั้งการก่อตั้งกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการสัมภาษณ์
อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ข้อสรุป ดังนี้
1. ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุกระดาษลูกฟูกและวัสดุแบบถุงพลาสติกแบบหนาในการผลิต
เพราะต้นทุนต่าจึงเหมาะสมใช้ในการผลิต สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
2. ด้ า นการบรรจุ สิ น ค้ า ภายในบรรจุ ภั ณ ฑ์ ตั ว แทนสมาชิ ก กลุ่ ม ข้ า วกล้ อ งบ้ า นทุ่ ง หั น ตรา จั ง หวั ด
กาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้เป็นถุงใสพลาสติกแบบหนามาบรรจุผลิตภัณฑ์ภายใน ให้มีความน่า
รับประทานและสะดวกในการถือได้เป็นอย่างดี
3. ด้านการอานวยความสะดวก ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรมีหูหิ้วในตัวบรรจุภัณฑ์ในการถือจับให้สะดวกสบายต่อผู้บริโภคในขนาดของกล่องที่มี
ขนาดใหญ่เกิน
4. ด้านการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีตัวซิปล็อกในตัวบรรจุภัณฑ์ สามารถ เปิด – ปิด ได้สะดวกในการใช้
5. ด้ า นรู ป แบบน่ า สนใจจดจ าของสิ น ค้ า ตั ว แทนสมาชิ ก กลุ่ ม ข้ า วกล้ อ งบ้ า นทุ่ ง หั น ตรา จั ง หวั ด
กาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้สีที่ต้องสอดคล้องกับชุมชน และประสมประสานอย่างกลมกลืนกับ
องค์ประกอบอื่น ควรใช้สี 2 สี สีเหลือง และสีน้าตาล ซึ่งเป็นสีที่มีความหมายดีของชุมชน และน่าจดจาของสินค้าต่อ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ควรมีการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
ให้มีอัตลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชน เช่น ภาพรวงข้าว ซึ่งภาพข้าว ควรเป็นแบบถุงใสแบบหนา และกระสอบ
ข้าวแบบหนา ที่สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ เช่น การแตกหักและความชื้นซึ่งจะทาให้สะดวกในการขนส่ง และการจัด
จ าหน่ า ย อี ก ทั้ งสมควรมี ก ารออกแบบให้ มี ลวดลาย และสี สั น ที่ ส วยงามสอดคล้ อ งกั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสื่ อ
ความหมายในเชิงอัตลักษณ์ ดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจต่อตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น แต่ทางตัวแทนสมาชิกกลุ่ม
ข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความเห็นสมควรว่าควรมีการใช้ vector รูปรวงข้าวและกราฟิก
ประกอบตราสัญลักษณ์ด้วย เนื่องด้วยว่าจะได้มีความสอดคล้องและดูน่าดึงดูดต่อตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น ในบรรจุภัณฑ์
มีภาพประกอบเป็นรูปภาพจริงๆ ที่จะสื่อถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชรได้มาก
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ยิ่งขึ้น และวัตถุประสงค์ของตราสัญลักษณ์ ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมการขายต่อผลิตภัณฑ์ และตัวแทนสมาชิกกลุม่
ข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ต่างมีความเป็นเห็นพ้องเดียวกันว่าต้องมีการใช้สีสันให้เหมาะสมกับ
กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เช่น การใช้สีเหลืองและสีน้าตาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสีประจาของ
ผลิตภัณฑ์
จากการสัมภาษณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ตัวแทนสมาชิก
กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความสนใจเรื่องของรูปแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวที่
แสดงถึงเชิงอัตลักษณ์ที่เป็นกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งจากการสัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิก
กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 คน พบว่า ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร จานวนทั้งหมด 5 คน ชอบรูปแบบตราสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ข้าวที่แสดงถึงเชิงอัตลักษณ์ ทั้งหมด
ผลการวิเคราะห์จากการสังเกต และสัมภาษณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การปกป้องผลิตภัณฑ์ ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่
เป็นวัสดุกระดาษลูกฟูกและวัสดุแบบถุงพลาสติกแบบหนาในการผลิต และมีองค์ประกอบตามหลักของบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม มีข้อมูลที่ผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ ในการส่งเสริมการขายของกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร ด้านการบรรจุสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ ควรมีถุงพลาสติกแบบใสมาบรรจุผลิตภัณฑ์ภายในให้มีความน่า
รับประทาน ด้านการอานวยความสะดวก ควรมีหูหิ้วในตัวบรรจุภัณฑ์ในการถือจับให้สะดวกสบายต่อผู้บริโภค ด้าน
การใช้งานบรรจุภัณฑ์ ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีตัวซิปล็อกสาหรับบรรจุภัณฑ์ สามารถ เปิด – ปิด ได้สะดวกในการใช้
ด้านรูปแบบน่าสนใจจดจาของบรรจุภัณฑ์ ในด้านของสีกล่องบรรจุภัณฑ์กลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควร
ใช้เป็นลักษณะของสีที่มีความเป็นธรรมชาติ โดยคานึงถึง สายพันธุ์ของข้าว เช่น ข้าวกล้อง ควรใช้เป็นสีแดง ข้าวขาว
หอมมะลิ ควรใช้เป็นสีเหลืองทอง เป็นต้น โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องเลือกใช้สีให้เหมาะสม และไม่โดดเด่นไป
กว่าตราสัญลักษณ์
ด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ กลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรใช้องค์ประกอบของตรา
สัญลักษณ์ เป็น รูปภาพของรวงข้าว เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ภายในกลุ่มชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามประวัติความเป็นมา ทุ่งหันตรา มีชื่อเรียกเดิมว่า วังกาหัน ซึ่งสื่อความหมายถึงความเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์
ขนาดที่มีสัตว์ปีกบินผ่านยังต้องหันมาเชยชม ดังสุภาษิตว่า ในน้ามีปลา ในนามีข้ าว จึงเกิดเป็นการถ่ายทอดรูปแบบ
ตราสัญลักษณ์ของการปลูกข้าวในพื้นที่นั้นๆ โดยกลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรให้ รวงข้าว เป็นตัวแทน
ของผลิตภัณฑ์ กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ใช้ลักษณะตัวอักษรแบบประดิษฐ์ที่ไม่เป็นทางการ
แต่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกน่ารับประทาน สวยงาม ตัวอักษรมีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม และสอดคล้อง กับ
ระยะในการอ่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมด้านการใช้สีได้อย่างสอดคล้องกันและประสม
ประสานอย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบอื่น มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้สี 2 สี สีน้าตาล และสีเหลือง ซึ่งเป็น
สีที่มาจากความเห็นสอดคล้องกันภายในชุมชน เนื่องจากมีเรื่องราวที่ผูกพันกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาแต่ก่อนเดิม
และเป็นสีที่กลุ่มชุมชนใช้กับบรรจุภัณฑ์เดิมมาโดยตลอด ทาให้มีกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีการจดจาในด้านของสี
บรรจุภัณฑ์เดิมเป็นทุนเดิม ด้านการจัดวางองค์ประกอบที่ถูกต้องตามหลักการจัดวางองค์ประกอบอ่านได้ง่าย ควร
ใช้รูปภาพประกอบสอดคล้องกัน เป็นจุดเด่นในการจัดวางองค์ประกอบ เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้เห็น ชัดเจนและ
น่าสนใจในการซื้อข้าวกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัย ได้นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 5 รูปแบบ และแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มชุมชน ดังนี้

844

ภาพที่ 2 แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ข้าววังตรา รูปแบบที่ 1 ขนาด 1 กิโลกรัม

ภาพที่ 3 แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ข้าว วังตรา รูปแบบที่ 2 ขนาด 5 กิโลกรัม

845

ภาพที่ 4 แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ข้าววังตรา รูปแบบที่ 3 ขนาด 45 กิโลกรัม

ภาพที่ 5 แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ข้าววังตรา รูปแบบที่ 4 บรรจุภัณฑ์ขา้ วสวยหุงสาเร็จ

ภาพที่ 6 แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ข้าววังตรา รูปแบบที่ 5 บรรจุภัณฑ์แบบรวมข้าว 4 ชนิด
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ภาพที่ 7 แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ข้าววังตรา รูปแบบที่ 6 บรรจุภัณฑ์ขา้ วขนาด 300 กรัม

ภาพที่ 8 แบบร่างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าววังตรา
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลงานวิจัย การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร พบว่า กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชรปัจจุบันมีการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าว ใน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ แบบถุงพลาสติกใส และแบบถุงกระสอบข้าวทั่วไป ซึ่งใช้วัสดุสาเร็ จรูป และมีบรรจุภัณฑ์
แบบทากันเองตามความเข้าใจของชุมชน ทาให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนาน อีกทั้ง
ไม่มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงต้องคานึงถึง การ
ปกป้องผลิตภัณฑ์ ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุกระดาษลูกฟูกและวัสดุแบบถุงพลาสติกใสแบบหนาในการผลิต และ
มีองค์ประกอบตามหลักของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ควรมีถุงพลาสติกใสมาบรรจุผลิตภัณฑ์ภายในให้มีความน่า
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รับประทาน ด้านการอานวยความสะดวก ควรมีหูหิ้วในตัวบรรจุภัณฑ์ในการถือจับให้สะดวกสบายต่อผู้บริโภค ด้าน
การใช้งานบรรจุภัณฑ์ ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีตัวซิปล็อกสาหรับบรรจุภัณฑ์ สามารถ เปิด – ปิด ได้สะดวกในการใช้
ด้านรูปแบบน่าสนใจจดจาของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ของ
(ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์, 2553, หน้า 21 – 42) ได้กล่าวว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ควรคานึงถึง ด้านความสวยงาม
ของรูปทรงและรูปลักษณ์ ด้านความน่าสนใจและน่าจดจา ด้านลักษณะเฉพาะ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความ
เหมาะสมของวัสดุ ในการออกแบบตราสินค้าของบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
ควรใช้องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เป็น รูปภาพของรวงข้าว เพื่อแสดงถึงการปลูกข้าวของพื้นที่ภายในกลุ่ม
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามประวัติความเป็นมา ทุ่งหันตรา มีชื่อเรียกเดิมว่า วังกาหัน ซึ่งสื่อความหมายถึงความ
เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ขนาดที่มีสัตว์ปีกบินผ่านยังต้องหันมาเชยชม ดังสุภาษิตว่า ในน้ามีปลา ในนามีข้าว จึงเกิด
เป็นการถ่ายทอดรูปแบบตราสัญลักษณ์ของการปลูกข้าวในพื้นที่นั้นๆ โดยกลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ควรให้ รวงข้าว เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร สอดคล้องกับแนวคิด
ของพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และคณะ (2560) เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวจากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษ
และเชือกกล้วยในรูปแบบกระเช้าหูหิ้วจากเชือกกล้วย เป็นบรรจุภัณฑ์ลักษณะของกระเช้าจากเชือกกล้วยถัก และใช้
กระดาษกล้วยในลักษณะของฉลากป้ายแขวน ในการใช้วัสดุ ในด้านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า น้าหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ที่นิยมซื้อไปรับประทานเองที่บ้าน มีปริมาณพอเหมาะ ยังมีความนิยมใน
การซื้อเป็นของฝากอยู่มากสอดคล้องกับเกศแก้ว ประดิษฐ์ (2561) ได้กล่าวว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับ
ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ ตาบลโฆษิต อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผล
จากศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องฯ เลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นถุง Vacuum 110 ไมครอน (ไม่พิมพ์ข้อความ)
กว้าง 20 ซม. ยาว 28 ซม.หรือขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์หนึ่งกิโลกรัม บรรจุในกล่องกระดาษที่รองรับน้าหนักข้าว 1
กิโลกรัม ขนาดกว้าง 21 ซม.ยาว 29 ซม. ใช้สีชมพู เป็นสีพื้น เป็นสีที่เหมาะกับวัฒนธรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
และใช้สีตัดกับตัวอักษร ข้อความด้วยสีน้าตาลและสีเหลืองทอง ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าดูโดดเด่น ผลตอบ
รับในเชิงพาณิชย์ของบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาสูงกว่าของบรรจุภัณฑ์เดิม คิดเป็นร้อยละ 26.99
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ตัวแทนสมาชิกกลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวั ดกาแพงเพชร มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ตัวบรรจุภัณฑ์ข้าวและข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้น มีความต้องการและเหมาะสมตรงกับเป้าหมายที่ทางชุมชนนั้น
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ควรคานึงถึง ด้านความสวยงามของรูปทรงและรูปลักษณ์ ด้าน
ความน่าสนใจและน่าจดจา ด้านลักษณะเฉพาะ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความเหมาะสมของวัสดุ ในการออกแบบ
ตราสินค้าของบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งในการออกแบบตราสัญลักษณ์
และบรรจุภัณฑ์ข้าวในครั้งนี้มีคุณภาพในระดับดี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์ข้าวให้สอดคล้องกับสายพันธ์ข้าวที่ได้ปลูกขึ้น
ใหม่ในชุมชน เนื่องจากชุมชนมีการปลูกข้าวและหมุนเวียนสายพันธ์ต่างๆ ในทุกๆปี ทาให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์อาจ
มีการปรับเปลี่ยนในอนาคต
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มชุมชนปลูก
ข้าวปลอดภัย และสามารถนาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์มาเป็นข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ได้
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรูปจากกล้วย ในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่
จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษาร้านต้นกล้วย
Development of Packaging for Banana Shaped Food in the Area of Mokluaykhai
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรูปในเขตพื้น ที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร
กรณีศึกษาร้านต้นกล้วย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรรูปที่ทา
จากกล้วยในเขตพื้น ที่มอกล้ว ยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษาร้านต้นกล้วย ผลการวิจัย พบว่า ควรมีการ
ออกแบบบรรจุสาหรับอาหารแปรรูปใช้ลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมแบบโชว์ผลิตภัณฑ์ด้านใน สีในออกแบบกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ใช้สีเขียวและสีเหลืองที่สื่อถึงกล้วยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของร้านต้นกล้วย ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปกล้วยฉาบนี้ มีการออกแบบที่หลากหลายรูปแบบ แบบกล่องหลากหลายขนาด แบบบรรจุ
รวมหน่วย และแบบจาหน่ายตามเทศกาล และควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสามารถตอบปัญหาในเรื่องของ
การปกป้องผลิตภัณฑ์ การบรรจุ การอานวยความสะดวกในการใช้งาน การจัดจาหน่าย และมีรูปแบบที่น่าสนใจให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้บริโภค
คาสาคัญ: บรรจุภณ
ั ฑ์ / อาหารแปรรูป / กล้วย
Abstract
Research on packaging design for processed foods in the area of Mokluaykhai
Khampangphet a case study of Ran Tonkluay The purpose of this research to design packaging for
processed foods the research found that should have a packaging design for processed foods. Use
rectangular box to show products inside color in graphic design on packaging use green and yellow
the banana is a product of Ran Tonklua”.The packaging design for processed banana products.
There are many designs. Box of various sizes. Packing unit and the season. the packaging design
should be able to answer the problem. In terms of product protection. Facilitation of use
distribution and there are interesting models. To be consistent with the purpose of the consumer.
Keywords: Packaging / Processed Food / Banana
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กล้วยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หลากหลาย และจากการศึกษาพบว่ากล้วยมีวิวัฒนาการมามากกว่า 50 ล้าน
ปี เชื่อกันว่ากล้วยเป็นผลไม้ชนิดแรกที่มีการปลูกไว้ตามบ้านเรือน และได้แพร่พันธุ์จากเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ไปยังดินแดนอื่นๆ ในระยะเวลาต่อมาดังนั้นจึง ทาให้กล้วยเป็นไม้ผลที่มนุษย์บริโภคเป็นอาหารมาอย่าง
ยาวนานและแพร่หลาย (เบญจมาศ ศิลาย้อย, 2548)
ในปัจจุบันมีกลุ่มผู้ประกอบการจานวนมากที่มีการนาผลไม้ชนิดต่างๆ มาแปรรูปเพื่อให้สามารถเก็บไว้
บริโภคได้ยาวนานขึ้น และหนึ่งในผลไม้ที่นิยมนามาแปรรูปคือกล้วย เนื่องจากกล้วยเป็นผลไม้ที่หาได้ง่าย ราคาไม่สูง
มากนัก และให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และผลกล้วยสามารถนามาประกอบอาหารรับประทานได้ทั้งผลดิบ อ่อน แก่

850

และสุก ผลสุกของกล้วยไม่สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานเนื่องจากลักษณะของกล้วยเป็นผลไม้ที่เน่าเสียเร็ว จึง
เห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วยวางขายในท้องตลาดอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น ขนมกล้วย กล้วย
กวน กล้วยเชื่อม กล้วยตาก กล้วยฉาบ และกล้วยอบเนย เป็นต้น อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตและแปรรูป
อาหารที่ทาจากกล้วยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรมีร้านค้าที่จาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ
กล้วยจานวนมาก ทั้งในรูปของผลสดและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วยชนิดต่างๆ รวมถึงร้านต้นกล้วยที่มี คุณสมพร
สุภีปรี หรือป้าหน่อย เป็นเจ้าของร้านต้นกล้วย ซึ่งร้านต้นกล้วย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชรมีการจาหน่ายอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วยหลากหลายประเภท เช่น กล้วยอบน้าผึ้ง กล้วยเชื่อม กล้วย
กวน และกล้วยฉาบ ซึ่งกล้วยฉาบที่ทางร้านมีวางจาหน่ายในปัจจุบันมีอยู่ที่หมด 5 รูปแบบ ได้แก่ กล้วยอบเนย กล้วย
เบรคแตก กล้วยน้าว้าอบเนย กล้วยเลย์ (กล้วยฉาบคลุกผงชูรส) และกล้วยเค็ม เนื่องมาจากจังหวัดกาแพงเพชร
สามารถปลูกกล้วยและให้ผลผลิตได้เป็นจานวนมากตลอดทั้งปี แม้ว่าผลกล้วยจะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภั ณฑ์ได้
หลากหลายรูปแบบและเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคอย่างมาก แต่รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่มีจาหน่ายของร้านต้น
กล้วยของป้าหน่อยในปัจจุบันยังไม่ได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ดึงดูดแก่กลุ่มผู้บริโภคมากนัก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่
ที่ผู้ผลิตนิยม คือ ผลิตตามความเข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบการใช้มักเป็นถุงพลาสติกใส ซึ่งถุงพลาสติกใสสามารถใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วยหรือขนมได้เป็นอย่างดี แต่ถุงพลาสติกใสก็ไม่สามารถตอบปัญหา
ทั้งหมดของกลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูปได้ ยกตัวอย่างเช่น ในแง่ของความสวยงาม ในแง่ของมูลค่าของรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ และในแง่ของการรักษาหรือคงสภาพไว้ของอาหารภายใน หากกลุ่มผู้ผลิตสามารถแก้ไขหรือลดปัญหา
เหล่านี้ได้ ก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อีกทางหนึ่ง (สมพร สุภีปรี, 2560, พฤศจิกายน 15)
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหาร
แปรรูปจากกล้วยในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษาร้านต้นกล้วย เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วย และยังสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในด้านการแข่งขันทางการตลาดให้กับเจ้าของกิจการได้อีกช่องทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วยในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร
กรณีศึกษา ร้านต้นกล้วย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกกลุ่มประชากร สาหรับงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหาร
แปรรูปจากกล้วย ในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษาร้านต้นกล้วย
ผู้วิจัยได้เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรรูปที่
ทาจากกล้วยในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษาร้านต้นกล้วยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สาหรับอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วยในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่
ประชากร ได้แก่ ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วยจานวน 3 คน
- นางสมพร สุภีปรี เจ้าของร้านต้นกล้วย
- นายวิวัฒนา มะนูญ เจ้าของร้านต้นกล้วย
- นางสมพาน อรัญมิตร เจ้าของร้านต้นกล้วย
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กลุ่มที่ 2 แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Questionnaire) เพื่อการสารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ
การออกพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ อาหารแปรรู ป ที่ ท าจากกล้ ว ยในเขตพื้ น ที่ ม อกล้ ว ยไข่ จั งหวั ด ก าแพงเพชร
กรณีศึกษาร้านต้นกล้วย
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและความคิดเห็น
ที่มีต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วยในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร กรณี
ร้านต้นกล้วย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรูปจากกล้วย ในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัด
กาแพงเพชร กรณีศึกษาร้านต้นกล้วย ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวคิดด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของ (นวพรรณ ชีวอารี, 2555, หน้า 7)
1. ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์
2. ด้านการบรรจุได้ตามต้องการและเหมาะสม
3. ด้านอานวยความสะดวก
4. ด้านการใช้งานเช่นการเปิด – ปิด
5. ด้านส่งเสริมการจัดจาหน่าย
6. ด้านรูปแบบน่าสนใจจดจาของสินค้ากระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้า
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหาร
แปรรูปที่ทาจากกล้วยในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื่องมือประเมิน
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือการวิจัยที่มี
ความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยการใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง จากแหล่งข้อมูล
โดยการลงพื้นที่ไปสอบถามจากกลุ่มผู้ผลิตในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ ร้านต้นกล้วย จังหวัดกาแพงเพชรเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับนามาปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสารวจความคิดเห็น เพื่อที่ จะนามา
ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วยในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยการออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์จานวน 5 รูปแบบ
สรุปผลการวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการสาเร็จและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็นจากแหล่งข้อมูล
เพื่อนามาใช้ประกอบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นในครั้งนี้ ได้มาจาก การ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างแบบปลายปิด (Closed-ended Form) และจากการใช้แบบสอบถาม
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนามาใช้ประกอบในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดย
ผลที่ได้จากการลงพื้นที่ พบว่า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับบรรจุสินค้าต่างๆ ของร้านต้นกล้วยส่วนใหญ่จะใช้
ถุงพลาสติกใส ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคและยังไม่เป็นการเพิ่มมู ลค่า
ให้กับตัวสินค้าของทางร้าน
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ภาพที่ 1 รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เดิมของร้านต้นกล้วย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพผู้ตอบ แบบปลายปิด (Closed-ended Form)
จานวน
ที่
รายการ
ร้อยละ
(คน)
1
เพศ
หญิง
43
61.42
ชาย
27
38.57
รวม
70
100.00
2
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
12
17.14
21-30 ปี
28
40.00
31-40 ปี
20
28.57
41-50 ปี
9
12.86
มากกว่า 50ปี
1
1.43
รวม
70
100.00
3
อาชีพ
พนักงานรัฐ/ราชการ
9
12.85
เกษตรกร
13
18.57
ค้าขาย
13
18.57
นักเรียน/นักศึกษา
8
11.42
ธุรกิจส่วนตัว
15
21.42
อื่น ๆ
12
17.14
รวม
70
100.00
4

รายได้ต่อเดือน (บาท)
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,000-15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท
รวม

12
18
16
24
70

17.14
25.71
22.85
34.28
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 61.42 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.57 ส่วนด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ปี
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มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมาคืออายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 17.14 รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.85 และน้อยที่สุดคืออายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
1.42 ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.42 รองลงมา คือ อาชีพเกษตรและอาชีพ
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 18.57 รองลงมาคืออาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ17.14 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานรัฐ/ราชการ
คิดเป็นร้อยละ 12.85 และน้อยที่สุด คือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.42 ส่วนด้านรายได้ พบว่า
รายได้ 15,000 บาทขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.28 รองลงมา คือ รายได้ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
25.71 รองลงมา คือ รายได้10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.85 และรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท น้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 17.14

ภาพที่ 2 กราฟแสดงข้อมูลความต้องการผู้บริโภคเกี่ยวกับรูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์

ภาพที่ 3 กราฟแสดงข้อมูลความต้องการผู้บริโภคเกี่ยวกับสีของบรรจุภณ
ั ฑ์
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ผลการสารวจความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบในครั้งนี้ พบว่า
ผู้บริโภคมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 52.86 และรูปแบบอื่นที่มีความต้องการ
คือ ทรงกลม ทรงเว้า และทรงกระบอก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.86 14.19 และ 10.00 ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 2
สาหรับความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับสีของบรรจุภัณฑ์พบว่า สีที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมาก
ที่ สุ ด 3 ล าดั บ คื อ สี เ ขี ย ว สี เ หลื อ งและสี แ ดง ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.14 17.14 และ 11.42 ตามล าดั บ
ดังแสดงในภาพที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วย
จานวน
ที่
รายการ
(คน)
1
โทนสี
สีฉูดฉาด
16
สีเข้ม
33
สีกลาง
11
สีอ่อน
10
รวม
70
2
รูปแบบตัวหนังสือบนบรรจุภัณฑ์
ตัวหนังสือเรียบๆ
9
ตัวหนังสือหนาและบาง รวมกัน
38
ตัวหนังสือพลิ้วไหว
23
รวม
70
3
ลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ลวดลายกราฟิกต่างๆ (ลายเส้น)
23
รูปภาพผลิตภัณฑ์กล้วย
14
ลายเส้นกราฟิกและรูปภาพผลิตภัณฑ์
33
รวม
70

ร้อยละ
22.85
47.14
15.71
14.28
100.00
12.85
54.28
32.85
100.00
32.85
20.00
47.14
100.00

ผลการสารวจความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ พบว่า โทนสีที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีความ
พึงพอใจ คือ โทนสีเข้ม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.14 และรูปแบบตัวหนังสือบนบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจ คือ ตัวหนังสือที่มีลักษณะพลิ้วไหว คิดเป็นร้อยละ 32.85 และลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมี
ความพึ งพอใจสูงสุด คื อ การใช้ ล ายเส้น กราฟิ ก ร่ว มกั บรู ปภาพผลิต ภัณฑ์ซึ่ งคิด เป็ นร้ อยละ 47.14 ดั งแสดงใน
ตารางที่ 2
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงข้อมูลความต้องการผู้บริโภคเกี่ยวกับรูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลการสารวจความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ พบว่า รูปแบบหลักๆ ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ต้องการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบกล่องที่สามารถถือหรือหิ้วได้ และแบบกล่องที่ไม่สามารถถือหรือหิ้วได้ โดย
บรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 รูปแบบ ผู้บริโภคมีความต้องการให้ผู้วิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นตัวสินค้าที่บรรจุอยู่
ภายในบรรจุภัณฑ์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 5 ตัวอย่างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ออกแบบตามข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจความต้องการของผู้บริโภค
จากภาพที่ 5 ผู้วิจัยได้นาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสารวจความต้องการของผู้บริโภค มาทาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับบรรจุอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วย ซึ่งมีลักษณะและรูปแบบที่ตรงและสอดคล้องกั บความ
ต้องการของผู้บริโภค คือ ใช้สีในโทนสีเขียวและเหลือง สามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ได้ ใช้ตัวหนังสือ
ทั้งแบบตัวหนาและบาง และมีการใช้ลายเส้นกราฟิกและรูปภาพผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้จากการออกแบบของผู้วิจัย
จากภาพที่ 6 ผู้วิจัยได้ทาการทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์จริงเพื่อใช้สาหรับบรรจุอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วย
สาหรับร้านต้นกล้วย โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการสารวจความต้องการของผู้บริโภค โดยในการนาบรรจุภัณฑ์ไปใช้
งานจริง ผู้วิจัยจะทาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในลักษณะเป็น กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม รูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบขนส่ง ที่
สามารถใช้สาหรับบรรจุกล่องขนาดกลางคละได้ตามรสชาติที่ต้องการ ได้แก่ กล้วยอบเนย กล้วยเบรกแตก กล้วย
น้าว้าอบเนย กล้วยเลย์ และกล้วยเค็ม เนื่องจากทางร้านต้นกล้วยได้จาหน่ายกล้วยแปรรูปขนาดกลางเป็นชุด จานวน
3 กล่อง
อภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารแปรูปจากกล้วย ในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่
จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษาร้านต้นกล้วยพบว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่ทางร้านใช้สาหรับบรรจุสินค้าแปรรูปจาก
กล้วยชนิดต่างๆ เช่น กล้วยอบเนย กล้วยเบรกแตก กล้วยน้าว้าอบเนย กล้วยเลย์ และกล้วยเค็ม ส่วนใหญ่จะเป็น
แบบถุงพลาสติกใส ซึ่งไม่สามารถดึงดูดใจกลุ่มผู้บริโภคได้ จากการสารวจข้อมูลตามแบบสารวจความต้องการของ
ผู้ ป ระกอบการและกลุ่ม ผู้บริโภคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ใ ช้ก ล่อ งกระดาษลูก ฟูก ลักษณะสี่เ หลี่ยมแบบโชว์
ผลิตภัณฑ์ด้านใน สีในออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ใช้สีเขียวและสีเหลืองที่สื่อถึงกล้วยซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ของร้านต้น
กล้วย สอดคล้องกับแนวคิดของปราณี เอี่ยมลออภักดี (2552) ว่าตราสินค้าควรเริ่มจากการสร้างเอกลักษณ์ของตรา
สินค้าให้แตกต่างจากตราสินค้าอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด และการออกแบบเน้นการใช้งาน เปิด-ปิดกล่องแบบได้สะดวก
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ (นวพรรณ ชีวอารี, 2555, หน้า 7) ได้กล่าวว่า การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ควรคานึงถึง ต้องอานวยความสะดวก ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปมีการออกแบบที่หลากหลายรูปแบบ แบบกล่องหลากหลายขนาด แบบบรรจุรวมหน่วย และแบบจาหน่าย
ตามเทศกาล ซึ่งสอดคล้องกับไพฑูรย์ ทองทรัพย์ (2551) ได้กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องมีการออกแบบที่หลากหลาย
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การซื้อของผู้บริโภค เช่น การซื้อไปรับประทาน หรือซื้อเพื่อเป็นของฝากต่างๆ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรมีการทาวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของร้านต้นกล้วยในเขตพื้นที่
มอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อื่นๆในร้านอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วย เพื่อเพิ่ม
มูลค่าในการจาหน่ายอาหารแปรรูปที่ทาจากกล้วย
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การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
บ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
The Development of Cookie Dessert Trademark and Package
for Bantung - Huntra Food Processing Community Enterprise in Kamphaengphet
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์1 พบพร เอี่ยมใส2 กนิษฐา ดีคง3 และ จิราพร รอดคุ้ม4
Pajtom Narongwit1 Pobphorm Iamsai2 Kanittha Deekhong3 and Jiraporn Rodkum4
1, 2อาจารย์ประจาโปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4
อาจารย์ ภาควิชาออกแบบ สาขาเครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการบรรจุแบบถุงใสและแบบกล่องพลาสติกใสสาเร็จรูป ซึ่งพบปัญหา
ด้ า นการเก็ บ รั ก ษาคุ ณภาพของผลิตภั ณฑ์ และไม่ สามารถปกป้ อ งผลิตภั ณฑ์ ได้จ ากการขนส่ง จากข้ อ มู ล การ
สัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการ
ปรับปรุงชื่อแบรนด์ของกลุ่มชุมชนที่เป็นชื่อตามที่มาของผู้ก่อตั้งกลุ่มวิ สาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา เพื่อเป็น
เรื่องราวในการนาเสนอของที่มาของกลุ่ม โดยให้ชื่อว่า ลีมา คุกกี้ (Leema Cookies) และใช้องค์ประกอบของตรา
สัญลักษณ์ เป็น รูปภาพของนกและปลา เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ภายในกลุ่มชุมชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ตามประวัติความเป็นมา ทุ่งหันตรา มีชื่อเรียกเดิมว่า วังกาหัน ซึ่งสื่อความหมายถึงความเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์
ขนาดที่มีสัตว์ปีกบินผ่านยังต้องหันมาเชยชม ดังสุภาษิตว่า ในน้ามีปลา ในนามีข้าว รูปแบบของสีตราสัญลักษณ์ของ
แบรนด์ลีมา คุกกี้ กลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรใช้สีเหลือง และสีแดง ซึ่งเป็นแม่สี ซึ่งสื่อไปถึงจุดเริ่มต้น
ของชุมชนและจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนของกลุ่ม และเห็นควรในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
รูปแบบใหม่ ที่สามารถเปิดรับประทานได้ง่ายขึ้นรูปแบบการออกแบบกลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมี
บรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ 5 รูปแบบ ได้แก่ แบบซองขนาดเล็ก ขนาด 25 กรัม แบบกล่องขนาดเล็ก สาหรับคุกกี้ 4 รสชาติ
ขนาด 50 กรัม แบบกล่องขนาดกลางสาหรับคุกกี้ 4 รสชาติ ขนาด 100 กรัม แบบแพ็ครวมกล่อง แยกรสชาติ
สาหรับซื้อฝาก ขนาด 120 กรัม และแบบกล่องตามเทศกาลอย่างน้อย 1 เทศกาล ขนาด 260 กรัม ด้วยผู้บริโภคมี
วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้แตกต่างกัน ทั้งซื้อรับประทานเอง ซื้อรับประทานทั้งครอบครัว และซื้อ
เป็นของฝาก ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบ โดยกาหนดให้มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และฉลากสินค้าที่ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามความต้องการของกลุ่มชุมชน มีความสะดวกสบายต่อการใช้งาน และมุ่งเน้นการออกแบบที่สามารถ
สร้างความน่าสนใจและจดจาของสินค้าตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชน
คาสาคัญ: ขนมคุกกี้ / ลีมา คุกกี้ / ออกแบบ / ลวดลาย
Abstract
The research Logo and Packaging development by The Food Processing products Small
and Micro Community Enterprise at Ban Trung Han Tra, Kamphaeng Phet Province. The research
aimed to develop Logo and Packaging Cookie. The finding format product was plastic containers
bag and plastic containers box whereof the problems about preservation of product quality and
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cannot protect the products in transit. In – depth interview Small and Micro Community Enterprise
have consistent comments to reorganize brand name that the brand name of the community
named by Group Founder. It is presentation of the story group. Their name group is Leema Cookies
and the logo use element is birds with fish, Represents abundance of areas within the community.
Especially the story of Ban Trung Hun Tra original name was Wang Kra Han. The meaning of a brand
name is fertility, until the poultry interested this place as a proverb like a fertile Land of milk &
honey. The pattern of color the Leema Cookies in the consistent comments of community should
use yellow and red which was Primary colors, the media reaches the beginning of the community.
And the beginning of a sustainable development of the group and change the new packaging can
be opened easily to consume. It was re commended that there should be 5 types of cookie
desserts. Including a small envelope size 25 g, Small box for 4 flavors of cookies, 50 g, Medium size
cookie box for 100g cookies, Pack of 120 g And at least one festive box of 260 g because consumers
are aiming to purchase different cookie dessert products such as Buy to eat by yourself, Buy to eat
whole family and buy as souvenirs. The researcher has performed the design detail of product and
label according to the needs of the community, convenient to use, focus on design that can create
interesting and remember the product, according to the identity of the community.
Keyword: Cookie /Leema Cookies/ Design/ Tracery
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประกอบอาชีพ
ปลูกข้าวและเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ เริ่มก่อตั้งในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2542 สมาชิกเริ่มก่อตั้ง 15 คน
ประธานกลุ่ม นางสมบูรณ์ บัวแพง มีที่ทาการกลุ่มที่ศาลาเอนกประสงค์ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งหันตรา หมู่ที่ 10 ตาบลวัง
แขม อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชรปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน กลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่งหันตรามีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร จากพืชผลทางการเกษตรของกลุ่มหมู่บ้านไปในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์คุกกี้
งา และคุกกี้เนย ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ได้ทาผลิตภัณฑ์คุกกี้ออกมา
หลากหลายรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นรสเนย รสงา รสนมและรสข้าว เป็นต้น (สมบูรณ์ บัวแพง, 2560, สิงหาคม 13)
บรรจุภัณฑ์มีความสาคัญมากต่อการส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร การหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่สวยงามจะสามารถช่วยดึงดูดผู้บริโภค นอกจากนั้นยังช่วยในการ
ขนส่งและจาหน่ายสินค้า ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการบรรจุภัณฑ์ เพื่อทาหน้ าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาวะสิ่งแวดล้อม
ภายนอกและรักษาคุณภาพผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้น มิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน
ความชื้น ความร้อน แสงแดด การปลอมปน และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ให้นานที่สุด ที่มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกในการนาผลิตภัณฑ์ออกใช้ นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมี
ส่วนในการดึงดูดและสร้างการจดจา ตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และเป็นตัวชี้บ่งและ
สื่อสารรายละเอียดสินค้าแหล่งที่มา ดึงดูดผูบ้ ริโภค แสดงถึงภาพลักษณ์ และเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์มากขึ้นและเร่ง
เร้าให้เกิดความต้องการเพื่อผลทางการตลาดอีกด้วย ซึ่งกลุ่มแม่หมู่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร ได้มีการทาและพัฒนาขนมคุกกี้ออกมาหลากหลายรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นรสเนย รสงา รสนม เป็นต้น
ตามความต้องการของตลาด ซึ่งยังไม่ มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและ
ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคและการตลาดได้เท่าที่ควร ทาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา ได้ให้ความสาคัญกับ
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คุกกี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม ผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพ สามารถจาหน่ายเป็นของฝากได้อย่างสมภาคภูมิ รวมถึงยังสามารถช่วยถนอมอาหารของผลิตภัณฑ์คุกกีไ้ ด้
ในบางส่วน
จากสภาพของรู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ของคุ ก กี้ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป บ้ า นทุ่ งหั น ตรา จั งหวั ด
กาแพงเพชร มีกระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วิธีการที่ใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดถุงด้วยการเย็บปากถุงไว้ด้วยที่เย็บกระดาษ
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ซึ่งลักษณะบรรจุภัณฑ์เดิมนี้ ไม่สามารถที่จะระบุรายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้เท่าที่ควร รวมถึงยังขาดใน
เรื่องความสวยงาม การดึงดูด ความน่าสนใจของผู้บริโภค รวมถึงการถนอมอาหารต่างๆ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่
จะออกแบบและพัฒนาคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อช่วยยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า การจัดเก็บและการรักษา สะดวกต่อการจัดส่งและสะดวกต่อการแยกประเภท
และจัดหมวดหมู่ สามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างจุดเด่นให้กบั
ชุมชน ทาให้กลุ่มชุมชน เป็นแนวทางให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชรสามารถนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ไปต่อยอดสู่การการส่งเสริมการขายให้กับชุมชนและเกิดแนวทางการสร้างความยั่งยื นในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถก้าวสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกกลุ่มประชากร ของเรื่องการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนแปรรู ป บ้ า นทุ่ ง หั น ตรา จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งสอดคล้ อ งตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
ผู้วิจัยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง เพื่อการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุ กกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่ง
หันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
ประชากร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่ง
หันตรา จังหวัดกาแพงเพชรจานวน 5 คน
- นางสมบูรณ์ บัวแพง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
- นางจง พิมพา รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
- นางสาวจันทิมา บัวแพง เหรัญญิกสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
- นางน้าค้าง สามบุญชื่น ปฏิคมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
- นางแฉล้ม เภาสี กรรมการสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น (questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ ของการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชรในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้ านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวคิดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ (นวพรรณ ชีวอารี, 2555, หน้า 7)
1. ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์
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2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการบรรจุได้ตามต้องการและเหมาะสม
ด้านอานวยความสะดวก
ด้านการใช้งาน เช่น การเปิด – ปิด
ด้านส่งเสริมการจัดจาหน่าย
ด้านรูปแบบน่าสนใจจดจาของสินค้า

วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของขนมขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
บ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื่องมือประเมิน
รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้
เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากแหล่งข้อมูล โดยการลงพื้นที่ไป
สอบถามจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็น นามา
ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาตราสั ญลั ก ษณ์แ ละบรรจุ ภั ณฑ์ ข นมคุ ก กี้ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป บ้ า นทุ่ งหั น ตรา จั งหวั ด
กาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยนาข้อมู ลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เพื่อที่จะนามาปฏิบัติการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุ กกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่ง
หันตรา จังหวัดกาแพงเพชรโดยการออกแบบร่างการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 รูปแบบ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 5 ท่าน
จากการวิเคราะห์รูปแบบทั้งหมดของตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้วิธีการวัดขนาด บรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้และสัมภาษณ์
ถึงรายละเอียด เพื่อการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร มีผลการสังเกต ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร
น้าหนัก
ราคา บาท
ลาดับ
รูปภาพ
รสชาติ
ประเภท
(หน่วย/ก.ก) (ปลีก/ส่ง)
1
คุกกี้เนยสด
แบบกล่องใส
6
10
ขนาด กว้างx
ยาวxสูง
5x4.5x2

2

คุกกี้นมสด

แบบกล่องใส
ขนาด กว้างx
ยาวxสูง
10x9.5x2

45

25

3

คุกกี้นมสด

แบบถุงใส
ขนาด กว้างx
ยาว 21x10

120

49

ผลจากการสัม ภาษณ์โ ดยผู้วิ จั ย ได้ใ ช้ แ บบสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้า ง เพื่ อ การสั ม ภาษณ์ตั ว แทนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 ท่าน ตามกรอบแนวคิดด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ พบว่า
ด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมและแนวทางพัฒนา พบว่า ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
จั งหวั ด ก าแพงเพชร มี ค วามเห็ นสอดคล้อ งกั นว่ า รู ป แบบบรรจุภัณฑ์ เดิมมีก ารบรรจุ แบบถุ งใสและแบบกล่อง
พลาสติกใสปกติ ดังตารางที่ 1. ซึ่งพบปัญหาด้านการเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่คงอยู่ได้นาน และไม่ปกป้อง
ผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากเดิมใช้เป็นการปิดผนึกโดยใช้เทปใสปิดบริเวณปากถุง ทาให้อากาศสามารถเล็ ดลอดเข้าไปใน
ตัวสินค้าได้ง่าย อีกทั้งยากต่อการเปิดปากถุงเพื่อการรับประทาน และโอกาสทาให้ผลิตภั ณฑ์เกิดความเสียหายก่อน
การบริโภค จึงสมควรออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่สามารถเปิดรับประทานได้ง่าย เช่น หากเป็นบรรจุภัณฑ์
แบบกล่อง ควรมีลิ้นในการเปิดกล่องเพื่อรับประทาน หากเป็นบรรจุภัณฑ์แบบถุงพลาสติกก็ควรมีรอยฟันปลาบริเวณ
ปากถุงเพื่อการเปิดถุงรับประทานได้ อีก ทั้งควรมีการปิดรักษาผลิตภัณฑ์ที่แน่นหนา เช่น การใช้เครื่องซีลถุงแบบ
พลาสติก เพื่อถนอมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยมีความเห็นสอดคล้อง ให้ยึดรูปแบบการ
ออกแบบตามขอบเขตการออกแบบที่ผู้วิจัยได้กาหนดทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 แบบซองขนาดเล็ก ขนาด 25 กรัม
รูปแบบที่ 2 แบบกล่องขนาดเล็ก สาหรับคุกกี้ 4 รสชาติ ขนาด 50 กรัม
รูปแบบที่ 3 แบบกล่องขนาดกลางสาหรับคุกกี้ 4 รสชาติ ขนาด 100 กรัม
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รูปแบบที่ 4 แบบแพ็ครวมกล่อง แยกรสชาติ สาหรับซื้อฝาก ขนาด 120 กรัม
รูปแบบที่ 5 แบบกล่องตามเทศกาลอย่างน้อย 1 เทศกาล ขนาด 180 กรัม
ซึ่งทุกรูปแบบจะต้องประกอบด้วยกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้า สัญลักษณ์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึง
ต้นแหล่งผลิต และรายละเอียดการสั่งซื้อ เพื่อส่งเสริมการขาย รูปแบบของตราสัญลักษณ์มี 1 โครงสร้าง 1 กราฟิก
และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์มี 5 โครงสร้าง 17 กราฟิก
เนื่องจากรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทั้ง 5 รูปแบบนี้ เป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่กลุ่มยังไม่มี และมีความต้องการใน
การพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควร
ออกแบบตามรูปแบบที่กาหนดทั้ง 5 รูปแบบนี้ให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการรักษาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้ยาวนาน
ด้านชื่อและตราสัญลักษณ์ของชุมชน พบว่า ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรใช้ชื่อแบรนด์ของกลุ่มชุมชนที่เป็นชื่อตามที่มาของผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จานวน 5 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่านที่ดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา ซึ่งเป็นการ
ให้เกียรติแก่ผู้ก่อตั้งและยังเป็นเรื่องราวในการนาเสนอของที่มาของกลุ่มได้อย่างดี โดยให้ชื่อแบรนด์ขนมคุกกี้ว่า ลีมา
คุ ก กี้ (Leema Cookies) ใช้ ลั ก ษณะตั ว อั ก ษรแบบประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการ แต่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก น่ า
รับประทาน อีกทั้งใช้ลักษณะของตราสัญลักษณ์ของแบรนด์คุกกี้ลีมา เป็นภาพประกอบที่เป็นรูปนกและปลา มา
ผสมผสานกันออกแบบใหม่ให้ เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์คุกกี้ลีมา เนื่องจากนกสื่อถึงชื่อของหมู่บ้านในอดีตที่ชื่อว่า
วังกาหัน แต่การใช้รูปของอีกานามาใช้เป็นตราสัญลักษณ์อาจจะดูไม่เหมาะสม เนื่องจากในความเชื่อผู้ใหญ่บางท่าน
ยังมีมุมมองว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล จึงใช้รูปประกอบในลักษณะของสัตว์ปีกและนกสายพันธุ์อื่นๆ ที่มีความ
เหมาะสมและน่ารัก และสัญลักษณ์รูปปลาที่จะใช้ควรใช้ เป็นรูประกอบของแบรนด์คุกกี้ลีมา ควรแสดงให้เห็นถึง
ความสมบูรณ์ ดังเช่นคาเปรยที่ว่า ในน้ามีปลา ในนามีข้าว และใช้องค์ประกอบของรูปนก เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็น
หมู่บ้าน ความอุดมสมบูรณ์ และนอกจากนั้นของกลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบของสีตราสัญลักษณ์
ของแบรนด์ลีมา คุกกี้ และสีของบรรจุภัณฑ์มีความสอดคล้องกัน โดยใช้รูปแบบของสีที่มีการตกลงกันภายในกลุ่มว่า
อยากใช้สี คือ สีเหลือง และสีแดง เข้ามาเป็นส่วนประกอบเป็นตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากสีเหลือง สี
แดง เป็นดังแม่สี ซึ่งสื่อไปถึงจุดเริ่มต้นของชุมชนและจุด เริ่มต้นของการพัฒนาต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนของกลุ่ม ซึ่ง
ผู้วิจัยจะต้องออกแบบตราลักษณ์ที่มีองค์ประกอบของแม่สี โดยจัดลาดับการใช้สีให้มีจัดลาดับเหมาะสมแก่การใช้งาน
และไม่เกิดผลกระทบแก่ผู้บริโภค เช่น การหลีกเลี่ยงการใช้สีที่ฉูดฉาดมากเกินไป
องค์ ป ระกอบโดยรวมของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข นมคุ ก กี้ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป บ้ า นทุ่ งหั น ตรา จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ได้แก่
ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้ พบว่า ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการหีบห่อบรรจุขนมคุกกี้ต้องสามารถปกป้อง
สินค้าภายในให้อยู่ในสภาพดีได้ การป้องกัน การแตกหักของขนมคุกกี้ ความชื้นของขนมให้มีความกรอบ อร่อยและ
รสชาติดีได้ บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ทนทาน และมีความเหมาะสมของการขนส่งที่ดี รวมทั้งจะต้องมีต้นทุนในการ
ผลิตให้ต่าที่สุด เพื่อจะได้มีกาไรจากการขายให้มากที่สุด การเปิด – ปิด สะดวก สวยงาม แลดูมีคุณภาพมาก จะสื่อ
ให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภ ายในว่าดี มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดี จะช่วยในการสร้างมูลค่า ให้ แ ก่ ตั ว
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
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ภาพที่ 1 การสัมภาษณ์โดยผู้วิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 ท่าน
ผลจากการสัมภาษณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัย
ได้ ใ ช้ ก รอบแนวคิ ด ด้ า นการออกแบบบรรจุ ภั ณฑ์ ข องนวพรรณ ชี ว อารี (2555, หน้ า 7) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561
รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม และแนวทางพัฒนามีความต้องการให้เป็นรูปแบบใด ตัวแทนสมาชิ กกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรพัฒนาในเรื่องของตราสัญลักษณ์
และบรรจุภัณฑ์ ควรใช้ลักษณะตัวอักษรแบบประดิษฐ์ที่ไม่เป็นทางการ แต่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึก น่ารับประทาน
ส่วนเนื้อหาควรมีหลักองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมและควรมีบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้สามารถติดต่อ
ได้ และบรรจุภัณฑ์มีการปกป้องผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน ให้ปลอดภัยจากแรงกระแทก แรงกดทับที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การขนส่ง การเก็บรักษา แสงแดด ความชื้น และความร้อน จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย
ชื่อของตราสัญลักษณ์ของกลุ่มชุมชน ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้ชื่อแบรนด์ของกลุ่มชุมชนที่เป็นชื่อตามที่มาของผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา ซึ่งเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ก่อตั้งและก็ยังเป็นเรื่องราวในการนาเสนอของที่มาของกลุ่มได้
อย่างดี โดยให้ชื่อแบรนด์ขนมคุกกี้ว่า ลีมา คุกกี้ (Leema Cookies)
จุดเด่นของกลุ่มชุมชน ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน ประวัติเรื่องราวของชุมชนเกี่ยวกับหมู่บ้านบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เช่น
รูปภาพนกและปลา รวมทั้งการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
องค์ ป ระกอบโดยรวมของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข นมคุ ก กี้ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป บ้ า นทุ่ งหั น ตรา จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุกระดาษลูกฟูกและวัสดุแบบถุงพลาสติกในการผลิต เพราะ
ต้นทุนต่าจึงเหมาะสมใช้ในการผลิต สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
ด้านการบรรจุสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้เป็นกระดาษรองขนมแบบกระทงจีบมาบรรจุผลิตภัณฑ์ภายในให้มี
ความน่ารับประทานและสะดวกในการถือได้เป็นอย่างดี
ด้ า นการอ านวยความสะดวก ตั ว แทนสมาชิ ก กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป บ้ า นทุ่ ง หั น ตรา จั ง หวั ด
กาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรมีหูหิ้วในตัวบรรจุภัณฑ์ในการถือจับให้สะดวกสบายต่อผู้บริโภคใน
ขนาดของกล่องที่มีขนาดใหญ่เกิน
ด้านการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีตัวล็อกในตัวบรรจุภัณฑ์ สามารถ เปิด – ปิด ได้สะดวกในการ
รับประทานขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
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ด้านรูปแบบน่าสนใจจดจาของสินค้า ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้สีที่ต้องสอดคล้องกับชุมชน และประสมประสานอย่างกลมกลืนกับ
องค์ประกอบอื่น ควรใช้สี 2 สี คือ สีเหลือง และสีแดง ซึ่งเป็นสีที่มีความหมายดีของชุมชน และน่าจดจาของสินค้าต่อ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
บ้านทุ่งหันตรา จังหวั ดกาแพงเพชร ให้มีอัตลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชน เช่น ภาพนก ภาพปลา ซึ่งภาพที่
นามาใช้นี้เป็นภาพที่ความเหมาะสมกับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ ควรเป็นแบบซองและกล่อง ที่
สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ เช่น การแตกหักและความชื้น ซึ่งจะทาให้สะดวกในการขนส่งและการจัดจาหน่าย อีกทั้ง
สมควรมีการออกแบบให้มี ลวดลาย และสีสัน ที่สวยงามสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ และสื่อความหมายในเชิ ง
อัตลักษณ์ ดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจต่อตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น แต่ทางตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความเห็นสมควรว่าควรมีการใช้ vector ตัวการ์ตูนและกราฟิกประกอบ
ตราสิ น ค้ า ด้ ว ย เนื่ อ งด้ ว ยว่ า จะได้ มี ค วามสอดคล้ อ งและดู น่ า ดึ ง ดู ด ต่ อ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าก และในบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี
ภาพประกอบเป็ น รู ป ภาพจริ ง ๆ ที่ จ ะสื่ อ ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป บ้ า นทุ่ ง หั น ตรา จั ง หวั ด
กาแพงเพชรได้มากยิ่งขึ้น และวัตถุประสงค์ของตราสินค้า ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมการขายต่อผลิตภัณฑ์ แต่
ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร ต่างมีความเป็นเห็นพ้องว่าต้องมีการ
ใช้สีสันให้เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จั งหวัดกาแพงเพชร เช่น การใช้สีเหลืองและสีแดง
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสีประจาของผลิตภัณฑ์
จากการสังเกต ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร เบื้องต้น
พบว่า ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีความสนใจเรื่องของรูปแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์คุกกี้ที่แสดงถึงเชิงอัตลักษณ์ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัด
กาแพงเพชร ซึ่งจากการสัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 5 คน พบว่า ตัวแทนสมาชิกกลุ่ มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน
ทั้งหมด 5 คน ชอบรูปแบบตราสินค้าและบรรภัณฑ์คุกกี้ที่แสดงถึงเชิงอัตลักษณ์ ทั้งหมด
ผลการวิเคราะห์จากการสังเกต และสัมภาษณ์ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การปกป้องผลิตภัณฑ์ ควรใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นวัสดุกระดาษแข็งและวัสดุแบบถุงพลาสติกในการผลิต และมีองค์ประกอบตามหลักของบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม มีข้อมูลที่ผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ ในการส่งเสริมการขายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร ด้านการบรรจุสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ ควรมีกระดาษรองขนมแบบกระทงจีบมาบรรจุผลิตภัณฑ์
ภายในให้ มี ค วามน่ า รั บ ประทาน ด้ า นการอ านวยความสะดวก ควรมี หู หิ้ ว ในตั ว บรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ นการถื อ จั บ ให้
สะดวกสบายต่อผู้บริโภค ด้านการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีตัวล็อกสาหรับบรรจุภัณฑ์ สามารถ เปิด –
ปิด ได้สะดวกในการรับประทานขนมคุกกี้ ด้านรูปแบบน่าสนใจจดจาของบรรจุภัณฑ์ ในด้านของสีกล่องบรรจุภัณฑ์
กลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรใช้เป็นลักษณะของสีที่มีความเป็นธรรมชาติ โดยคานึงถึง รสชาติของขนม
คุกกี้ เช่น คุกกี้เนย ควรใช้เป็นสีเหลือง คุกกี้งา ควรใช้เป็นสี เทา-ขาว เป็นต้น โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้อง
เลือกใช้สีให้เหมาะสม และไม่โดดเด่นไปกว่าตราสัญลักษณ์
ด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ กลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรใช้องค์ประกอบของตรา
สัญลักษณ์ เป็น รูปภาพของนกและปลา เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ภายในกลุ่มชุมชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ตามประวัติความเป็นมาทุ่งหันตรา มีชื่อเรียกเดิมว่า วังกาหัน ซึ่งสื่อความหมายถึงความเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์
ขนาดที่มีสัตว์ปีกบินผ่านยังต้องหันมาเชยชม ดังสุภาษิตว่า ในน้ามีปลา ในนามีข้าว จึงเกิดเป็นการถ่ายทอดรูปแบบ
ตราสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และสัตว์ปีก โดยกลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรให้ นก เป็น
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ตัวแทนของสัตว์ปีก และให้ ปลา เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา
จังหวัดกาแพงเพชร ใช้ ลักษณะตัวอักษรแบบประดิษฐ์ที่ไม่เป็นทางการ แต่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึก น่ารับประทาน
ตัวอักษรมีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม และสอดคล้องกับระยะในการอ่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความ
เหมาะสมด้านการใช้สีได้อย่างสอดคล้องกัน และประสมประสานอย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบอื่น มีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน ควรใช้สี 2 สี คือ สีเหลือง และสีแดง ซึ่งเป็นสีที่มาจากความเห็นสอดคล้องกันภายในชุมชน เนื่องจาก
มีเรื่องราวที่ผูกพันกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาแต่ก่อนเดิม และเป็นสีที่กลุ่มชุมชนใช้กับบรรจุภัณฑ์เดิมมาโดยตลอด ทา
ให้มีกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่ มที่มีการจดจาในด้านของสีบรรจุภัณฑ์เดิมเป็นทุนเดิม ด้านการจัดวางองค์ประกอบที่
ถูกต้องตามหลักการจัดวางองค์ประกอบอ่านได้ง่าย ควรใช้รูปภาพประกอบสอดคล้องกัน เป็นจุดเด่นในการจัดวาง
องค์ประกอบ เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้เห็นชัดเจนและน่าสนใจในการซื้อรับประทานขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัย ได้นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์ขนามคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 รูปแบบ และแก้ไข
ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มชุมชน ดังนี้

ภาพที่ 2 แบบร่างชุดผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้ ลีมา
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ภาพที่ 3 แบบร่างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้ ลีมา

ภาพที่ 4 แบบร่างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้ ลีมา ที่ผา่ นการคัดเลือกโดยกลุ่มชุมชน
อภิปรายผล
อภิปรายผลงานวิจัยการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่ง
หันตรา จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา ปัจจุบันมีการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์
คุกกี้ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ แบบกล่องพลาสติกใส และแบบถุงพลาสติกใส ซึ่งใช้วัสดุสาเร็จรูป และมีการบรรจุ
ภัณฑ์แบบทากันเองตามความเข้าใจของชุมชน ทาให้ผลิตภัณฑ์ไม่ไม่สามารถคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
ยาวนาน อีกทั้งไม่มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึง
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ต้องคานึงถึง การปกป้องผลิตภัณฑ์ ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุกระดาษแข็งและวัสดุแบบถุงพลาสติกในการผลิต
และมีองค์ประกอบตามหลักของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ควรมีกระดาษรองขนมแบบกระทงจีบมาบรรจุผลิตภัณฑ์
ภายในให้ มี ค วามน่ า รั บ ประทาน ด้ า นการอ านวยความสะดวก ควรมี หู หิ้ ว ในตั ว บรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ นการถื อจั บ ให้
สะดวกสบายต่อผู้บริโภค ด้านการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีตัวล็อกสาหรับบรรจุภัณฑ์ สามารถ เปิด –
ปิด ได้สะดวกในการรับประทานขนมคุกกี้ ด้านรูปแบบน่าสนใจจดจาของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนวพรรณ ชีวอารี (2555, หน้า 7) ได้กล่าวว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ควร
คานึงถึง การปกป้องผลิตภัณฑ์ การบรรจุ การอานวยความสะดวก การใช้งาน การจัดจาหน่าย และต้องมีรูปแบบที่
น่ า สนใจ ในการออกแบบตราสิ น ค้ า ของบรรจุ ภั ณ ฑ์ คุ ก กี้ ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป บ้ า นทุ่ ง หั น ตรา ควรใช้
องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เป็น รูปภาพของนกและปลา เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ภายในกลุ่ม
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามประวัติความเป็นมาทุ่งหันตรา มีชื่อเรียกเดิมว่า วังกาหัน ซึ่งสื่อความหมายถึงความ
เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ขนาดที่มีสัตว์ปีกบินผ่านยังต้องหันมาเชยชม ดัง สุภาษิตว่า ในน้ามีปลา ในนามีข้าว จึงเกิด
เป็นการถ่ายทอดรูปแบบตราสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และสัตว์ปีก โดยกลุ่มชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ควรให้ นก เป็นตัวแทนของสัตว์ปีก และให้ ปลา เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ปราณี เอี่ยมลออภักดี (2552) ว่าตราสินค้าควรเริ่มจากการสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้าให้แตกต่างจากตราสินค้า
อื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาด โดยการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบุคคลภายในองค์กร เป็นอันดับแรก ซึ่งการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา ควรมีการออกแบบที่หลากหลาย
รูปแบบ ทั้งแบบซองขนาดเล็ก แบบกล่องหลากหลายขนาด แบบบรรจุรวมหน่วย และแบบจาหน่ายตามเทศกาล
สอดคล้องกับไพฑูรย์ ทองทรัพย์ (2551) ได้กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องมีการออกแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การซื้อของผู้บริโภค เช่น การซื้อไปรับประทาน หรือซื้อเพื่อเป็นของฝากต่างๆ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความรู้จากการศึกษาในสองด้าน ได้แก่ ด้านที่หนึ่งคือ
ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ศึกษากระบวนการการผลิตลวดลายจากขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้าน
ทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชรในภาพรวม และด้านที่สอง คือ หลักการและแนวทางในการพัฒนาลวดลายจากขนม
คุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทุ่งหันตรา โดยใช้ตัวอย่างการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้ ศึกษางานวิจัย
สามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ต่อไป หรือ
สามารถนาไปต่อยอดเป็นรูปแบบงานในลักษณะอื่นๆ ได้อีก แต่หากมีลวดลายที่เยอะหรือซับซ้อนเกินไปอาจทาให้ไม่
น่าสนใจ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในกลุ่มชุมชน เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกาแพงเพชร มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปี
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การศึกษาทฤษฎีสใี นการจับกลุ่มสีผ้าขาวม้า
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านวังทองตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
The Study of Theory of Swarm Color into Loincloth: Case Study at Wangthong
Weaving Group, Nikhom Thung Pho Thale Subdistrict, Kamphaeng Phet Province
ธนกิจ โคกทอง1 อาไพ แสงจันทร์ไทย2 เฉลิมพล หนูหมื่น3 และ ภานุพันธ์ จิตคา4
Tanakit Koktong1, Ampai Saengchanthai2, Chalermpon Nu-moun3 and Panuphan Jitkham4
1, 2

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4 อาจารย์ สังกัดสานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสี กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านวังทองตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสี บ้านวังทอง จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ทอผ้าบ้านวังทอง พบว่า กลุ่มกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร มีการทอผ้าทั้งหมด
64 เฉดสี ซึ่งรูปแบบการจับกลุ่มสีของผ้าขาวม้าบ้านวังทองเป็นการจับตามสะดวก ซึ่งทาให้กลุ่มสีที่ได้ ไม่ตรงความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และไม่สามารถต่อยอดไปสู่กระบวนการขายในตลาดปัจจุบันได้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการจับ
กลุ่มจากเฉดสีทั้งหมด 64 เฉดสี จากสีด้ายของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ได้ดาเนินการจับกลุ่มสีตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 5 ทฤษฎีได้แก่ สีเดียวกัน (Monochromatic) คู่สีข้างเคียง (Analogous) คู่สีตรงข้าม (Complementary)
คู่สีตรงข้าม 3 สี (Split-complementary) คู่สีตรงข้าม 4 สี (Rectangular tetradic) ซึ่งได้กลุ่มสีจากทฤษฎีไม่ต่า
กว่า 50 คู่สีต่อ 1 ทฤษฎี และได้ดาเนินการนาคู่สีทั้งหมดสอบถามกลุ่มผู้บริโภคตามช่วงอายุวัย พบว่า กลุ่มวัยรุ่น
(อายุ 12 – 22 ปี) มีความพึงพอใจกลุ่มสีหมายเลข 39, 43, 31, 34, 7, 20, 4 และกลุ่มวัยทางาน (อายุ 22 – 40 ปี)
พึงพอใจกลุ่มสี 12, 16, 1, 18, 9, 25, 24 กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 40 – 60 ปี) มีความพึงพอใจในกลุ่มสีหมายเลข 12,
16, 1, 18, 9, 25, 24 กลุ่มผู้ใหญ่ (อายุ 40–60 ปี) จะมีความชื่นชอบในกลุ่มสีโทนร้อนเป็นส่วนมาก แตกต่างจาก
กลุ่มวัย ช่วงวัยรุ่น (อายุ 12 – 22 ปี) และช่วงวัยทางาน (อายุ 22 – 40 ปี) จะมีความชื่นชอบในสีโทนเย็นเป็น
ส่วนมาก จึงเป็นแนวทางในการจับกลุ่มสีในการทอผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านวังทองตาบลนิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
คาสาคัญ: ทฤษฎีสี / กลุ่มสี / ผ้าขาวม้า / กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
Abstract
The research aimed to studying of theory of swarm color into loincloth in case study at
Wang thong weaving group, Tambon Nikhom Thung Pho Thale Subdistrict, Kamphaeng Phet
Province. In - depth interview weaving group found the weaving group have 64 color shades that
the format of color group of loincloth was easily color form into group, Not a requirement of the
customer and cannot to develop process in marketing present. Researcher made color form into
group 64 color shades by yarn of Wang thong weaving group, Color group of theory of swarm color
divided about 5 theory such as Monochromatic, Analogous, Complementary, Split-complementary,
and Rectangular Tetradic, Found from Theory of swarm happened to be no less than 50 pairs of
colors according to 1 theory and Collecting data of user satisfaction which are customer by
Adolescent, Age work, Adult. Adolescent satisfied color group 39, 43, 31, 34, 7, 20 and 4. Age work
satisfied color group 12, 16, 1, 18, 9, 25, and 24. Adult satisfied color group 12, 16, 1, 18, 9, 25 and
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24. The finding color group were as follow adult satisfied Warm Colors Tone different from
adolescent and work age satisfied Cool Color Tone, satisfy is approach production loincloth Case
study at Wangthong weaving group, Nikhom Thung Pho Thale Subdistrict, Kamphaeng Phet
Province.
Keyword: Theory of Swarm Color/ Color Group/ Loincloth/ Wang Thong Weaving Group
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ผ้าขาวม้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่มากับวิถีชีวิตของคนไทยแต่ช้านาน ในอดีตนิยมใช้ผ้าขาวม้าทาเป็นเบาะรอง
ทารกแรกเกิดจนกระทั่งเด็กโตขึ้นมาก็ใช้ผ้า ขาวม้าเป็นของเล่น บางคนทาเป็นตุ๊กตาผ้าขาวม้าหรือ ใช้ม้วนเป็นก้อน
กลมสาหรับเล่นมอญซ่อนผ้า หรือใช้ปิดตาสาหรับเล่นซ่อนหา จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่ว่าจะไปไหนมาไหน
ผ้าขาวม้า ก็เป็นเพื่อนข้างกายไปด้วยตลอดแทบจะ เรียกได้ว่าคนในอดีตมีผ้าขาวม้าเป็นของคู่กายมาตั้งแต่เกิด
ผ้าขาวม้าจึงไม่ได้เป็นแค่ของใช้เท่านั้น จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผ้าขาวม้าเป็นผ้าโบราณ ที่ใช้ประโยชน์กันมานาน
แล้ว คนไทยรู้จักใช้ผ้าขาวม้ามาตั้งแต่ สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ถ้านับเวลาย้อนไป จะตรงกับยุคสมัยเชียงแสน ในสมัย
เชียงแสนผู้หญิงมักนุ่งผ้าถุง ส่วนผู้ชายเริ่มใช้ผ้าเคียนเอว (ผ้าขาวม้า) ซึ่งได้วัฒนธรรมมาจากไทยใหญ่ (ไทยใหญ่ใช้
โพกศีรษะ)
ผ้าขาวม้า เป็นอาภรณ์อเนกประสงค์ มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนใหญ่ทอมาจากฝ้าย แต่
บางครั้งอาจทอจากเส้นไหม ในบางท้องถิ่นนิยมทอจากเส้นด้ายดิบและเส้นป่าน นิยมทอสลับสีกันเป็นลายตาราง
หมากรุกหรือเป็นลายทาง โดยมากผลิตในแถบภาคเหนือหรือภาคอีสาน มีขนาดความกว้าง - ยาวแตกต่างกันออกไป
ส่วนใหญ่จะกว้างประมาณ 3 คืบ ยาว 5 คืบ อายุของการใช้งานจะประมาณ 1 - 3 ปี สาหรับราคาก็จะแตกต่างกัน
ออกไปตามวัสดุที่ใช้ ถ้าเป็นผ้าไหมเนื้อดีจะมีราคาแพง ซึ่งนิยมใช้แตะพาดบ่า หรือพาดไหล่ (พวงผกา คุโรวาท,
2552, หน้า 78 – 86)
ปัจจุบันคนไทยบางส่วนมีการละเลยซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยและจารีตประเพณี ที่เคยสืบสานต่อ
กันมาอย่างยาวนาน เกิดจากการนากระแสของชาวตะวันตกมาใช้ในชีวิตประจาวัน หันไปนิยมสังคมแบบทุนนิยมใช้
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ หรูหรา ฟุ่มเฟือย และหลงลืมวัฒนธรรมความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้
วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าขาวม้าเหล่านี้ ก็เริ่มที่จะเลือนหาย สูญหายไปตามกาลเวลา เพราะค่านิยม
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คนไทยส่วนใหญ่หันไปใช้ซอื้ เสื้อผ้าแบรนด์ต่างประเทศต่างๆ และยังใส่เสื้อผ้าตามแบบ
แฟชั่นเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยที่คนส่วนใหญ่เขาใส่กันหรือใส่กางเกงยีนส์ขายาว กางเกงยีนส์ขาสั้ นตามค่านิยมของ
ชาวต่างประเทศ
กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านวังทอง ทุ่งโพธิ์ทะเลได้มีการทอผ้าขาวม้าในรูปแบบที่หลากหลาย และส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดในยุคสมัยปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้านั้น ยังไม่เป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ กลุ่มผู้บริโภคยังมีมุมมองว่าขาดความทันสมัยและร่วมสมัย
เท่าที่ควร จึงทาให้ไม่สามารถที่จะขยายกลุ่มตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคหรือตลาดสินค้าชั้นนาได้ จึงสมควรจะต้องมีการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับค่านิยมกับยุคกับกาลเวลา
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ในการศึกษาทฤษฎีสี ในการจับกลุม่ สี
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อพัฒนารูปแบบของสีผ้าขาวม้าให้มีความ
ทันสมัย และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้า ที่มีความโดดเด่นสวยงาม น่าสนใจ และเป็นการสร้างมูลค่า ให้กับ
สินค้าพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชน และ ยังเป็นการสร้างรายได้เสริม วิชาชีพ ให้กับกลุ่มชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีผ้าขาวม้าบ้านวังทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจับกลุ่มสีและลวดลายผ้าขาวม้าบ้านวังทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กาหนดการเลือกกลุ่มประชากร การศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีกรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านวัง
ทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชรผู้วิจัยได้ทาการกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีผ้าขาวม้า บ้านวัง
ทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ า นการศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ ต้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาการจั บ กลุ่ ม สี ข อง
ผ้าขาวม้าบ้านวังทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
ประชากร ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง จานวน 13 ท่าน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง จานวน 5 ท่าน
1. นางสมอน ทองพันธ์
ประธานกลุ่มทอผ้าทอผ้าขาวม้าบ้านวังทอง
2. นางพวง พันพิพัฒน์
รองประธานกลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านวังทอง
3. นางมาลา ค่าค่อง
รองประธานกลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านวังทอง
4. นางน้อย โคกสิริ
กรรมการกลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านวังทอง
5. นางสุรี กระบวนศรี
เลขานุการทอผ้าขาวม้าบ้านวังทอง
เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบของทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีของผ้าขาวม้า กรณีศึกษา
กลุ่มทอผ้า บ้านวังทองนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลจังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจับกลุ่มสีผ้าขาวม้า บ้านวังทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัด
กาแพงเพชร ใช้การสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) ได้แก่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจในการจับกลุ่มสีผ้าขาวม้าบ้านวัง
ทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปโดยการคัดเลือกแบบโควตา 3 ช่วงอายุประกอบด้วย
วัยรุ่น
ช่วงอายุ 12 - 22 จานวน 50 คน
วัยทางาน ช่วงอายุ 22 – 40 จานวน 50 คน
วัยผู้ใหญ่
ช่วงอายุ 40 – 60 จานวน 50 คน
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในเรื่องทฤษฎีของสี
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีของผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า บ้านวังทอง นิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในเรื่องทฤษฎีของสี ดังนี้ (สุริยะ ฉายะเจริญ,2555)
1. สีเพื่อการออกแบบ
2. ทฤษฎีสี
1) Monochromatic
สีเดียว
2) Analogous
คู่สีข้างเคียง
3) Complementary
คู่สีตรงข้าม
4) Split-complementary คู่สีตรงข้าม 3 สี
5) Rectangular Tetradic
คู่สีตรงข้าม 4 สี
3. การใช้สีวรรณะเดียว
4. การใช้สีต่างวรรณะ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการศึกษาทฤษฎีสีในการจับ กลุ่มสีของ
ผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า บ้านวังทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครสร้าง
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือการวิจัยที่มี
ความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากแหล่งข้อมูลโดยการลงพื้นที่ไป
สอบถามจากกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็นนามา
ปฏิบัติในการศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีของผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า บ้านวังทองนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัด
กาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 5 นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นามา
ปฏิบัติการเปรียบเทียบกลุ่มสีของผ้าขาวม้า
ขั้นตอนที่ 6 นากลุ่มสีที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีของผ้าขาวม้า ไปทาการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค
ขั้นตอนที่ 7 สรุปข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อการจับกลุ่มสีของผ้าขาวม้าที่ได้ทาการศึกษา
ทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีของผ้าขาวม้า
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ข องกลุ่ ม ทอผ้ า บ้ า นวั ง ทอง ต าบลนิ ค มทุ่ ง โพธิ์ ท ะเล จั ง หวั ด
กาแพงเพชร เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการการศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีของผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า
บ้านวังทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร 5 ท่าน
จากการสัมภาษณ์ นางสมอน ทองพันธ์ ตาแหน่งประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
จังหวัดกาแพงเพชร 27 มีนาคม 2561 กลุ่มทอผ้าบ้านวังทองใด้ให้ข้อมูล ประวัติของหมู่บ้าน สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า บ้าน
วังทอง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ห้อมล้อมไปด้วยทอง ซึ่งหมายถึ งทองคา เป็นโลหะสีเหลืองอ่อนสวยงาม กลุ่มทอผ้า
บ้านวังทอง ก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังทอง เมื่อ ปี พ.ศ.2543 โดยมี นางสมอน มองพันธ์ เป็นประธาน
กลุ่มทอผ้า และ มีสมาชิกในกลุ่ม 13 คน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีอาชีพทอผ้าเป็นหลัก และทางกลุ่มทอผ้ายังมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ ในการทอผ้าที่มีอายุและเป็นเครื่องมือที่สืบสานต่อกันมา
โดยกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองที่มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน และขึ้นชื่อในเรื่องการทอผ้าขาวม้า และได้มีการ
ทอผ้าขาวม้าสืบต่อกันมา ผ้าขาวม้าของชุมชนนิคมทุ่ง ทุ่งโพธิ์ทะเลนั้นมีความสวยงาม สีผ้าขาวม้าไม่ตก ผ้าขาวม้า
ไม่ยืดไม่หด สามารถผลิตได้ตามต้องการ
ราคาของผ้าขาวม้าจะขึ้นอยู่กับความกว้าง ความยาว ของผ้าขาวม้า มี 2 ราคา คือ
1. กว้าง 80 ยาว 2 เมตร 20 ราคาต่อผืนละ 200 บาท
2. กว้าง 70 ยาว 2 เมตร 20 ราคาต่อผืนละ 150 บาท
สีด้ายที่ใช้ในการทอของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองมี 64 เฉดสี
การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าท้อมือ โดยส่วนใหญ่ลวดลายผ้าขาวม้าทอมือ ที่
ทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองผลิตขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่เป็นลายตารางมีชื่อเรียกว่า ผ้าขาวม้าลายตาหมู่แบบโบราณ
ผ้าขาวม้าลาย ผ้าขาวม้าตามะกอก ผ้าขาวม้าลายตาเล็ก และทางกลุ่มมีความต้องการที่จะพัฒนาในด้านของรูปแบบ
ที่ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้าในปัจจุบัน
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ภาพที่ 1 รูปแบบผ้าขาวม้าทอมือ
จากแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ในด้านกระบวนการผลิตผ้าขาวม้าทอ
มือนั้น จะใช้จากเส้นใยประดิษฐ์หรือเส้นใยสังเคราะห์ ในการทอผ้าขาวมาเนื่องจากเส้นใยธรรมชาติเริ่มขาดแคลน
จึงมีการประยุกต์ใช้เส้นใยประดิษฐ์ในการทอผ้าขาวม้าในปัจจุบัน

ภาพที่ 2 เส้นใยประดิษฐ์ผ้าขาวม้าทอมือ
การใช้เครื่องกี่ทอผ้าม้าให้เป็นผืนยาว โดยส่วนใหญ่จะใช้เส้นด้ายสีพื้นเป็นเส้นตั้งในนอนยาว และใช้ด้ายสี
ที่เป็นกระสวยเป็นเส้นแนวขวาง เพื่อทาให้สีของลายผ้าขาวม้ามีลวดลายขึ้น โดยสีที่ตัดกันนั้น จะมีสีที่เข้มมากยิ่งขึ้น
การท้อผ้าขาวส่วนใหญ่จะใช้ไม่เกิน 3 สี ในการทาให้เกิดลวดลายของผ้าม้าทอมือ

ภาพที่ 3 กี่ทอผ้าขาวม้าทอมือ
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ภาพที่ 4 ลักษณะของการกรอด้ายกระสวยผ้าทอ
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มทอผ้าบ้านวังทองตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร มี
การทอผ้าทั้งหมด 64 เฉดสี ซึ่งรูปแบบการจับกลุ่มสีเพื่อการถักทอ และสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ กลุ่มชุมชนยังไม่มี
การความรู้ในการจับกลุ่มสี ลักษณะของสีที่ใช้ในการถักทอ จึงเป็นการจับกลุ่มสีตามสะดวก ซึ่งทาให้ได้กลุ่มสีที่ไม่
สวยงาม และไม่สามารถต่อยอดไปสู่กระบวนการขายในตลาดปัจจุบันได้

ภาพที่ 5 ตัวอย่างเฉดสี ที่กลุ่มชุมชนทาการจับกลุ่มสีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจับกลุ่มจากเฉดสีทั้งหมด 64 เฉดสีที่กลุ่มชุมชนมีศักยภาพในการผลิต โดยอ้างอิงจาก
ทฤษฎีของสุริยะ ฉายะเจริญ (2555) ผู้วิจัยได้ดาเนินการจับ กลุ่มสีจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ทฤษฎี ได้แก่
ทฤษฎีสี
1. Monochromatic
สีเดียว
2. Analogous
คู่สีข้างเคียง
3. Complementary
คู่สีตรงข้าม
4. Split-complementary คู่สีตรงข้าม 3 สี
5. Rectangular Tetradic
คู่สีตรงข้าม 4 สี
ซึ่งได้กลุ่มสีจากทฤษฎีไม่ต่ากว่า 50 คู่สีต่อ 1 ทฤษฎี และได้ดาเนินการนากลุ่ม สีทั้งหมดสอบถามกลุ่ม
ผู้บริโภคตามช่วงอายุวัย ได้แก่ ช่วงอายุวัยรุ่น (ช่วงอายุ 12 – 22 ปี) ช่วงวัยทางาน (ช่วงอายุ 22 – 40 ปี) และ ช่วง
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อายุวัยผู้ใหญ่ (ช่วงอายุ 40 – 60 ปี) ได้กรณีศึกษากลุ่มสีที่มีความถี่ในการเลือกสูงที่สุด กลุ่มช่วงวัยละ 7 กลุ่มสี รวม
ทั้งหมดทุกช่วงวัยเป็น 21 กลุ่มสี ดังตาราง
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบกลุ่มสีทมี่ ีการพัฒนาตามทฤษฎีสี กลุ่มวัยรุ่น ช่วงอายุ 12 – 22 ปี จานวน 50 คน
กลุ่มวัยรุ่น
ระดับความเหมาะสม (n = 50)
ทฤษฎีสี
รูปแบบกลุ่มสี
ระดับความชื่นชอบ
ร้อยละ
1. สีเดียวกัน
รูปแบบที่13
13
26
Monochromatic
แบบ 4 สี
สีเดียวกัน
Monochromatic
แบบ 3 สี

รูปแบบที่33

14

28

สีเดียวกัน
Monochromatic
แบบสี 2

รูปแบบที่18

13

26

2. Analogous
คู่สีข้างเคียง

รูปแบบที่ 34

16

32

3. Complementary
คู่สีตรงข้าม

รูปแบบที่ 7

14

28

รูปแบบที่ 20

15

30

4. Split-complementary
สีตรงข้าม 3 สี
5. Rectangular Tetradic
สีตรงข้าม 4 สี

รูปแบบที่ 41

4

28
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบกลุ่มสีทมี่ ีการพัฒนาตามทฤษฎีสี กลุ่มวัยทางาน ช่วงอายุ 21 – 40 ปี
กลุ่มวัยรุ่น
ระดับความเหมาะสม (n = 50)
ทฤษฎีสี
รูปแบบกลุ่มสี
ระดับความชื่นชอบ
ร้อยละ
1. สีเดียวกัน
รูปแบบที่ 39
13
26
Monochromatic
แบบ 4 สี
สีเดียวกัน
Monochromatic
แบบ 3 สี

รูปแบบที่43

14

28

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบกลุ่มสีทมี่ ีการพัฒนาตามทฤษฎีสี กลุ่มวัยทางาน ช่วงอายุ 21 – 40 ปี (ต่อ)
กลุ่มวัยรุ่น
ระดับความเหมาะสม (n = 50)
ทฤษฎีสี
รูปแบบกลุ่มสี
ระดับความชื่นชอบ
ร้อยละ
สีเดียวกัน
รูปแบบที่ 31
14
28
Monochromatic
แบบสี 2
2. Analogous
คู่สีข้างเคียง

รูปแบบที่ 34

16

32

3. Complementary
คู่สีตรงข้าม

รูปแบบที่ 7

13

26

15

30

14

28

4. Split-complementary
สีตรงข้าม 3 สี
5. Rectangular Tetradic
สีตรงข้าม 4 สี

รูปแบบที่ 20

รูปแบบที่ 4
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบกลุ่มสีทมี่ ีการพัฒนาตามทฤษฎีสี กลุ่มวัยผู้ใหญ่ช่วงอายุ 40 – 60 ปี
กลุ่มวัยรุ่น
ระดับความเหมาะสม (n = 50)
ทฤษฎีสี
รูปแบบกลุ่มสี
ระดับความชื่นชอบ
ร้อยละ
1. สีเดียวกัน
รูปแบบที่12
13
26
Monochromatic
แบบ 4 สี
สีเดียวกัน
Monochromatic
แบบ 3 สี

รูปแบบที่16

14

28

สีเดียวกัน
Monochromatic
แบบสี 2

รูปแบบที่ 11

2

24

2. Analogous
คู่สีข้างเคียง

รูปแบบที่ 18

17

34

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบกลุ่มสีทมี่ ีการพัฒนาตามทฤษฎีสี กลุ่มวัยผู้ใหญ่ช่วงอายุ 40 – 60 ปี (ต่อ)
กลุ่มวัยรุ่น
ระดับความเหมาะสม (n = 50)
ทฤษฎีสี
รูปแบบกลุ่มสี
ระดับความชื่นชอบ
ร้อยละ
3. Complementary
รูปแบบที่ 9
13
26
คู่สีตรงข้าม

4. Split-complementary
สีตรงข้าม 3 สี

รูปแบบที่ 25

15

30

5. Rectangular Tetradic
สีตรงข้าม 4 สี

รูปแบบที่ 24

16

32

สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบกลุ่มสีที่มีการพัฒนาตามทฤษฎีสี ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งหมด 3
ลาดับความพึงพอใจ ของแต่ละช่วงอายุ พบว่า
กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 12-22 ปี) มีความพึงพอใจในรูปแบบกลุ่มสีหมายเลข 13, 43, 18, 34, 7, 20, 4
กลุ่มทางาน (อายุ 22-40 ปี) มีความพึงพอใจในรูปแบบกลุ่มสีหมายเลข 39, 43, 31, 34, 7, 20, 4
กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 40–60 ปี) มีความพึงพอใจในรูปแบบกลุ่มสีหมายเลข 12, 16, 1, 18, 9, 25, 24
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จากการวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบของของกลุ่มสีที่มีความถี่สูงที่สุดในแต่ละทฤษฎีสี และแต่ละช่วงวัยมี
ความแตกต่างกัน เนื่องด้วยความชื่นชอบของแต่ละช่วงวัยมีความชื่นชอบสีที่มีความแตกต่างและหลากหลาย จาก
การเปรียบเทียบตารางที่ 1-3 พบว่ารูปแบบของกลุ่มสีส่วนใหญ่ ที่มีความถี่มากที่สุดในแต่ละทฤษฎีของแต่ละช่วงวัย
มีทั้งสีโทนร้อนและโทนเย็น ผสมผสานกันอยู่แต่จะพบได้ว่าในช่วงวัย ผู้ใหญ่ (อายุ 40 – 60 ปี) จะมีความชื่นชอบใน
กลุ่มสีโทนร้อนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสีโทนร้อนนั้นเป็นสีที่ให้วัตถุสิ่งของโดดเด่นและสะดุดตา ซึ่งช่วงอายุ 40-60 ปี
เป็นช่วงอายุที่ส่วนใหญ่เริ่มมีปัญหาทางสายตา สีที่มีความชัดเจน และดึงดูดสายตาจึงเป็นสีที่มีความพึงพอใจโดยรวม
สูงที่สุดของกลุ่มวัยผู้ใหญ่ แตกต่างจากกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 12 – 22 ปี) และช่วงวัยทางาน (อายุ 22 – 40 ปี) จะมีความ
ชื่นชอบในสีโทนเย็นเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มสีสาหรับการทอผ้าขาวม้าเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคตามแต่ละช่วงวัย
อภิปรายผล
จากการอภิปรายผลจากการศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสี ของผ้าขาวม้า กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านวัง
ทอง ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า จากการสัมภาษณ์กลุ่มชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง มีอาชีพ
ทอผ้ า เป็น หลัก ซึ่ งมี ผ ลิตภัณฑ์ จาหน่า ยเป็ นผ้าขาวม้า ราคา 150 – 200 บาท/ผื น มี เ ฉดสีด้านสาหรับการทอ
ผ้าขาวม้าทั้งหมด 64 เฉดสี ซึ่งมีการจับกลุ่มสีการทอตามความสะดวกของชุมชน ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีคละกัน
แตกต่างกัน และไม่สอดรับกับกลุ่มผู้บริโภคตามช่วงวัย จากการจับกลุ่มสี โดยใช้ทฤษฎีสีทั้งหมด 5 ทฤษฎี ได้แก่ สี
เดียวกัน คู่สีข้างเคียง คู่สีตรงข้าม คู่สีตรงข้าม 3 สี คู่สีตรงข้าม 4 สี (สุริยะ ฉายะเจริญ, 2555) โดยการสอบถามกลุม่
ผู้บริโภคแยกตามช่วงวัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ ช่วงวัยรุ่น (อายุ 12 – 22 ปี) ช่วงวัยทางาน (อายุ 22 –
40 ปี) และช่วงวัยผู้ใหญ่ (อายุ 40 – 60 ปี) พบว่าในช่วงวัย ผู้ใหญ่ (อายุ 40 – 60 ปี) จะมีความชื่นชอบในกลุ่มสี
หมายเลข 12, 16, 1, 18, 9, 25, 24 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสีโทนร้อน สอดคล้องกับแนวคิดของกรมการค้าระหว่าง
ประเทศ (2561) ได้ระบุเกี่ยวกับสีที่เหมาะสมในกลุ่มของผู้สูงอายุว่า จะต้องเป็นรูปแบบสีที่ มองเห็นได้ง่าย สามารถ
รับรู้และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งแตกต่างจากกับกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 12 – 22 ปี) ที่ชื่นชอบกลุ่มสีหมายเลข 39, 43, 31, 34, 7,
20, 4 และกลุ่มวัยทางาน (อายุ 22 – 40 ปี) ที่ชื่นชอบกลุ่มสี 12, 16, 1, 18, 9, 25, 24 ซึ่งเป็นกลุ่มสีโทนเย็นเป็น
ส่วนมาก สอดคล้องกับแนวคิดของการกาหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ด้วยสีกันไหม (thumbsupteam, 2556)
ได้ระบุไว้ว่า ในกลุ่มเด็กถึงวัยรุ่นและวัยทางาน จะชื่นชอบสีที่มีความหลากหลายและมีความสดใส แตกต่างกันตาม
ความชื่นชอบส่วนบุคคล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการจับคู่สีตามทฤษฎีสีพื้นฐาน ได้แก่ สีเดียว คู่สีข้างเคียง คู่สีตรงข้าม คู่สี
ตรงข้าม3สี และ คู่สีตรงข้าม 4 สี ดังนั้นควรมีการศึกษาทฤษฎีสีอื่นๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิงด้วย
2. ควรมีการศึกษาการใช้ทฤษฎีการจับคู่สีกับผลิตภัณฑ์ผ้าอื่นๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาการจับคู่สี เพื่อต่อยอดสู่การออกแบบแฟชั่น หรือเครื่องประดับ
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อทาความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับความแตกต่างกันของคู่สี
เอกสารอ้างอิง
กรมการค้าระหว่างประเทศ. (2561). ความหมายของสี. [Online]. Available: http://www.60plusthailand.
com/th/news [2561, กันยายน 14].
พวงผกา คุโรวาท. (2552). คู่มือประวัติเครื่องแต่งกาย (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: รวมสาส์น.
สุริยะ ฉายะเจริญ. (2555). การออกแบบสื่อดิจิทัล 1. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ะนาวสวนสุ ทิ น จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อการออกตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร เนื่องจากปัจจุบันตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มีการสนับสนุนให้ปลูกมะนาวเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลน
มะนาวในช่วงฤดูแล้ง แต่ในช่วงฤดูฝนกับพบปัญหาว่ามีผลผลิตภัณฑ์ที่ลน้ ตลาด ส่งผลให้ไม่คุ้มค่าต่อค่าแรงในการเก็บ
ผลผลิตเพื่อจาหน่าย สวนสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จึงทาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวในรูปแบบต่างๆ ซึ่ ง
ได้รับความนิยม หากแต่การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาวนั้น ยังขาดตราสัญลักษณ์จึงทาให้ผลิตภัณฑ์ไม่
เป็นที่รู้จัก และลูกค้าไม่สามารถจดจาได้ ดังนั้นนักวิจัยจึงทาการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์มะนาวของ
สวนสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดยการมีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ร่วมกัน โดยพบว่า สวนสุทิน
ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลนั้น มีความต้องการให้ตราสัญลักษณ์นั้นสื่อความหมายถึงผลิตภัณฑ์ และเป็นกันเองเพื่อให้
เข้าถึงลูกค้าทุกระดับ โดยเลือกใช้ชื่อตราสัญลักษณ์คือ บักนาว เนื่องจากเป็นภาษาพื้นถิ่นในภาคอีสานที่แปลว่า
มะนาว โดยต้องการให้ตราสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ การออกแบบตราสัญลักษณ์ในงานวิจัยนี้จึงมีลักษณะตรา
สัญลักษณ์ที่มีการใช้รูปทรงมะนาวที่ถูกตัดทอน และใช้โทนสีเขียวเพื่อสื่อความหมายถึงผลิตภัณฑ์ โดยใช้ตัวอักษรใน
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษตามความต้ อ งการของสวนสุ ทิ น ต าบลนิ ค มทุ่ ง โพธิ์ ท ะเล หากแต่ มี ก ารใช้
ตัวอักษรไทยเพื่อให้สามารถสื่อสารชื่อผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
โดยผลการประเมินความเหมาะสมของตราสัญลักษณ์พบว่า ประเด็นสีตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสม ดูเรียบง่าย
สร้างความจดจาและมีความเป็นสากล ร่วมสมัย มีค่าเฉลี่ยที่ 5.00 การแปลค่าความเหมาะสมของตราสัญลักษณ์อยู่
ในระดับมาก
คาสาคัญ: ตราสัญลักษณ์ / มะนาว / ออกแบบ / สวนสุทิน
Abstract
The research of Sutin lime garden product logo design at Kamphaeng Phet province. The
purpose of this study was to design the logo product of Sutin lime garden at Nikom Thungphotalay
sub-district Muang district Kamphaengphet province. Nowadays, Nikom Thungphotalay sub-district
has supported to grow the lime for support the problem of lime shortages in the dry season, but
in rainy season have lime oversupply problem and affect to labours result is not worth to gather
the products for sale. Sutin garden at Nikom Thungphotalay sub-district has made the processing
the lime into the various ways and popular, but the distribution of processed product from lime
have no logo product. The products are not popular, and the customers cannot remember it, so
the researcher conducted the logo product's research on the lime product of Sutin garden at Nikom
Thungphotalay sub-district by the participation in the product logo design together. The result
found that Sutin garden at Nikom Thungphotalay sub-district. There was a need of product logo
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interpretive to the product and intimated for reaching all levels of the customers by using the
name of the product is Buk-Now because it is the dialect of the east that means lime by requiring
to design the logo product as the English language. The product logo design in this research has
characteristics logo with the shape of lime that truncated, green tone for interpreting product and
the letter logo product as the English language that follows the demands of Sutin garden Nikom
Thungphotalay sub-district, but there is using Thai letter to communicate the product's name
correctly with suggestions from the professional designers. The assessment of appropriateness
found that the issue of the colour logo product has the suitability, simple, retention and
international contemporary their satisfaction average were at 5.00, The suitable value of the logo
product was in the high level.
Keywords: Logo / Lime / Design / Sutin Garden
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกกันได้ทั่วทุกภาคของประเทศและสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
แต่ในช่วงฤดูฝนผลผลิตมะนาวออกสู่ตลาดมากจนล้นตลาด ราคามะนาวจึงตกต่าอย่างมาก จังหวัดกาแพงเพชร ถือ
เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการปลูกมะนาวจานวนมาก โดยพื้นที่หลักอยู่ใน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร ซึ่งเป็นเกษตรกรประมาณ 400 ราย โดยมีพื้นที่ในการปลูกมากกว่า 3,000 ไร่ ในช่วงที่ราคามะนาว
ตกต่าทาให้ชาวสวนมะนาวเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เพราะหากราคายัง
เป็นแบบนี้เชื่อว่าหลายครอบครัวจะต้องมีหนี้สินตามมา (ข่าวไทยพีบีเอส, 2560)
นางสุทิน สว่างวงศ์ อายุ 62 ปี ชาวบ้านเจ้าของสวนมะนาวแป้น หมู่ 13 ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่จานวน 30 ไร่ ได้ประสบปัญหาราคามะนาวตกต่า จึงได้นามะนาวมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น น้ามะนาว มะนาวดอง และมะนาวแช่อิ่ม ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะนาวที่สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทเครื่องดื่ม จึงมีการเปลี่ยนจากการขายสดมา
เป็นการแปรรูปมะนาวให้เป็นเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เช่น น้ามะนาวโซดา ปัจจุบันน้ามะนาวของสวนสุทินมีจาหน่าย
และวางขายตามสถานที่งานต่างๆ ซึ่งได้ผลตอบรับค่อนข้างดี แต่ยังขาดตราสินค้า โดยตราสัญลักษณ์สามารถทาให้
เกิ ด การจดจาของผู้บ ริโภค เพราะการแข่ งขั นทางการตลาดค่ อ นข้ างสู ง จึ งจ าเป็ น ต้ องมี ตราสัญลัก ษณ์ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์และจดจาเพื่อต่อยอด และในอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป จากมะนาวเพิ่มขึ้น จึงต้องการพัฒนา
ตราสัญลักษณ์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปในวันข้างหน้า (ปนัดดา สว่างวงศ์, 2560, สิงหาคม 27)
จากความเป็น มาและความสาคั ญของปั ญหาข้ างต้น ผู้ วิ จั ย จึ งมี ความประสงค์ที่ จ ะท าการพั ฒนาตรา
สัญลักษณ์ให้กับสวนมะนาวสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบมาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชนและส่งเสริมการจดจาซึ่งจะส่งผลต่อการตลาดได้มากขึ้น
รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ การออกตราสัญลั กษณ์ผลิต ภัณฑ์ม ะนาวสวนสุทิ น ต าบลนิ ค มทุ่ งโพธิ์ ท ะเล อ าเภอเมือ ง จั งหวัด
กาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกกลุ่มประชากรเรื่องการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ด้านข้อมูลความต้องการในการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาว
สวนสุทิน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ดังนี้
ประชากร คือ ผู้ประกอบการและเกษตรกรและบุคคลทั่วไปในจังหวัดกาแพงเพชร
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกรสวนมะนาวสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 3
ท่าน ได้แก่
1. นางสุทิน สว่างวงศ์ ผู้ประกอบการสวนมะนาวสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
2. นายจาลอง สว่างวงศ์ ผู้ดูแลเกษตรกรสวนมะนาวสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
3. นางสาวปนัดดา สว่างวงศ์ ผู้บริหารการขายและการตลาดสวนมะนาวสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผู้เกี่ยวข้องกับตราสัญลักษณ์ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์ธนกิจ โคกทอง ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
2. นางสาวปนัดดา สว่างวงศ์ ผู้บริหารการขายและการตลาดสวนมะนาวสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
3. นายกิติภพ แก้วจัด บุคคลทั่วไป
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ ของการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน
จังหวัดกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชรในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวคิดด้านการออกแบบสัญลักษณ์ (กัญภัค ฉันท์ศิริเดชา, 2557)
1. ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม
2. สีตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสม
3. สร้างความมีเอกลักษณ์
4. ดูเรียบง่ายสร้างความจดจา
5. มีความเป็นสากล ร่วมสมัย
6. ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล ทุ ติย ภูมิแ ละปฐมภูมิ เพื่ อ เป็ น แนวทางของการการออกแบบตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือการวิจัย
ที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ความต้องการของชุมชน ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ได้แก่ เครื่องมือแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร โดย
การออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์น้ามะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร จานวน
27 แบบ
ขั้นตอนที่ 5 คัดเลือกตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกรสวนมะนาวสุทิน จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 3 คน พบว่ากลุ่มผู้ประการมีความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องการตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาว
สวนสุทิน เพื่อทาให้เกิดการจดจาของผู้บริโภค โดยที่กลุ่มผู้ประกอบการต้องการชื่อตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาว
สวนสุทิน เป็นชื่อ บักนาว ซึ่งมีความหมายในภาษาอีสาน ว่า มะนาว โดยต้องการให้เป็นภาษาอังกฤษ และให้มี
รูปภาพประกอบเป็นผลมะนาวและสีที่ ใช้ ให้เ ป็นสีเ ขียว ที่เหมือนกับผลมะนาว เพื่อต้องการสื่อความหมายถึ ง
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะนาว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความคิดเห็นของจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จานวน 20 รูปแบบ

ภาพที่ 1 mood board แสดงแนวคิดเบื้องต้นในการตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน
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ตารางที่ 1 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร ขาวดา
ลาดับ
ตราสัญลักษณ์
ลาดับ
ตราสัญลักษณ์
ลาดับ
ตราสัญลักษณ์
1

8

15

2

9

16

3

10

17

ตารางที่ 1 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร ขาวดา (ต่อ)
ลาดับ
ตราสัญลักษณ์
ลาดับ
ตราสัญลักษณ์
ลาดับ
ตราสัญลักษณ์
4

11

18

5

12

19

6

13

20

7

14

จากตารางที่ 1 นักออกแบบทาการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร
แนวคิดทั้งหมด 20 รูปแบบ เป็น โดยผู้ออกแบบใช้สีดาเป็นสีของตราสัญลักษณ์ก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา
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รายละเอียดของตราสัญลักษณ์ จากการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจานวน 1 ท่าน และตัวแทน
ผู้ประกอบการ จานวน 1 ท่าน และบุคคลทั่วไป จานวน 1 ท่าน โดยผลการพิจารณา พบว่า ทั้ง 3 ท่าน เลือกตรา
สัญลักษณ์ที่ 13 เนื่องจากมีการตัดทอนกราฟิกในส่วนของผลมะนาวแต่ยังมีความบ่งบอกถึงมะนาวได้อย่างดีและ
ตัวอักษรที่ใช้ยังมีรูปแบบที่สอดคล้องกับกราฟิกได้อย่างมีความประสมประสานพัฒนาต่อยอดสู่การใส่องค์ประกอบสี
ลงบนตราสัญลักษณ์ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร แบบปรับปรุงเฉดสี
จากการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ ตัวแทนกลุ่มชุมชนและบุคคลทั่วไป โดยมีการพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน เป็น
2 รูปแบบ คือแบบสีและแบบขาวดา ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน แบบสีและแบบขาวดา
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ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบ ตั ว แทนกลุ่ ม ชุ ม ชนและบุ ค คลทั่ ว ไป มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า ตรา
สั ญ ลั ก ษณ์ผลิต ภัณฑ์มะนาวสวนสุทิ น จั งหวั ด ก าแพงเพชร ที่ มี ข นาดเล็ก ไม่ จ าเป็ น ต้องมีค าว่ า บั ก นาว ก ากับ
ภาษาไทย เนื่องจากจะมีขนาดที่เล็กเกินไปสาหรับหรับการอ่าน เช่น ขนาดของตราสัญลักษณ์ กว้าง 2 เซนติเมตร สูง
1 เซนติเมตร และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร ที่มีขนาดเล็กสุดที่สามารถใส่คาว่า
บักนาว กากับภาษาไทย ดังภาพโดยมีขนาด กว้าง 7 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร ดังภาพที่ 4 โดยสีที่ใช้ในตรา
สัญลักษณ์ คือสีเขียวเข้มค่าของ CMYK คือ C=55, M=0, Y=100, K=0 และ RGB คือ R=125 G=198, B=40 ใน
ส่วนสีเขียวอ่อน CMYK คือ C=33, M=0, Y=100, K=0 และ RGB คือ R=182, G=219, B=49 ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 ขนาดของตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 5 สีที่ใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์และค่าสี CMYK และ RGB
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลักทางสถิติแบบคิดค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยการบรรยาย การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินนั้น
อาจจะใช้คะแนนเฉลี่ยความคิดแต่ละช่วง เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ จากการใช้แบบประเมิน
ค่าชนิด 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

ตารางที่ 2 ความความเหมาะสมของการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จากผู้เกี่ยวข้องกับตรา
สัญลักษณ์ คือ อาจารย์ธนกิจ โคกทอง ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ นางสาวปนัดดา สว่างวงศ์ ผู้บริหารการขายและ
การตลาดสวนมะนาวสุทิน และนายกิติภพ แก้วจัด บุคคลทั่วไป
รายการ
อ.ธนกิจ โคกทอง น.ส.ปนัดดา สว่างวงศ์ นายกิติภพ แก้วจัด ค่าเฉลี่ย
1. ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม
5
4
5
4.66
2. สีตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสม
5
5
5
5.00
3. สร้างความเป็นเอกลักษณ์
4
5
4
4.33
4. ดูเรียบง่ายสร้างความจดจา
5
5
5
5.00
5. มีความเป็นสากล ร่วมสมัย
5
5
5
5.00
6. ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
4
5
5
4.66
ค่าเฉลี่ย (รวม)
4.66
4.83
4.83
จากการวิ เ คราะห์ โดยแบ่ งเป็ น ประเด็ น ต่ า งๆ ดั งนี้ คื อ 1) ตราสั ญ ลั ก ษณ์ มี ค วามสวยงาม 2) สี ต รา
สัญลักษณ์มีความเหมาะสม 3) สร้างความเป็นเอกลักษณ์ 4) ดูเรียบง่ายสร้างความจดจา 5) มีความเป็นสากล ร่วม
สมัย และ6) ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยจากอาจารย์ธนกิจ โคกทอง ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด นางสาวปนัดดา สว่างวงศ์ ผู้บริหารการขายและการตลาดสวนมะนาวสุทิน 4.83 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด นายกิติภพ แก้วจัด บุคคลทั่วไป 4.83 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแบ่งเป็นแต่ละประเด็นพบว่า 1) ตรา
สัญลักษณ์มีความสวยงามค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) สีตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมค่าเฉลี่ยอยู่ที่
5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 3) สร้างความเป็นเอกลักษณ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33อยู่ในระดับมาก 4) ดูเรียบง่ายสร้างความ
จดจาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 5) มีความเป็นสากล ร่วมสมัยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
และ6) ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 2
อภิปรายผล
ด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์เกิดจากการนาอัตลักษณ์ คือ มะนาวสวนสุทิน กาแพงเพชร มาออกแบบ
โดยใช้รูปทรงธรรมชาติในการออกแบบตราสัญลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับพงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ (2544) ที่กล่าวว่าตรา
สัญลักษณ์สามารถออกแบบได้จากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม (natural form) ได้แก่ ภาพดอกไม้ ผลไม้
ใบไม้ ภูเขา สัตว์ ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ฯลฯ จัดเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ (natural symbol) โดย
มะนาวมาทาการตัดทอนรายละเอียดให้เรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งานในเชิงตราสัญลักษณ์และสื่อถึงอัตลักษณ์
ความเป็นสวนสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา จันทราสาและคณะ (2553) ว่าด้วย
เรื่อง การพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป:
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้าตาลมะพร้าว อาเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ควรได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัวของกลุ่ม มีความเรียบง่าย ร่วมสมัย ใช้งานได้ง่ายและ
สื่อถึงกิจกรรมหรือปรัชญาของกลุ่ม และยังสอดคล้องกับศิริพงศ์ พะยอมแย้ม (2537) ที่กล่าวว่าการออกแบบ
สัญลักษณ์ควรมีรูปลักษณ์ ที่น่าจดจา ให้ความรู้สึกคุ้นเคย แต่ต้องดูไม่ธรรมดา ควรเรียบง่าย สื่อความหมายได้
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รวดเร็ว แต่สมบูรณ์พร้อมด้วยสาระและรายละเอียด มีความร่วมสมัย เหมาะกับกาลเวลา ไม่ล้ายุคจนทาให้ล้าสมัยได้
โดยเร็ว ควรสะดวกต่อการใช้งานดูเหมาะสมกับปรัชญาและกิจกรรมของ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ
การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อ
ความหมายของตราสัญลักษณ์ให้ตรงกับภาพลักษณ์ที่กาหนดให้มากที่สุด เพื่อจะช่วยให้สามารถสื่อสารความหมาย
ได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับสวนสุทิน ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สอดคล้องกับปาพจน์ หนุนภักดี (2553) ที่มีแนวคิดว่า ตรา
สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการออกแบบเรขศิลป์ และการออกแบบเอกลักษณ์ขององค์กรหรือของสินค้า
ที่ ต้ อ งจดจ า และสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดีต่ อ ผู้บ ริโภค ดั งนั้ น ก่ อ นการออกแบบจึงควรมี ก ารก าหนดเสีย ก่อ นว่ า มี ต รา
สัญลักษณ์ประเภทใดบ้างที่มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ให้เหมาะกับสินค้า รสนิยม ผู้บริโภค หรือองค์กรนั้นๆ ซึ่งก็
จะเป็นส่วนช่วยให้เห็นทิศทางในการออกแบบ อีกทั้งช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในการทดลองออกแบบตราสัญลักษณ์
หลายๆ ประเภท และยังสอดคล้องกับ Kotler (2000) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการตลาดอธิบายถึงคาภาพลักษณ์
(image) ว่าเป็นองค์รวมของความเชื่อความคิดและความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการ
กระทาใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ
การเลือกใช้สีให้การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทินนั้น เลือกเป็นใช้โทนสีเขียวเพื่อสื่อ
ความหมายถึงผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับกัญภัค ฉันท์ศิริเดชา (2557) กล่าวว่า “บางคนอาจจะลืมสิ่งสาคัญในข้อนี้
ไป เพราะอาจจะไม่ได้ลงมือออกแบบโลโก้มาเป็นปีๆ การเลือกสีให้โลโก้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างทีส่ ดุ
และเป็นองค์ประกอบสาคัญมากเท่าๆ กับรูปร่างเลยทีเดียว เราแทบไม่เห็นเลยว่าโลโก้ที่ประสบความสาเร็จนั้นมี สี
ขาว-ดา โลโก้ที่ประสบความสาเร็จนั้นมักจะมีสี แต่เป็นสีแบบเรียบง่าย อย่างเช่น สีขั้นที1่ คือสีที่ไม่ถูกผสม หรือแม่สี
ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีน้าเงิน และสีขั้นที่ 2 คือ สีที่ได้จากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันจะได้เป็น สีส้ม สีเขียว สี
ม่วง ควรเลือกใช้สีประมาณ 2-3 สีเท่านั้น เพราะการเลือกใช้หลากหลายสีในโลโก้เดียวนั้น จะทาให้สับสนจนทาให้
เราไม่ ส ามารถจดจ าได้ ว่ า สี ใ ดเป็ น สี ห ลั ก อี ก ทั้ งยั งมี ค วามยากล าบากต่ อ การน าไปใช้ ใ น corporate identity
(เอกลักษณ์องค์กร) และเครื่องมือการตลาดอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในครั้งนี้ก็ให้เกิดความรู้จากการศึกษาในสองด้าน ได้แก่ ด้านที่หนึ่ง คือ
ความรู้ความเข้าใจในตราสัญลักษณ์ ศึกษากระบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์จากมะนาวสุทินในภาพรวม และด้าน
ที่ ส อง คื อ หลั ก การและแนวทางในการพั ฒ นาตราสั ญ ลั ก ษณ์ ส วนสุ ทิ น โดยใช้ ตั ว อย่ า งการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ งนี้
นอกจากนี้ผู้ศึกษางานวิจัยสามารถนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์
ต่อไป หรือสามารถนาไปต่อยอดเป็นรูปแบบในลักษณะอื่นๆ ได้อีก แต่หากมีลวดลายที่ เยอะหรือซับซ้อนเกินไปอาจ
ทาให้ไม่น่าสนใจ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน เนื่องจากปัจจุบันยังขาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ของตนเอง
2. หากมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควรให้สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน เพื่อให้เกิด
เอกภาพในการสร้างการจาจดของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ ศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ ง านใบตอง สู่ ก ารออกแบบชุ ด ส าหรั บ สตรี ใ นสมั ย นิ ย ม มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาและจาแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง 2) เพื่อสร้างสรรค์อตั
ลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของศิลปะสร้างสรรค์งาน
ใบตอง มีมากหลายหลายประเภท หลากหลายการใช้งาน จากการสัมภาษณ์พบว่า รูปแบบของงานศิลปะงานใบตอง
ที่เหมาะสม สาหรับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุดสาหรับสุภาพสตรี 4 รูปแบบ คือ แบบการพับหักคอม้า การ
พับกลีบพลีท การพับกลีบพัด การพับกลีบผกาซ้อน ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้และง่ายต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบ
เสื้อผ้า เนื่องจากเป็นกระบวนการพับ ม้วน เย็บ สาน ที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิต กลุ่ม
ตัดเย็บ และกลุ่มผู้จัดจาหน่าย พบว่า รูปแบบชุดสุภาพสตรีที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์งานผ้าด้วยศิลปะงานใบตอง
ควรเป็นชุดลาลอง ชุดเดรส และชุดราตรียาว เนื่องจากรูปแบบชุดควรมีรู ปแบบของชุดลาลองเพื่อเป็นทางเลือกให้
ง่ายต่อการผลิต และการใช้ชุดกระโปรง และชุดราตรี เป็นรูปแบบของชุดที่สามารถใช้ลายละเอียดความสวยงาม โดย
ใช้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองได้มากกว่าชุดปกติ ซึ่งชุดกระโปรง และชุดราตรี จะเป็นชุด
สาหรับใส่เฉพาะกิจ ผู้วิจัยจึงผสมผสานเทคนิคการสร้างสรรค์งานใบตองเข้ากับกระบวนการตัดเย็บชุดสุภาพสตรี
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเรื่องอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสาหรับสตรีในสมัยนิยม เป็น
แนวทางสู่การพัฒนาต่อยอดการประยุกต์นาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครื่องแต่งกายสุภาพสตรีในปัจจุบัน
คาสาคัญ: งานใบตอง / ชุดสุภาพสตรี / สมัยนิยม
Abstract
The objectives of this research Creative Arts by Banana Leaf to Women's fashion Dress
Design in were two-fold: to study and classification format of creative identity arts by banana leaf
to designed the Women's Fashion Dress. The finding Women's fashion Dress Design were as follow
the type of creative art works with many different types of banana leaves follow as Using. In –
depth interview found the pattern of the banana leaf artwork suitable for application in the design
of the ladies dress 4 styles such as Accordion, Knife – Pleated, Draped, Layered, that a popular
format. And easy to create clothing design. This is a popular format. And easy to create clothing
design due to folding process, roll process, sewing process and weave process not complicated,
Focus producer group, sewing group and supplier group discussion found fabrication style dress of
women should be Floor Length Evening Dress, Mid Length Dress and Private Dress, Private Dress
that easy to produce and can be used difficult detail. Floor Length Evening dress and Mid Length
Dress used special business. Researcher Create dress with the process by banana leaf to design the
dress, it’s Development and application indigenous knowledge in present.
Keywords: Banana Leaf Arts / Dress / Fashion
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สั ง คมไทยมี ค วามผู ก พั น กั บ วิ ถี ชี วิ ต ในการใช้ ง านใบตองของผู้ ค นในสั ง คมมาตั้ ง แต่ เ กิ ด จนโตทั้ งด้ า น
คุณประโยชน์ตั้งแต่หน่อ ลาต้น ดอก ใบ จนถึงผล โดยเฉพาะส่วนที่เป็นของต้นกล้วยที่เรียกว่าใบตอง คนเรารู้จักใช้
ประโยชน์ของใบตอง สร้างเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ห่อหรือบรรจุอาหารทั้งของคาวของหวาน ซึง่ มี
การดัดแปลงรูปแบบการห่อตามอาหารนั้นๆ เช่น การห่อขนมเทียน การห่อตะโก้ ขนมหวานที่ราดหน้าด้วยกะทิ
เรี ย กการห่ อ ลั ก ษณะนี้ ว่ า กระทงมุ ม เดี ย วดุน ก้ น (เศรษฐพงศ์ อั ป มะเย, 2552, หน้ า 43) ในพิ ธี ส าคั ญ ๆ ทาง
พุทธศาสนาหรือตามคติความเชื่อประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น ก็นาใบตองมาใช้งานเช่นกัน โดยออกแบบใบตอง
ให้มีความงามเป็นงานประณีตศิลป์เพื่อใช้ในงานพุทธศิลป์และในงานพิธีกรรม เช่น งานบวชพานบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
ซึ่งมีการใช้งานสืบทอดจนถึงในปัจจุบัน จากความประทับใจในคุณค่าความงามและประโยชน์ที่กล่าวมา ทาให้ผู้ศึกษา
เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ที่นาเสน่ห์ของใบตองมาใช้ในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์
โดยนาความงามที่มีลักษณะเฉพาะของใบตอง ได้แก่ เส้นใบมีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ขนานกันขอบใบ และส่วนที่ติด
กับก้านใบ ลักษณะของเส้นจะโค้งเล็กน้อย และเป็นเช่นนี้เกือบทั้งใบ และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของใบตองก็คือ ใบตอง
มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสามารถพับดัด-ซ้อนดัด-บิดและม้วนเป็นรูปทรงแล้วสร้างพื้นที่ว่าง ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย
ได้รูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบนั้น จะลดทอนผสมผสานรายละเอียดบางส่วนให้เรียบง่ายทาให้เกิดความอ่อน
ช้อยสาหรับใช้สาหรับผู้ชื่นชอบของใช้แบบร่วมสมัย ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างของเก่าและของใหม่พัฒนารูปทรง
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานแต่รูปแบบงานจะเน้นเพื่อการตกแต่งเป็นสาคัญ (ขวัญหทัย ธาดา, 2560,
บทคัดย่อ)
ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่อาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งเหล่านี้กาลังจะทาให้ภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถของคนใน
ท้องถิ่น ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม และมี
คุณค่าทางวัฒนธรรม เลือนหายไปจากสังคมไทย ซึ่งหลี กเลี่ยงไม่ได้ว่า หากภูมิปัญญาเหล่านี้ถูกกลืนไปในสังคมแห่ง
ทุนนิยม พื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณก็จะสูญไปตามกาลเวลา ภูมิปัญญาจึงมีความสาคัญในการ
สร้างความยั่งยืนของสังคมพื้นบ้าน ที่เป็นสังคมของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน คนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสัตว์ มี
การพึ่งพิงความสามารถ โดยใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา เป็นความสามารถและศักยภาพ
ในเชิงการแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อการดารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ อันสร้างให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมชาติ เผ่าพันธุ์ หรือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน สิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว ให้สังคมมีความเห็นพ้องในหลักการดาเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาจึงเป็นกาลังสาคัญ
ในการสร้างความยั่งยืนของสังคมพื้นบ้าน ที่เป็นรากฐานการดาเนินชีวิตของคนในแต่ละท้อ งถิ่น ที่แฝงไปด้วย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธ์อันเป็นสุนทรียะที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์
และแนวคิดแห่ง ภูมิปัญญา (จรัสพิมพ์ วังเย็น และคณะ, 2556, บทคัดย่อ)
ผ้าทอพื้นบ้าน ศาสตร์และศิลป์ที่แสดงภูมิปัญญาของคนในแต่ละท้องถิ่น แฝงด้วยความผูกพันที่เชื่อมโยง
วิถีชีวิตความเชื่อและพิธีกรรม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและสืบสานต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน การทอผ้าในหลาย
ท้องถิ่นยังคงรักษารูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนรูป แบบ ลวดลายและกรรมวิธีในการผลิตผ้าทอมีความ
แตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น และลั ก ษณะเฉพาะของเชื้ อ ชาติ สิ่ งส าคั ญ คื อ การสอดแทรกภู มิปั ญ ญาแห่ งการ
ผสมผสานความประณีตบรรจง ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูมิปัญญาที่
ทรงคุณค่า ผ้าทอพื้นบ้านจึงเป็นภูมิปัญญาที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคน ที่แสดงผ่านทางลวดลายและเส้นสีผ้า ที่สอดแทรกความเชื่อและขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันเป็นรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าผ้าทอพื้นบ้านคืองานศิลปะที่
เกิดจากความคิด เนื่องจากเมื่อความคิดต้ องการมี ที่อ ยู่อาศัยที่ แน่ นอน ความคิดได้รวมตัวกันเป็นภาพอั น เป็ น
นามธรรมเพื่อรอการถ่ายทอดให้เกิดเป็นรูปธรรม (จรัสพิมพ์ วังเย็น และคณะ, 2556, บทคัดย่อ)
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังที่จะหาแนวทางในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ในรูปแบบสินค้า
ชุดสาหรับสตรีที่ใช้ผ้าทอในหมู่บ้านศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
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เป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบ โดยพัฒนาทั้งในส่วนของตัวผลิตผลผ้าทอ ให้มีความทันสมัยเข้ากับกระแสแนวโน้ม
วัฒนธรรมสมัยนิยม และสามารถสวมใส่ในชีวิตประจาวันได้ พร้อมทั้งยังคงเอกลั กษณ์ผ้าทอของชุมชนไว้อยู่ โดยใช้
แนวคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ การใช้แรงงานจากคน
ในชุมชนเพื่อสร้างรายได้และเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกาเนิด และหันมาให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ผ้าทอใน
ท้องถิ่นของตนมากขึ้น (ปรัชญ์ หาญกล้า และพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, 2557, หน้า 24-31)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและจาแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง
2. เพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม
3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม
ขอบเขตของการวิจิย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อศึกษาและจาแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ได้แก่
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง จานวน 3 ท่านได้แก่
– อาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรณศิลป์ หัวหน้าศูนย์บริรักษ์ ครู คศ 4 ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร
– คุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการสานักงานศูนย์จริยศึกษา สธ.พระราชทาน พิพิ ธภัณฑ์
เรือนไทย จังหวัดกาแพงเพชร
– คุณจารี ชื่นชอบ ครูผู้สอน สานักงานศูนย์จริยศึกษา สธ.พระราชทาน พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
จังหวัดกาแพงเพชร
ในการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่
ประชากร ได้แก่ เครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนเครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่น จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
– กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ที่อยู่ หมู่8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัด
กาแพงเพชร 62000
– กลุ่ ม ทอผ้ า บ้ า นหนองปิ้ ง ไก่ ที่ อ ยู่ 436/1 หมู่ 2 ต าบลนาบ่ อ ค า อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 086 936 2676
– กลุ่มทอผ้าไหม บ้านลานกระดี่ ที่อยู่ 30 ม.5 ตาบลหนองทอง อาเภอไทรงาม จังหวัด
กาแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ 055 715 459
กลุ่มตัดเย็บ จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
– กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลานสัก ที่อยู่ 89 หมู่ 1 บ้านสักงาม ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 055 719 344
– กลุ่มหัตถกรรมตัดเย็บผ้า ที่อยู่ 79/1 หมู่ที่ 19 หมู่บ้านวังตะเคียนใต้ ตาบลอ่างทอง อาเภอ
เมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 086 210 7069
– กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านทุ่งสนุ่น ตาบลระหาน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัด
กาแพงเพชร 62210 โทรศัพท์ 080 514 1126, 080 514 1126
กลุ่มจัดจาหน่าย จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
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- ศูนย์จัดจาหน่ายโอท็อป (OTOP) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
- ร้านขายผ้าทอพื้นถิ่น ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
- ร้านขายเสื้อผ้าชุดสาเร็จสตรีทั่วไป ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแยกประเภท
รูปแบบ ความหมาย และลักษณะการสร้างสรรค์ ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ อัตลักษณ์ศิลปะ
สร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสาหรับสตรีในสมัยนิยม
2. แบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้การตั้งคาถามแบบปลายเปิด
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อสมัยนิยม เพื่อการประเมินการออกแบบชุด
สาหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสาหรับสตรีในสมัยนิยมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
แนวคิดด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของอรัญ วานิชกร (2559, หน้า 5761) ดังนี้
1. ด้านแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและศิลปหัตถกรรม
2. ด้านความสวยงามและองค์ประกอบศิลป์
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบและพัฒนาเสื้อผ้าของพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2550, หน้า 42-44)
3. ด้านประโยชน์ใช้สอย
4. ด้านสัดส่วนของชิ้นเสื้อผ้า
5. ด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้วัสดุ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเกี่ยวกับศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่อเป็นแนวทางของ
การออกแบบชุดสาหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื่องมือประเมิน
รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่ อจัด
จาแนก ประเภท รูปแบบ ความหมาย และลักษณะการสร้างสรรค์ ของอัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง
ขั้นตอนที่ 4 สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์และจาแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบชุดสาหรับสตรีในสมัยนิยม
ขั้นตอนที่ 5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากแหล่งข้อมูล โดยการลงพื้นที่ ไป
สอบถามตัวแทนเครือข่ายผ้าทอของจังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่น จานวน 3 กลุ่ม
กลุ่มตัดเย็บ จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มจัดจาหน่าย จานวน 3 กลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็นนามาปฏิบัติการออกแบบ
ชุดสาหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม
ขั้นตอนที่ 6 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยนาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสารวจความคิดเห็นเพื่ อที่จะนามาเป็นแนวทางในการออกแบบชุดสาหรับสตรี
จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม
ขั้นตอนที่ 7 ปฏิบัติการออกแบบชุดสาหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม
โดยการออกแบบผ้าทอจากผ้าทอพื้นถิ่น กลุ่มเครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นกลุ่มบ้านใหม่ ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
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ขั้นตอนที่ 8 เสนอแบบร่างต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
จากผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยการปรับแก้แบบที่ผู้เชี่ย วชาญคิดว่าจะ
เป็นไปได้มากที่สุด เพื่อนาไปสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดสาหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ใน
สมัยนิยม
ขั้นตอนที่ 10 สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดสาหรับสตรีจากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัย
นิยม เพื่อการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล และจากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสาหรับสตรีในสมัย
นิยม
ขั้นตอนที่ 11 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้
เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 12 ประเมินความพึงพอใจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านประเมิ นความพึงพอใจกลุ่มผู้ผลิต มี
ต่อการออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม ประชากร ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นกลุ่มบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ตาบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นกลุ่มบ้านใหม่ศรีอุบล
หมู่ที่ 8 ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงแพชร จานวน 12 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านประเมินความ
พึงพอใจกลุ่มผู้บริโภคมีต่อศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม โดยประชากร ได้แก่ สตรี
ทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สตรีทั่วไปในจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 100 คน ทาการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ความพึงพอใจ นามาวิเคราะห์และสรุปผล
ขั้นตอนที่ 13 วิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย โดยผู้ศึกษาได้ดาเนินการสอบถามและวิเคราะห์สรุปผลโดย
ใช้ตารางเปรียบเทียบโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑥̅ และ S.D. และบรรยายในลักษณะความ
เรียง เพื่อให้ได้มาซึ่งการรายงาน/อภิปรายผล
ขั้นตอนที่ 14 รายงาน/อภิปรายผลเพื่อการนาเสนอผลงานการออกแบบ และข้อเสนอแนะในการวิจัยใน
ครั้งต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง เพื่อเก็บข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแยกประเภท ลักษณะ ความหมาย ความเหมาสมและความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาชุดสาหรับ
สตรี มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความต้องการด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ของ
ผู้เชี่ยวชาญศิลปะงานใบตอง จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ดังนี้
− อาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรณศิลป์ หัวหน้าศูนย์บริรักษ์ ครู คศ 4 ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร และประสบการณ์ในการทางาน 45 ปี
− คุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการสานักงานศูนย์จริยศึกษา สธ.พระราชทาน พิพิธภัณฑ์
เรือนไทย จังหวัดกาแพงเพชร และประสบการณ์ในการทางาน 30 ปี
− -คุณจารี ชื่นชอบ ครูผู้สอน สานักงานศูนย์จริยศึกษา สธ.พระราชทาน พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
จังหวัดกาแพงเพชร และประสบการณ์ในการทางาน 20 ปี
ผลวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ของผู้เชี่ยวชาญ
ศิลปะงานใบตอง จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ประเภทของศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง พบว่ามีมากหลายหลายประเภท โดยมีประเภทหลักๆ
ที่นิยมใช้และทากันมาก ได้แก่ ประเภทเครื่องนมัสการ ประเภทห่อบรรจุอาหาร ประเภทกระทงลอย ประเภท
บายศรี ประเภทงานตกแต่งสถานที่ จะมีความสวยงามเหมาะสมกับงานประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ สามารถใช้ได้ทั้ง
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ใบตองอ่อน ใบตองแก่ และใบตองแห้ง ซึ่งในการประดิษฐ์สร้างสรรค์งานใบตองจะใช้ใบตองตานีเป็นหลักในการ
สร้างสรรค์งานใบตอง
2. ลักษณะ รูปแบบหรือเทคนิคในการสร้องสรรค์งานใบตอง พบว่าจะมีรูปแบบและลักษณะตามใบ
มีทั้งใบอ่อนให้ความอ่อนนุ่ม (สีโทนเย็น) ใบแก่เป็นสีเข้ม เส้นใบชัดเจน สด ใบแห้งให้ความเหนี่ยว (สีโทนร้อน) โดย
จะเน้นให้ผิวสัมผัส เน้นสี เน้นเส้น เน้นลายของใบตองที่เด่นชัด และมีเทคนิคในการฉีก การกรีด การเจียน การตัด
การพับ การม้วน การเย็บ การถักสาน ให้เป็นรูปลักษณะตามความต้องการ
3. ความหมายของงานใบตองของแต่ละรูปแบบหรือเทคนิคในการสร้างสรรค์งานใบตอง พบว่า งาน
ใบตองเป็นงานศิลปะที่วิจิตรบรรจงในการสร้างสรรค์ ในการออกแบบโครงสร้างการพับ การเย็บ การสาน การเล่นสี
การใช้เส้นลายใบเป็นจุดเด่นของงานใบตอง จะมีเอกลักษณ์และคุณค่าที่โดดเด่น
4. ลั ก ษณะในการใช้ ง านตามโอกาส พบว่ า จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมในการใช้ จึ ง จะ
สร้างสรรค์งานใบตอง รวมถึงต้องคานึงถึงสายพันธ์ของต้นด้วย ส่วนใหญ่ในการตกแต่ง จะนิยมนาเอาใบตองตานีมา
ประดิษฐ์สร้างสรรค์งานใบตอง ใช้ในงานต่างๆ ตามงานพิธี ประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรม และการจัดสถานที่ต่างๆ
เช่น บายศรี กระทงลอย กระทงดอกไม้ เป็นต้น การประดิษฐ์เป็นภาชนะ กระทงอาหาร ห่ออาหารหวานคาว ขนม
ไทย ถาดภาชนะจะใช้ใบตองน้าว้าเป็นส่วนใหญ่
5. การสื่ อ ความหมายงานใบตอง พบว่ า ในการจะสื่ อ ความหมายเราจะต้ อ งท าออกมาตาม
วัตถุประสงค์ ว่าเราจะนาไปใช้ในการประกอบหรือประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นอะไร เราจึงจะทามันออกมาได้อย่าง
ชัดเจน เหมาะสมและงดงามมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ใบไม้ธรรมชาติในเชิงสร้างสรรค์ประโยชน์
ใช้สอยในวิถีชีวิต วัฒนธรรมแต่ละที่ สิ่งที่ทาให้สิ่งนั้นมีคุณค่าคือ ใบตอง คือ ใบไม้มหัศจรรย์
ผลการวิเคราะห์การศึกษาและจาแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิละปะสร้างสรรค์งานใบตอง
จากการที่ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสาร ตารา และสอบถามจากรู้ ผู้มีประสบการณ์จากงาน
ใบตองต่างๆ พบว่าการจาแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองจานวน 10 รูปแบบ ดังนี้ หักคอม้ากลีบ
พัด กลีบรังแตน กลีบกระทุ้งแปลง กลีบเล็บครุฑ กลีบพลีท กลีบผกาซ้อน กลีบผีเสื้อ กลีบเล็บมือนาง กลีบกุหลาบ
กลีบคอเสื้อ
ผลการวิเคราะห์รูปแบบอัตลักษณ์ศิละปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่อใช้ในการออกแบบ
จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พบว่า
รูปแบบของการพับใบตองทั่วไปที่ใช้ในงานพิธแี ละกิจกรรมต่างๆ จานวน 3 รูปแบบ ที่ถูกเลือกเพื่อใช้ในการออกแบบ
ชุดสาหรับสตรี ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบอัตลักษณ์ศลิ ปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่อใช้ในการออกแบบ
รูปแบบงานใบตอง
จุดเด่นของงานใบตอง
การนาไปใช้
1.กลีบหักคอม้า
การพับใบตองแบบกลีบ หั ก คอ นาไปใช้ในการทาพานพิธีมงคล
ม้า มีจุดเด่นตรงที่จะได้รูปแบบ และประกอบกระทงต่ า งๆ มี
ของใบตองลักษณะกลีบซ้อนกัน ความสวยงามเฉพาะตัว
เกิดเป็นลวดลาย เหมาะสาหรับ
ประดั บ ในงานพานพิ ธี ห รื อ
ก ร ะ ท ง นิ ย ม ใ ช้ เ นื่ อ ง จ า ก
สามารถพับได้ง่าย
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบอัตลักษณ์ศลิ ปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่อใช้ในการออกแบบ (ต่อ)
รูปแบบงานใบตอง
จุดเด่นของงานใบตอง
การนาไปใช้
2. กลีบพลีท
พับใบตองแบบกลีบพลีทมีจุดเด่น นาไปใช้ในการทาพานพิธีมงคล
ของความซ้ อ น กลี บ ทั บ เป็ น เส้ น และประกอบกระทงต่ า งๆ มี
ลั ก ษณะเรี ย งกั น สวยงาม เหมาะ ความสวยงามเฉพาะตัว
ส าหรั บ ประดั บ ในงานพิ ธี ห รื อ
กระทง นิยมใช้เนื่องจากพับได้ง่าย

3. กลีบเล็บครุฑ

การพั บ ใบตองแบบกลี บ ครุ ฑ มี นาไปใช้ในการทาพานพิธีมงคล
จุดเด่นของกลีบทรงสามเหลี่ยมพับ และประกอบกระทงต่ า งๆ มี
ซ้ อ นกั น สวยงามเหมาะส าหรั บ ความสวยงามเฉพาะตัว
ประดับในงานพิธีหรือกระทง นิยม
ใช้เนื่องจากพับได้ง่าย

ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล แบบสอบถามความต้ อ งการของกลุ่มผู้ ผลิต กลุ่ ม ตั ดเย็ บ กลุ่ ม จั ดจาหน่าย
เกี่ยวกับแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดสาหรับสตรี มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็ บ กลุ่มจัดจาหน่ายเกี่ยวกับ
แนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดสาหรับสตรี จานวน 3 กลุ่ม โดยได้ยกตัวเลือกในการสัมภาษณ์จานวน 3 รูปแบบ คือ
ชุดลาลอง ชุดเดรส ชุดราตรียาว ดังนี้
− กลุ่มผู้ผลิต พบว่าเป็นเพศหญิง 3 คน อยู่ในอายุ 25 - 30 จานวน 3 คน
− กลุ่มตัดเย็บ พบว่าเพศหญิง 3 คน อยู่ในอายุ 31 – 35 จานวน 3 คน
− กลุ่มจัดจาหน่าย พบว่าเพศหญิง 3 คน อยู่ในอายุ 25 - 30 จานวน 3 คน
ผลจากการลงพื้นที่เก็บ แบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็ บ กลุ่มจัดจาหน่าย
เกี่ยวกับแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดสาหรับสตรี จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ดังนี้
− กลุ่มผู้ผลิต พบว่า เนื้อผ้าที่ทอส่วนใหญ่จะนาไปตัดเป็นชุดในการทางาน หรือหน่วยงาน
ต่างๆ โดยจากกลุ่มผู้ผลิตได้ถูกสั่งซื้อผ้าไปตัดเป็นเสื้อผ้า ชุดทางานและชุดออกงาน จาก 3 แบบที่เลือกไปสัมภาษณ์
จะเป็ น ชุ ด แบบกระโปรง และชุ ด แบบกางเกงขายาวเป็ น ส่ว นใหญ่ ซึ่ งเหมาะกั บ การสวมใส่ ใ นการท างานและ
หน่วยงานราชการในการผลิตจะใช้เวลาทอผ้า 1 เดือนจะได้ ประมาณ 30 - 40 เมตร แล้วแต่ลวดลายที่ทอ
− กลุ่มผู้ตัดเย็บ พบว่า จากการตัดเย็บหรือการสั่งตัดจากกลุ่มสตรี คนทางานจะเลือกตัดเย็บ
ชุดแบบกระโปรงเป็นส่วนใหญ่ เพราะใส่แล้วสบาย สวยงาม ซึ่งชุดประโปรงจะให้ความเหมาะสมกับสตรีมากที่สุดใน
การสวมใส่ และสร้างความมั่นใจในการทางานและการออกงาน แต่ละชุดขึ้นอยู่กับรูปแบบและรายละเอียดความยาก
ง่ายของงานชุดและเนื้อผ้า ระยะเวลาในการตัดเย็บจึงใช้เวลาพอสมควรทั้งตัดเย็บและเก็บรายละเอียดของชุด
− กลุ่มจัดจาหน่าย พบว่า จากการขายจัดจาหน่ายชุด ชุดที่กลุ่มสตรีนิยมเลือกซื้อจะเป็นชุด
กระโปรงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะขายได้กับกลุ่มคนทางานหรือผู้สนใจนาไปสวมใส่ออกงานต่างๆ เน้นความสวยงาม
แปลกใหม่ หรูหรา เหมาะการการสวมใส่ จะจาหน่ายได้ในช่วงเทศกาล วันสาคัญต่างๆ ที่หน่วยงานหรือทางราชการ
บังคับจะขายได้ดี รายวันจะขายได้ในกลุ่มสตรีที่จะสวมใส่ในงานสาคัญ
ดังนั้นผลวิเคราะห์จานวน 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้ตัดเย็บ และกลุ่มผู้จัดจาหน่าย มีความเห็น พ้อง
กันว่า ควรพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะงานใบตองในรูปแบบของชุดกระโปรง เนื่องจากง่ายต่อการตัดเย็บ เพราะการใช้
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ศิลปะงานใบตองประยุกต์ลงบนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า รูปแบบของงานอาจจะมีความละเอียดที่สูง และต้องใช้ทักษะใน
การตัดเย็บที่มากพอสมควร รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จึงควรเป็นชุดเสื้อผ้าที่สามารถตัดเย็บได้ง่ายตามความ
ถนัดของกลุ่มผู้ผลิต เพื่อสร้างเป็นชิ้นงานต้นแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสาหรับ
สตรี ให้มีความเหมาะสม ก่อนที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่รูปแบบของชุดประเภทอื่นๆ ต่อไป
ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม
ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดสาหรับสตรีจานวน 3 รูปแบบ คือ ชุดลาลอง ชุดเดรส ชุดราตรียาว โดยใช้
รูปแบบด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองที่ได้รับการคัดเลือกจากการประเมินรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ คือ
กลีบหักคอม้า กลีบพลีท กลีบเล็บครุฑ และโดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต
กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มจัดจาหน่าย เป็นแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดสาหรับสตรี เป็นแนวคิดในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ทา
การออกแบบทั้งหมด 18 ชุด ดังนี้

ภาพที่ 1 รูปแบบชุดลาลอง

ภาพที่ 2 รูปแบบชุดเดรส
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ภาพที่ 3 รูปแบบชุดราตรียาว
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ ยวชาญด้านการออกแบบชุ ดสาหรั บสตรี จากอัตลัก ษณ์ศิลปะ
สร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีในสมัยนิยม
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอกแบบชุดสาหรับสตรี จากอัตลัก ษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่
การออกแบบสตรีในสมัยนิยม จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุด จานวน 3 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
รูปแบบชุดอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองสู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม ดังนี้
1) ผลการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นจากคุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการสานักงานศูนย์
จริยศึกษา สธ.พระราชทาน จากผลการเลือกรูปแบบจานวน 18 รูปแบบ (2561, ตุลาคม 18) พบว่า
ด้านผสมผสานกับลวดลาย พบว่า มีการจัดวางลวดลายเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจน ควรมีการเพิ่มเติม
ในส่วนของการจัดวางลวดลายบางส่วยให้เหมาะสมกับรูปทรงของชุด
ด้านความสะดวกสบายในการสวมใส่ พบว่า ชุดมีความกระชับในการสวมใส่ และควรเพิ่มเติมใน
ส่วนของการผ่า ให้มีความสะดวกต่อการเดินและการสวมใส่ได้ง่ายมากขึ้น
ด้านความสวยงาม พบว่า การใช้โทนสีที่มีความสอดคล้องกันและเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยให้มี
ความสะดุดตาในส่วนของรูปแบบชุด
รูปแบบการออกแบบชุดสาหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีใน
สมัยนิยม โดยการคัดเลือกจาก 18 รูปแบบ ให้เหลือ 3 รูปแบบ
2) ผลการสั ม ภาษณ์ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากคุ ณ จั น ทนา คุ้ ม กล่ า เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ า
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จากผลการเลือกรูปแบบจานวน 18 รูปแบบ (2561, ตุลาคม
17) พบว่า
ด้านผสมผสานกับลวดลาย พบว่า มีการใช้ลวดลายและการจัดวางที่ไม่มากจนเกินไป เห็น
รายละเอียดที่ชัดเจน ควรปรับในการวางลวดลายให้เกินความน่าสนใจมากขึ้น
ด้ า นความสะดวกสบายในการสวมใส่ พบว่ า เป็ น รู ป ทรงที่ ก ระชั บ เหมาะกั บ การสวมใส่ ใน
ชีวิตประจาวัน ควรปรับให้มีการผ่าหน้าให้เกิดมิติและสะดวกในการเดิน
ด้านความสวยงาม พบว่า มีสีสันที่เข้ากันและมีความทันสมัยรูปทรงรายละเอียดที่ทาให้ ชุด
น่าสนใจ และควรเพิ่มเติมลูกเล่นให้กับรูปแบบชุดให้สะดุดตา
รูปแบบการออกแบบชุดสาหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีใน
สมัยนิยม โดยการคัดเลือกจาก 18 รูปแบบ ให้เหลือ 3 รูปแบบ
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3) ผลการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นจากคุณ ศักดา จงพัชราคม Creative director and
designer จากผลการเลือกรูปแบบจานวน 18 รูปแบบ (2561, ตุลาคม 17)พบว่า
ด้านผสมผสานกับลวดลาย พบว่า มีการใช้ลวดลายที่แปลกใหม่ แต่ควรทาลวดลายให้มีความ
ชัดเจนในการจัดวางให้เหมาะสม ทาให้ลวดลายนั้นเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
ด้านความสะดวกสบายในการสวมใส่ พบว่า มีความกระชับในการสวมใส่ ควรเก็บลายละเอียด
ของตะเข็บและเผื่อผ้าในการขยายชุดเพื่อเหมาะกับสัดส่วนของผู้สวมใส่
ด้านความสวยงาม พบว่า การใช้สีที่ใกล้เคียงกันจะทาให้เกิดความสวยงามของสีและลวดลายที่
เด่นชัด และเพิ่มรายละเอียดให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ
รูปแบบการออกแบบชุดสาหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีใน
สมัยนิยม โดยการคัดเลือกจาก 18 รูปแบบ ให้เหลือ 3 รูปแบบ
สรุปผลการการออกแบบชุดสาหรับสตรีของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจัยได้นาผลจากการสัมภาษณ์ จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ด้านการออกแบบชุดสาหรับสตรี
จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีในสมัยนิยม คือ ชุดลาลอง ชุดเดรส ชุดราตรียาว ได้ผลสรุป
รูปแบบของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ชุดลาลอง พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ คนที่ 1 และ 3 เพราะรูปทรงที่กระชับเหมาะกับการสวมใส่
ทั่วไป ทั้งมีการจัดวางรายละเอียดที่ไม่มากจนเกินไปทาให้สวมใส่ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี ทาให้เกิดความนิยม
การสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น
ชุดเดรส พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ คนที่ 1 2 และ3 เพราะรูปทรงสวยงาม มีการใช้การผสม
สานการจัดวางเทคนิคการพับผ้าที่น่าสนใจ ทรงแขนปาดไหล่มีความทันสมัย การจัดวางลายผ้าที่เห็นได้ชัด มีความ
เป็นไทยกับความทันสมัยผสมรวมกันอยู่ในรูปแบบชุดทาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถใช้สวมใส่ได้ทั้งงาน
กลางวันและงานกลางคืน ยังนาไปใส่ในการทางานได้อีกด้วย
ชุดราตรียาว พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ คนที่ 2 และ 3 เพราะรูปทรงมีความทันสมัยเรียบง่าย
หรูหรา เหมาะกับการสวมใส่ในงานกลางคืน ทั้งยังมีการผสมผสานลวดลายในการจัดวางที่ไม่มากจนเกินไม่ทาให้
รูปแบบชุดดูเหมาะสม ร่วมสมัยทั้งการใช้ผ้าทอพื้นถิ่นมาออกแบบให้ดูเป็นไทยและส่งเสริม จึงสามารถพัฒนาต่อยอด
ได้หลากหลายรูปแบบ
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นพ้องว่า จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดสาหรับสตรี จาก
อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่ก ารออกแบบสตรี ใ นสมัยนิ ยม ซึ่งรูปแบบที่ เป็นไปได้มากที่สุดเพื่ อนาไปสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สาหรับชุดสาหรับสตรี โดยผู้วิจัยมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่งผลเป็น
รูปแบบ (ต้นแบบ) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อศึกษาและจาแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง
1) ผลการวิเคราะห์การศึกษาด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
งานใบตอง 3 ท่าน พบว่า สามารถจาแนกอัตลักษณ์ของศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
– ด้านประเภทของศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ได้แก่ ประเภทเครื่องนมัสการ ประเภทห่อ
บรรจุอาหาร ประเภทกระทงลอย ประเภทบายศรี ประเภทงานตกแต่งสถานที่ จะมีความสวยงามเหมาะสมกับงาน
ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ สามารถใช้ได้ทั้งใบตองอ่อน ใบตองแก่ และใบตองแห้ง ซึ่งในการประดิษฐ์สร้างสรรค์งาน
ใบตองจะใช้ใบตองตานีเป็นหลักในการสร้างสรรค์งานใบตอง
– ด้านลักษณะ รูปแบบหรือเทคนิคในการสร้องสรรค์งานใบตอง พบว่าจะมีรูปแบบและ
ลักษณะตามใบ มีทั้งใบอ่อนให้ความอ่อนนุ่ม (สีโทนเย็น) ใบแก่เป็นสีเข้ม เส้นใบชัดเจน สด ใบแห้งให้ความเหนี่ยว (สี
โทนร้อน) โดยจะเน้นให้ผิวสัมผัส เน้นสี เน้นเส้น เน้นลายของใบตองที่เด่นชัด และมีเทคนิคในการฉีก การกรีด การ
เจียน การตัด การพับ การม้วน การเย็บ การถักสาน ให้เป็นรูปลักษณะตามความต้องการ
– ด้านความหมายของงานใบตองของแต่ละรูปแบบหรือเทคนิคในการสร้างสรรค์งานใบตอง
พบว่างานใบตองเป็นงานศิลปะที่วิจิตรบรรจงในการสร้างสรรค์ ในการออกแบบโครงสร้างการพับ การเย็บ การสาน
การเล่นสี การใช้เส้นลายใบเป็นจุดเด่นของงานใบตอง จะมีเอกลักษณ์และคุณค่าที่โดดเด่น
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– ด้านลักษณะในการใช้งานตามโอกาส พบว่าจะต้องคานึกถึงความเหมาะสมในการใช้จึงจะ
สร้างสรรค์งานใบตอง รวงถึงต้องคานึงถึงสายพันธ์ของต้นด้วย ส่วนใหญ่ในการตกแต่งจะนิยมนาเอาใบตองตานีมา
ประดิษฐ์สร้างสรรค์งานใบตอง ใช้ในงานต่างๆ ตามงานพิธี ประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรม และการจัดสถานที่ต่างๆ
เช่น บายศรี กระทงลอย กระทงดอกไม้ เป็นต้น การประดิษฐ์เป็นภาชนะ กระทงอาหาร ห่ออาหารหวานคราว ขนม
ไทย ถาดภาชนะจะใช้ใบตองน้าว้าเป็นส่วนใหญ่
– ด้านการสื่อความหมายงานใบตอง พบว่าในการจะสื่อความหมายเราจะต้องทาออกมาตาม
วัตถุประสงค์ว่าเราจะนาไปใช้ในการประกอบหรือประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นอะไร เราจึงจะทามันออกมาได้อย่างชัดเจน
เหมาะสมและงดงามมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ใบไม้ธรรมชาติในเชิงสร้างสรรค์ประโยชน์ใช้สอย
ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมแต่ละที่ สิ่งที่ทาให้สิ่งนั้นมีคุณค่าคือ ใบตอง คือ ใบไม้มหัศจรรย์
2) ผลการวิเคราะห์การศึกษาและจาแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง
พบว่า การจาแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองจานวน 10 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบหักคอม้า รูปแบบกลีบพัด รูปแบบกลีบรังแตน รูปแบบกลีบกระทุ้งแปลง รูปแบบกลีบเล็บครุฑ รูปแบบกลีบ
พลีท รูปแบบกลีบผกาซ้อน รูปแบบกลีบผีเสื้อ รูปแบบกลีบเล็บมือนาง รูปแบบกลีบกุหลาบ รูปแบบกลีบคอเสื้อ ซึ่ง
รูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันทั้งในด้านของจุดเด่น และวิธีการใช้งาน
3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง
เพื่อใช้ในการออกแบบ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะงานใบตอง 3 ท่าน พบว่า รูปแบบของการพับ
ใบตองทั่วไปที่ใช้ในงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ จานวน 3 รูปแบบที่ถูกเลือกเพื่อใช้ในการออกแบบชุดสาหรับสตรี
ดังต่อไปนี้
– รูปแบบกลีบหักคอม้า เหตุผล นิยมใช้กันส่วนมากในงานใบตอง มีลวดลายที่สวยงามและ
เด่นชัด จึงเหมาะกับการนามาสร้าสรรค์ออกแบบชุด
– รูปแบบกลีบพลีท เหตุผล มีความสวยงามในการเรียงทับซ้อนกันเกิดเป็นลวดลายเส้นตรง
จึงเหมาะกับการนามาสร้าสรรค์ออกแบบชุด
– รูปแบบกลีบเล็บครุฑ เหตุผล มีความโดดเด่นมีมิติของการพับและวางทับซ้อนต่อๆ กันจะ
เกิดความสวยงามและความละเอียด จึงเหมาะกับการนามาสร้าสรรค์ออกแบบชุด
ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล แบบสอบถามความต้ อ งการของกลุ่มผู้ ผลิต กลุ่ ม ตั ดเย็ บ กลุ่ ม จั ดจาหน่าย
เกี่ยวกับแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดสาหรับสตรี
จากการสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็ บ กลุ่มจัดจาหน่ายเกี่ยวกับแนวทางที่มีต่อการ
พัฒนาชุดสาหรับสตรี กลุ่มละ 3 คน พบว่า กลุ่มผู้ตัดเย็บ และกลุ่มผู้จัดจาหน่าย มีความเห็นพ้องกันว่า ควรพัฒนา
สร้างสรรค์ศิลปะงานใบตองในรูปแบบของชุดกระโปรง เนื่องจากง่ายต่อการตัดเย็บ เพราะการใช้ศิลปะงานใบตอง
ประยุกต์ลงบนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า รูปแบบของงานอาจจะมีความละเอียดที่สูง และต้องใช้ทักษะในการตัดเย็บที่มาก
พอสมควร รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จึงควรเป็นชุดเสื้อผ้าที่สามารถตัดเย็บได้ง่ายตามความถนัดของกลุ่มผู้ผลิต
เพื่ อ สร้ า งเป็ นชิ้ น งานต้ นแบบอั ตลัก ษณ์ศิลปะสร้ างสรรค์งานใบตอง สู่ ก ารออกแบบชุ ด สาหรับ สตรี ให้ มี ค วาม
เหมาะสม ก่อนที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่รูปแบบของชุดประเภทอื่นๆ ต่อไป
ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม
1) ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม
โดย ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดสาหรับสตรีจานวน 3 รูปแบบ คือ ชุดลาลอง ชุดเดรส ชุดราตรียาว โดยใช้รูปแบบด้าน
อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองที่ได้รับการคัดเลือกจากการประเมินรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ คือ กลีบหักคอม้า
กลีบพลีท กลีบเล็บครุฑ และโดยใช้ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็บ
กลุ่มจัดจาหน่าย เป็นแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดสาหรับสตรีเป็นแนวคิดในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบ
ทั้งหมด 18 ชุด

901

2) ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดสาหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะ
สร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีในสมัยนิยม โดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบชุด ได้ผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
ชุดลาลอง พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ คนที่ 1 และ 3 เพราะรูปทรงที่กระชับเหมาะกับการสวมใส่
ทั่วไป ทั้งมีการจัดวางรายละเอียดที่ไม่มากจนเกินไปทาให้สวมใส่ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี ทาให้เกิดความนิยม
การสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น
ชุดเดรส พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ คนที่ 1 2 และ3 เพราะรูปทรงสวยงาม มีการใช้การผสม
สานการจัดวางเทคนิคการพับผ้าที่น่าสนใจ ทรงแขนปาดไหล่มีความทันสมัย การจัดวางลายผ้าที่เห็นได้ชัด มีความ
เป็นไทยกับความทันสมัยผสมรวมกันอยู่ในรูปแบบชุดทาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถใช้สวมใส่ได้ทั้งงาน
กลางวันและงานกลางคืน ยังนาไปใส่ในการทางานได้อีกด้วย
ชุดราตรียาว พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ คนที่ 2 และ 3 เพราะรูปทรงมีความทันสมัยเรียบง่าย
หรูหรา เหมาะกับการสวมใส่ในงานกลางคืน ทั้งยังมีการผสมผสานลวดลายในการจัดวางที่ไม่ม ากจนเกิน ไม่ทาให้
รูปแบบชุดดูเหมาะสม ร่วมสมัยทั้งการใช้ผ้าทอพื้นถิ่นมาออกแบบให้ดูเป็นไทยและส่งเสริม จึงสามารถพัฒนาต่อยอด
ได้หลากหลายรูปแบบ
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ยเห็น พ้ องว่ า จากการวิ เ คราะห์ ของผู้เ ชี่ ยวชาญด้ านการออกแบบชุ ด สาหรับสตรีจาก
อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่ก ารออกแบบสตรี ใ นสมัยนิ ยม ซึ่งรูปแบบที่ เป็นไปได้มากที่สุดเพื่ อนาไปสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สาหรับชุดสาหรับสตรี โดยผู้วิจัยมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม
1) ผลการวิเคราะห์ ด้านประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ผลิต มีต่อ การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม
ผู้วิจัยได้ทาการประเมินความพึงใจของกลุ่มผู้ผลิต จานวน 12 คน โดยลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของ
สมาชิกกลุ่มเครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นกลุ่มบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงแพชร พบว่า
มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจอยู่ ร ะดั บ มากที่ สุ ด เพื่ อ พิ จ ารณาเป็ น ด้ า นพบว่ า ด้ า นแรงบั น ดาลใจจากภู มิ ปั ญ ญาและ
ศิลปหัตถกรรม โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมากที่สุด ด้านองค์ประกอบศิลป์ โดยรวมมีระดับความ
พึงพอใจ อยู่ระดับมาก ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมากที่สุด ด้านสัดส่วนของชิ้น
เสื้อผ้า โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก และด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้วัสดุ โดยรวมมีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก
2) ผลการวิเคราะห์ด้านประเมินความพึงพอใจ กลุ่มผู้บริโภค มีต่ออัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งาน
ใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม โดยประเมินความพึงใจของกลุ่มผู้บริโภค จานวน 100 คน พบว่า โดยรวม
มีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและศิลปหัตถกรรม
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมากที่สุด ด้านองค์ประกอบศิลป์ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก
ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก ด้านสัดส่วนของชิ้นเสื้อผ้า โดยรวมมีระดับความ
พึงพอใจ อยู่ระดับมาก และด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้วัสดุ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก
อภิปรายผล
อภิปรายผลงานวิจัยอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสาหรับสตรีในสมัยนิยม
พบว่า ประเภทของศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองมีมากหลายหลายประเภท หลากหลายการใช้งาน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะงานใบตอง พบว่า มีรูปแบบศิลปะงานใบตองที่เหมาะสมต่อการประ ยุกต์ต่อการ
ออกแบบเป็นชุดสาหรับสุภาพสตรี ได้มีการคัดเลือกมาทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ แบบการพับหักคอม้า การพับกลีบ
พลีท การพับกลีบพัด การพับกลีบผกาซ้อน ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ และง่ายต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบเสื้อผ้า
เนื่องจากเป็นกระบวนการพับ ม้วน เย็บสาน ที่ไม่ซั บซ้อนมากจนเกินไป สามารถประยุกต์ในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบเสื้อผ้าได้ สอดคล้องกับ อรัญ วานิชกร (2559, หน้า 57-61) เกี่ยวกับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและ
ศิลปหัตถกรรม และรูปแบบต้องมีความสวยงามและองค์ประกอบศิลป์ตามงานหัตถกรรมที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจ จาก
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การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ม ผู้ผลิ ต กลุ่ ม ยั ด เย็ บ และกลุ่ ม ผู้ จั ดจ าหน่ า ย พบว่ า รู ป แบบชุ ด สุ ภ าพสตรี ที่ เหมาะสมในการ
สร้างสรรค์งานผ้า ด้ วยศิลปะงานใบตอง ควรเป็นชุดลาลอง ชุดเดรส และชุดราตรียาว เนื่องจากรูปแบบชุดควรมี
รูปแบบของชุดลาลองเพื่อเป็นทางเลือกให้ง่ายต่อการผลิต และการใช้ ชุดกระโปรง และชุดราตรี เป็นรูปแบบของชุด
ที่สามารถใช้ลายละเอียดความสวยงามโดยใช้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองได้มากกว่าชุดปกติ
ซึ่งชุดกระโปรง และชุดราตรี จะเป็นชุดสาหรับใส่เฉพาะกิจ โดยต้องออกแบบให้คานึงถึงประโยชน์ใช้สอย สัดส่วน
ของเนื้อผ้า และการประยุกต์ใช้วัสดุที่เหมาะสม สอดคล้องกับกรอบแนวคิดด้านการออกแบบเสื้อผ้าของพรสนอง
วงศ์สิงห์ทอง (2550, หน้า 42-44) ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับขนาดสัดส่วน ประโยชน์ใช้สอย และการใช้วัสดุที่
เหมาะสมเพื่อการออกแบบเสื้อผ้าให้มีคุณภาพ โดยประยุกต์เทคนิคการสร้างสรรค์งานใบตองเข้ากับกระบวนการตัด
เย็บให้สวยงามเหมาะสมที่สุด สอดรับกับแนวคิดของชุติมา ช้างพุ่ม และวิติยา ปิดตังนาโพธิ์ (2559) ได้ให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการประยุกต์ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุ
และศิลปวัฒนธรรมไทย
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสาหรับสตรี ในสมัยนิยม และ
เพื่อการทาวิจัยในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาลวดลายของศิลปะงานใบตอง ซึ่งเป็นกรณีศึกษาลวดลายของศิลปะ
งานใบตองการงานพิธีต่างๆ ซึ่งยังมีลวดลายประดิษฐ์จากงานใบตองอีกมาก ที่สามารถอ้างอิงได้
2. พื้นที่ในการศึกษางานวิจัยอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสาหรับสตรี ใน
สมัยนิยม ในครั้งนี้ มุ่งเน้นกรณีศึกษาข้อมูลปฐมภูมิภายในจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งควรมีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิใน
ภูมิภาคอื่นๆ เกี่ยวกับศิลปะสร้างสรรค์จากงานใบตอง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. สามารถประยุกต์ลวดลายและศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองกับเสื้อผ้าของบุรุษได้ หรือผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานหัตถศิลป์ และส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์
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การพัฒนาการจัดลาดับสินค้าด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี กรณีศึกษา ร้านโอทอป อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
Development of Goods Arrangement by ABC Analysis: A Case Study of OTOP
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อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดลาดับสินค้าด้วยทฤษฎี ABC Analysis กรณีศึกษา ร้านโอทอป อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและการดาเนินกิจกรรมคลังสินค้าปัจจุบันของร้าน
โอทอป อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 2) เพื่อพัฒนาการจัดลาดับสินค้าของร้านโอทอป อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร วิธีการศึกษาข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบ
สัมภาษณ์ ในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าของร้านโอทอป อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการร้านโอทอป อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ของร้านการจัดการคลังสินค้าและอุปสรรค
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาปรับใช้กับการจัดการคลังสินค้าของกรณีศึกษาด้วยทฤษฎี ABC Analysis
ผลที่ได้จากการวิจัยการแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังตามระบบ เอ บี ซี มีสินค้าคงคลังที่มีการใช้ในรอบระยะเวลา
6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 จานวน 18 รายการ โดยแบ่งกลุ่มเอ เป็นมีสินค้าคงคลังเป็น
จานวนมากกว่ากลุ่มบีและกลุ่มซี เพราะว่าสินค้าที่อยู่กลุ่มเอ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทของบริโภคและของฝาก
กลุ่มบี เป็นสินค้าประเภทอาหารแห้งและของฝาก ส่วนกลุ่มซี เป็นสินค้าประเภทอาหารแห้งและอุปโภค สรุปการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างหลังจากที่มีการพัฒนาการจัดลาดับสินค้าด้วยทฤษฎี ABC Analysis คลังสินค้าแบบใหม่ มี
การแบ่งโซนสินค้าอย่างชัดเจนการจัดเรียงสินค้ามีระบบ และการจัดวางที่เป็นระเบียบ สินค้าที่มาใหม่สามารถนาเข้า
มาจัดเก็บภายในคลังตามโซนของหมวดหมู่ของสินค้านั้นๆ ได้อย่างสะดวก จากการวิเคราะห์นี้สามารถทาให้เห็นได้
ว่าสินค้ารายการใดมีความสาคัญ ทาให้ทราบถึงแนวโน้มของปริมาณความต้องการสินค้า โดยผู้ศึกษาได้นาข้อมูลจาก
ผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังโดยยึดหลัก ABC Analysis เพื่อวิเคราะห์แบ่ง
หมวดหมู่สินค้าคงคลัง
คาสาคัญ: การจัดลาดับสินค้า/ การวิเคราะห์แบบเอบีซี/ โอทอป
Abstract
In the research Development of goods arrangement by ABC analysis A Case study of OTOP
Kamphaengphet Province, the purposes are 1) To study the current problems and operations of
OTOP stores, Muang District, Kamphaengphet Province; 2) to improve the goods arrangement of
OTOP products in Muang District, Kamphaengphet Province. Data collection methods: Primary
Information Analyze the data from interviews. The warehouse management of OTOP, Muang
District, Kamphaengphet. There are two parts: Part 1: The questionnaire of the respondents'
personal status, and Part 2: The questionnaire about the operation of OTOP office in Muang District,
Kamphaengphet Province. Warehouse management and barriers. The information obtained from
the interviews was adapted to the warehouse management of case studies by ABC Analysis.
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The result of the research, the inventory division of the ABC system inventory has been
used over a period of six months from January 2018 to June 2018, 18 items, divided into groups A
There are more inventory than Group B and Group C. Because the product is Group A. Group B is
dry food and souvenirs. Group C is dry food and consumer goods. Summary of sample interviews
after product development with new ABC Analysis theory. There is a clear separation of product
zones. And the orderly arrangement. New items can be easily imported into the warehouse
according to the zone of the category of the goods easily. Based on this analysis, it can be seen
that any item is important. Know the trend of quantity demand. The data from the analysis was
used as a guideline to allocate inventory, based on ABC Analysis to analyze the inventory
classification.
Keywords: Goods Arrangement / ABC Analysis / OTOP
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การวิเคราะห์แบบเอบีซี เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับสินค้าตามกลุ่มสินค้า โดยการจัดลาดับสินค้าตาม
ยอดขายหรือส่วนแบ่งกาไรของสินค้านั้น ซึ่งสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม เอ จะประกอบด้วยสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทหรือ
จานวน SKU (Stock Keeping Unit) น้อย แต่เป็นสินค้าที่มียอดขายหรือส่วนแบ่งกาไรมากที่สุด ส่วนสินค้าที่มี
ยอดขายหรือส่วนแบ่งกาไรรองลงไป จะได้รับความสาคัญน้อยลงเป็นกลุ่ม บี และ ซี ตามลาดับ นอกจากนี้ เอบีซี ยัง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการจัดตาแหน่งการวางสินค้า โดยจะจัดกลุ่มตามการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละ
รายการได้ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ผู้ประกอบการ จาเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารและดาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น การจัดการระบบสินค้าคงคลังจึงเป็นตัวเลือกที่ผู้ประกอบการจาเป็นที่
จะต้องหลีกเลี่ยงการจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นเวลานานและการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อทาให้เกิด ต้นทุนที่ต่า
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านของราคา
ร้านโอทอป อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นกิจการประเภทร้านขายของฝาก มีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการขายของฝากของจังหวัดกาแพงเพชร มีสินค้าของแต่ละหมู่บ้านมาฝากขายมากมาย จากการดาเนินงาน
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องของการจัดวางสินค้า หรือสินค้าต่างๆ มีตาแหน่งการจัดวางสิ นค้าภายใน
คลังสินค้าไม่เหมาะสมทาให้การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้การทางานภายในคลังสินค้า
เกิดความล่าช้า สินค้าบางชนิดอยู่รวมกันแบบไม่แยกประเภท จึงทาให้ระบบการจัดเก็บสินค้าขาดประสิทธิภาพและ
ส่งผลกระทบต่อการหาสินค้าให้กับลูกค้า
จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของกรณีศึกษา ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการ
จัดลาดับสินค้า กรณีศึกษา ร้านโอทอป อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งปัญหาเกิดจากการไม่วางระบบ วางพื้นที่
หรือการจัดสรรพื้นที่ในคลังสินค้า ก่อให้เกิดผลเสียเรื่องการใช้เ วลาในการหาสินค้า โดยปัญหาเกิดขึ้นจากการจัด
คลังสินค้าแบบไม่เป็นระบบ ผู้วิจัยจึงนาทฤษฎี ABC Analysis มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถพัฒนาการ
จัดลาดับสินค้าได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและการดาเนิน กิจกรรมภายในคลังสิ นค้า ของร้า นโอทอป อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนาการจัดลาดับสินค้าของร้านโอทอป อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรด้านการจัดการคลังสินค้า
1. รูปแบบการจัดเก็บสินค้า
2. รูปแบบการตรวจนับสินค้าในปัจจุบัน
3. การดาเนินงานระบบการจัดการสินค้า

การแบ่งประเภทจัดลาดับสินค้า
ด้วยทฤษฎี ABC Analysis

การพัฒนาการจัดลาดับสินค้าด้วยทฤษฎี
ABC Analysis กรณีศึกษา ร้านโอทอป
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาและเก็บบันทึกข้อมูลรายการสินค้า วิธีการจัดเก็บ และ ความสามารถ
ในการดาเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้จัดการร้านจานวน 1 คน และพนักงานดูแลภายในร้านจานวน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัย ครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฎี ABC Analysis แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาทาการแยกประเภทสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อพัฒนาการจัดลาดับสินค้า ของกรณีศึกษาร้านโอทอป
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังคลังสินค้าของร้านโอทอป จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อทาการเก็บข้อมูลสินค้า
คงคลังตั้งแต่เดิอนมกราคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2561
2. ศึกษาลักษณะการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้า
3. เก็บภาพถ่ายสถานที่ในส่วนต่างๆ ภายในคลังสินค้า ลักษณะการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
4. จดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและพนักงานในคลังสินค้า
5. เรียบเรียงข้อมูลและวิเคราะห์ผล
6. ผู้วิจัยลงพื้นที่ทาการจัดเรียงสินค้าคงคลังตามแบบผลการวิเคราะห์ของกรณีศึกษา ร้านโอทอป
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสั ม ภาษณ์ ในเรื่ อ งของการจั ด การคลั ง สิ น ค้ า ของร้ า นโอทอป อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ประกอบด้วย 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดาเนินกิจการและการจัดการคลังสินค้าร้านโอทอป อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชรของร้านการจัดการคลังสินค้าและอุปสรรค
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาปรับใช้กับการจัดการคลังสินค้าของกรณีศึกษาด้วยทฤษฎี
ABC ในการจัดการรูปแบบคลังสินค้า ซิ่งสินค้ามีทั้งหมด 18 รายการ
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การแบ่งกลุ่มของสินค้าคงคลังเป็น 3 กลุ่ม คือ เอ บี และ ซี
กลุ่ม เอ ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละชนิดต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง ให้มีการตรวจสอบอัตราการ
ใช้และการผลิตอย่างเข้มงวด และมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์
กลุ่ม บี มีความสาคัญรองลงมาจากกลุ่ม เอ ควรควบคุมทุกๆ เดือน และมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 20 30 เปอร์เซ็นต์
กลุ่ม ซี ไม่จาเป็นต้องคานวณหาจานวนการสั่งซื้อของสินค้า แต่ละชนิดให้ใช้ตารางคานวณอย่าง
คร่าวๆ การควบคุมอาจทาได้ ทุกๆ 2 เดือน และมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์
วิธีการจาแนกสินค้าออกเป็นแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปริมาณและมูลค่า ของสินค้า
คงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ ช่วยลดภาระในการดูแลการตรวจนับ และการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมาย
เพื่อสะดวกต่อการบริหารคงคลังมากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาการจัดลาดับสินค้าโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์
แบบเอบีซี ในการบริการจัดการคลังสินค้า นั้นเป็นการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบเอบีซี ทาการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการระบบการแบ่งหมวดหมู่สินค้าคงคลังในด้านการจัดการคลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่า มีความ
ต้องการระบบการแบ่งหมวดหมู่สินค้าคงคลังในด้านการจัดการคลังสินค้า ผู้ศึกษาจึงได้นาทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่
สินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบเอบีซี มาประยุกต์ใช้เพื่อทาการวิเคราะห์แบ่งหมวดหมู่สินค้าคงคลัง เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดลาดับสินค้าด้วยทฤษฎี ABC Analysis กรณีศึกษา ร้านโอทอป อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร จากผลการศึกษาพบว่ามีสินค้าที่จัดเก็บภายในคลังสินค้า ในการแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังตามแบบเอบีซี
ได้ทาการศึกษาสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องมากสุด 18 อันดับ นามาวิเคราะห์แบ่งกลุ่มสินค้าด้วยการจัดระบบ
สินค้าคงคลังตามระบบเอบีซี ตามขั้นตอนดังนี้
1. คานวณหาปริมาณการใช้สินค้าคงคลังแต่ละประเภทในรอบระยะเวลา และหาราคาต่อหน่วยของ
สินค้าคงคลังแต่ละประเภท
2. คานวณหามูลค่าของสินค้าคงคลังที่หมุนเวียนในรอบระยะเวลาของสินค้าคงคลังแต่ละประเภทโดย
การคูณปริมาณการใช้ของสินค้าคงคลังแต่ละประเภทด้วยราคาของของคงคลังประเภทนั้น
3. เรียงลาดับประเภทของประเภทสินค้าคงคลังตามมูลค่าจากมากไปหาน้อยตามลาดับ
4. คานวณหาเปอร์เซ็นต์สะสมของปริมาณของสินค้าคงคลัง และเปอร์เซ็นต์สะสมของมูลค่าของสินค้า
คงคลัง แต่ละประเภทที่ได้เรียงลาดับไว้ในขั้นตอนที่ 3
5. นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 จากประเภทสินค้าคงคลังสะสมและมูลค่าการใช้สะสมทั้งหมด นามาทา
การแบ่งประเภทของสินค้าคงคลังแต่ละประเภทให้อยู่ในกลุ่มเอบีและซี
หลังจากที่ทาการวิเคราะห์เอบีซีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังตามระบบเอบีซี ปรากฏ
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังตามระบบเอบีซี
จานวนที่ใช้ต่อปี ราคาต่อหน่วย มูลค่า
ลาดับ รหัส
(ชิน้ )
(บาท)
(บาท)
1
A7
45
150
6,750
2
A1
105
35
3,675
3
A8
26
100
2,600
4
A11
21
120
2,520
5
A10
7
280
1,960
6
A14
18
95
1,710
7
A18
9
190
1,710
ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังตามระบบเอบีซี (ต่อ)
จานวนที่ใช้ต่อปี ราคาต่อหน่วย มูลค่า
ลาดับ รหัส
(ชิน้ )
(บาท)
(บาท)
8
A12
13
120
1,560
9
A2
44
35
1,540
10
A5
17
80
1,360
11
A13
22
50
1,100
12
A9
54
20
1,080
13
A4
21
50
1,050
14
A3
21
35
735
15
A6
9
80
720
16
A17
14
40
560
17
A16
14
20
280
18
A15
8
20
160
รวม
468
1,520
31,070

% ของรายการ
สะสม
21.72
11.82
8.36
8.11
6.30
5.50
5.50
% ของรายการ
สะสม
5.02
4.95
4.37
3.54
3.47
3.37
2.36
2.31
1.80
0.90
0.51

% สะสม

กลุ่ม

21.72
33.54
41.90
50.01
56.31
61.81
67.31

A
A
A
A
A
A
A

% สะสม

กลุ่ม

72.33
77.28
81.65
85.19
88.66
92.03
94.39
96.70
98.50
99.40
100

A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C

จากที่ มี ก ารพั ฒ นาการจั ด ล าดั บ สิ น ค้ า ด้ ว ยทฤษฎี ABC Analysis ก็ ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานภายใน
คลังสินค้าดีขึ้นในด้านการจัดเก็บสินค้าและด้านการจ่ายสินค้า ดังนี้
ด้านการจัดเก็บสินค้า การจัดเก็บสินค้าคงคลังตามแบบระบบเอบีซี ที่มีการแบ่งโซนสินค้าอย่างชัดเจนการ
จัดเก็บสินค้ามีระบบ และการจัดวางที่เป็นระเบียบ ส่งผลให้มีพื้นที่เ พิ่มมากขึ้น สินค้าที่มาใหม่สามารถนาเข้ามา
จัดเก็บภายในคลังตามโซนของหมวดหมู่ของสินค้านั้นๆ ได้อย่างสะดวก โดยที่ไม่ต้องวางสินค้าไว้หน้าคลังสินค้าเพื่อ
รอพื้นที่ภายในว่าง และสามารถรองรับสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย การจัดเก็บแบบระบบเอบีซีนั้นทาให้บริหารจัดการ
คลังสินค้าในด้านการจัดเก็บนั้นดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการจ่ายสินค้า การแยกประเภทสินค้าออกเป็นหมวดหมูต่ ามวิธีการจัดลาดับแบบเอบีซีนั้น ช่วยให้การ
จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ ทาให้กระบวนการดาเนินงานภายในคลังสินค้ามีความสะดวก ใช้
เวลาการดาเนินงานน้อยลง เนื่องจากกรณีศึกษาจาเป็นต้องการใช้ช่องทางเดินในการขนสินค้า ซึ่งการมีช่องทางการ
เคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าที่สะดวกนั้น ทาให้ง่ายต่อการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสินค้า นอกจากนี้การจัด
ช่ อ งทางการเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า ให้ ใ นแต่ ละโซนช่ ว ยเพิ่ มความสะดวกด้ า นการจ่ ายสิ นค้ า ให้ กั บ ลูก ค้ า ท าให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ส่งผลต่อการบริหารจัดการคลังสินค้าดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการร้านแบบเดิมและแบบใหม่
ผู้วิจัยได้นาผลจากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าระบบเอบีซีที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางโครงสร้างใน
การแบ่งโซนสินค้า และออกแบบแผนผังรูปแบบของโซนการจัดเก็บสินค้า เพื่อแยกประเภทสินค้าได้อย่างเหมาะสม
กับประเภทของสินค้าคงคลัง โดยทาการเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ในด้านการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
และด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าระหว่างแบบเดิมและแบบใหม่

ภาพที่ 2 รูปแบบแผนผังการจัดเก็บสินค้าเปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมและแบบใหม่ (แบบเอบีซี)
การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้าแบบเดิมกับแบบใหม่
1. การจัดการคลังสินค้าด้านการจัดเก็บ
แบบเดิม สินค้าคงคลังมีการจัดเก็บอย่างไร้รูปแบบ เป็นการวางสินค้าแบบกองรวมกัน ไม่มีแยก
ประเภทหมวดหมูสินค้า เป็นใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังอย่างทาให้พื้นที่ภายในคลังไม่เพียงพอในการจัดเก็บสินค้าที่
เพิ่มมาใหม่ ทาให้สินค้าบางรายการถูกวางขวางทาง เนื่องจากการจัดวางสินค้าที่ไม่เหมาะสม ทาให้ไม่สามารถขนเข้า
มายังภายในคลังสินค้าได้ ถือเป็นการจัดการคลังสินค้าที่ขาดประสิทธิภาพอย่างมาก
แบบใหม่ มีการแยกหมวดหมู่สินค้าคงคลัง และมีการพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างชัดเจน มีพื้นที่จัดเก็บที่
ตายตัว ทาให้การจัดเก็บสินค้ามีระบบ ทาให้ง่ายต่อการจัดวาง สินค้าที่มาใหม่สามารถนาเข้ามาจัดเก็บภายในคลัง
ตามโซนของหมวดหมู่ของสินค้านั้นๆ ได้อย่างสะดวก โดยที่ไม่ต้องวางสินค้าไว้หน้าคลังสินค้าเพื่อรอพื้นที่ภายในว่าง
และทาให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น เกิดความคุ้ม ค่าในด้านการใช้พื้นที่จัดเก็บ เนื่องจากการมีพื้นที่จัดเก็บที่
เหมาะสมกับสินค้าคงคลังนั้นถือเป็นการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดการคลังสินค้าด้านการจ่ายสินค้า
แบบเดิม มีการวางสินค้าอย่างไม่เป็นระเบียบ สินค้าแต่ละประเภทถูกจัดวางรวมกันไม่มีการแยก
ประเภททาให้เปลืองพื้นที่ในการวาง ทาให้สินค้าที่มาใหม่ก็จะถูกวางแบบเทกอง อยู่บริเวณโซนด้านหน้าของคลัง
ส่งผลกระทบให้การดาเนินงานทางด้านการจ่ายสินค้าช้าลง ทาให้การจ่ายสินค้าดาเนินไปได้ไม่สะดวก ก่อให้เกิดการ
สิ้นเปลืองเวลาในการดาเนินงาน ส่งผลให้การบริหารจัดการคลังดาเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
แบบใหม่ มีการออกแบบแผนผังการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าได้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบ มี
ช่องทางเดินสินค้าในแต่ละโซน ทาให้กระบวนการทางานทางด้านการจ่ายสินค้ามีความสะดวก ใช้เวลาในการ
ด าเนิ น งานได้ น้ อ ยลง ส่ ง ผลให้ ก ารท างานด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ประสิทธิภาพทางด้านระยะเวลาการดาเนินงาน
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ภาพที่ 3(a) การจัดการคลังสินค้าแบบเดิม

ภาพที่ 3(b) การจัดการคลังสินค้าแบบใหม่ (แบบเอบีซี)
จากการสั ม ภาษณ์ก ลุ่ มตั ว อย่ า งหลั งจากที่ มีก ารพั ฒ นาการจัด ลาดั บ สิน ค้ าด้ ว ยทฤษฎี ABC Analysis
ดังต่อไปนี้
ผู้ประกอบการและพนักงานให้ความเห็นว่า ด้านการจัดเก็บสินค้า คลังสินค้าแบบใหม่ การจัดเก็บสินค้า
คงคลังก็สะดวกขึ้น มีการแบ่งโซนสินค้าอย่างชัดเจน การจัดเก็บสินค้ามีระบบ และการจัดวางที่เป็นระเบียบ ทาให้มี
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น สินค้าที่มาใหม่สามารถนาเข้ามาจัดเก็บภายในคลังตามโซนของหมวดหมู่ของสินค้านั้นๆ ได้อย่าง
สะดวก โดยที่ไม่ต้องวางสินค้าไว้หน้าคลังสินค้าเพื่อรอพื้นที่ภายในว่าง และสามารถรองรับสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย
การจัดเก็บแบบระบบเอบีซีนี้ทาให้บริหารจัดการคลังสินค้าในด้านการจัดเก็บนั้นดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด้านการจ่ายสินค้า ทาให้กระบวนการดาเนินงานภายในคลังสินค้ามีความสะดวก ใช้เวลาการดาเนินงานน้อยลง
เนื่องจากทางผู้ประกอบการจาเป็นต้องการใช้ช่องทางเดินในการขนสิ นค้า ซึ่งการมีช่องทางการเคลื่อนย้ายสินค้า
ภายในคลังสินค้าที่สะดวกนั้น ทาให้ง่ายต่อการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสินค้า
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้ระบบการแบ่งหมวดหมู่สินค้าคงคลัง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการ
จั ด การคลังสินค้ าให้ เหมาะสมกั บคลังสิ น ค้า ของ ร้ า นโอทอป อาเภอเมื อง จั งหวั ด ก าแพงเพชร และได้ทาการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าแบบเดิมกับแบบระบบเอบีซี ในด้านการจัดเก็บ และด้านการจ่าย
สินค้า ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและการดาเนินกิจกรรมคลังสินค้ าปัจจุบันของร้านโอทอป อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ที่มีรูปแบบการจัดสินค้าที่ขาดประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเรียงสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่ สินค้าชนิด
ใด สามารถที่จะวางบริเวณไหนก็ได้ ซึ่งการจัดเก็บในรูปแบบนี้ทาให้เกิดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก ไม่เป็นที่น่าสนใจของ
ลูกค้า เพราะการจัดเรียงสินค้าแบบไร้รูปแบบ ปราศจากการวางแผนนั้นอาจทาให้ส่งผลกระทบต่อการจาหน่าย
สินค้าไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
จากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดลาดับสินค้าของร้านโอทอป อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้
ทฤษฎี ABC Analysis ในการจาแนกสินค้าออกเป็นแต่ล ะประเภท โดยพิจารณาจากปริมาณและมูลค่าของสินค้า

911

คงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังตามระบบ เอ บี ซี มีสินค้าคงคลัง
ที่มีการใช้ในรอบระยะเวลา 6 เดือน จานวน 18 รายการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเอ จานวน 9 รายการ เหตุผลที่กลุ่มเอ มี
สินค้าคงคลังเป็นจานวนมากกว่ากลุ่มบีและกลุม่ ซี เพราะว่าสินค้าที่อยู่กลุ่มเอ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทของบริโภค
และของฝาก มีของอุปโภคบ้างที่เป็นของชิ้นเล็กๆ ไม่ใหญ่มากเหมาะกับการซื้อเป็นของฝาก ส่วนกลุ่มบี มีจานวน 5
รายการ เป็นสินค้าประเภทอาหารแห้งและของฝาก ส่วนกลุ่มซี มีจานวน 4 รายการเป็นสินค้าประเภทอาหารแห้ง
และอุปโภค จากการวิเคราะห์นี้สามารถทาให้เห็นได้ว่าสินค้ารายการใดมีความสาคัญ ทาให้ทราบถึงแนวโน้มของ
ปริมาณความต้องการสินค้า โดยผู้ศึกษาได้นาข้อมูลจากผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางการจั ดสรรพื้นที่จัดเก็บ
สินค้าคงคลังโดยยึดหลัก ABC Analysis เพื่อวิเคราะห์แบ่งหมวดหมู่สินค้าคงคลัง
หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้นาผลจากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าระบบเอบีซีที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
โครงสร้างในการแบ่งโซนสินค้า และออกแบบแผนผังรูปแบบของโซนการจัด เก็บสินค้า เพื่อแยกประเภทสินค้าได้
อย่างเหมาะสมกับประเภทของสินค้าคงคลัง โดยทาการเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ในด้านการจัดเก็บสินค้า
ภายในคลังสินค้าและด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าระหว่างแบบเดิมและแบบใหม่ ผลปรากฏว่า การ
จัดเก็บแบบระบบเอบีซีนี้ทาให้บริหารจัดการคลังสินค้าในด้านการจัดเก็บนั้นดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สามารถนาการวิจัยไปต่อยอดในเรื่องของการควบคุมสินค้าคงคลัง และการตรวจนับจานวนสินค้าคงคลังที่
เหมาะสมกับระบบเอบีซีต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพยากรณ์สินค้าตามเทศกาล เพื่อจะได้คานวณจานวนของสินค้าได้อย่างเหมาะสม
2. ควรศึกษาต่อในเรื่องของการจัดลาดับสินค้าหน้าร้าน
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบเก็บผลที่ได้จากการจัดการคลังสินค้าทางด้านต้นทุนระหว่างแบบเดิมและแบบ
ใหม่ (แบ่งหมวดหมู่สินค้าระบบเอบีซี)
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การประเมินความรุนแรงของการถูกเผาไหม้ในพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
Burn Forest Severity Assessment Using Landsat 8 OLI/TIRS Data
Khlong Lan District, Kamphaeng Phet Province
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง1 ณัฐพงษ์ จันทร์ประทักษ์2 และ อรรถพล สุขทับ3
Suphatphong Ruthamnong11, Natthaphong Chanprathak2, and Atthaphon Sukthap3
1

ดร., อาจารย์ประจาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2, 3 นักศึกษาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ ในพื้นที่ป่าไม้ อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 มีขั้นตอน
ประกอบด้วย ดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม Landsat ในวันก่อนเกิดไฟและวันหลังเกิดไฟ (pre and post fire date)
คานวณค่าการสะท้อนรังสีของข้อมูลดาวเทียม คานวณค่าอัตราส่วนการเผาไหม้ (Normalized Burn Ratio: NBR)
และค่าความแตกต่างอัตราส่วนการเผาไหม้ (∆NBR) เพื่อประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ออกเป็น 7 ระดับ ผล
การศึกษา พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มไม่มีการเผาไหม้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 มีเนื้อที่ตกอยู่ใน
กลุ่มดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 88.31 ร้อยละ 68.93 ร้อยละ 75.24 และร้อ ยละ 74.59 ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ค่าข้อมูลในกลุ่มที่มีการเผาไหม้ (กลุ่มที่ 4-7) พบว่า ปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ในกลุ่มถูกเผาไหม้มากที่สุด (ร้อยละ 28.51)
รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 24.20) ปี พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 21.83) และปี พ.ศ. 2557 (ร้อยละ 8.39)
ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความรุนแรงของการเผาไหม้ / แลนด์แซท 8 / อัตราส่วนการเผาไหม้
Abstract
The purposes of this study were to analyze and evaluate the burns severity by using
Landsat 8 OLI/TIRS data in forest area, Khlong Lan district, Kamphaeng Phet province, during 2013
to 2017. The process were downloaded Landsat data on pre fire and post fire date; calculated the
TOA Planetary Spectral Reflectance; calculated of Normalized Burn Ratio (NBR), and calculated of
differential of Normalized Burn Ratio (∆NBR). After that, the results were classified for burn severity
assessment into 7 classes. It was found that mostly area was unburned in 2014-2017 equal to
88.31%, 68.93%, 75.24%, and 74.59%, respectively. In addition, the burned classes (rank 4 to 7),
which were found in 2015 with highest burning area (28.51%). Following by 2016 (24.20%), 2017
(21.83%), and 2014 (8.39%), respectively.
Keywords: Burn Severity / Landsat 8 / Normalized Burn Ratio: NBR
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จังหวัดกาแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างที่ประสบปัญหาการเกิดไฟในพื้นที่ ทั้งปัญหา
ด้านการเกิดไฟป่า (forest fire) และการเกิดไฟเกษตร (agricultural fire) โดยพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัด เช่น
อาเภอคลองลาน และอาเภอปางศิลาทอง มักเกิดปัญหาด้านไฟป่า ส่วนบริเวณตอนกลางและทางทิศตะวันออกของ
จังหวัด เช่น อาเภอเมืองกาแพงเพชร อาเภอทรายทองวัฒนา อาเภอบึงสามัคคี อาเภอพรานกระต่าย และอาเภอ
ลานกระบือ มักเกิดปัญหาไฟเกษตร โดยปัญหาดังกล่าวจะพบมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี หรือที่
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เรียกว่าฤดูไฟป่า (fire season) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการศึกษาการเกิดไฟและพื้นที่ถูกเผาไหม้ (burned
area) จะทาให้สามารถสร้างแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุภาสพงษ์ รู้ทานอง, 2559)
ดาวเทียม Landsat 8 เริ่มปฏิบัติการวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภายใต้การบริหารจัดการของ
USGS (United State Geological Survey) โคจรสูงเหนือพื้นโลก 705 กิโลเมตร มีอุปกรณ์บันทึก 2 รูปแบบ ได้แก่
Operational Land Imager (OLI) และ Thermal Infrared Sensor (TIRS) มีจานวนทั้งหมด 11 แบนด์ ในแบนด์
ที่ 1-7 และ 9 ประกอบด้วย ช่วงความยาวคลื่น 0.43-0.45 µm (Coastal Aerosol) 0.45-0.51 µm (Blue) 0.530.59 µm (Green) 0.64-0.67 µm (Red) 0.85-0.88 µm (Near Intreared NIR) 1.57-1.65 µm (SWIR 1) 2.112.29 µm (SWIR 2) และ 1.36-1.38 µm (Cirrus) มีความละเอียดเชิงพื้นที่ (spatial resolution) เท่ากับ 30 เมตร
แบนด์ที่ 8 ช่วงความยาวคลื่น 0.50-0.68 µm (Panchromatic) มีความละเอียดเชิงพื้นที่เท่ากับ 15 เมตร และ
แบนด์ที่ 10-11 ช่วงความยาวคลื่น 10.60 - 11.19 µm (Thermal Infrared 1, TIRS 1) และ 11.50 - 12.51 µm
(TIRS 2) มีความละเอียดเชิงพื้นที่เท่ากับ 100 เมตร ซึ่งสามารถแปลงความละเอียดเชิงพื้นที่ได้เท่ากับ 30 เมตร และ
มีขนาดไฟล์ประมาณ 1 GB ต่อหนึ่งภาพ (scene) ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานจากข้อมูลดาวเทียม Landsat
8 อย่างแพร่หลาย รวมทั้งการประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้หรือความรุนแรงของการเผาไหม้ (burn severity) (Miller,
2016; Department of the Interior U.S. Geological Survey, 2017)
การใช้ดัชนีเชิงคลื่น (spectral indices) เพื่อศึกษาพื้นที่ถูกเผาไหม้นั้นมีหลากหลายวิธี ทั้งนี้พบว่ามีดัชนีที่
ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์หรือตรวจจับพื้นที่ถูกเผาไหม้หลายดัชนี เช่น อัตราส่ว นการเผาไหม้ (Normalized Burn
Ratio: NBR) ดั ช นี พื้ น ที่ ถู ก เผาไหม้ (Burned Area Index: BAI) ดั ช นี ค วามแตกต่ า งพื ช พรรณ (Normalized
Difference Vegetation Index: NDVI) ดัชนีเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Monitoring Index:
GEMI) ดัชนีดินพืชพรรณปรับแก้ (Modified Soil Adjusted Vegetation Index: MSAVI) ดัชนีการเผาไหม้ช่วงคลืน่
อิ น ฟราเรดกลาง (Mid InfraRed Burn Index: MIRBI) ดั ช นี ค วามแตกต่ า งอิ น ฟราเรดคลื่ น สั้ น (Normalized
Difference Shortwave Infrared: NDSWIR) และดั ช นี SWIR-MIR (SWIR-MIR Index: SMI) ทั้ ง นี้ ดั ช นี ที่ มี ก าร
น ามาใช้ ใ นการตรวจจั บ พื้ น ที่ ถู ก เผาไหม้ ม ากที่ สุ ด คื อ NBR และ BAI (Ruthamnong, 2016; Ruthamnong &
Ongsomwang, 2017) ส่ ว นค่ า ความแตกต่ า งอั ต ราส่ ว นของการเผาไหม้ (Differential of Normalized Burn
Ratio: ∆NBR) นั้นถูกนามาใช้มากในการประเมินความรุนแรงเชิงพื้นที่ (สุภาสพงษ์ รู้ทานอง, 2559) การศึกษานีเ้ ป็น
การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ ในพื้นที่ป่าไม้ อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้
ข้อมูล Landsat 8 ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560 บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ NBR และ ∆NBR การศึกษานี้จะ
ทาให้เห็นภาพรวมของการความรุนแรงของการเผาไหม้เชิงพื้นที่ อันจะนาไปสู่แนวทางในการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ ในพื้นที่ป่าไม้ อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560
วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ป่าไม้ ในอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ 943.56 ตารางกิโลเมตร
หรือ 589,725 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.06 ของพื้นที่ทั้งอาเภอ
เครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม และข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรม QGIS (ฟรีแวร์)
3) โปรแกรม Microsoft Excel ใช้สาหรับการคานวณพื้นที่
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ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1) ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 บริเวณอาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร มีรายละเอียดเชิงพื้นที่ของช่วงคลื่นที่นามาใช้เท่ากับ 30 เมตร Path/Row เท่ากับ 130/049
ดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ http://earthexplorer.usgs.gov (United State Geological Survey: USGS,
2017) ทั้งนี้ ข้อมูลดาวเทียมในช่วงวันก่อนและหลังการเกิดไฟแสดงได้ดังตารางที่ 1
2) ข้ อ มู ล ขอบเขตป่ าไม้ ของกรมป่ าไม้ ปี พ.ศ. 2557 รู ป แบบ Shape file มาตราส่ว น 1:
50,000
ตารางที่ 1 ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลดาวเทียมวันก่อนเกิดไฟ
ปี พ.ศ.
ชื่อไฟล์
วันที่
2557 LC81300492014040 9 กุมภาพันธ์ 2557
2558 LC81300492015027 27 มกราคม 2558
2559 LC81300492016030 30 มกราคม 2559
2560 LC81300492017032 9 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลดาวเทียมวันหลังเกิดไฟ
ชื่อไฟล์
วันที่
LC81300492014088 29 มีนาคม 2557
LC81300492015075 16 มีนาคม 2558
LC81300492016062
2 มีนาคม 2559
LC81300492017080 21 มีนาคม 2560

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ภาพดาวเที ย ม Landsat 8 จากเว็ บ ไซต์ http://earthexplorer.usgs.gov
(USGS, 2017)
2) น าเข้ า ข้ อ มู ล ดาวเที ย มโดยโปรแกรม QGIS จากนั้ น เตรี ย มข้ อ มู ล ภาพตามขั้ น ตอนของ
กระบวนการประมวลผลข้อมูลเชิงเลข (Digital Image Processing: DIP)
3) นาค่าจากตัวเลขดิจิตอล (Digital Number) มาแปลงเป็นค่าการสะท้อน (Reflectance) โดยใช้
สมการ (1) (Ganie & Nusrath, 2016; U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey, 2016)
𝛒𝛌′ = 𝐌𝛒 ∗ 𝐐𝐜𝐚𝐥 + 𝐀𝛒,
(1)
เมื่อ P คือ ค่าการสะท้อนรังสี (TOA planetary reflectance) โดยค่านี้ยังไม่ได้ถูกปรับแก้
ด้วยมุมของความสูงดวงอาทิตย์
Mρ คือ ค่าการคูณสาหรับการแปลงค่าเฉพาะช่วงคลื่นหรือแบนด์ (band) นั้น จากข้อมูลที่ให้มา
(REFLECTANCE_MULT_BAND_X, โดยที่ X คือ จานวน Band)
𝐴𝜌 คือ ค่าการเพิ่มสาหรับการแปลงค่าเฉพาะช่วงคลื่นนั้น จากข้อมูลที่ให้มา (REFLECTANCE_
ADD_BAND_X , โดยที่ X คือ จานวนช่วงคลื่น)
𝑄𝑐𝑎𝑙 คือ ค่าความเข้มแสงที่วัดได้ (Digital Number: DN)
4) คานวณค่าการสะท้อนรังสี โดยการปรับแก้ด้วยมุมของความสูงดวงอาทิตย์ (sun elevation) ดัง
สมการ (2) (Ganie & Nusrath, 2016; U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey, 2016)
𝑷
𝑷
𝑷 = 𝐜𝐨𝐬(𝜽 ) = 𝐬𝐢𝐧(𝜽 ) ,
(2)
𝑺𝒁
𝑺𝑬
เมื่อ
𝐏 คือ ค่าการสะท้อนรังสี ภายหลังการปรับแก้ด้วยมุมของความสูงดวงอาทิตย์
𝜃𝑆𝐸 คือ ค่ามุมของความสูงดวงอาทิตย์จากข้อมูล metadata (SUN_ELEVATION)
𝜃𝑆𝑍
คือ 90o − 𝜃𝑆𝐸
5) น าเข้ า ข้ อ มู ล ในช่ ว งคลื่ น NIR (Near Infrared) และ SWIR (Short Wave Infrared) โดยใช้
โปรแกรม QGIS จากนั้นคานวณค่า NBR ดังสมการ (3) (Cocke, Fule, & Crouse, 2005; Key & Benson, 2005)
𝐍𝐈𝐑−𝐒𝐖𝐈𝐑
𝐍𝐁𝐑 = 𝐍𝐈𝐑+𝐒𝐖𝐈𝐑,
(3)
เมื่อ NBR คือ ค่า NBR
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NIR คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้
SWIR คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นความยาวคลื่นคลื่นสั้น (SWIR)

6) คานวณค่า ∆NBR โดยใช้สูตร (van Wagtendonk, Root, & Key, 2004)
∆𝐍𝐁𝐑 = 𝐍𝐁𝐑 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐢𝐫𝐞 − 𝐍𝐁𝐑 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐟𝐢𝐫𝐞 ,
เมื่อ ∆NBR คือ ค่าความแตกต่าง NBR
NBR Prefire คือ ค่า NBR วันก่อนเกิดไฟ
NBR Postfire คือ ค่า NBR วันหลังเกิดไฟ

(4)

7) ตัด (clip) พื้นที่ศึกษาด้วยชั้นข้อมูลพื้นที่ขอบเขตป่าไม้
8) ประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้จากค่า ∆NBR โดยจาแนกระดับความรุนแรงออกเป็น 7
ระดับ มีเกณฑ์การจาแนกดังตารางที่ 2 (Roy, Boschetti, & Trigg, 2006)
9) สรุปและบันทึกผล
ตารางที่ 2 เกณฑ์การจาแนกค่าความรุนแรงของการเผาไหม้
ช่วงค่า ∆NBR
ความรุนแรงของการเผาไหม้
ระดับความรุนแรงของการเผาไหม้
<-0.25
High post-fire regrowth
มีการฟื้นตัวหลังการเผาไหม้สูง
-0.25 ถึง -0.1 Low post-fire regrowth
มีการฟื้นตัวหลังการเผาไหม้ตา่
-0.1 ถึง +0.1
Unburned
ไม่มีการเผาไหม้
0.1 ถึง 0.27
Low-severity burn
ความรุนแรงของการถูกเผาไหม้อยูใ่ นระดับต่า
0.27 ถึง 0.44 Moderate-low severity burn ความรุนแรงของการถูกเผาไหม้อยูใ่ นระดับต่า
ถึงปานกลาง
0.44 ถึง 0.66 Moderate-high severity burn ความรุนแรงของการถูกเผาไหม้อยูใ่ นระดับ
ปานกลางถึงสูง
> 0.66
High-severity burn
ความรุนแรงของการถูกเผาไหม้อยูใ่ นระดับสูง
(ที่มา: Roy, Boschetti, & Trigg, 2006)

กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7

สรุปผลการวิจัย
การศึกษานี้มีผลการศึกษา ประกอบด้วย 1) การสร้างภาพสีผสมเพื่อตรวจสอบพื้นที่ถูกเผาไหม้ 2) การ
วิเคราะห์ค่า NBR และ ค่า ∆NBR และ 3) การประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ พื้นที่ป่าไม้ อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
การสร้างภาพสีผสมเพื่อตรวจสอบพื้นที่ถูกเผาไหม้
การสร้างภาพสีผสมข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ผสมสีภาพในช่วงคลื่นสีแดง เขียว และน้าเงิน ด้วยช่วง
คลื่น SWIR NIR และช่วงคลื่นสีแดง (red) (RGB: 754) พบว่า สามารถแสดงพื้นที่ถูกเผาไหม้ได้อย่างชัดเจน โดย
ปรากฏเป็นโทนสีม่วงโดย มีความเข้มของเฉดสีสัมพันธ์กับความรุนแรงของการถูกเผาไหม้ ทั้งนี้ในพื้นที่อื่นๆ จุดไฟจะ
แสดงเป็นสีส้ม พืชพรรณจะแสดงเป็นสีเขียว และพื้นที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรมจะแสดงเป็นสีขาว ชมพู ถึงม่วงอ่อน
(ภาพที่ 1) ทั้งนี้ ภาพสีผสมเท็จ (false color composite) ช่วงวันก่อนและหลังการเกิดไฟ ปี พ.ศ. 2557 พ.ศ.
2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 แสดงได้ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ภาพสีผสมเท็จ RGB: 754 แสดงพื้นที่ถูกเผาไหม้และพื้นที่อื่น ๆ

(ก่อนเกิดไฟปี พ.ศ. 2557)

(หลังเกิดไฟปี พ.ศ. 2557)

(ก่อนเกิดไฟปี พ.ศ. 2558)

(หลังเกิดไฟปี พ.ศ. 2558)

(ก่อนเกิดไฟปี พ.ศ. 2559)

(หลังเกิดไฟปี พ.ศ. 2559)

(ก่อนเกิดไฟปี พ.ศ. 2560)

(หลังเกิดไฟปี พ.ศ. 2560)

ภาพที่ 2 ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ภาพสีผสม RGB: 754 ช่วงก่อนและหลังการเกิดไฟ
ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560
การวิเคราะห์ค่า NBR และ ค่า ∆NBR
เมื่อวิเคราะห์ค่า NBR ของข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ทั้ง 8 ภาพ ที่นามาใช้ ประกอบด้วยข้อมูลในวันที่ 9
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 วันที่ 16 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 และ วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 พบว่า มีค่าเฉลี่ยของ NBR เท่ากับ 0.2526 0.2419 0.2524
0.2002 0.2716 0.2167 0.2753 และ 0.2400 ตามลาดับ การกระจายตัวของค่า NBR แสดงการกระจายตัวของค่า
NBR ได้ดังภาพที่ 3 การวิเคราะห์ค่า ∆NBR ปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 พบว่า มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 0.0108 0.0521 0.0549 0.0352 แสดงการกระจายตัวของค่า ∆NBR ได้ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 การกระจายตัวของค่า NBR ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560

ภาพที่ 4 การกระจายตัวของค่า ∆NBR ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560
การประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ พื้นที่ป่าไม้ อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
อาเภอคลองลานมีพื้นที่ 1,450.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 906,431 ไร่ มีพื้นที่ป่าไม้ 943.56 ตารางกิโลเมตร
หรือ 589,725 ไร่ การประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ประเมินเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.06 ของ
พื้ น ที่ ทั้ ง อ าเภอ ผลการศึ ก ษา พบว่ า เมื่ อ แบ่ ง ความรุ น แรงออกเป็ น 7 กลุ่ ม พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ต กอยู่ ใ นกลุ่ ม
ไม่มีการเผาไหม้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 มีเนื้อที่ที่ตกอยู่ในกลุ่มดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 88.31 ร้อยละ
68.93 ร้อยละ 75.24 และร้อยละ 74.59 ตามลาดับ โดยค่าสถิติของข้อมูลการเผาไหม้ตามระดับความรุนแรงทั้งหมด
แสดงได้ดังภาพที่ 5 และการกระจายตัวของความรุนแรงของการเผาไหม้แสดงได้ดังภาพที่ 6 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่า
ข้อมูลในกลุ่มที่มีการเผาไหม้ (กลุ่มที่ 4-7) พบว่า ปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ในกลุ่มถูกเผาไหม้มากที่สุด (ร้อยละ 28.51)
รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 24.20) ปี พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 21.83) และปี พ.ศ. 2557 (ร้อยละ 8.39) และ
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มความรุนแรงของการถูกเผาไหม้อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ถึงความรุนแรงของการถูกเผา
ไหม้อยู่ในระดับสูง (กลุ่มที่ 6 และ 7) พบว่า ปี พ.ศ. 2559 มีความรุนแรงของการเผาไหม้ในกลุ่มดังกล่าวมากที่สุด
(ร้อยละ 0.05) รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2557 (ร้อยละ 0.04) ปี พ.ศ. 2558 (ร้อยละ 0.02) และปี พ.ศ. 2560 (ร้อยละ
0.01) ตามลาดับ โดยตัวอย่างเปรียบเทียบข้อมูลภาพสีผสมและความรุนแรงของการเผาไหม้แสดงได้ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 5 สัดส่วนระดับการเผาไหม้ในแต่ละปี จาแนกออกเป็น 7 ระดับ

ภาพที่ 6 ความรุนแรงของการเผาไหม้ในพื้นที่ป่าไม้จาแนกเป็น 7 ระดับ ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 7 ภาพข้อมูลดาวเทียมเปรียบเทียบกับความรุนแรงของการเผาไหม้
อภิปรายผลการวิจัย
ค่า NBR และ ∆ NBR สามารถนามาใช้ในการประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ได้ดี และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการสังเกตข้อมูลดาวเทียมด้วยสายตา การศึกษาความรุนแรงของ
การเผาไหม้ในปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่า โดยภาพรวม พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มความรุนแรงของการเผาไหม้
มากกว่าปีอื่น ทั้งนี้แผนที่การกระจายตัวของพื้นที่เผาไหม้และความรุนแรงของการเผาไหม้ พร้อมทั้งข้อมูลสถิติที่ได้
จากการสกัดองค์ความรู้จากแผนที่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการไฟในพื้นที่ป่าไม้ได้
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าข้อมูล NBR สามารถใช้ในการระบุตาแหน่งและขอบเขตพื้นที่ถูกเผาไหม้ในแถบนี้ได้ดี
สอดคล้องกับการศึกษาของสุภาสพงษ์ รู้ทานอง (2559) ที่ได้การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทางการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ ในอาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร ในขั้นตอนของการจาแนกพื้นที่ถูกเผาไหม้ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพโดยระบบผู้เชี่ยวชาญ
(expert system image analysis) ในการจ าแนก จากข้ อ มู ล ดาวเที ย ม Landsat 8 การคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ตั ว อย่ าง
(training area) ใช้วิธีการผสมสีภาพเป็นภาพสีผสมเท็จ RGB: 754 และ 753 จากนั้นแปลภาพด้วยสายตา (visual
interpretation) โดยใช้ข้อมูลการสารวจภาคสนามและข้อมูลการตรวจสอบ Hotspot เป็นข้อมูลสนับสนุน พบว่า
พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้จะปรากฏภาพเป็นโทนสีม่วงอ่อนถึงเข้ม บางจุดจะแสดงให้เห็นลักษณะของกองไฟเป็นสีส้มถึงโทน
แดง และหากผสมเป็นภาพสีจริง จะเห็นกลุ่มหมอกควันไฟได้อย่างชัดเจน และในการศึก ษาดังกล่าวการสร้าง
กฎเกณฑ์การตัดสินใจในการจาแนกพื้นที่ถูกเผาไหม้ ใช้ค่าต่าสุดและค่าสูงของค่าการสะท้อนในแบนด์ที่ 1-8 และค่า
ประจาพิกเซลของดัชนีเชิงคลื่นอีก 2 ตัว คือ NDVI และ NBR มาใช้สร้าง ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่ถูกเผาไหม้ในแต่
ละช่วงเวลาครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 6-16 ของพื้นที่ศึกษา และมีค่าความถูกต้องโดยผลรวมอยู่ระหว่างร้อยละ 92-94
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อมูลพื้นที่ป่าถูกเผาไหม้สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจในการจัดการไฟป่าในพื้นที่อาเภอ
คลองลานได้
2. ข้อมูลการประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ ในพื้นที่ป่าไม้ อาเภอคลองลาน สามารถนาไป
ประกอบการตัดสินใจในการลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าได้ ด้วยกระบวนการวิธีต่างๆ เช่น การชิงเผาหรือการ
เผาตามกาหนด (prescribed burning) และการทาแนวกันไฟ (fire break) เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิเคราะห์ NBR และ ∆ NBR ในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นที่ถูกเผาไหม้
และความรุน แรงของการเผาไหม้ ที่ เ กิ ด จากกิ จกรรมทางด้านการเกษตร อั น จะน าไปสู่ป ระโยชน์ ใ นการแสดง
ปรากฏการณ์ เตือนภัย ประชาสัมพันธ์ และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาว ให้กับประชาชนในพื้นที่
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลกับข้อมูลจริงหากสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามได้
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การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณโดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS ปี พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2560 จังหวัดกาแพงเพชร
Analysis of Vegetation Index Using Landsat 8 OLI/TIRS Data in 2015
and 2017, Kamphaeng Phet Province
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง1 วรรณา เมทา2 และสกุลรัตน์ สุวรรณ์3
Suphatphong Ruthamnong11, Wanna Metha2, and Sakunrat Suwan3
1

ดร., อาจารย์ประจาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2, 3 นักศึกษาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าดัชนีพืชพรรณ ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ.
2560 จังหวัดกาแพงเพชร จากข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 OLI/TIRS มีขั้นตอนการศึกษา ประกอบด้วย นาเข้า
ข้อมูล Landsat 8 โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คานวณค่าการสะท้อนรังสี และวิเคราะห์ค่าดัชนีพืช
พรรณ 4 ตัว ได้แก่ ดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์มอลไลซ์ (Normalized Difference Vegetable Index: NDVI)
ดั ช นี เ น้ น ภาพพื ช พรรณ (Enhanced Vegetation Index: EVI) ดั ช นี พื ช พรรณปรั บ แก้ ดิ น (Soil Adjusted
Vegetation Index: SAVI) และดัชนีพืชพรรณปรับแก้ดินปรับปรุง (Modified Soil Adjusted Vegetation Index:
MSAVI) ผลการศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI ปี พ.ศ. 2558 ทั้งจังหวัด
กาแพงเพชร เท่ากับ 0.3761 0.4017 0.2550 และ 0.2359 ในพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 0.5357 0.5583 0.3431 และ
0.3227 และในพื้นที่เกษตรกรรม เท่ากับ 0.3200 0.3461 0.2244 และ 0.2058 ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยดัชนี NDVI
ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI ปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 0.4097 0.4198 0.2810 และ 0.2629 ในพื้นที่
ป่าไม้เท่ากับ 0.5676 0.5703 0.3688 และ 0.3514 และในพื้นที่เกษตรกรรม เท่ากับ 0.3537 0.3659 0.2503 และ
0.2320 ตามลาดับ ทั้งนี้โดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ปี พ.ศ. 2560 มีค่าดัชนีพืชพรรณเฉลี่ยสูงกว่า พ.ศ. 2558 ในทุก
ดัชนี ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน้าฝนและน้าท่าของพื้นที่ในปีดังกล่าว
คาสาคัญ: ดัชนีพืชพรรณ / แลนด์แซท 8 / รีโมทเซนซิง / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Abstract
The objectives of this study were analyze and compare of vegetation index in 2015 and
2017; Kamphaeng Phet province using Landsat 8 OLI/TIRS data. The process of this study were
included import Landsat 8 data to Geographic Information System (GIS); calculated the TOA
Planetary Spectral Reflectance, and analyzed the four vegetation indices, Normalized Difference
Vegetable Index: NDVI; Enhanced Vegetation Index: EVI; Soil Adjusted Vegetation Index: SAVI; and
Modified Soil Adjusted Vegetation Index: MSAVI. The results found that average of NDVI, EVI, SAVI,
and MSAVI index in 2015, Kamphaeng Phet Province, were 0.3761, 0.4017, 0.2550, and 0.2359, in
forestry area were 0.5357, 0.5583, 0.3431, and 0.3227, and in agricultural area were 0.3200, 0.3461,
0.2244, and 0.2058, respectively. The average of NDVI, EVI, SAVI, and MSAVI index in 2017 were
0.4097, 0.4198, 0.2810, and 0.2629, in the forestry area were 0.5676, 0.5703, 0.3688, and 0.3514,
and in the agricultural areas were 0.3537, 0.3659, 0.2503, and 0.2320, respectively. Overall, it was
found that in 2 0 1 7 had higher average of vegetation index than 2015 in every index, which
corresponds to rainfall and runoff in that year.
Keywords: Vegetation Index / Landsat 8 / Remote Sensing / Geographic Information System: GIS
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีการนาเอาข้อมูลรีโมทเซนซิง (Remote Sensing: RS) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการถูกปกคลุม
ของพืชพรรณ การเกษตร ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม และความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ อย่างแพร่หลาย
โดยวิธีการอย่างหนึ่งที่ถูกนามาใช้มากคือการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index: VIs) ทั้งนี้ ดัชนีพืชพรรณ
มีความสามารถในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณทั้งในระยะยาว หรือใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของของ
พืชพรรณในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมทั้งสามารถใช้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณและสภาพแวดล้อมได้เป็น
อย่างดีอีกด้วย (Kim, et al., 2010) โดยดัชนีพืชพรรณเป็นการคานวณที่นาช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณมาทา
สัดส่วนซึ่งกันและกัน โดยช่วงคลื่นที่เกี่ยวกับพืชพรรณ ได้แก่ ช่วงคลื่น สีแดง (Red) ซึ่งมีคุณสมบัติในการวัดค่าการ
สะท้ อนจากส่ วนที่ มีการดูดกลืนพลังงานในใบพื ชหรื อส่ว นที่มี คลอโรฟิล ล์ และช่ว งคลื่ น อิน ฟราเรดใกล้ (Near
Infrared: NIR) ซึ่งมีคุณสมบัติในการแยกแยะพืชพรรณและวัดปริมาณมวลชีวภาพ (biomass) (Xue & Su, 2017)
ดัชนีกลุ่มนี้ที่สาคัญ ได้แก่ ดัชนีพื ชพรรณผลต่างแบบนอร์มอลไลซ์ (Normalized Difference Vegetable Index:
NDVI) ดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (Enhanced Vegetation Index: EVI) ดัชนีพืชพรรณปรับแก้ดิน (Soil Adjusted
Vegetation Index: SAVI) และดัชนีพืชพรรณปรับแก้ดินปรับปรุง (Modified Soil Adjusted Vegetation Index:
MSAVI) (Department of the Interior U.S. Geological Survey, 2017) ในปัจจุบันการสร้างค่าดัชนีพืชพรรณถูก
นาไปประยุกต์ใช้กับแฟลตฟอร์มที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังเช่น ตัวบันทึกหลายช่วงคลื่น (hyperspectral)
อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAV) หรือดาวเทียม Landsat 8 เป็นต้น (Xue & Su, 2017)
ดาวเทียม Landsat 8 เริ่มปฏิบัติการวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภายใต้การบริหารจัดการของ
USGS (United State Geological Survey) โคจรสูงเหนือพื้นโลก 705 กิโลเมตร มีอุปกรณ์บันทึก 2 รูปแบบ ได้แก่
Operational Land Imager (OLI) และ Thermal Infrared Sensor (TIRS) มีจานวนทั้งหมด 11 แบนด์ ในแบนด์
ที่ 1 - 7 และ 9 ประกอบด้วย ช่วงความยาวคลื่น 0.43 - 0.45 µm (Coastal Aerosol) 0.45 - 0.51 µm (Blue)
0.53 - 0.59 µm (Green) 0.64-0.67 µm (Red) 0.85 - 0.88 µm (Near Intreared NIR) 1.57 - 1.65 µm (SWIR
1) 2.11 - 2.29 µm (SWIR 2) และ 1.36 - 1.38 µm (Cirrus) มีความละเอียดเชิงพื้นที่ (spatial resolution)
เท่ากับ 30 เมตร แบนด์ที่ 8 ช่วงความยาวคลื่น 0.50 - 0.68 µm (Panchromatic) มีความละเอียดเชิงพื้นที่เท่ากับ
15 เมตร และแบนด์ที่ 10 - 11 ช่วงความยาวคลื่น 10.60 - 11.19 µm (Thermal Infrared 1, TIRS 1) และ 11.50
- 12.51 µm (TIRS 2) มีความละเอียดเชิงพื้นที่เท่ากับ 100 เมตร ซึ่งสามารถแปลงความละเอียดเชิงพื้นที่ได้เท่ากับ
30 เมตร และมีขนาดไฟล์ประมาณ 1 GB ต่อหนึ่งภาพ (scene) (Miller, 2016; Department of the Interior
U.S. Geological Survey, 2017) ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้ข้อมูล Landsat 8 นั้นครอบคลุมหลายด้าน ดังเช่น ด้าน
การเกษตร ป่าไม้ และทรัพยากร (agriculture, forestry and resources) ด้านการใช้ที่ดินและการจัดทาแผนที่
(land use and mapping) ด้านธรณีวิทยา (geology) ด้านอุทกวิทยา (hydrology) ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล
(coastal resources) และด้ า นการติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (environmental monitoring)
(Miller, 2016)
จังหวัดกาแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นที่รวม
8,510.93 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 5,319,331 ไร่ แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 11 อาเภอ 78
ตาบล 939 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ระดับความ
สูงของพื้นที่เท่ากับระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) หรือมากกว่าเล็กน้อย จุดที่สูงที่สุดสูง เท่ากับ
1,944 เมตร ภาพรวมพื้นที่แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางเป็นเนินเขาเตี้ย สลับที่ราบและที่
ดอน ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก ทางตอนกลางและทางทิศใต้ เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มแม่น้าปิง และทางด้าน
ตะวันตกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ความลาดชันสูง ติดกับเขตผืนป่าตะวันตกของประเทศ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน รูปแบบหลักจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม รวม 3,556,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.85 แบ่งเป็นนาข้าว
ร้อยละ 46.87 พืชไร่ ร้อยละ 41.95 ไม้ผล ร้อยละ 5.30 พืชสวน ร้อยละ 5.22 และพื้นที่เกษตรอื่นๆ ร้อยละ 0.66
รองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่รวม 1,367,867 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.72 แบ่งเป็น ป่าดิบร้อยละ 52.03 ป่าผลัดใบ
สมบรูณ์ ร้อยละ 43.38 ป่าผลัดใบรอสภาพพื้นฟูร้อยละ 3.15 และสวนป่าร้อยละ 0.99 นอกจากนั้นเป็นพื้นที่เมือง
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หรือชุมชน 230,95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.34 พื้นที่แหล่งน้า 70,178 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.32 และพื้นที่อื่นๆ 94,157 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 1.77 ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่เป็นที่ราบเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ ส่วนทางด้านทิศตะวันตก
เป็นพื้นทีป่ ่าไม้ ในเขตอาเภอคลองลาน อาเภอโกสัมพี และอาเภอปางศิลาทอง ทั้งนี้โดยภาพรวมของพื้นที่มีปัญหาใน
เรื่องของความแห้งแล้ง การใช้เทคโนโลยีและการแสดงกระบวนวิธีการในการติดตามสิ่งแวดล้อม ทั้งพื้นที่ป่าไม้และ
เกษตรกรรมจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นในการสร้างสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจเฉพาะด้าน (สุภาสพงษ์ รู้ทานอง,
2559; สุภาสพงษ์ รู้ทานอง, 2560) จึงเป็นที่มาและความสาคัญของการศึกษานี้ ที่มี เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบค่าดัชนีพืชพรรณ 4 ตัว ได้แก่ ดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI บนฐานการประยุกต์ใช้
ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้เห็นภาพรวมของการถูกปกคลุมโดยพืชพรรณ ทั้งใน
พื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรม อันจะนาไปสู่แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในด้านต่างๆ ดังเช่น การจัดการด้านป่า
ไม้ การวางแผนทางด้านการเกษตร หรือการประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าดัชนีพืชพรรณ 4 ตัว ได้แก่ ดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI
โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 ในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา คือ จังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่รวม 5,319,331 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 66.85
และเป็นพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 25.72 ข้อมูลภาพสีผสมเท็จ (false color composite) จากดาวเทียม Landsat 8 ช่วง
คลื่น RGB: NIR, Red, Green และขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรมของพื้นที่ศึกษา แสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ข้อมูลภาพสีผสมเท็จ จากดาวเทียม Landsat 8 ช่วงคลื่น RGB: 5,4,3
และขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรมของพื้นที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้
1. ชุดคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นฟรีแวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
และวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดเชิงพื้นที่ในแบนด์ (band) ที่เลือกมาใช้เท่ากับ 30 เมตร จาก
เว็บไซต์ http://earthexplorer.usgs.gov (USGS, 2017)
2. ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบด้วยข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (land use and land cover: LULC) เป็นข้อมูล Shape file มาตรา
ส่วน 1:50000 จากกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ดาวน์โหลดภาพดาวเทียม Landsat 8 จาก http://earthexplorer.usgs.gov (USGS, 2017)
2. น าเข้ า ข้ อ มู ล ดาวเที ย มโดยโปรแกรม QGIS จากนั้ น เตรี ย มข้ อ มู ล ภาพตามขั้ น ตอนของ
กระบวนการประมวลผลข้อมูลเชิงเลข (Digital Image Processing: DIP)
3. นาค่าจากตัวเลขดิจิตอล (Digital Number: DN) มาแปลงเป็นค่าการสะท้อน (Reflectance)
โดยใช้ ส มการ (1) (U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey, 2016; Ganie & Nusrath,
2016)
ρλ′ = Mρ ∗ Qcal + Aρ,
(1)
เมื่อ 𝑷 คือ ค่าการสะท้อนรังสี (TOA planetary reflectance) โดยค่านี้ยังไม่ได้ถูกปรับแก้ด้วยมุม
ของความสูงดวงอาทิตย์
Mρ คื อ ค่ า การคู ณสาหรับ การแปลงค่าเฉพาะช่ วงคลื่นหรือแบนด์ (band) นั้น จากข้อมู ลที่ให้มา
(REFLECTANCE_MULT_BAND_X, โดยที่ X คือ จานวน Band)
𝐴𝜌 คื อ ค่ า การเพิ่ม ส าหรั บ การแปลงค่ า เฉพาะช่ วงคลื่ น นั้ น จากข้อมู ล ที่ให้ ม า (REFLECTANCE_
ADD_BAND_X , โดยที่ X คือ จานวนช่วงคลื่น)
𝑄𝑐𝑎𝑙 คือ ค่าความเข้มแสงที่วัดได้ (Digital Number: DN)
4. คานวณค่าการสะท้อนรังสี โดยการปรับแก้ด้วยมุมของความสูงดวงอาทิตย์ (sun elevation) ดัง
สมการ (2) (U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey, 2016; Ganie & Nusrath, 2016)
𝑷
𝑷
𝑷 = cos(𝜃 ) = sin(𝜃 ),
(2)
𝑆𝑍
𝑆𝐸
เมื่อ 𝑷 คือ ค่าการสะท้อนรังสี ภายหลังการปรับแก้ด้วยมุมของความสูงดวงอาทิตย์
𝜃𝑆𝐸 คือ ค่ามุมของความสูงดวงอาทิตย์จากข้อมูล metadata (SUN_ELEVATION)
𝜃𝑆𝑍 คือ 90o − 𝜃𝑆𝐸
ทั้งนี้ จะได้ค่าการสะท้อนรังสีหรือค่าการสะท้อนพลังงานที่ผ่านการปรับแก้แล้ว เพื่อนาไปคานวณหา
ค่าดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI ต่อไป
5. คานวณค่าดัชนี NDVI โดยใช้สมการ (3) (Tucker, 1979)
NIR−RED
NDVI =
,
(3)
NIR+RED
เมื่อ NDVI คือ ดัชนี NDVI
NIR คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น NIR
RED คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น Red
6. คานวณดัชนี EVI โดยใช้สมการ (4) (Jiang, et al., 2008)
NIR−REd
EVI = G ∗ NIR+(C ∗ R−C ∗ B)+L,
(4)
1
2
เมื่อ EVI คือ ดัชนี EVI
G คือ ค่าระดับของพลังงาน (Grain Factor)
NIR คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น NIR
RED คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น Red
B คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น Blue
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𝐶1 , 𝐶2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์สาหรับฝุ่นละอองในอากาศ
L คือ ค่าปรับแก้สาหรับดิน
ทั้งนี้ การกาหนดค่าสาหรับพื้นที่ทั่วไป ดังนี้ L = 1, 𝐶1

= 6, 𝐶2 =7.5 และ G = 2.5
7. คานวณดัชนี SAVI โดยใช้สมการ (5) (Huete, 1988)
NIR−RED

SAVI = NIR+R+L (1 + L),

(5)

เมื่อ SAVI คือ ดัชนี SAVI
NIR คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น NIR
RED คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น Red
L คือ ค่าปกคลุมของพืชโดยมีค่าเป็น 0 สาหรับพืชที่ที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นและมีค่าเป็น 1 สาหรับ
พื้นที่ที่มีพืชปกคลุมเบาบาง
8. คานวณดัชนี MSAVI โดยใช้สมการ (6) (Qi, et al., 1994)
2(NIR+1)−√(2 NIR+1)2 −8(NIR−Red)
MSAVI =
,
(6)
2
เมื่อ MSAVI คือ ดัชนี MSAVI
NIR คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น NIR
RED คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น Red
9. สร้างแผนทีด่ ัชนีแต่ละตัวในแต่ละช่วงเวลา
10. ตัดขอบเขต (clip) แผนที่ดัชนี ด้วยขอบเขตป่าไม้ และขอบเขตพื้นที่เกษตรกรรม
11. คานวณค่าดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ปา่ ไม้และพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมทัง้ เปรียบเทียบข้อมูลของ
ดัชนีในแต่ละปี
12. บันทึกและสรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
ค่าเฉลี่ยดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI ปี พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ 0.3761 0.4017
0.2550 และ 0.2359 ในพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 0.5357 0.5583 0.3431 และ 0.3227 และในพื้นที่เกษตรกรรมเท่ากับ
0.3200 0.3461 0.2244 และ 0.2058 ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และ ดัชนี MSAVI
ปี พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4097 0.4198 0.2810 และ 0.2629 ในพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 0.5676 0.5703 0.3688
และ 0.3514 และในพื้นที่เกษตรกรรมเท่ากับ 0.3537 0.3659 0.2503 และ 0.2320 ตามลาดับ ทั้งนี้โดยภาพรวม ปี
พ.ศ. 2560 แสดงให้เห็นว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในปี พ.ศ. 2558 และพื้นที่ที่ปรากฏค่าข้อมูลดัชนีสูงจะปรากฏในพื้นที่
อาเภอคลองลานและอาเภอปางศิลาทอง ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของดัชนีพืชพรรณ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จาแนก
ตามลักษณะพื้นที่ แสดงได้ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2 และการกระจายตัวของค่าดัชนีทั้งสี่ในเชิงพื้นที่ แสดงได้ดัง
ภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 6
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของดัชนีพืชพรรณ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จาแนกตามลักษณะพื้นที่
ค่าเฉลี่ยของดัชนีพืชพรรณ
ลักษณะพื้นที่
NDVI
EVI
SAVI
MSAVI
ปี 2558 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2560
พื้นที่ทั้งหมด
0.3761 0.4097 0.4017 0.4198 0.2550 0.2810 0.2359 0.2629
พื้นที่ป่าไม้
0.5357 0.5676 0.5583 0.5703 0.3431 0.3688 0.3227 0.3514
พื้นที่เกษตรกรรม 0.3200 0.3537 0.3461 0.3659 0.2244 0.2503 0.2058 0.2320
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ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยของดัชนีพืชพรรณ ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จาแนกตามลักษณะพื้นที่

ภาพที่ 3 ค่าดัชนี NDVI จังหวัดกาแพงเพชร เปรียบเทียบ พ.ศ. 2558 (ภาพซ้าย) และ พ.ศ. 2560 (ภาพขวา)

ภาพที่ 4 ค่าดัชนี EVI จังหวัดกาแพงเพชร เปรียบเทียบ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 5 ค่าดัชนี SAVI จังหวัดกาแพงเพชร เปรียบเทียบ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560

ภาพที่ 6 ค่าดัชนี MSAVI จังหวัดกาแพงเพชร เปรียบเทียบ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560
อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI แล้ว โดยภาพรวมแสดงให้
เห็นว่า ปี พ.ศ. 2560 มีค่าดัชนีพืชพรรณเฉลี่ยสูงกว่า พ.ศ. 2558 ในทุกดัชนี และค่าดัชนี EVI จะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า
ค่าดัชนี NDVI ส่วนค่าเฉลี่ยของดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI จะมีค่าเฉลี่ยที่น้อย และมีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าดัชนี
พืชพรรณที่คานวณได้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่ ทั้งในแง่ของความหนาแหน่น
และการกระจายตัวของพืชพรรณ อีกทั้งยังสอดคล้องกับค่าปริมาณน้าฝนในแต่ละปีอีกด้วย กล่าวคือในปี พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่มีปริมาณน้าฝนรายปีในพื้นที่ เท่ากับ 949 มิลลิเมตร และ 1,857 มิลลิเมตร และมีปริมาณ
น้าท่า เท่ากับ 4,316 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 7,798 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน, 2560)
การศึกษานี้ เป็นการแสดงกระบวนการวิธีในการคานวณค่าดัชนีพืชพรรณ 4 ตัว เพื่อแสดงการถูกปกคลุ ม
พื้นที่ด้วยพืชพรรณ และนาไปสู่การใช้ดัชนีดังกล่าวในการประเมินและติดตามความแห้งแล้งของพื้นที่ ที่รายละเอียด
เชิงพื้นที่เท่ากับ 30 เมตร อย่างไรก็ตาม ในการติดตามความแห้งแล้งของพื้นที่ ยังมีดัชนีอีกหลายตัวที่เป็นที่ นิยม
ดังเช่น ดัชนีความชื้นหรือแหล่งน้าแตกต่างแบบนอร์มอลไลซ์ (Normalized Difference Moisture Index: NDMI;
Normalized Difference Water Index: NDWI) ดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง แตกต่ า งแบบนอร์ ม อลไลซ์ (Normalized
Different Drought Index: NDDI) ดัชนีความแตกต่างแล้ง (Difference Drought Index: DDI) ดัชนีชี้วัดของพืช
พรรณ (Vegetation Condition Index: VCI) ดัชนีชี้วัดของอุณหภูมิ (Temperature Condition Index: TCI) และ
ดัชนีความสมบูรณ์ของพืชพรรณ (Vegetation Health Index: VHI) (Ashok & Vijay, 2010; Bhuiyan, Singh, &
Kogan, 2006; สุภาสพงษ์ รู้ทานอง, 2558; สุภาสพงษ์ รู้ทานอง, 2561) อีกทั้งในการประเมินความแห้งแล้งยัง
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สามารถทาได้อีกหลายวิธี ดังเช่น Yingxin, et al. (2007) ที่ได้ทาการประเมินความแห้งแล้งในสหรัฐอเมริกา โดยใช้
ค่าดัชนี NDVI และดัชนี NDWI ที่สร้างจากช่วงคลื่น NIR Red และ SWIR ในการสร้างค่าดัชนี NDDI โดยที่ NDDI =
(NDVI - NDWI) / (NDVI + NDWI)) แล้วพบว่าในช่วงแล้งค่า NDVI และ NDWI จะมีค่าลดต่าลงมากกว่าช่วงปรกติ
ทั้งนี้ การใช้ค่าปริมาณน้าฝน ค่าอุณหภูมิ ความชื้น คุณภาพของดิน เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความแห้งแล้ง
โดยอาจใช้ได้ทั้งเทคนิคด้านรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งของการประเมินความ
แห้งแล้ง ดังเช่น การศึกษาของสุภาสพงษ์ รู้ทานอง (2560) ที่ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้งในพื้นที่ลุ่มน้าคลองสวนหมาก
โดยการประยุ กต์ ใช้ ภู มิสารสนเทศ ใช้ ตั ว เกณฑ์ (criteria) 7 ตั ว ที่ ส อดคล้อ งกับ การเกิด ความแห้ งแล้งในพื้นที่
วิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณน้าฝนในช่วงแล้ง ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายปี ระยะห่างจากทรัพยากรน้า ค่าดัชนี NDDI เนื้อดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน และอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี ซึ่งผลการศึกษานาไปสู่การจัดทาเป็นแผนที่และ
ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนจัดการความแห้งแล้งของชุมชน
จากผลการศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นอีกว่าดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI ให้ผลการวิเคราะห์
ในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นในการนามาประยุกต์ใช้ด้านการประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่นั้น สามารถใช้
แต่ละดัชนีทดแทนกันได้ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ค่าดัชนีควรเลือกให้สัมพันธ์กับคุณลักษณะของพื้นที่ ดังเช่นพื้นที่ที่
มีพืชพรรณหนาแน่น มีมวลชีวภาพสูง (high biomass region) ควรเลือกใช้ดัชนี EVI แทนดัชนี NDVI และหากเป็น
พื้นที่เปิดโล่งควรเลือกใช้ดัชนี SAVI หรือดัชนี MSAVI เพื่อลดอิทธิพลความสว่างจากดิน (Huete, 1988; Huete, et
al., 2000)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3. ควรนากระบวนการและผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI ไป
ใช้ในการติดตามความแห้งแล้งหรือติดตามพื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
4. ควรมีการนากระบวนการวิธีสร้างค่าดัชนีพืชพรรณจากข้อมูล Landsat 8 ไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ดัชนีเพื่อติดตามป่าไม้ พืชพรรณ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาค่าดัชนี NDVI ดัชนี EVI ดัชนี SAVI และดัชนี MSAVI ในพื้นที่อื่น ๆ
2. ในกรณีการศึกษาด้านความแห้งแล้ง ควรมีการนาดัชนีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ร่วมกับดัชนี
พืชพรรณในการประเมิน ดังเช่น ดัชนี NDWI ดัชนี NDDI ดัชนี DDI ดัชนี VCI ดัชนี TCI และดัชนี VHI เป็นต้น
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การศึกษาดัชนีเน้นภาพพืชพรรณหลายช่วงเวลาจากข้อมูล MODIS
สาหรับติดตามพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดกาแพงเพชร
Study of Multi-temporal MODIS Enhance Vegetation Index
for Agriculture and Forest Monitoring, Kamphaeng Phet Province
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (Enhance Vegetation Index:
EVI) หลายช่วงเวลาจากข้อมูลโมดิส สาหรับติดตามพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดกาแพงเพชร ปี พ.ศ.
2555 ถึง พ.ศ. 2559 มีขั้นตอนโดยการรวบรวมข้อมูล EVI ผสม 16 วัน จากอัลกอริทึม MOD13A1 จากนั้นแปลง
เป็นข้อมูลรายเดือน เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของข้อมูลดังกล่าว ผลการศึกษา พบว่า
ค่าเฉลี่ย EVI ทั้งพื้นที่มีค่าเท่ากับ 0.4158 เฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมเท่ากับ 0.3736 และในพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ
0.4580 ค่าต่าสุดของแต่ละปีจะตรวจพบในเดือนมีนาคม และสูงสุดช่วงเดือนสิงหาคม เมื่อพิจารณาค่าทั้ง 5 ปี พบว่า
ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยของ EVI ต่าสุด รองลงมา ได้แก่ ปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 และพ.ศ.
2556 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความแห้งแล้งในพื้นที่ ปริมาณน้าท่า และปริมาณน้าฝนในพื้นที่
คาสาคัญ: ดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ / โมดิส / รีโมทเซนซิง
Abstract
The purpose of the study was to analysis of multi-temporal MODIS Enhance Vegetation
Index (EVI) for agriculture and forest monitoring during 2012-2016, Kamphaeng Phet province. The
processes were to collect 16 days composite of EVI from MOD13A1 algorithm, converted to
monthly data, and comparative of the temporal data. It was found that the average of EVI was
0.4158, an especially in agricultural area was 0.3736, and only forest land was 0.4580. The minimum
value in each year was found in March and the maximum found in August. Comparative in five
years found that, in 2016 have the lowest of average EVI, follow by 2012, 2014, 2015, and 2013,
respectively. Herein, there were consistent with drought conditions, runoff and rainfall in the area.
Keywords: Enhance Vegetation Index / MODIS / Remote Sensing
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โมดิ ส (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer: MODIS) เป็ น ตั ว บั น ทึ ก ที่ ติ ด ตั้ ง บน
ดาวเทียม TERRA และ AQUA ตัวอุปกรณ์แบ่งการตรวจจับข้อมูลช่วงคลื่นออกเป็น 36 แบนด์ (spectral range
หรือ band) ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 0.4 µm ถึง 14.4 µm และมีหลายความละเอียดเชิงพื้นที่ (spatial
resolution) โดยมี 2 แบนด์ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 250 เมตร 5 แบนด์ มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 500 เมตร และ
ที่เหลืออีก 29 แบนด์ มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 1 กิโลเมตร มีความละเอียดของการบันทึกซ้า (revisiting time)
เท่ากับ 1-2 วัน (NASA, 2017) ถึงแม้ MODIS จะมีรายละเอียดเชิงพื้นที่หยาบ (coarse spatial resolution) แต่ก็มี
ความสามารถในการให้ข้อมูลแบบใกล้เวลาจริง (near real time) และมีประสิทธิภาพของการใช้งานที่หลากหลาย
ทั้งการศึกษาปรากฏการณ์ภาคพื้นดิ น การศึกษาอุณหภูมิพื้นผิว และอุณหภูมิเมฆ การศึกษาบรรยากาศ และ
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การศึกษาด้านอุทกศาสตร์ เหมาะสาหรับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งเพื่อการบริหารจัดการ และการเฝ้าระวังและเตื อนภัย เช่น การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Land use and Land cove change) การศึกษาด้านอุณหภูมิ การศึกษา
ด้านไฟป่า การศึกษาด้านภัยแล้งและความแห้งแล้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอัลกอริทึมต่างๆ ที่ให้บริการข้อมูลพร้อม
ใช้ในการจัดการเชิงพืน้ ที่ที่หลากหลาย เช่น อัลกอริทึม MOD11 Land-Surface Temperature อัลกอริทึม MOD12
Land cover product/LULC อัลกอริทึม MOD13 Vegetation Index อัลกอริทึม MOD14 MODIS fire product
หรื อ MODIS Hotspot / MODIS burned area product อั ล กอริ ทึ ม MOD16 evapotranspiration data set
และอั ล กอริทึ ม MOD20 Land-Surface Temperature and emissivity เป็ น ต้ น (สุ ภ าสพงษ์ รู้ ท านอง, 2558;
NASA, 2017)
อั ล กอริ ทึ ม MOD13 Vegetation Index เป็ น อั ล กอริ ทึ ม ของโมดิ ส ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค่ า ดั ชนี พื ชพรรณ
(MODIS Vegetation Index) โดยมีค่าดัชนีชี้วัดสาคัญสองตัว คือ ค่าดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์
(Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) และค่ า ดั ชนี เ น้ น ภาพพื ชพรรณ (Enhanced Vegetation
Index: EVI) (Didan et al., 2015) ค่า EVI เป็นดัชนีพืชพรรณที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นสัญญาณจากพืชพรรณและ
ปรับปรุงความไว (sensitivity) ในการตรวจวัดพืชพรรณบริเวณที่มีมวลชีวภาพสูง (high biomass) ค่าดัชนีจะช่วย
ลดอิ ท ธิ พ ลของพื้ น หลั ง เรื อ นยอด (canopy background) และอิ ท ธิ พ ลจากชั้ น บรรยากาศ (atmosphere
influence) ในการตรวจจับการถูกปกคลุมพื้นที่โดยพืชพรรณ ทั้งนี้ค่า EVI มีประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้ศึกษาการ
กระจายตัวของพืชพรรณและความหนาแน่นของพืชปกคลุมดิน ใช้จาแนกประเภทของพืชพรรณ รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของปริมาณพืชพรรณ ใช้ศึกษาสภาวะความแห้งแล้ง และความสมบูรณ์ของพืชพรรณ และ
ใช้ในการคานวณค่ามวลชีวภาพสัมพันธ์ (relative biomass) (Liu & Huete, 1995)
จังหวัดกาแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นที่รวม
8,510.93 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 5,319,331 ไร่ แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 11 อาเภอ 78
ตาบล 939 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ระดับความ
สูงของพื้นที่เท่ากับระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) หรือมากกว่าเล็กน้อย จุดที่สูงที่สุดสูงเท่ากับ
1,944 เมตร ภาพรวมพื้นที่แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางเป็นเนินเขาเตี้ย สลับที่ราบและ
ที่ดอน ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก ทางตอนกลางและทางทิศใต้ เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มแม่น้าปิง และทางด้าน
ตะวันตกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ความลาดชันสูง ติดกับเขตผืนป่าตะวันตกของประเทศ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน รูปแบบหลักจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม รวม 3,556,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.85 แบ่งเป็นนาข้าว
ร้อยละ 46.87 พืชไร่ ร้อยละ 41.95 ไม้ผล ร้อยละ 5.30 พืชสวน ร้อยละ 5.22 และพื้นที่เกษตรอื่น ๆ ร้อยละ 0.66
รองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่รวม 1,367,867 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.72 แบ่งเป็น ป่าดิบร้อยละ 52.03 ป่าผลัดใบ
สมบรูณ์ ร้อยละ 43.38 ป่าผลัดใบรอสภาพพื้นฟูร้อยละ 3.15 และสวนป่าร้อยละ 0.99 นอกจากนั้นเป็นพื้นที่เมือง
หรือชุมชน 230,95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.34 พื้นที่แหล่งน้า 70,178 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.32 และพื้นที่อื่นๆ 94,157 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 1.77 ทั้งนี้โดยภาพรวมทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่เป็นที่ราบเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ ส่วน
ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเป็ น พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ในเขตอ าเภอคลองลาน อ าเภอโกสั ม พี และอ าเภอปางศิ ล าทอง การใช้
เทคโนโลยีและการแสดงกระบวนวิธีการในการติดตามสิ่งแวดล้อม ทั้งพื้นที่ เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้จึงเป็นสิ่งที่
จาเป็นในการสร้างสารสนเทศเพื่ อสนับสนุน การตัดสิน ใจเฉพาะด้าน (สุภาสพงษ์ รู้ทานอง, 2559; สุภาสพงษ์
รู้ทานอง, 2560) จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ ที่มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ค่า EVI จากข้อมูลโมดิส ปี พ.ศ. 2555 ถึง
พ.ศ. 2559 รวมจานวน 5 ปี เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศพื้นฐานเพื่อนาไปสู่การสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมและป่าไม้ในพื้นที่ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
รวบรวมและวิเคราะห์ค่า EVI จากข้อมูลโมดิส ปี พ.ศ. 2555-2559 ในเขตพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
ป่าไม้ จังหวัดกาแพงเพชร
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วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร แสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุมดิน ได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้
1. ชุดคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นฟรีแวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ MODIS EVI จากอัลกอริทึม MOD13A1 เป็นข้อมูลราสเตอร์ (raster) ผสม 16
วัน มีความละเอียดเชิงพื้นที่เท่ากับ 500 เมตร จาก NASA, USGS. (2016) มีค่าสเกลปัจจัย (scale factor) เท่ากับ
0.0001 จัดเก็บข้อมูลในช่วง 16 บิท และมีค่าประจาพิกเซลอยู่ในช่วง -2,000 ถึง 10,000 ครอบคลุมพื้นที่และ
ช่วงเวลาที่ศึกษา
2. ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง และข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เป็นข้อมูล Shape file มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2556
การวิเคราะห์ข้อมูล
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1. ดาวน์โหลดข้อมูล EVI จากฐานข้อมูลของ NASA เว็บไซต์ https://earthexplorer.usgs.gov/
เป็นข้อมูล EVI ผสม 16 วัน (NASA, USGS, 2016) จานวน 5 ปี ปีละ 24 ภาพ รวม 120 ภาพ ทั้งนี้ สูตรในการ
คานวณดัชนี EVI แสดงได้ดังสมการ (1) (Liu & Huete, 1995; Jiang et al., 2008)
NIR−REd
EVI = G ∗
,
(1)
NIR+(C1 ∗ R−C2 ∗ B)+L
เมื่อ
EVI คือ ดัชนี EVI
G คือ ค่าระดับของพลังงาน (Grain Factor)
NIR คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น NIR
RED คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น Red
B คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น Blue
𝐶1 , 𝐶2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์สาหรับฝุ่นละอองในอากาศ
L คือ ค่าปรับแก้สาหรับดิน
ทั้งนี้ การกาหนดค่าโดยทั่วไปมีดังนี้ L = 1, 𝐶1 = 6, 𝐶2 =7.5 และ G = 2.5
2. นาเข้าข้อมูลยังโปรแกรม QGIS พร้อมแปลงค่าพิกัดของข้อมูล EVI ให้อยู่ในระบบ WGS84 UTM
47 North
3. รวมและวิเคราะห์ข้อมูลผสม 16 วัน EVI เพื่อสร้างเป็นข้อมูลรายเดือน
4. แปลงค่า EVI ให้เป็นค่าจริง โดยใช้ค่าประจาพิกเซล (pixel) คูณด้วยค่าสเกลปัจจัย คือ 0.0001
5. เลือกค่า EVI เฉพาะพื้นที่ที่มีรูปแบบการใช้ที่ดินแบบเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ เพื่อศึกษา
6. วิเคราะห์ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ EVI รายเดือน พร้อมจัดทา
เป็นแผนที่การกระจายตัวของค่า EVI เพื่อการเผยแพร่
7. บันทึกและสรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาค่าดัชนี EVI ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง
พื้นที่เท่ากับ 0.4158 มีค่าเฉลี่ยในพื้นที่เกษตรกรรมเท่ากับ 0.3736 และมีค่าเฉลี่ยในพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 0.4580 แสดง
ค่าข้อมูลในแต่ละเดือนของค่าเฉลี่ย 5 ปี ในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และรวมทั้งพื้นที่เกษตรและป่าไม้ ได้ดังภาพที่ 2
ถึงภาพที่ 4 เมื่อพิจารณาค่ารายเดือนพบว่าข้อมูลสถิติของการตรวจวัดทั้งสามรูปแบบจะมีเส้นแนวโน้มที่เหมือนกัน
คือมีค่าต่าในช่วงเดือนมกราคม จากนั้นค่อยๆ ลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ และลดต่าสุดในเดือนมีนาคม ในเดือน
เมษายนค่า EVI จะเริ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และค่อยๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่องจนมีค่าสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมและ
กันยายนจากนั้นค่อยๆ ลดต่าลงในเดือนตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม จะมีค่า EVI ใกล้เคียงกับเดือนมกราคมของปี
ถัดไป แต่จะสูงกว่าเพียงเล็กน้อย
การวิเคราะห์ค่าดัชนี EVI ในพื้นที่เกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.3720 0.3731 0.3806 0.3757 และ 0.3664 ตามลาดับ ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ค่าดัชนี EVI ในพื้นที่ป่าไม้
ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 0.4510 0.4705 0.4513 0.4612 และ 0.4563 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าค่าเฉลี่ย EVI ในพื้นที่ป่าไม้มีค่ามากกว่าพื้นที่เกษตรกรรม โดยค่าดัชนี EVI รวมทั้งในพื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นที่ป่าไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4115 0.4218 0.4159 0.4184 และ 0.4114 ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าทั้ง
5 ปี พบว่า ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่มีค่าเฉลี่ยของ EVI ต่าสุด รองลงมา ได้แก่ ปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
และพ.ศ. 2556 ตามลาดับ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มของเหตุการณ์ความแห้งแล้งใน
พื้นที่มากกว่าปีอื่นๆ (ภาพที่ 5)
เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของค่า EVI พบว่า ในจังหวัดกาแพงเพชร บริเวณที่มีค่า EVI มาก จะอยู่
บริเวณฝั่งตะวันตกของพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ในอาเภอคลองลาน โดยเดือนที่มีค่า EVI สูง จะอยู่ในช่วงเดือ น
กรกฏาคมถึงเดือนสิงหาคม โดยเดือนสิงหาคมจะปรากฏว่ามีค่า EVI สูงที่สุด ส่วนในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณ
ที่มีค่า EVI มากจะอยู่ในเขตที่ราบตอนกลางของจังหวัด เช่น อาเภอไทรงาม อาเภอพรานกระต่าย อาเภอเมือง
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กาแพงเพชร และอาเภอคลองลาน ซึ่งมีรูปแบบของแนวโน้มของค่าข้อมูลในแต่ละเดือนเหมือนกับพื้นที่ป่าไม้ แต่จะมี
ค่าที่ต่ากว่า ซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูล EVI ตามปรกติ ทั้งนี้ แสดงตัวอย่างของแผนที่การกระจายตัวของค่า EVI ใน
พื้นที่เกษตรกรรม และค่า EVI ในพื้นที่ป่าไม้ ปีพ.ศ. 2559 แสดงได้ดังภาพที่ 6 ถึงภาพที่ 11

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ย EVI ในพื้นที่เกษตรกรรม รวม 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ย EVI ในพื้นที่ป่าไม้ รวม 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ย EVI ในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ รวม 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
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ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ย EVI รายปี พ.ศ. 2555-2559 จังหวัดกาแพงเพชร
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มกราคม พ.ศ. 2559

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มีนาคม พ.ศ. 2559

เมษายน พ.ศ. 2559

พฤษภาคม พ.ศ. 2559
มิถุนายน พ.ศ. 2559
ภาพที่ 6 ค่า EVI เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
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กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สิงหาคม พ.ศ. 2559

กันยายน พ.ศ. 2559

ตุลาคม พ.ศ. 2559

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ธันวาคม พ.ศ. 2559
ภาพที่ 7 ค่า EVI เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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มกราคม พ.ศ. 2559

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มีนาคม พ.ศ. 2559

เมษายน พ.ศ. 2559

พฤษภาคม พ.ศ. 2559
มิถุนายน พ.ศ. 2559
ภาพที่ 8 ค่า EVI ในพื้นที่เกษตรกรรมเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
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กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สิงหาคม พ.ศ. 2559

กันยายน พ.ศ. 2559

ตุลาคม พ.ศ. 2559

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ธันวาคม พ.ศ. 2559
ภาพที่ 9 EVI ในพื้นที่เกษตรกรรมเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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มกราคม พ.ศ. 2559

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มีนาคม พ.ศ. 2559

เมษายน พ.ศ. 2559

พฤษภาคม พ.ศ. 2559
มิถุนายน พ.ศ. 2559
ภาพที่ 10 ค่า EVI ในพื้นที่ป่าไม้เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
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กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สิงหาคม พ.ศ. 2559

กันยายน พ.ศ. 2559

ตุลาคม พ.ศ. 2559

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ธันวาคม พ.ศ. 2559
ภาพที่ 11 ค่า EVI ในพื้นที่ป่าไม้เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย EVI รายเดือน พบว่า ช่วงเดือนที่มีค่า EVI ต่าสุด คือ เดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน และช่วงเดือนที่มีค่า EVI สูงสุด คือ เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่มีภาพรวม
ของค่า EVI ต่ากว่าปีอื่นๆ ซึ่งค่า EVI สามารถแสดงการถูกปกคลุมของพืชทั้งในพื้นที่พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้
ได้ดี และการแสดงภาพรายเดือนสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าดัชนี EVI สามารถใช้ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของการถูกปกคลุมของพืชได้ดี สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Liu & Huete (1995) ที่กล่าวว่าค่าดัชนีนี้จะช่วยลดอิทธิพลของพื้นหลังเรือนยอด และอิทธิพล
จากชั้นบรรยากาศ และการศึกษาของ Wim et al. (2002) ที่พบว่าเมื่อใช้สร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นกับค่ารังสีการ
สังเคราะห์แสงแอคทีพ (photosynthetically active radiation) ดัชนีพื้นที่ใบ (leaf area index) และมวลชีวภาพ
(biomass) ของพืชพรรณ ค่าดัชนี EVI จะให้ผลที่สอดคล้องกว่า NDVI นอกจากนี้การศึกษาของ Huete et al.
(2002) ยังพบอีกว่า EVI สามารถให้ช่วงพิสัยไดนามิกได้กว้างกว่าค่า NDVI ในการศึกษาพืชพรรณ
การศึ ก ษานี้ เป็ น การติ ดตามพื้น ที่ เกษตรกรรมและพื้น ที่ ป่า ไม้ โดยใช้ ข้ อ มูลโมดิ ส ซึ่ งเป็ น ดาวเทียมที่มี
รายละเอียดเชิงพื้นที่หยาบ ทั้งนี้หากต้อ งการข้อมูลที่มีความละเอียดสูงกว่า ในการประเมินอาจใช้ข้อมูลดาวเทียม
หรือตัวบันทึกอื่นๆ ที่มีให้บริการฟรีได้ ดังเช่น Landsat TM, Landsat ETM+, Landsat OLI/TIRS, หรือ Sentinel2 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทาให้ข้อมูลโมดิสมีประโยชน์อย่างมากต่อการนามาประยุกต์ใช้ด้านการศึ กษาพืชพรรณ คือ 1)
ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 2) มีข้อมูลให้เลือกหลากหลาย ทั้งข้อมูลแบบใกล้เวลาจริง (near real time) และ
ข้อมูลภาพผสมหลายช่วงเวลา เช่น 8 วัน 16 วัน หรือ 1 เดือน 3) มีอัลกอริทึมหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ด้านความแห้งแล้ง ดังเช่น NDVI, EVI จาก MOD13 หรือ LST จาก MOD11 ที่ใช้ในการศึกษานี้ และยังมีอัลกอริทึม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ดังเช่น LULC จาก MOD12 หรือ ET และ PET จาก MOD16 เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมี
ให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ LPDAAC เว็ บ ไซต์ https://lpdaac.usgs.gov/ และ https:// earthexplorer.usgs.gov/
(NASA, USGS., 2016)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนากระบวนการและผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัชนี EVI ไปใช้ในการติดตามพื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดกาแพงเพชร
2. ควรมีการนากระบวนการวิธีสร้างค่าดัชนีพืชพรรณจากข้อมูล Landsat 8 ไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ดัชนีเพื่อติดตามป่าไม้ พืชพรรณ และสิ่งปกคลุมดิน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีดัชนี EVI ไปใช้ในการติดตามพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการนาดัชนี EVI ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับดัชนีอื่นๆ ดังเช่น เพื่อใช้ในการประเมินความแห้งแล้งเชิง
พื้นที่
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การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์องค์กรพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิม
พระเกียรติ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กรพิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จากการศึกษาวิจัย พบว่า ตราสัญลักษณ์เดิมที่ใช้อยู่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะและ
ไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร ควรมีการออกแบบตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์ใหม่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
และง่ายต่อการจดจา มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พิพิธภัณฑสถานจั งหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อหาแนวทาง และข้อจากัดในการออกแบบ ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีเรือนไทยหมู่เป็นส่วนประกอบหลัก สื่อถึงความเป็นไทย และมีความร่วมสมัย เนื่องจาก
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ มีจุดเด่นที่ตัวอาคารหลัก เป็นเรือนไทยหมู่ และทางพิพิธภัณฑ์
มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปทางด้านการอณุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในส่วนทางด้านอัตลักษณ์องค์กร ก็ให้สอดคล้องกับตรา
สัญลักษณ์ โดยมีชุดสีที่ใช้หลักๆ คือ สีม่วง สีเหลือง สีฟ้า จากผลการสัมภาษณ์ ทางผู้วิจัย ได้นาข้อมูลที่ได้มาทาการ
ออกแบบ โดยการตัดทอนเรือนไทยหมู่ ให้ออกมาร่วมสมัย โดยการทาให้กลายเป็น กราฟิกอย่างง่าย แต่คงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของเรือนไทยหมู่ ทางผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบของตราสัญลักษณ์ ได้ผลสรุปออกมาว่า
รูปแบบที่เหมาะสาหรับเป็นตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ คือ รูปแบบที่เป็น
ภาพทัศนมิติ เห็นรายละเอียดของเรือนไทยหมู่ และสีที่ใช้ในตราสัญลักษณ์คือสีม่วง และตัวอักษร คือ สีเหลือง
คาสาคัญ: ตราสัญลักษณ์ / อัตลักษณ์องค์กร / พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
Abstract
The research Design Logo and Corporate identity of Kamphangphet Provincial Museum has
purpose to Design and development Logo and Corporate identity for Kamphangphet Provincial
Museum. Form Studies we found museum should have a new logo and corporate identity because
old logo has difficult to memorize and not encourage organization image. We should be design
new logo and corporate identity for encourage organization image easy to memorize and have a
international. We had interview related persons of Kamphangphet Provincial Museum for
information and find limitation for design. We analyze information form interview and design logo.
A logo should be use a Rueanthaimoo (traditional Thai group house) to main components,
represent thai and contemporary. Because Kamhangphet Provincial Museum has a Rueanthaimoo
is a main building and activity in museum focus on Thai cultural conservation and corporate identity
just follow logo. We Truncate Rueanthaimoo to simplify graphic but it must remain characteristic
of Rueanthaimoo and use purple to main color and yellow to secondary color. After design, we
have assessment form expert. Finally, logo is a Ruenathaimoo perspective style purple to graphic
color and yellow for typography
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งโดย มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยพระสมจิตต์ อภิจิตฺโต ตาแหน่งพระโสภณคณาภรณ์
วัดบวรนิเวศวิหาร ในขณะนั้น เป็นตัวแทน ร่วมกับ นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์
โดยมี นายศิ ว ะ แสงมณี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก าแพงเพชร ในขณะนั้ น ร่ ว มจั ด ท าโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าถวายเนื่ องในมหามงคลวโรกาสทรงครองศิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ได้เลือกทาโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตามแนวพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือกรูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง
สร้างด้วยไม้สักทอง บนเนื้อที่ 25 ไร่ 45 ตารางวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงกรุณา
โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่า พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเปิดเมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 (มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส ในพระสังฆราชูปถัมป์, ม.ป.ป)
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การดูแลของ สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งดาเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติ
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมวิทยาลัยครูกาแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2533 เพื่อทาหน้าที่ช่วยปกป้อ งรักษาส่งเสริม
เผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ ในปี พ.ศ.2534 ศูนย์ดังกล่าวให้เรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
วิทยาลัยครูจังหวัดกาแพงเพชร จนกระทั่ง เมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2547 จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสานักศิลปะและวัฒนธรรม (สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, ม.ป.ป)
สัญลักษณ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เป็นตัวแทน หรือ สื่อความหมายแทนสิ่งหนึ่ง หากแต่ยังมีความสาคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม ทั้งในแง่ของการสื่อความหมาย ส่งข่าวสาร และแสดงลักษณะเฉพาะตัวที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละสังคม (ทองเจือ เขียดทอง, 2545) ในการดาเนินกิจการใดๆ ทุกหน่วยงานหรือองค์กรก็มีความ
มุ่งหวังที่จะให้หน่วยงาน หรือ องค์กรของตนมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากผู้อื่น
รวมทั้งได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป และการที่องค์กรจะได้มาซึง่ สิ่งเหล่านี้ นอกเหนือจากการมีระบบ
บริหารงานที่ดี มีบุคลากรและสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว สิ่งที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคือ
การมีระบบเอกลักษณ์องค์กรที่ดี ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร คาว่า อัตลักษณ์องค์กร หรือ
Corporate Identity (CI) หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงภาพลักษณ์ (Image) ที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นพร้อมๆ
กับแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ (Identity) ขององค์กรนั้น โดยอาศัยองค์ประกอบกราฟิก หรืออาจกล่าวให้เข้าใจ
ง่ายๆ ก็คือ การสื่อสารภาพลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่องค์กร
บุคลากร ตลอดจนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิง่
ต่อองค์กร โดยเฉพาะในโลกที่มีการแข่งขันกันอย่างมากเช่นในปัจจุบัน (สุมิตรา ศรีวิบูลย์, 2547)
ตราสัญลักษณ์ของ พิพิธภัณฑ์สถานกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุ บัน มีรายละเอียด
ค่อนข้างเยอะ และ ไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร ไม่เป็นที่จดจาแก่ผู้ที่พบเห็น และยากต่อการนาไปประยุกต์ใช้
ทางด้านของอัตลักษณ์เองก็ยังไม่มีพบการนามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และในปัจจุบัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้มีการเปิดแคมเปญ “ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติมใหญ่ เมืองไทยเติมโต ” ขาน
รับนโยบายรัฐบาลปลุกกระแสท่องเที่ยวเมืองรอง โดยหวังเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองและชุมชน (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) ซึ่งส่งผลให้ในอนาคต จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน
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จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มมากยิ่งขึ้น การสร้างตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์องค์กร ให้เป็นที่จดจาจึง
เป็นสิ่งที่สาคัญ เพื่อให้เกิดการจดจาในกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อนาไปสู่โอกาสอื่นๆ ในอนาคต
จากความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา ทางผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ ทาการออกแบบตรา
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร ส าหรั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานจั งหวั ด ก าแพงเพชร เฉลิ ม พระเกี ย รติ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ให้แก่ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ให้ง่ายต่อการจดจา มีความเป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น และ มีความเป็นเอกภาพ เพื่อที่ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จะสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ และ ต่อยอดได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
ขอบเขตด้านการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกกลุ่มประชากร ในเรื่องการออกแบบ ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) การที่ผู้วิจัยใช้
วิจารณญาณของตนเองว่าจะเลือกหน่วยใดที่ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ เพื่อการออกแบบ ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ สอบถามและศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางในการ
ออกแบบ ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จานวน 3 ท่าน
ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1) ผศ.ดรพธูราไพ ประภัสสร ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2) นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปกรรมและภูมิทัศน์ สานักงานศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3) นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานาจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการประเมินรูปแบบของตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์ กร
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จานวน 3 ท่าน
ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จานวน 2 ท่าน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ 1 ท่าน ได้แก่
1) ผศ.ดร พธูราไพ ประภัสสร ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2) นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ อาจารย์โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
3) นาง ชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานาจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
เครื่องมือในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบของตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
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2. แบบประเมินรูปแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
ในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ กรอบแนวคิ ด ด้า นคุณลัก ษณะของตราสัญ ลักษณ์ที่ ดี มาประยุ ก ต์ใ ช้ เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวคิดด้านการออกแบบสัญลักษณ์
– มีความเรียบง่าย (Simplicity)
– มีลักษณะเฉพาะตัว (Uniqueness)
– ทรงคุณค่า (Value)
– มีความแตกต่าง (Differentiate)
– เป็นตราสัญลักษณ์ที่บอกรายละเอียด (Descriptive)
– ตราสัญลักษณ์ที่สื่อสารแตกต่างกัน (Tone of voice)
– ตราสัญลักษณ์ที่มีความงามเป็นเลิศ (Graphic excellence)
– เป็นตราสัญลักษณ์ที่ช่วยตอกย้าความมีชื่อเสียงขององค์กร (Reputation)
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการทาการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลขั้น ปฐมภูมิ
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ และ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อให้ได้
เครื่องมือวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิพิธภัณฑสถานจังหวดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็น ในการปฏิบัติการออกแบบ ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสารวจความคิด
เห็น เพื่อที่จะนามาปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ โดยการออกแบบร่าง ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ จานวน 3 ท่าน ได้ผลสรุปออกมาดังนี้
1. ต้องการตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็น พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
2. ใช้เรือนไทยหมู่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของทางพิพิธภัณฑ์
3. มีความเรียบง่าย ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจได้
4. สีหลักที่ใช้ให้เป็น สีม่วง ซึ่งเป็นสีประจาพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์ดาเนินงานตามพระราชดาริของพระองค์ท่าน และ สีรองให้เป็นเหลือง หรือ ทอง ซึ่ง
เป็ น สี แ ทนพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ลยเดช รั ชกาลที่ 9 เนื่ อ งจาก พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานจั งหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
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5. มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เนื่องจากในปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เป็นส่วนหนึ่งของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ และได้ออกแบบตรา
สัญลักษณ์จานวน 4 รู ปแบบ โดยให้มีลักษณะเรียบง่าย ใช้สีหลักเป็นสีม่วง และสีตัวอักษรเป็นสีเหลือง และใช้
ตัวอักษรรูปแบบ CRU-rajabhat ที่เป็นตัวอักษรประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร และนาตราสัญลักษณ์ที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบเพื่ อหารูปแบบที่เหมาะสมที่จะใช้ใน
การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

ภาพที่ 1 mood board แสดงแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
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ตารางที่ 1 แบบประเมินรูปแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ รูปแบบที่ 1

ข้อ

รายละเอียด

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
1
2
3

ค่าเฉลี่ย

1.

ด้านความสวยงาม
1) กราฟิกที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
4
3
3
3.33
2) สีที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
4
3
4
3.66
3) ตัวอักษรที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
4
2
3
3.00
4) การจัดวางองค์ประกอบ มีความเหมาะสม
5
3
3
3.66
ตารางที่ 1 แบบประเมินรูปแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ รูปแบบที่ 1 (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
ข้อ
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย
1 2 3
2. ด้านความเหมาะสม
1) รูปแบบตราสัญลักษณ์มคี วามเหมาะสม กับ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
4 3 4
3.66
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
2) สีที่ใช้มีความเหมาะสม กับ พิพธิ ภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิม 5 3 4
4.00
พระเกียรติ
4 3 3
3.33
3) ขนาดกราฟิกและตัวอักษรมีความเหมาะสม
3. ด้านการสร้างความจดจา
4 3 3
3.33
1) รูปแบบตราสัญลักษณ์ มีเอกลักษณ์สามารถสร้างให้เกิดการจดจาได้
2) ตราสัญลักษณ์สามารถสื่อความหมายถึง พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
5 3 3
3.66
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้
4. ด้านการใช้งาน
1) ตราสัญลักษณ์มีความเรียบง่าย ร่วมสมัย
5 3 4
4.00
2) ตราสัญลักษณ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
5 3 4
4.00
รวม
3.16
ผลการประเมินตราสัญลักษณ์รูปแบบที่ 1 พบว่า มีความโดดเด่นในด้านการใช้งาน 4.00 เนื่องด้วยมี
รูปแบบที่เรียบง่าย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ในด้านของความสวยงามมีคะแนนต่าทีส่ ดุ ในทั้ง 4 ด้าน
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ตารางที่ 2 แบบประเมินรูปแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ รูปแบบที่ 2

ข้อ

รายละเอียด

1.

ด้านความสวยงาม
1) กราฟิกที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
2) สีที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
3) ตัวอักษรที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
4) การจัดวางองค์ประกอบ มีความเหมาะสม
ด้านความเหมาะสม
1) รูปแบบตราสัญลักษณ์มคี วามเหมาะสม กับ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
2) สีที่ใช้มีความเหมาะสม กับ พิพธิ ภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ
3) ขนาดกราฟิกและตัวอักษรมีความเหมาะสม

2.

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
1
2
3

ค่าเฉลี่ย

4
4
4
4

3
3
3
2

3
4
4
3

3.33
3.67
3.67
3.00

4

3

4

3.67

4

3

4

3.67

4

3

3

3.33

ตารางที่ 2 แบบประเมินรูปแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ รูปแบบที่ 2 (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
ข้อ
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย
1
2 3
3. ด้านการสร้างความจดจา
1) รูปแบบตราสัญลักษณ์ มีเอกลักษณ์สามารถสร้างให้เกิดการจดจาได้
4
3 4
3.67
2) ตราสัญลักษณ์สามารถสื่อความหมายถึง พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
4
3 4
3.67
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้
4. ด้านการใช้งาน
4
3 4
3.67
1) ตราสัญลักษณ์มีความเรียบง่าย ร่วมสมัย
4
3 4
3.67
2) ตราสัญลักษณ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
4
3 4
3.67
รวม
3.55
ผลการประเมินตราสัญลักษณ์รูปแบบที่ 2 พบว่า ด้านการสร้างความจดจา และ ด้านการใช้งานมีระดับ
คะแนนเท่ากันคือ 3.67 ซึ่งสูงที่สุดใน 4 ด้าน และในด้านของความสวยงาม ได้ระดับคะแนนน้อยสุดคือ 3.42
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ตารางที่ 3 แบบประเมินรูปแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ รูปแบบที่ 3

ข้อ

รายละเอียด

1.

ด้านความสวยงาม
1) กราฟิกที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
2) สีที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
3) ตัวอักษรที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
4) การจัดวางองค์ประกอบ มีความเหมาะสม
ด้านความเหมาะสม
1) รูปแบบตราสัญลักษณ์มคี วามเหมาะสม กับ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
2) สีที่ใช้มีความเหมาะสม กับ พิพธิ ภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ
3) ขนาดกราฟิกและตัวอักษรมีความเหมาะสม

2.

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
1
2
3

ค่าเฉลี่ย

5
5
5
5

4
4
3
4

5
5
5
4

4.67
4.67
4.33
4.33

5

4

5

4.67

5

4

5

4.67

4

3

4

3.67

ตารางที่ 3 แบบประเมินรูปแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ รูปแบบที่ 3 (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
ข้อ
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
3. ด้านการสร้างความจดจา
5
4
5
4.67
1) รูปแบบตราสัญลักษณ์ มีเอกลักษณ์สามารถสร้างให้เกิดการจดจาได้
2) ตราสัญลักษณ์สามารถสื่อความหมายถึง พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
5
4
5
4.67
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้
4. ด้านการใช้งาน
5
4
5
4.67
1) ตราสัญลักษณ์มีความเรียบง่าย ร่วมสมัย
5
4
5
4.67
2) ตราสัญลักษณ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
4.52
รวม
ผลการประเมินตราสัญลักษณ์รูปแบบที่ 3 พบว่า ด้านการสร้างความจดจา และ ด้านการใช้งานมีระดับ
คะแนนเท่ากันคือ 4.67 ซึ่งสูงที่สุดใน 4 ด้าน และในด้านของความเหมาะสม ได้ระดับคะแนนน้อยสุดคือ 4.33
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ตารางที่ 4 แบบประเมินรูปแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ รูปแบบที่ 4

ข้อ

รายละเอียด

1.

ด้านความสวยงาม
1) กราฟิกที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
2) สีที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
3) ตัวอักษรที่ใช้มีความสวยงาม น่าสนใจ
4) การจัดวางองค์ประกอบ มีความเหมาะสม
ด้านความเหมาะสม
1) รูปแบบตราสัญลักษณ์มคี วามเหมาะสม กับ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
2) สีที่ใช้มีความเหมาะสม กับ พิพธิ ภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ
3) ขนาดกราฟิกและตัวอักษรมีความเหมาะสม

2.

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
1
2
3

ค่าเฉลี่ย

4
5
5
5

3
3
3
4

4
4
3
4

3.67
4.00
3.67
4.33

5

4

4

4.33

5

4

4

4.33

4

3

3

3.33

ตารางที่ 4 แบบประเมินรูปแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ รูปแบบที่ 4 (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
ข้อ
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
3. ด้านการสร้างความจดจา
4
4
4
4.00
1) รูปแบบตราสัญลักษณ์ มีเอกลักษณ์สามารถสร้างให้เกิดการจดจาได้
2) ตราสัญลักษณ์สามารถสื่อความหมายถึง พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
4
4
4
4.00
กาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้
4. ด้านการใช้งาน
5
4
4
4.33
1) ตราสัญลักษณ์มีความเรียบง่าย ร่วมสมัย
5
4
4
4.33
2) ตราสัญลักษณ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
4.03
รวม
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ผลการประเมินตราสัญลักษณ์รูปแบบที่ 4 พบว่า ด้านการสร้างความจดจาได้ระดับคะแนน 4.33 ซึ่งสูง
ที่สุดใน 4 ด้าน และในด้านของความสวยงาม ได้ระดับคะแนนน้อยสุดคือ 3.92
จากแบบประเมินสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ รูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2 มีความโดดเด่นในด้านการ
นาไปใช้งาน อันเนื่องมาจาก การที่เป็นกราฟิกที่มีความเรียบง่าย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย แต่ในด้าน
ของการใช้งานกลับได้คะแนนต่า รูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 4 มีระดับคะแนนสูงกว่ารูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2
แสดงให้เห็นว่าการใช้กราฟิก มุมมองแบบทัศนมิติ มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยทั้ง 4 รู ปแบบ มีเรื่องที่ได้คะแนนต่าเหมือนกันคือ เรื่องของขนาดกราฟิก
และตัวอักษรมีความเหมาะสม
สรุ ป ผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร เฉลิ ม พระเกี ย รติ พบว่ า
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มุมเน้นไปทางด้านการอนุรักษ์ ความเป็นไทย
มีเอกลักษณ์ คือเรือนไทยหมู่ ที่เป็นอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ เป็นเสมือนเอกลักษณ์สาคัญของพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นการ
ออกแบบสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จึงควรมีการนาเอาเอกลักษณ์เรื่อง
สถาปัตยกรรมนี้มาใช้ และในการดาเนินงานตามรอยพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลาดาเนินงานจึงมักใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีประจาพระองค์ จนเป็นเหมือนสีประจาพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นสีหลักที่ใช้ใน
การออกแบบสัญลักษณ์และอัตลักษณ์จึงควรเป็นสีม่วง และเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของทางพิพิธภัณฑ์ รูปแบบ
ของสัญลักษณ์จึงควรมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนเกินไป สามารถนาไปต่อยอดใช้งานได้
สรุปผลจากการผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน พบว่าทั้ง 4 รูปแบบมีคะแนนใกล้เคียงกัน แต่
รูปแบบที่มีคะแนนโดดเด่นที่สุดคือรูปแบบที่ 3 ได้ระดับคะแนนที่ 4.52 ที่ โดยมีความโดดเด่นที่การนาไปใช้งาน และ
การสร้างความจดจา โดยผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่า สามารถสร้างความจดจาได้เมื่อพบเห็น เมื่อเห็นภาพสามารถเข้าใจ
ได้ทันที่ว่านี้คือสถานที่ไหน และ ยังสามารถนาไปใช้ต่อยอดได้หลากหลาย ในด้านของความสวยงาม เนื่องด้วยการที่
เป็นภาพมุมมองแบบทัศนมิติ มีโครงสร้างและรายละเอียดต่างๆ จึงสามารถแสดงความเป็นเรือนไทยหมู่ ได้อย่าง
ชัดเจน สีและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ก็มีความหมาย ส่วนในด้านความเหมาะสม ในเรื่องของกราฟิกและสีที่ใช้มีความ
เหมาะสมกันดี สามารถสื่อถึงความเป็นพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติได้ แต่ในส่วนเรื่องของ
ความเหมาะสมระหว่างขนาดของกราฟิกและตัวอักษรที่ใช้นั้น ยังไม่ค่อยลงตัว ควรมีการปรับขนาดให้สอดคล้องกัน
นอกจากนี้ ทางผู้เชี่ยวชาญยังมีมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจเช็ครายละเอียด องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอีก
เล็กน้อย และให้เพิ่มพื้น เพื่อให้เห็นอาณาบริเวณของพิพิธภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อความที่ใช้ระบุชื่อพิพิธภัณฑ์ให้ใช้
เป็นบรรทัดเดียว เพื่อความเหมาะสม
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และผลการประเมิ น ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล มาออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ์
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยมีลักษณ์เป็น Graphic ภาพมุมมองแบบทัศนมิติ แสดงถึง
องค์ประกอบของเรือนไทยหมู่ สีที่ใช้เป็นสีม่วง ลักษณะคล้ายในแบบประเมิน รูปแบบที่ 3 โดยมีการปรับขนาด
ระหว่างกราฟิกและตัวอักษร และปรับตัวอักษรเป็นบรรทัดเดียว
อภิปรายผล
การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารความหมายของตราสัญลักษณ์ให้ตรงกับภาพลักษณ์ที่กาหนดให้มากที่สุด เพื่อจะช่วยให้
สามารถสื่อสารความหมายเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ปาพจน์ หนุนภัคดี (2554) ที่มีแนวคิดว่าตราสัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ ในการออกแบบเรขศิลป์และการ
ออกแบบเอกลักษณ์ขององค์กรหรือของสินค้าที่ต้องจดจาและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้บริโภค ดังนั้นก่อนการออกแบบ
จึงควรมีการกาหนดเสียก่อนว่า มีตราสัญลักษณ์ประเภทใดบ้างที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ให้เหมาะกับสินค้ า รสนิยม
ผู้บริโภคหรือองค์กรนั้นๆ ซึ่งก็จะเป็นส่วนช่วยในการออกแบบ อีกทั้งช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในการทดลองออกแบบ
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ห ลายๆ ประเภทสอดคล้ อ งกั บ สุ มิ ต รา ศรี วิ บู ล ย์ (2547) ที่ ก ล่ า วว่ า “อั ต ลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร” หรื อ
Corporate Identity (CI) หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นพร้อมๆ กับแสดงถึง
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ความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรนั้น โดยอาศัยองค์ประกอบกราฟิก หรืออาจกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การสื่อสาร
ภาพลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่องค์กร บุคลากร ตลอดจนบุคคล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ
การออกแบบสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้
นาเอาเรือนไทยหมู่มาทาการตัดทอนรายละเอียด ทาให้เกิดเป็นภาพกราฟิกอย่างง่าย ซึ่งสอดคล้องกับสุมิตรา ศรีวิบูลย์
(2547) ที่มีแนวคิดว่า ตราสัญลักษณ์ที่ดี ควรมีความเรียบง่าย ความเรียบง่ายเป็นหัวใจในการสร้างตราสัญลักษณ์
และนาเสนอถึงความเป็นองค์กรนั้นได้อย่างชัดเจน ตราสัญลักษณ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมาก จะจดจาได้ยากกว่า
ตราสัญลักษณ์ที่มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน และยังสอดคล้องกับศิริพงศ์ พะยอมแย้ม (2537) ที่กล่าวว่าการออกแบบ
สัญลักษณ์ควรมีรูปลักษณ์ที่น่าจดจา ให้ความรู้สึกคุ้นเคย แต่ต้องไม่ดูธรรมดา ควรเรียบง่าย สื่อความหมายได้เร็ว แต่
สมบูรณ์ พร้อมด้วยสาระและรายละเอียด มีความร่วมสมัย เหมาะกับกาลเวลา ไม่ล้ายุคจนทาให้ล้าสมัยได้โดยเร็ว
ควรสะดวกต่อการใช้งานดูเหมาะสมกับปรัชญาและกิจกรรม ขององค์กร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิ จัยนี้ สามารถนาไปใช้ เป็น แนวทางในการออกแบบตราสัญลัก ษณ์และอั ตลัก ษณ์องค์กร
นอกจากนี้ตราสัญลักษณ์ณ์ที่ได้ สามารถนาไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือนาไปใช้สาหรับเป็น
ตราสินค้า สาหรับพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกาแพงเพชร
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนามา และ ควรมีการประเมินการรับรู้ของบุคลทั่วไป
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
Factors that Affect the Success of the Community Welfare Fund Savings per
One Baht of Tambon Administration Organization in the Charttrakarn District,
Phitsanulok
ชณัญทิตา เสาแก้ว1 และปรียานุช พรหมภาสิต2
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ
1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก วิธีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2
ขั้นตอน การรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญและการประชุมกลุ่มย่อย ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
การสนับสนุนจากองค์กรอื่น ความเชื่อมั่นในสวัสดิการชุมชน การขยายตัวของสมาชิก การบริหารจัดการและ การมี
ส่วนร่วม
คาสาคัญ: ปัจจัย / ความสาเร็จ / กองทุนสวัสดิการชุมชน
Abstract
The purpose of this research was to study factors affecting the success of the 1 baht
savings fund of the Tambon Administration Organization. In the district. Phitsanulok Province The
research method is divided into 2 steps. Data were collected by data analysis by expert interviews
and subgroups. Data were analyzed using content analysis. The research found that Factors
Affecting the Success of Community Savings Fund 1 baht per day In the district Phitsanulok
Province Includes support from other organizations. Confidence in Community Welfare Expansion
of membership Management and participation.
.
Keywords: Factors / Success / Community Welfare Fund
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สั งคมไทยมี พื้ น ฐานวั ฒ นธรรมการอยู่ ร่ ว มกั น แบบช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น มายาวนาน มี ส วั ส ดิ ก ารแบบ
ธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติเมื่อ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลง แต่หลังจากสังคมไทยประสบสภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ส่วนหนึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบคุณค่าเดิม ทุน
ทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนด้านต่างๆ ที่มีอยู่ของชุมชน เช่น
สวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์ องค์กรการเงิน วิสาหกิจชุมชน ความเชื่อทางศาสนา การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ ฯลฯ ในปี 2548 ขบวนองค์กรชุมชนที่ทางานเกี่ยวกับองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนได้ยกระดับ
กองทุนสวัสดิการโดยการริเริ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับตาบล โดยมีการสมทบงบประมาณจากสามฝ่าย (1:1:1)
คือ ทุนจากการสมทบของสมาชิกในชุมชน การสมทบจากรัฐบาลกลาง และการสมทบจากองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2553 ในปัจจุบัน (มีนาคม 2558) มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล/เมือง ทั่วประเทศ 5,882 กองทุน
สมาชิกรวม 4.23 ล้านคน สวัสดิการชุมชน คือ การสร้างหลักประกันเพื่อสร้างความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมาย
รวมถึงทุกอย่างที่จะทาให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น ที่มีรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย นาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาความยากจน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2558, หน้า 2)
การจัดกิจกรรมสวัสดิการชุมชนนั้น สิ่งสาคัญ คือ ชุมชนต้องคานึงถึงความสามารถของชุมชนเอง ต้อง
เข้าใจว่าการจัดสวัสดิการชุมชนนั้นไม่ใช่ระบบการประกัน แต่การจัดสวัสดิการชุม ชนเป็นกระบวนการของชุมชนที่
สร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการจัดการตนเอง การให้ความช่วยเหลือกันและกัน
ฉันญาติมิตร ให้ความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ให้การดูแลเอาใจใส่กันและกัน ทาให้การจัดสวัสดิการชุมชนมิใช่เพียง
แค่การช่วยเหลือทางการเงินเท่านั้น แต่สวัสดิการเป็นทั้งกาลังใจ กาลังทรัพย์ และความรู้ เป็นกระบวนการของการ
ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วม เป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนั้นการจัดสวัสดิการชุมชนจึงมีความลึกซึ้ง
ค่อยเป็นค่อยไป เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ค่อยๆ เติบโต หยั่งรากลงดินอย่ างแข็งแรง มั่นคง กองทุนสวัสดิการชุมชน
หลายกลุ่มที่ประสบความสาเร็จก็เรียนรู้และใช้เวลาในการพัฒนามายาวนาน ด้วยเหตุนี้เอง การสนับสนุนจากภาครัฐ
จึงไม่ใช่มุ่งหมายจะใช้เงินเพื่อจูงใจที่จะให้เกิดการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนโดยไม่มีความพร้อมแต่อย่างใด หากแต่การ
สมทบนั้นๆ มุ่งหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการที่ชุมชนได้ริเริ่มลงมือทามาแล้ว เป็นการหนุนเสริมเติมเต็มกาลังใจ
สาหรับชุมชนผู้ริเริ่มก่อการดีทุกแห่งให้มีคุณภาพเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเพื่อขยายผลให้สวัสดิการชุมชนนัน้
เป็นหลักในการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2552, หน้า 12)
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน เป็นผู้ริเริ่ม เป็นเจ้าของ
และดาเนินการด้วยตนเองจนมีคณ
ุ ภาพระดับหนึ่งก่อน และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐจึง
สนับสนุนด้านการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในรูปแบบ 1 กองทุน 1 ตาบล (สานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่, 2554, หน้า 31) โดยมีเกณฑ์การสนับสนุนให้กองทุนดังนี้
1. มุ่งเน้นการดาเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพที่นาไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน
เป็นหลัก โดยคานึงถึงการสร้างกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงภาคประชาชน สร้างมิติทางสังคมให้เกิดการเกื้อกูลกัน
และสร้างความกระตือรือร้นจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณด้วย
2. เครือข่ายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพื้นที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน สร้างเจตนารมณ์การ
สร้างสวัสดิการและเป้าหมาย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม
3. ดาเนินการยกระดับและต่อยอดจากงานสวัสดิการชุมชน ที่ขบวนองค์กรชุมชนดาเนินการอยู่ เป็น
กระบวนการภาคประชาชน สร้างเวทีสาธารณะและบูรณาการกับงานพัฒนาด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน และการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
4. ในกระบวนการทางานต้องสร้างการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาสวัสดิการชุมชนทั้ง
ในการปฏิบัติและวิชาการ
การจัดสวัสดิการชุมชน เป็นรูปแบบการบริหารจัดการโดยชุมชน ในการช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลกัน
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านสิ่งของ เงินทอง หรือปัจจัยต่างๆแก่คนในชุมชนด้วยกันเอง ที่ทาให้ผู้ได้รับไปแล้ว
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม โดยองค์กรในชุมชนและการจัดสวัสดิการ
นั้น ควรคานึงถึงความจาเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตในชุมชนอันได้แก่ การเจ็บไข้ได้ป่วย การตาย การศึกษา (ณรงค์
เพชรประเสริฐ, 2546, หน้า 32) กองทุนสวัสดิการชุมชนจึงเป็นกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่
หนึ่งๆ ด้วยความสมัครใจที่ประสงค์จะดูแลซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นกองทุนที่ทุกคน
ร่วมกันเป็นเจ้าของ เน้นการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก มี
ความยืดหยุ่น เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อนาไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนและดูแลชาวบ้านด้วยกันได้ทุกเพศทุกวัย
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงตาย ซึ่งหากชุมชนมีการจัดสวัสดิการที่ดี โดยการรวมกลุ่มของคนในชุมชนโดยชุมชนเองแล้ว
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จะเกิ ด แรงผลักที่ ดีใ นการระเบิดจากภายใน ให้ คนในชุ ม ชนมีค วามปรารถนาที่ จ ะช่ วยเหลื อดู แลซึ่ งกันและกัน
ก่อให้เกิดเป็นความมั่นคงยั่งยืน ในระยะยาว ส่งผลให้สวัสดิภาพและสวัสดิการของสังคมนั้นๆ มีความเข้มแข็งตามมา
นอกจากนี้ทางองค์กรชุมชนที่ดาเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนได้ร่วมผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 โดยกาหนดให้มีการรับรององค์กรภาคประชาชนที่ดาเนินการ
จัดสวัสดิการชุมชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ซึ่งองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับรองสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับ
เงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีสานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน มีการออกข้อกาหนดคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขยื่นคาขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุ ม ชน พ.ศ. 2551 รั บ รองโดยคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ ม อบอ านาจให้ แ ก่
คณะอนุกรรมการในจังหวัดทาหน้าที่ในการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม 2554 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้
รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตามความในมาตรา 40/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสง่ เสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย กลุ่ม
เด็กนักเรียน กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่จากัดเพศ อายุ โดยสมาชิกจาก
ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการดาเนินงานที่ผ่านมามีการพัฒนาและสามารถ
ขยายผลในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมกับความต้องการชุมชนได้โดยเห็ นได้จากปรากฏการณ์ของกองทุนว่าเริ่ม
ตั้งแต่แต่งตั้งกองทุน จะเห็นว่ากองทุนมีสมาชิกจานวนน้อยมาก แต่เมื่อผ่านไปกองทุนสวัสดิการชุมชนมีจานวน
สมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งมีจานวนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถนาเงินหมุนเวียนในกองทุนไปทา
ประโยชน์ให้กับชุมชน ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
สนับสนุนประเพณีต่างๆ ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกตาบลของจังหวัดทั่งประเทศไทยจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการตาบล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานองค์กรภาคประชาชนในการจัดสวัสดิการ เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน โดยยึดหลักการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี รวมทั้งการรวมตัวกันจัด
สวัสดิการช่วยเหลือดูแลกันในรูปแบบต่างๆ ตามฐานทุนที่มีอยู่ในชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนจากองค์กรอื่น 2) ความเชื่อมั่นในสวัสดิการชุมชน 3)
การขยายตัวของสมาชิก 4) การบริหารจัดการ และ 5) การมีส่วนร่วม
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์ และ 2) การสนทนากลุ่ม
ขอบเขตทางด้านพื้นที่ เขตพื้นทีก่ องทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยในการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ
ความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการ
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบล
1. การสนับสนุนจากองค์กรอื่น
ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัด
2. ความเชื่อมั่นในสวัสดิการชุมชน
พิษณุโลก
3. การขยายตัวของสมาชิก
4. การบริหารจัดการ
5. การมีส่วนร่วม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และผู้ที่มีประสบการณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน/ผู้ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับพัฒนาชุมชน ผู้นาชุมชน
จานวน 17 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ได้แก่ ประธาน/รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการ
จานวน 12 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยาย (พรรณนา)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 5 ด้าน ได้แก่
1. การสนับสนุนจากองค์อื่น การทางานของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการทางานในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในทุกๆ ด้าน อย่างเช่น การสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน อาจจะเป็นการได้รับการสนับสนุนในด้านแหล่งทุนที่เพี ยงพอหรือหากทางกองทุนสวัสดิการชุมชนออม
วันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทาผลิ ตภัณฑ์ออกมา
จาหน่ายก็อาจได้รับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต การเข้ามาช่วยดูแลรูปแบบและมาตรฐานของสินค้า ใน
ส่วนของภาครัฐ อาจจะได้รับการสนับสนุนในด้านของการประชาสัมพันธ์ทาให้กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1
บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่ได้รู้จักกัน
เฉพาะในพื้ นที่ หรื อ จะเป็ นการน าวิ ท ยากรมาแนะนาความรู้และรูปแบบวิ ธีก ารดาเนิน งานใหม่ๆ มาสู่ ก องทุน
สวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
2. ความเชื่อมั่นในสวัสดิการชุมชน การที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก หรือผู้ที่กาลังตัดสินใจเข้าร่วม
กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อย่างแรกเลย คือ ตัวผู้นาหรือประธานของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นสิ่งสาคัญลาดับต้นๆ โดยตัวของผู้นาหรือประธานจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีค วามใกล้ชิดกับชุมชน และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้ใจของคนในชุมชน ในส่วนของการ
ดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก จะต้องมีการแนะนาและทาความเข้าใจให้กับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมให้ทราบถึงรูปแบบวิธีการ

959

และเป้าประสงค์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ว่าเป็นอย่างไร ในการปฏิบัติของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในแต่ละขั้นตอน ควรมีการแจ้งให้สมาชิกทราบเป็น
ระยะๆ อีกทั้งยังควรมีการแตกแขนงออกไปของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยการสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาเป็นวิสาหกิจในชุมชน เพื่อหารายได้
เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่ง
3. การขยายตัวของสมาชิก เผยแพร่ผลการดาเนินงานที่สาเร็จสู่สาธารณะ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ถึง
รูปแบบ วิธีการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ให้ประชาชนในชุมชนทราบกันโดยทั่วถึง อาจจะประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของ
หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน หรือการลงพื้นที่ทาประชาคมเดือนละครั้ง การนาผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรื อผู้ที่มีความรู้ มา
ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในชุมชน
อยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยการให้ความรู้ว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างไร มีรูปแบบวิธีการดาเนินงานอย่างไร สมาชิกและชุมชน
จะได้รับผลประโยชน์จากกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก อย่างไรบ้าง เพื่อให้คนในชุมชนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ เข้ามาเป็นสมาชิก
4. การบริหารจัดการ การบริหารด้วยความโปร่งใส สามารถให้สมาชิกหรือคนในชุมชนเข้าตรวจสอบหรือ
รับรู้รายได้ – รายจ่าย ได้อย่างเปิดเผย สามารถชี้แจงถึงที่มาของเงินได้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งการ
ใช้จ่ายต่างๆ ต้องระบุได้ถึงสาเหตุและความจาเป็นที่ต้องจ่าย ในส่ วนของผู้นาหรือกลุ่มผู้บริหาร การที่สมาชิกร่วม
คัดเลือกกันเข้ามา มิใช่เป็นบุคคลจากภายนอก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ เพราะสมาชิกจะสามารถพูดคุยถึง
ปัญหาได้อย่างเป็นกันเอง รวมทั้งการแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคนแต่ละฝ่ายทาอย่างชัดเจน เมื่อทางานเสร็จก็นาสิ่ง
ที่ทามาร่วมแชร์ ร่วมปรึกษา อักทั้งควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มทุกๆ คนร่วมกันกาหนดทิศทางการบริหารของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
หากเกิดปัญหาก็ร่วมรับฟัง ร่วมคิด ร่วมแก้ไข เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกันในอีกทางหนึ่ง
5. การมีส่วนร่วม ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมของการดาเนินงานในทุกขั้นตอน ไม่ว่า
จะเป็นในการร่วมคิดร่วมกาหนดทิศทางและเป้าหมาย การดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ว่าจะมีรูปแบบการดาเนินงานอย่างไร
เป้าหมายคืออะไร ร่วมทา คือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1
บาท ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกในทุกๆขั้นตอน ซึ่งอาจแบ่งแยกหน้าที่
กับทาตามแต่ความถนัดของสมาชิกแต่ละบุคคล และการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้า มา
ตรวจสอบในผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเคลือบแคลงสงสัย ท้ายสุด คือ ให้สมาชิกเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การสนับสนุน
จากองค์กรอื่น ต้องมีความมั่นคงทางการเงิน เพราะสมาชิกจ่ายเงินสมทบครบถ้วน สม่าเสมอ มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ มีรายรับจากแหล่งอื่นๆ ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการจ่ายสวัสดิการให้สมาชิกค่าใช้บริการ
จัดการสัมพันธ์กับรายรับ เน้นการพึ่งพาทุนภายในชุมชนท้องถิ่นเป็นสาคัญ 2) ความเชื่อมั่นในสวัสดิการชุม ชน
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ความเข้าใจความเชื่อมั่นในแนวคิดอุดมการณ์สวัสดิการชุมชน ที่เน้นเรื่องการพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตาม
แนวคิดให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงทุนภายในจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต และปัญหาความต้องการของชุมชนทั้งสวัสดิการที่ใช้เงินกองทุนและสวัสดิการที่เป็นการดูแลช่วยเหลือโดย
ไม่ต้องใช้เงิน 3) การขยายตัวของสมาชิก จานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอจนครอบคลุมประชากรทั้งตาบล
กระจายทุกช่วงวัย ทาให้กองทุนสวัสดิการเป็นที่รู้จัก ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในตาบล ยิ่งมีสมาชิกมาก เงินสมทบจะ
มีมาก ความเสี่ยงในการที่จ่ายเงินสวัสดิการจะยิ่งน้อยลง เพราะมีการกระจายความเสี่ยงออกไปมากขึ้น กองทุนที่มี
สมาชิกน้อยจะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีสมาชิกมาก 4) การบริหารจัดการ เปิดเผยโปร่งใส ระบบบัญชีการเงิน
ถูกต้องทันเวลาและสมาชิกมีส่วนร่วมในการดาเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงานสู่สมาชิก หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 5) การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการชุมชน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิคม เงินเย็น (2549, หน้า 68-70) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จของกองทุนหมู่บ้าน: กรณีศึกษาตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของ กองทุนหมู่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านการ
บริหารจัดการ มีค่าระดับมากที่สุด ส่วนด้านการมีส่วนร่วมและด้านการกู้ยืมและการชาระหนี้ มีค่าระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ความคิดเห็นมากที่สุด ด้านการมีส่วนร่วม คือ กองทุนหมู่บ้านจะสาเร็จได้ ถ้า
หากสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการร่างระเบียบข้อบังคับของกองทุน ด้านการบริหารจัดการ คือ การพิจารณาอนุมัติ
เงินกู้ให้กับสมาชิกของคณะกรรมการ ต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรม ด้านการกู้ยืมและการชาระหนี้ คือ การชาระ
หนี้คืนเงินกู้ของสมาชิก เมื่อครบกาหนดต้องสามารถ ชาระหนี้คืนได้ ดังที่แคน วงค์ธิมา (2556, หน้า 46-48) ได้
ศึกษาแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังซ้าย ออมบุญวันละ 1 บาท อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียง
ตามลาดับความเข้าใจในการดาเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ 1) ด้านการจัดทาบัญชี 2) ด้าน
การจัดสวัสดิการ 3) ด้านการระดมทุน 4) ด้านการตรวจติดตามประเมินผล และ 5) ด้านการประชาสัมพันธ์ จึงมี
ข้อเสนอแนะที่ควรนาไปปรับใช้ คือ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่นามาปรับใช้กับประชาชนอย่าง
จริงจัง ให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฯ และควรจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่ประสบผลสาเร็จในการดาเนินการที่คล้ายกัน และควรมีการสร้างเครือข่ายหลายๆ
กองทุนร่วมกัน ดังที่ปัญญา เลิศไกร (2550, หน้า 56-66) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดสวัสดิการ
ชุมชน สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน 2) ด้านผลประโยชน์ตอบแทน เป็นการจัดสวัสดิการที่มี
คุณภาพประสิทธิภาพและตรงความต้องการกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 3) ด้านการขยายตัวของ
สมาชิก เป็นการขยายการจัดบริการให้ครอบคลุม และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เอื้อต่อประชาชน ทาให้องค์กรชุมชน
ลดการพึ่งพาจากภายนอก 4) ด้านการเรียนรู้และการกระทากิจกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาทา
กิจกรรมที่จัดในชุมชนอยู่อย่างเสมอ และมีความต่อเนื่อง 5) ด้านการยอมรับของคนในชุมชน เป็นการยอมรับในตัว
ผู้นาและคณะกรรมการที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และการบริการด้วยความเสมอเท่าเทียมกัน และ
6) ด้านการประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการดาเนินกิจกรรมบริการต่างๆ ในชุมชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะต่อกองทุนสวัสดิการชุมชน
1. กองทุนสวัสดิการชุมชนควรเสริมสร้างให้เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการจัด
สวัสดิการชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนอื่นๆ
2. กองทุนสวัสดิการชุม ชน ควรจะทางานร่วมกั บกองทุ นภายในหมู่บ้ าน เช่น กลุ่มออมทรั พย์
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจ ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมของความสาเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชน
ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบรรจุเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ โดยใช้แผนชุมชนเป็นตัวเชื่อม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณสมทบ
เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นศักยภาพของชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
1. รัฐบาลกาหนดให้สวัสดิการชุมชนเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและเป็นวาระแห่งชาติ
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นและ
ผลักดันให้ภาคประชาชน เข้ามารับบทบาทในการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามความพร้อมของแต่ละกองทุน
สวัสดิการชุมชน
3. รัฐบาลส่งเสริมให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนและให้การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ตาม
กฎหมายส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม
4. รัฐบาลส่งเสริมจัดให้มีการถอดบทเรียน การจัดสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสาเร็จเพื่อเป็น
ต้นแบบในการกาหนดมาตรฐานและการขยายผล
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บทคัดย่อ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างรูปแบบการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อมของ ห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการ
โยธา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 20
คน เลือกเจาะจงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันทาง
องค์กรก็มีการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว โดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ยังไม่เคย
จั ด ท าบั ญ ชี สิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามเห็ น ว่ า แนวทางในการน าบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ดการสิ่งแวดล้ อมไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรได้นั้น ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม และจากการศึกษาพบว่าทาง
ผู้บริหารได้เห็นถึงประโยชน์และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะสามารถนารูปแบบไปเป็นแนวทางใน
การไปปรับใช้กับองค์กรต่อไป โดยเฉพาะผู้บริหารจะเป็นผู้นานโยบายสู่การปฏิบัติได้มากที่สุด เพื่อให้องค์กรมีการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป
คาสาคัญ: การจัดทาบัญชี / สิ่งแวดล้อม / บัญชีสิ่งแวดล้อม
Abstract
This study aimed to investigate and create an environmental accounting format of Mueng
Chot Civil Engineer Ltd.,Part. The instruments were the interviews and group discussions. The
sample group were 20 people through purposive sampling from the person concerned. Qualitative
data were analyzed by content conclusions. The findings were shown that nowadays, the
organization has already analyzed the problems and the environmental management by strictly
adhering to the law. However, they have never made an environmental account. The sample group
point out that the approach for adopting environmental management accounting for the
organization where the management must pay attention to the environment.
The study found that the managers realize on the benefits and environmental protection.
Environmental Accounting Format can be used as a guideline for further adaptation to the
organization. Particularly, the mangers are able to convey the policy into practical way as much as
possible. In order for the organization discloses information and society responsibility. It will have
a positive impact on a good environmental management.
Keywords: Accounting Formation / Environment / Environmental Accounting
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันจะเห็นว่าการพัฒนาโรงงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเจริญของสังคมอย่ าง
รวดเร็ว และในขณะเดียวกันนั้น การดาเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มากมาย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้า มลภาวะทางเสียง และมลภาวะทาง
ขยะเน่ า เหม็ น ท าลายระบบนิ เ วศน์ ปั จ จุ บั น ในประเทศไทย ปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติก็คงไม่พ้นปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจึงมีการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่กิจการควรนามาพิจารณาและควรรีบ
แก้ ไ ข โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในปั จ จุ บั น ที่ ป ระชาชนเรี ย กร้ อ งให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เข้ า มาท าหน้ า ที่ ต รวจสอบด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างจริงจังเพราะเจ้าของกิจการไม่ออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ทา (พิไท ตาทอง, 2546, หน้า 3) ซึ่ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องของปัญหามลพิษ ด้านอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ น้า
เน่าเสียไม่สามารถบริโภคได้ เสียงรบกวนจากกระบวนการทางานของโรงงาน ฝุ่นละอองและควัน ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชุมชน เนื่องจากการได้รับมลพิษเยอะ จึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และยังเสียเวลาในการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และเสียงบประมาณเป็นจานวนมาก เพื่อให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพเดิมและยังต้องใช้เวลา
อีกนานกว่าสิ่งแวดล้อมจะกลับคืนสู่สภาพเดิม และคนในชุมชนอาจมีการฟ้องร้องโรงงาน เนื่องจากทาให้ประชาชน
ได้รับมลพิษและล้มป่วย โรงงานอาจเสียภาพลักษณ์ขาดความน่าเชื่อถือ อาจต้องเสียค่าชดเชยที่สาเหตุมาจากมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อมทาให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ในบริเวณนั้นเดือดร้อน ดังนั้นการบัญชีสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแนวทางสาหรับ
ผู้ทาบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่จะนาวิชาชีพไปปรับใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งด้านการเงิน ด้านการวางแผน
การจัดการกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพทางบัญชี รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งนักบัญชีมี
บทบาทโดยตรงกับการนาบัญชีไปประยุกต์กับสิ่งแวดล้อมจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นวิวัฒนาการทางการบัญชีแขนงหนึ่งที่นักบัญชีสมัยใหม่ได้พัฒนาขึ้นมา และ
เป็นการบัญชีที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งพยายามค้นหามาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากการบัญชีแบบดั้งเดิม สาหรับประเทศไทยบางองค์กรได้เริ่มมีส่วนร่วมใน
การช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีต้นทุนที่จ่ายไปเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น นักบัญชีควร
เข้ามามีบทบาทในการจัดทาบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันยังขาดมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่
จะสามารถนามาเป็นกรอบในการนามาใช้ได้อย่างชัดเจน (พรนภา ธีระกุล, 2555)
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทาบัญชีขององค์กร เพื่อที่จะให้หน่วยงาน
ต่างๆ นาไปปรับใช้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา ได้ให้ความสนใจที่จะ
นาบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อที่จะเปิดเผยให้กับหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร และเกิดแนวทางจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ดีต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและสร้างรูปแบบการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อมของ ห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา
ขอบเขตด้านการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยมีดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาต้นทุนการจัดการสิ่งแวดล้อม และนามาวิเคราะห์จัดทารูปแบบการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนทางด้านการป้องกัน ต้นทุนการตรวจสอบ ต้นทุนความล้มเหลวภายใน และ
ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก
ขอบเขตด้านพื้นที่
คณะผู้วิจัยศึกษารูปแบบการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อม ห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา 555 หมู่ 4
ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ขอบเขตด้านประชากร
ผู้บริหารและพนักงานของห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา จานวนทั้งหมด 53 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปข้อมูลเชิงเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารและ
พนักงานของห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา จานวน 20 เลือกเจาะจงจากผู้ที่เกี่ยวกับ ผู้กาหนดนโยบาย
พนั ก งานบั ญ ชี แ ละการจั ด การคุ ณ ภาพด้ า นคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานวิจัย ดังนี้
1. ออกแบบสัมภาษณ์ และให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อ
กับจุดประสงค์ของการวิจัย ผลการวิเคราะห์ค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.80
2. การศึกษาผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ ต้นทุนการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
3. การวิเคราะห์สร้างรูปแบบการจัดทาบัญชี เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของของห้างหุ้นส่วนจากัด เมือง
ฉอดการโยธา จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนทางด้านการป้องกัน ต้นทุนการตรวจสอบ ต้นทุนความล้มเหลวภายใน
และต้นทุนความล้มเหลวภายนอก โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ
4. นารูปแบบการจัดทาบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอแนะรูปแบบและวิธีทางการจัดท าบัญชี
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาต้นทุนการจัดการสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา
พบว่า
1) การจัดการผลกระทบจากฝุ่นละออง มีวิธีการจัดการและป้องกันผลกระทบโดยการติดตั้งเครื่องดักฝุ่น
ละออง และใช้พัดลมแบบ Centrifugal (แรงเหวี่ยง) ขนาด 5 HP มีถุงกรองฝุ่นละออง มีมาตรการให้รถบรรทุกใช้ผ้า
คลุมวัตถุให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัตถุ มีการปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ โรงงานเพื่อป้องกันฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย
และมีการจัดเวรเพื่อไปทาความสะอาดบนท้องถนน กวาดเศษหินต่างๆ และพรมน้าเพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย
2) การจัดการผลกระทบทางกลิ่น มีวิธีการจัดการและการป้องกันผลกระทบโดยการใช้พัดลมแบบ
Centrifugal (แรงเหวี่ยง) ขนาด 5 HP ขจัดกลิ่นเหม็นและใช้การเททรายใส่ยางมะตอย เพื่อกลบกลิ่นเหม็น มีการทา
ความสะอาดภาชนะรองรับ
3) การจัดการผลกระทบจากควัน มีวิธีการจัดการและการป้องกันผลกระทบโดยการจัดการและ
ป้องการผลกระทบจากควันโดยใช้พัดลมแบบ Centrifugal (แรงเหวี่ยง) ขนาด 5 HP
4) การจัดการผลกระทบทางเสียง มีวิธีการจัดการและการป้องกันผลกระทบโดยการจัดการและ
การป้องกันผลกระทบ ด้วยวิธีการใช้สัญญาณไฟแทนการบีบแตรของรถบรรทุก เพื่อลดผลกระทบทางเสียง
จากการศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัดเมืองฉอดการโยธา ยังไม่มีการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อม คณะผู้วิจัยจึงได้นา
ผลการจัดการสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างรูปแบบการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อมให้กับห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอด
การโยธา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อม และเป็นการรายงานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ดังนี้
ต้นทุนทางด้านการป้องกัน (Environment Prevention Cost)
เป็นต้นทุนของกิจการที่กระทาเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดของเสีย หรือมลพิษที่จะเป็นสาเหตุของการ
ทาลายสิ่งแวดล้อมจากการสัมภาษณ์ พบว่า
1) ต้นทุนการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละออง คือ การจัดหาเครื่องดักฝุ่นละอองที่ได้มาตรฐานมาให้
ผู้ชานาญติดตั้ง
2) ต้นทุนการติดตั้งถุงกรองฝุ่นละออง คือ การใช้ถุงกรองฝุ่นละออง และหาขนาดของถุงกรองที่
เหมาะสม
3) ต้นทุนการติดตั้งพัดลมขนาด 75 HP คือ การเลือกใช้พัดลมแบบ Centrifugal ขนาด 75 HP
อัตราการไหลของอากาศ 25,000 ft3/min.จานวน 1 ชุด
4) การรณรงค์การปลูกต้นไม้ คือ การจัดให้พนักงานเดินรณรงค์ปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงานของ
ห้างหุ้นส่วนจากัดเมืองฉอด การโยธา
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5) การอัดจารบีเพื่อลดเสียงของเครื่องจักร คือ การลดปัญหาที่มลพิษจะเกิดขึ้นโดยให้พนักงานทา
การอัดจารบีก่อนจะเทยางมะตอย
ต้นทุนทางด้านการตรวจสอบ (Environment Detection Cost)
เป็นต้นทุนของกิจกรรมที่กระทา เพื่อพิจารณาและตรวจสอบว่าสินค้า กระบวนการ และกิจกรรมอื่น
ของกิจการ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์พบว่า
1) ต้นทุนการตรวจสอบปริมาณก๊าซที่เกิดจากการถ่ายแอสฟัลติกคอนกรีตลงสู่รถบรรทุก
2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายการตรวจสอบค่าปริมาณอากาศก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก
3) ต้นทุนการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินงานจากภายในและภายนอกชุมชน เพื่อป้องกัน
ปัญหาจากการดาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ต้นทุนความล้มเหลวภายใน (Environment International Failure Cost)
เป็นต้นทุนของกิจกรรมที่กระทาอันเนื่องมาจากการเกิดมลพิษ หรือของเสียแต่ยังไม่ได้ปล่อยไป
ทาลายสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์พบว่า
1) ต้นทุนในการกรองอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก
2) ต้นทุนค่ารักษาความสะอาด ได้แก่ การทาความสะอาดพื้นถนนเมื่อเสร็จงาน ปัดกวาดฝุ่นละออง
และการพรมน้า
3) ต้นทุนการกาจัดฝุ่นละออง ได้แก่ การเลือกใช้พัดลมแบบ ใบพัดขนาดใหญ่ ขนาด 75 HP ในการ
ขจัดฝุ่นละออง
4) ต้นทุนระบบขจัดกลิ่น ได้แก่ การหาปริมาณก๊าซ (Oder gas) ที่เกิดจากการถ่ายแอสฟัลติกคอนกรีต
ลงสู่รถบรรทุก
ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก (Environment External Failure Cost)
เป็นต้นทุนของกิจกรรมที่กระทาหลังจากกิจการปล่อยมลพิษหรือของเสียไปสู่สภาพแวดล้อมแล้ว โดย
ต้นทุนประเภทนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ความล้มเหลวภายนอกที่เป็นตัวเงิน เป็นต้นทุนในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาของ
กิจการ
2) ความล้มเหลวภายนอกที่ ไม่เป็นตัวเงิน คือ ต้นทุนที่ไม่ได้เกิดจากการกระทาจากกิจการ แต่
กิจการอยากมีส่วนช่วยดูแลชุมชนและสังคม เช่น ต้นทุนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดสวนธารณะ การดู
ชุมชนและสังคม เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก ดังนี้
2.1) ต้นทุนที่เป็นตัวเงิน
– ต้นทุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงาน ได้แก่ พนักงานได้รับมลพิษจากการปฏิบัติหน้าที่
– ต้ น ทุ น จ่ า ยค่า รัก ษาพยาบาลให้ บุค คลภายนอกที่ ได้รับ ผลกระทบ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินงานของกิจการ
2.2) ต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน
– ต้นทุนการปรับปรุงบริเวณชุมชน ได้แก่ การขุดลอกคูคลอง การดูแลสวนสาธารณะ
ของชุมชน การจัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
จากต้นทุนทั้ง 4 ประเภท คณะวิจัยได้สร้างรูปแบบการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจากัดเมือง
ฉอดการโยธา สามารถนาจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้
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ห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา
รายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อม
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย: บาท
ต้นทุนทางด้านการป้องกัน
ต้นทุนการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละออง
ต้นทุนการติดตั้งถุงกรองฝุ่นละออง
ต้นทุนการติดตั้งพัดลมขนาด 5HP
*การรณรงค์การปลูกต้นไม้
การอัดจารบีเพื่อลดเสียงของเครื่องจักร
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันรวม
ต้นทุนทางด้านการตรวจสอบ
ต้นทุนการตรวจสอบปริมาณก๊าซที่เกิดจากการถ่าย
แอสฟัลติกคอนกรีตลงสู่รถบรรทุก
ต้นทุนการตรวจสอบค่าปริมาณอากาศก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก
*ต้นทุนการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรวม
ต้นทุนทางด้านความล้มเหลวภายใน
ต้นทุนในการกรองอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก
*ต้นทุนค่ารักษาความสะอาด
ต้นทุนการกาจัดฝุ่นละออง
ต้นทุนระบบขจัดกลิ่น
ค่าใช้จ่ายความล้มเหลวภายในรวม
ต้นทุนทางด้านความล้มเหลวภายนอก
ต้นทุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงาน
*ต้นทุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ
ต้นทุนการปรับปรุงบริเวณชุมชน
ค่าใช้จ่ายความล้มเหลวภายนอกรวม
รวมต้นทุนสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ:*ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะผู้วิจัย

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

ผลการเสนอแนะแนวทางรูปแบบการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อมให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา
คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้บริหารจัดการเพิ่มเติมเรื่องการปลูกต้นไม้โดยรอบโรงงานเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
และการกาจัดฝุ่นตามท้องถนน และควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินงาน จากภายในและภายนอกชุมชน
เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และควรตั้งงบประมาณเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลให้กับ
บุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ในอนาคต จากการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นว่าแนวทางในการนาบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้นั้นผู้บริหารได้ให้
ความสาคัญเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางผู้บริหารได้เห็นถึงประโยชน์และตระหนักถึงการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมจะสามารถนารูปแบบไปเป็นแนวทางในการไปปรับใช้กับองค์กรต่อไป โดยเฉพาะผู้บริหารจะเป็นผู้นา
นโยบายสู่การปฏิบัติได้มากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาและสร้างรูปแบบการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อมของ ห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา จะเห็นได้
ว่าผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความต้องการที่จะนาบัญชีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุเทน เลานาทา และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษา
ความสาเร็จของการประยุกต์การบัญชีสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากกลุ่มกิจการ
ISO 14000 ในประเทศไทย พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในระยะยาวและวัฒนธรรมบริษัทภิบาลขององค์กรมี
อิทธิพลต่อความสาเร็จของการประยุกต์ใ ช้การบัญ ชีสิ่งแวดล้อม และวิธีปฏิบัติทางด้านการบัญชีเพื่อสังคมที่ ดี
ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสาเร็จของการประยุกต์ใช้การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับองค์กร การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียและความยั่งยืนให้กับกลุ่มองค์กรตัวอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า กา รที่จะ
สามารถนารูปแบบการจัดทาบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ได้นั้นผู้บริหารจะต้องนานโยบายสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ควรศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด เมืองฉอดการโยธา เพื่อให้สามารถนาแนวทางไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อไป
ข้อเสนอสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ด้านการวิจัยเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมให้มีทาวิจัยภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการรณรงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นรวมถึงใน
ชุมชน
2. ทาวิจัยเกี่ยวกับภาคอุ ตสาหกรรมขนาดกลาง และอุ ตสาหกรรมครัวเรือน เพื่อหาแรงจูงใจการ
สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เอกสารอ้างอิง
พรนภา ธีระกุล. (2555) . บทบาทของนักบัญชีที่มีต่อการบัญชีสิ่งแวดล้อม. [Online]. Available: http://www.
avaccount.com/accountcontent/index.php?topic=7929.0 [2560, ธันวาคม 1].
พิไท ตาทอง. (2546). มลพิษทางอากาศ. [Online]. Available: http://www.yala.ac.th/ [2560, ธันวาคม 1].
อุเทน เลานาทา และคณะ. (2559). ความสาเร็จของการประยุกต์ใช้การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืนขององค์กร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากกลุ่มกิจการ ISO 14000 ในประเทศไทย. วารสารปัญญาภิวัฒน์,
8(1), 91 - 110.
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
Factor Related to Decision-Making to Study at the Accounting Program,
Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
ณัชชา กาญจนพันธ์บุญ1 มยุรา สุขศรีพนา2 และ นงลักษณ์ จิ๋วจู3
Mayura Suksripana1, Natcha Kanjanapanbun2 and Nonglak Jiwju3
1, 2
3

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์สาขาวิชาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่กาลังศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จานวน
นักศึกษา 73 คน เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตรฐาน
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในเขตเทศบาล จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3
รองลงมาจบการศึกษานอกเขตเทศบาล จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือก
ศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาใน
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่า แรงจูงใจด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนที่สาเร็จจากโรงเรียนในเขตเทศบาลมี
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไม่แตกต่างกัน จาก
นักเรียนที่สาเร็จจากโรงเรียนนอกเขตเทศบาล สาหรับด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันและด้านสังคม
มีความแตกต่างกัน ระหว่างนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
คาสาคัญ: การเปรียบเทียบ / แรงจูงใจ / การเลือกศึกษาต่อ
Abstract
Objective to study factor related to decision-making to study at the Accounting program
in Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot between students who graduated from school in
the municipalities area and Non-municipal area to those students who are studying in the
accounting from Kamphaeng Phet Rajabhat University, Mae Sot and 73 target students. Random
sample from all population. The tools that used are include questionnaires form, rating scale with
5 levels and data analysis program SPSS that present value, percentage and the standard of
deviation. The result of the research show that
The study of general information from individual factors in the municipalities are 44
students which counted as60.3% from 100% and the number of student from outside of the
municipality are 29 students which counted as 39.7 percent factor related to decision-making to
study at the Accounting program in Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot between students
who graduated from school in the municipalities area and Non-municipal area were The motivation
in selecting students in accounting major at Kamphaeng Phet Rajabhat University, Mae Sot who are
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relevant in individual decisions and the relationship is statistically significant at the 0.05 Followed
by the hypothesis that for the successful students from schools in the municipalities area having
the motivation to study in selected major at Kamphaeng Phet Rajabhat University, Mae Sod does
not differ from a student at the school outside of the municipality. For private reasons on the
image of the institutions and social the differences between students who graduated in the
municipal area and outside the municipal area.
Keywords: Comparison / Motivation / Study of Choice.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาหมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนให้มีความเจริญงอกงาม มีความรู้ ความคิดและความ
เจริญงอกงามที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง มีอุปนิสัยที่ดีงาม รู้จักเรียนรู้และ
แสวงหาประสบการณ์ และทักษะตลอดจนปฏิบัติตนอย่างเป็นผู้มีคุณธรรม มีเกียรติ ความสง่างาม รู้จักเสียสละและ
เป็นสมาชิกที่ดีในสังคม (พรรณอรอุชุ ภาพ, 2561, หน้า 3) สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มการ
พัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประชากร สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ มได้ ส่ งผลและมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งยิ่ งต่ อ การศึ ก ษา ซึ่ งผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูจาเป็นต้องปรับการบริหารการศึกษา เพื่อให้จัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพที่สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกกาภิวัตน์ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน้า 5 - 15) ปัจจุบัน
สถานศึ ก ษาจะต้อ งมี ก ารปรับ ปรุงและพั ฒ นาให้ เกิ ดคุ ณภาพและมาตรฐานตามสภาพแวดล้อ มที่เ ปลี่ยนแปลง
ประกอบกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การดาเนินงานภายใต้การตัดสินใจจากการมีส่วนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันนาพาให้องค์กรดาเนินงานให้ประสบ
ความสาเร็จในอนาคตต่อไป ซึ่ งการจัดการศึกษาจะต้องคานึงถึงหลายอย่างและสิ่งที่ควรนามาคานึงถึงด้วย นั่นคือ
ลักษณะสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เช่น โรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมดีจะทาให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
เกิดความรู้สึกภูมิใจอบอุ่นใจสบายใจในความเป็นเจ้าของและอยากมาโรงเรียน สาหรับโรงเรียนที่ มีสภาพแวดล้อม
ไม่ดีจะทาให้สมาธิในการเรียนเบื่ อ และไม่อยากมาโรงเรียน (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 3) รวมถึงการจั ด
ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนและวัสดุต่างๆ มุมเสริมความรู้ประสบการณ์ต่างๆ เป็นต้น การสร้างความรู้สึกให้มี
ความรัก ความผูกพันต่อสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันที่เรียนอยู่นะขณะนั้น และเมื่อจบไป
แล้วก็ยังมีความรู้สึกรักและเคารพต่อสถาบันดังกล่าวต่อไป
ในปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อด ได้ เ ปิ ด สาขาวิ ช าการบั ญ ชี เป็ นหลั ก สู ต รที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากาลังคน ระดับฝีมือให้มีความชานาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการ
ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน อีก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและ
สอดคลองกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (แม่สอด) ไดจัดการเรียนการสอนสาขา
การบัญชี ให้กับนักศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนตามความสามารถและความพรอมของนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อมี
แรงจูงใจต่ออาชีพธุรกิจให้แก่นักศึกษาและสามารถดึงเอาศักยภาพของตนเองสู โลกธุรกิจ จัดให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู ทั้งทางตรงและทางออมไปสู การศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป ที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนที่มาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากในเขตและนอกเขตเทศบาล ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นที่ต้องการของสังคมให้สอดคล้องกับหลักสูตร และเป็นแนวทางในการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อให้กับในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
สมมุติฐานการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จจากโรงเรียนในเขตเทศบาลมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไม่แตกต่างกัน จากนักเรียนที่สาเร็จจากโรงเรียนนอกเขตเทศบาล
ขอบเขตการวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ศึกษาจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ เหตุผล
ส่วนตัว ภาพลักษณ์ของสถาบัน บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ และสังคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
นักศึกษาที่กาลังศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด รวมทั้งหมด 73 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นประชากรทั้งหมด
วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี หลักเกณฑ์ หลักการและแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจ ของ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จากเอกสาร ตารา
บทความ และงานวิจัยต่างๆ และนามาพัฒนาในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ นักศึกษาที่จบจาก
โรงเรียนในเขตเทศบาลอาเภอเมืองกับโรงเรียนที่มาจากนอกเขตเทศบาลอาเภอเมือง
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ตอนที่ 3 คณะผู้ วิ จั ย ได้ ร่ า ง แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แรงจู งใจ 5 ด้ า น ได้ แ ก่ เหตุ ผ ลส่ ว นตั ว
ภาพลักษณ์ของสถาบัน บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ สังคม และเศรษฐกิจ จานวน 20 ข้อ เป็นคาถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ
การหาคุณภาพเครื่องมือ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ในประเด็น
รายการประเมิน ได้แก่ เหตุผลส่วนตัว ภาพลักษณ์ของสถาบัน บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ และสังคม พบว่า
ภาพรวมการวิเคราะห์ค่า IOC มีค่ามากกว่า 0.80 ขึ้นไป แสดงว่าวัดได้ตรงจุดประสงค์ หรือตรงตามเนื้อหา และข้อ
คาถามนั้นเป็นที่ยอมรับและใช้ได้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองจากนักศึกษาที่กาลังศึกษาใน
สาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์
สาเร็จรูป โดยใช้วิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้บรรยายลักษณะ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)

971

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล วิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยแบบ
พหุคูณ การวิเคราะห์ค่าถดถอยอย่างง่าย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในเขตเทศบาล จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาจบการศึกษานอกเขต
เทศบาล จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล มีผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยการวิเคราะห์ค่าถดถอยแบบพหูคูณ
ผลการดาเนินงาน
ปัจจัยความต้องการของนักศึกษา
t
p- value
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
ค่าคงที่ (Constant)
2.037
0.671
3.037
0.003*
1.ด้านเหตุผลส่วนตัว
0.104
0.118
0.879
0.382
2.ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
0.052
0.114
0.458
0.648
3.ด้านบุคคลที่เกีย่ วข้องต่อการ
0.275
0.124
2.213
0.030*
ตัดสินใจ
4.ด้านสังคม
1.475
0.145
0.166
0.113
2
R=0.338 AdjR =0.062 SEest =0.47721 F=2.189
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ด้านบุคคลที่
เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ (cc) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
นักเรียนที่สาเร็จจากโรงเรียนในเขตเทศบาลมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ไม่แตกต่างกัน จากนักเรียนที่สาเร็จจากโรงเรียนนอกเขตเทศบาล สาหรับด้านเหตุผลส่วนตัว
(aa) ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน (bb) และ ด้านสังคม (dd) มีความแตกต่างกัน ระหว่างนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
เมื่อนาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการเลือกศึกษาของนักศึกษา ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ
(cc) ไปสร้างสมการพยากรณ์ของปัจจัยความต้องการของนักศึกษา (Factors Affecting the Needs of Foreign
Workers หรือ FAW) โดยการทาการวิเคราะห์ถดถอยแบบอย่างง่าย ประกอบด้วย ตัวแปรข้างต้น ซึ่งมีค่าสัมพันธ์
อย่ า งง่ า ยของตั ว แปลตามตั ว แปลอิ ส ระ (R) เท่ า กั บ Sig = 0.338 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการพยากรณ์ ป รั บ ปรุง
(Adjusted R2 ) ร้อยละ 0.062 และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการวัด (SEest) เท่ากับ Sig=0.47721 ซึ่งสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ ปัจจัยความต้องการของนักศึกษาได้ ดังนี้ FAW=2.037+0.030 (cc)
จากสมการ พบว่า การประมาณ ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงที่ (FAW) เท่ากับ Sig = 2.037 และ สัมประสิทธิ์
ของ cc เท่ากับ Sig = 2.037 และสัมประสิทธิ์ของ cc เท่ากับ Sig = 0.47721 หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงการ
พยากรณ์ปัจจัยความต้องการของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยการวิเคราะห์ค่าถดถอยแบบพหูคุณ
ผลการดาเนินงาน
ปัจจัยความต้องการของนักศึกษา สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
t
p-value
ถดถอย
มาตรฐาน
ค่าคงที
2.037
0.671
3.037
0.003*
ด้านบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องต่อการ
0.275
0.124
2.213
0.030*
ตัดสินใจ
R=0.275 AdjR2=0.124 SEest =2.213 F=0.030
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยอย่างง่าย ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ มีน้อยกว่าค่าคงที่ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยวิเคราะห์ค่า
ถดถอยแบบพหูคูณ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการ
ตัดสินใจ ไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักเรียนที่สาเร็จจากโรงเรียนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลอย่างมีในนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของบุปผา พุกจาปา (2553) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจู งใจในการเลือกเรียนแผนการบัญชีสาขาพาณิชยกรรม ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ชางกลสยาม) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนแผนการเรียนพาณิชยกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวนทั้งหมด 200 คน ซึ่งผลวิจัยพบว่านักเรียนมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนแผนการเรียน
สาขาพาณิชยกรรม ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาผลการวิจัยที่ทาให้ไม่สอดคล้องกัน ผลต่าง
เนื่องมาจากผู้วิจัยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลจากนักเรียนที่สาเร็จจากในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ส่วน
งานวิจัยของบุปผา พุกจาปา (2553) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลจากนักเรียนที่มีเพศต่างกันรวมทั้งใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับปริญญาตรี แต่งานวิจัยของบุปผา พุกจาปา (2553) ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จึงทาให้ผลการวิจัยนั้นแตกต่างกัน แต่มีประเด็นที่สอดคล้อง คือ ด้านเหตุผลส่วนตัวและด้านสังคม มีแรงจูงใจ
ในเลือกศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ด้านภาพลักษณ์สถาบัน แตกต่างกัน ระหว่างนักเรียนที่ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตเทศบาลและ
นอนเขตเทศบาล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของประชา อ่อนรักษา (2542) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่เป็นแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
รามคาแหง จานวน 700 คน ซึ่งผลวิจัยพบว่านักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ด้าน
ยอมรับในสถาบัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งประเด็นที่ทาให้สอดคล้องอาจเป็น
เพราะกลุ่มตัวอย่างที่ไว้ในในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเหมือนกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล หลักสูตรควรนาไป
ปรับใช้เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อ
ในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อดูแนวคิด ความสนใจ และ
เจตคติในการเลือกศึกษาต่อ
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การจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรณีศึกษาร้าน M-STORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Alcoholic Beverage Inventory Management
M-STORE Case Study in Mae Sot District, Tak Province
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บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
4 อาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบปัจจุบันของการจัดการสินค้าคงคลัง และหาแนวทางการ
จัดการสินค้าคงคลังสาหรับปริมาณการสั่งซื้อประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาร้าน M-STORE อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ สินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 17 รายการ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากยอดสั่งซื้อและยอดการจาหน่ายในช่วงเดือนสิงหาคม 2560
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การวิ เ คราะห์ ค านวณหาขนาดการสั่ งซื้ อ ที่ ป ระหยั ด และจุ ด สั่ งซื้ อ ใหม่ สามารถ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของร้าน M-STORE ก่อนและหลังการคานวณหาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดได้ ว่า
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า ก่อนการคานวณ คือ 10,000 บาทต่อเดือน เมื่อคานวณหาขนาดการสั่ งซื้อที่
ประหยัดแล้วมี ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 1,599.18 บาทต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าลดลงถึง
8,400.82 บาท ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อทั้งหมดก่อนการคานวณ คือ 1,000 บาทต่อเดือน เมื่อคานวณหาขนาดการสั่งซื้อ
ที่ประหยัดแล้วมีค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อทั้งหมด 1,580.50 บาทต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 580.50 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ก่อนการคานวณ คือ 11,000 บาทต่อเดือน และเมื่อคานวณหาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดแล้ว
มีค่าใช้จ่ายรวม 3,179.68 บาทต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมลดลงถึง 7,820.32 บาทต่ อเดือน ผู้วิจัยเสนอแนวทาง
จัดการสินค้าคงคลังสาหรับปริมาณการสั่งซื้อประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด17 รายการ ของร้าน M-STORE
ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทมีขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดและจุดสั่งซื้อใหม่ต่างๆ
คาสาคัญ: การจัดการ / สินค้าคงคลัง / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Abstract
This research aims to: To study the current system of inventory management. Find out how
to manage your inventory for alcoholic beverage orders. Case study of M-STORE in Mae Sot district,
Tak province. The 17 items of alcoholic beverage inventory were used as a tool to collect data.
The study indicated that Analyze, calculate, order, save and reorder points. Can compare
the costs incurred by M-STORE Before and after calculating the economic order size. The cost of
storage before the calculation is 10,000 baht per month. When calculating the size of the order,
the savings are. Storage costs 1,599.18 Baht per month. The cost of storage has dropped to 8,400.82
baht. The total purchase cost before the calculation is 1,000 baht per month. When calculating
the size of the order, save the total purchase cost is 1,580.50 Baht per month. The cost of purchase
increased 580.50 Baht. The total cost before the calculation is 11,000 Baht per month and when
calculating the size of the purchase order, the total cost is 3,179.68 baht per month. The total cost
was reduced to Baht 7,820.32 per month. The researcher proposed the inventory management
method for all alcoholic beverage orders the 17 items of alcoholic of M-STORE. Each type of
product has an economical order size and new ordering points.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือได้ว่าเป็นอีกธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหนึ่งที่มีโอกาสได้รับผลกระทบใน
ทางบวกจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นหนึ่งในสินค้าบริโภคชนิดหนึ่งที่มีการ
เติบโตในหลายประเทศของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่มิใช่ประเทศมุสลิม ซึ่งไทยก็เป็นประเทศที่ติดอั นดับการ
บริโภคแอลกอฮอล์ในลาดับต้นของโลก และมีแนวโน้มของการเติบโต ของการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ในอดีตอาเภอ
แม่สอดมีธุรกิจประเภทการค้าส่งไม่มากนัก มักจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว แต่ปัจจุบันในอาเภอแม่สอดมีธุรกิจ
ประเภทการค้าส่งเพิ่มขึ้นมากมาย อาทิ แม็คโคร จัดได้ว่าเป็นผู้นาตลาดค้าส่งในประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์ คือ เน้น
การจาหน่ายสินค้าปริมาณมากและเน้นจาหน่ายสินค้าราคาถูก ทาให้ธุรกิจประเภทการค้าส่งนั้นมีการแข่งขันกันสูง
ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกันต่างก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆ มาดึงดูดความสนใจลูกค้า รวมไปถึงการจัดการ
คลังสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลัง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรคานึงถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากสินค้า
คงคลังเป็นสิ่งที่ทาให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างราบรื่น กรณีที่จานวนสินค้าคงคลังมีปริมาณมากเกินไปจะทาให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาต้นทุนจม การหมดอายุของสินค้า สินค้าล้าสมัย และยังทาให้ต้นทุนการเก็บรักษาสูง
ในทางตรงกันข้ามกรณีที่มีสินค้าคงคลังน้อยเกินไปอาจจะทาให้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยัง
ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของธุรกิจลดลง
ร้ า น M-STORE เป็ น ธุ ร กิ จ ประเภทการค้ าปลีก และการค้า ส่งประเภทเครื่อ งดื่ม และปั จ จุ บัน ร้า น MSTORE ไม่ได้กาหนดปริมาณการสั่งซื้อที่แน่นอน มีการสั่งซื้อสินค้าโดยวิธีการประมาณด้วยสายตาและตามการ
คาดคะเนหรือการคาดเดาของเจ้าของร้าน โดยจะสั่งซื้อเมื่อสินค้าใกล้หมดจึงค่อยสั่งสินค้าหรือจะสั่งซื้อสินค้ามาไว้
ครั้งละมากๆ โดยไม่คานึ งถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบสินค้าคงคลัง จึงทาให้สินค้าบางชนิดมีมากเกินความจาเป็น
และบางชนิดมีน้อยเกินไป ทาให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของร้านM-STOREโดยนาร้าน M-STORE มาเป็นกรณี
ตัวอย่างสาหรับการวิจัย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระบบปัจจุบันการจัดการสินค้าคงคลัง การหาปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสม และระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมของสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด 17 รายการ ที่
ทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยเฉลี่ยต่าสุดและให้ได้กาไรมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระบบปัจจุบันของการจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีศึกษาร้านMSTORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. เพื่อหาแนวทางการจัดการสินค้าคงคลังสาหรับปริมาณการสั่งซื้อประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรณีศึกษาร้านM-STORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ร้านM-STORE
ข้อมูลสภาพทั่วไปของร้าน M-STORE
1. ยอดสั่งซื้อสินค้าและปริมาณสั่งซื้อต่อ
ครั้งของทางร้าน
2. ยอดจาหน่ายสินค้าของทางร้าน
3. ชนิด/ประเภทของสินค้า
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ปริ ม าณสั่ ง ซื้ อ อย่ า ง
ประหยั ด (EOQ) ประกอบด้ ว ยภายใต้
ส ภ า วกา ร ณ์ ที่ 1 ขนา ด กา ร สั่ ง ซื้ อ ที่
ประหยัดที่อุปสงค์คงที่และสินค้าคงคลัง
ไม่ขาดมือ
ทฤษฎี แ นวคิ ด ก าหนดจุ ด สั่ ง ซื้ อ ใหม่
(ROP) ประกอบด้วยภายใต้สภาวการณ์
ที่2 จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการ
สินค้าคงคลังที่แปรผันและรอบเวลาคงที่

แนวทางการจัดการสินค้าคงคลัง
ส า ห รั บ ป ริ ม า ณ ก า ร สั่ ง ซื้ อ
ประเภทเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ของร้าน M-STORE

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งหมด17
รายการของธุรกิจประเภทการค้าส่งร้าน M-STORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารข้อมูลจากยอดการสั่งซื้อสินค้าและยอดการจาหน่ายสินค้า ซึ่ง
เป็ น เครื่ อ งมื อ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แนวทางในการจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ประเภทเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
กรณีศึกษาร้าน M-STORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
การหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัด EOQ (Economic order quantity)
ผู้วิจัยนาข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ศึกษาข้อมูลในระหว่าง
วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560) มาทาการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยใช้ทฤษฎีการสั่งซื้ออย่างประหยัด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังของร้าน M-STORE ซึ่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการคานวณหาปริมาณการ
สั่งซื้อที่เหมาะสมประกอบด้วย 4 สภาวการณ์
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1) ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่อุปสงค์คงที่และสินค้าคงคลังไม่ขาดมือ การหาขนาดการสั่งซื้อ
ประหยัด (EOQ) และต้นทุนรวม (TC) จะทาได้จาก
การสั่งซื้อประหยัด EOQ =

2CoD
Cc
 CoD   QCc 

+

= Q   2 

ต้นทุนรวม TCmin
โดย

EOQ
D
Co
Cc
Q
TC

=
=
=
=
=
=

ขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัด (Q*)
อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าต่อปี (หน่วย)
ต้นทุนการสั่งซื้อ หรือต้นทุนการตั้งเครื่องจักรใหม่ต่อครั้ง (บาท)
ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี (บาท)
ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง (หน่วย)
ต้นทุนสินค้าคงคลังโดยรวม (บาท)
D
 Co
= Q 

ต้นทุนการสั่งซื้อต่อปี
ต้นทุนการเก็บรักษาต่อปี

Q 
 Cc
= 2 

จานวนการสั่งซื้อต่อปี

=

D
Q*

Q*
=D

รอบเวลาการสั่งซื้อ

2) ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดมีอุปสงค์คงที่และมีสินค้าขาดมือบ้างขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด
ระดับสินค้าขาดมือที่ประหยัด และต้นทุนรวมจะทาได้จาก
Q* =

2 DCo Cg + Cc
Cc
Cg

S* =Q* 

Cc 

Cg
 + Cc 

TC
โดยที่

Q*
S*
Cg

=
=
=

DCo (Q * −S *)Cc S *2 Cg
+
+
2Q *
2Q *
= Q*

ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด
ระดับสินค้าขาดมือที่ประหยัด
ต้นทุนสินค้าขาดมือต่อหน่วยต่อปี
Q∗ −S∗
Q∗

ระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ย

=

ระยะเวลาช่วงที่มีสินค้าขาย(T1 )

=

Q∗ −S∗

=

𝑆∗

ระยะเวลาช่วงที่สินค้าขาดมือ(T2 )

D

D
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เวลารอคอยของสินค้าคงคลัง(T)

=

T1 + T2

=

Q∗ −S∗
D
Q∗

+

S∗
D

=
D
3) ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ทยอยรับทยอยใช้สินค้า การหาขนาดสั่งซื้อที่ประหยัดและ
ต้นทุนรวม จะทาได้จาก

Q opt =
TC
โดยที่

p
d
E

2CoD
 d
Cc1 − 
 p

CoD CcQ 
d
1 − 
+
2 
pc
= Q

= อัตราการรับสินค้า
= อัตราการใช้สินค้า
= อัตราการตั้งเครื่องจักรใหม่ต่อล็อตการผลิตตัวแปรอื่นเหมือนกรณีที่ 1
Q

d

ระดับสินค้าคงคลังสูงสุด

=

Q − P d=Q (1 − p)

ระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ย

=

Q
(1
2

ระดับเวลาที่ทยอยซื้อทยอยใช้ (Tp)

=

d
p

− )

Q∗
2

ระยะเวลาที่ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียว (Td)

=

ระยะเวลาของสินค้าคงคลัง (T)

=
=

Q∗
2

d

[1 − p]

T p +T d
Q
p

Q

d

+ d [1 − p] =

Q
d

4) ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่มีส่วนลดปริมาณการคานวณหาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดแล้ว
หาต้นทุนสินค้าคงคลังรวมที่ EOQจะทาได้จาก
ต้นทุนสินค้าคงคลังรวม=[DQ] Co + [Q2] Cci + DPi
เมื่อ

P
Cc

เป็นราคาของสินค้าแต่ละระดับปริมาณการซื้อ
เป็นต้นทุนการเก็บรักษาแต่ละระดับปริมาณการซื้อ

จุดสั่งซื้อใหม่(Reorder Point) ภายใต้4สภาวการณ์ ประกอบด้วย
1) จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และรอบเวลาจะทาได้จาก
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จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) = d x L
โดยที่

d
=
อัตราความต้องการสินค้าคงคลัง
L
=
เวลารอคอย
2) จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังที่แปรผันและรอบเวลาคงที่จะทาได้จาก
สั่งซื้อใหม่
โดยที่

= (อัตราความต้องการ x รอบเวลา) + สินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย
= (d̅ x L) + z √L (δd )
d̅
=
อัตราความต้องการสินค้าโดยเฉลี่ย
L
=
รอบเวลาคงที่
Z
=
ค่าระดับความเชื่อมั่นว่าจะมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ
δd
=
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า
ระดับวงจรของการบริการ = 100% -โอกาสที่จะเกิดของขาดมือ

3) จุดสั่งซื้อในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และรอบเวลาแปรผัน จะทาได้จาก
จุดสั่งซื้อใหม่=(dxL̅) + zdδL
โดยที่

d
L̅
Z
δL
δd

=
=
=
=
=

อัตราความต้องการสินค้าคงคลังซึ่งคงที่
รอบเวลาเฉลี่ย
ค่าระดับความเชื่อมั่นว่าจะมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรอบเวลา
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า

4) จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าแปรผันและรอบเวลาแปรผันจะทาได้จาก
จุดสั่งซื้อใหม่=(d̅xL̅) + z√̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Lδ2d + ̅̅̅
d2 δ2L
โดยที่
d
L
Z
δL

=
=
=
=

อัตราความต้องการสินค้าคงคลังซึ่งคงที่
รอบเวลาเฉลี่ย
ค่าระดับความเชื่อมั่นว่าจะมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลารอคอย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลการปฏิบัติงานที่ได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้าน
M-STORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปของร้าน ศึกษาเอกสารข้อมูลจากยอด
การสั่งซื้อสินค้าและยอดการจาหน่ายสินค้า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จาการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ค้นคว้า อิสระ
วิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงแหล่งข้อมูลทางออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้า
คงคลัง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารข้อมูลยอดการสั่งซื้อ
สินค้าและยอดการจาหน่ายสินค้า เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริงและได้ข้อมูลมาทาการศึกษา
การจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนาข้อมูลมาแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมสาหรับการสั่งซื้อ โดยนาทฤษฎีและหลักการเกี่ ยวกับการจัดการสินค้า
คงคลัง ทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาณสั่งซื้ออย่างประหยัดและ ทฤษฎีแนวคิดกาหนดจุดสั่งซื้อใหม่ มาใช้ในการศึกษาการ
วิจัยในครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาระบบปัจจุบันของการจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีศึกษาร้าน
M-STORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1. ยอดสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้าน M-STORE ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ที่มีจานวนยอดสั่งซื้อสินค้ามากที่สุดของแต่ประเภท ดังนี้
ตารางที่ 1 ยอดสั่งซื้อสินค้าแยกตามประเภท
ประเภท
ยี่ห้อ
ประเภทขวด
เบียร์ช้าง
ประเภทกระป๋อง
เบียร์ลีโอ
ประเภทกลม
เหล้าแสงโสม
ประเภทแบน
เหล้าแสงโสม

ยอดการสั่งซื้อสินค้า
1,555 ลัง
300 ถาด
76 ลัง
58 ลัง

จานวนเงิน (บาท)
878,575 บาท
215,100 บาท
235,752 บาท
90,480 บาท

2. ยอดจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องร้ า น M-STORE ในเดื อ นสิ ง หาคม
ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจาหน่ายมากที่สุดของแต่ประเภท ดังนี้
ตารางที่ 2 ยอดจาหน่ายสินค้าแยกตามประเภท
ประเภท
ยี่ห้อ
ประเภทขวด
เบียร์ช้าง
ประเภทกระป๋อง
เบียร์ลีโอ
ประเภทกลม
เหล้าแสงโสม
ประเภทแบน
เหล้ารีเจนซี่

ยอดการสั่งซื้อสินค้า
1,361 ลัง
311 ลัง
77 ลัง
45 ลัง

จานวนเงิน (บาท)
773,048 บาท
225,475 บาท
227,030 บาท
123,120 บาท

การวิเคราะห์ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) และจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) ของสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
จากการวิเคราะห์ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดของสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้าน MSTORE จะเห็นได้ว่า ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าลดลง มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า
คงคลั งลดลงจากสภาพปั จ จุ บั น ซึ่ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ข นาดการสั่ งซื้ อ ที่ ป ระหยั ด (EOQ) ประกอบด้ ว ยภายใต้ 4
สภาวการณ์ดังนี้
สภาวการณ์ที่ 1 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่อุปสงค์คงที่และสินค้าคงคลังไม่ขาดมือเมื่อมีการหา
ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า1,599.18 บาทต่อเดือน ซึ่งลดลงจากสภาพ
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ปัจจุบันถึง 8,400.82 บาท ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า 1,580.50 บาทต่อเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 580.50 บาท
และค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 3,179.68 บาทต่อเดือนซึ่งลดลงจากเดิม 7,820.32 บาทเมื่อมีการวิเคราะห์ ขนาดการ
สั่งซื้อที่ประหยัดสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด 17 รายการ ร้าน M-STORE ควรมีการสั่งซื้อดังนี้
ตารางที่ 3 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดสินค้าประเภทขวด
ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด
ยี่ห้อ
ต่อครั้ง (EOQ)
เบียร์ช้าง
262 ลัง
เบียร์ลีโอ
185 ลัง
เบียร์สิงห์
82 ลัง
เบียร์ไฮเนเก้น
60 ลัง
เบียร์ยู
51 ลัง
โซดา
130 ลัง

จานวนครั้งในการสั่งซื้อ
สินค้าต่อเดือน
6 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง

รอบเวลาการสั่งซื้อ
ใน 1 เดือน
ทุกๆ 6 วัน
ทุกๆ 8 วัน
ทุกๆ 16 วัน
ทุกๆ 16 วัน
ทุกๆ 31 วัน
ทุกๆ 11 วัน

ตารางที่ 4 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดสินค้าประเภทกระป๋อง
ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด จานวนครั้งในการสั่งซื้อ
ยี่ห้อ
ต่อครั้ง (EOQ)
สินค้าต่อเดือน
เบียร์ช้าง
96 ถาด
2 ครั้ง
เบียร์ลีโอ
125 ถาด
3 ครั้ง
เบียร์สิงห์
34 ถาด
1 ครั้ง
เบียร์ไฮเนเก้น
34 ถาด
1 ครั้ง

รอบเวลาการสั่งซื้อ
ใน 1 เดือน
ทุกๆ 16 วัน
ทุกๆ 11วัน
ทุกๆ 31วัน
ทุกๆ 31วัน

ตารางที่ 5 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดสินค้าประเภทกลม
ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด
ยี่ห้อ
ต่อครั้ง (EOQ)
เหล้าหงษ์ทอง
47 ลัง
เหล้าเบน 285
28 ลัง
เหล้าแสงโสม
61 ลัง
เหล้ารีเจนซี่
34 ลัง

จานวนครั้งในการสั่งซื้อ
สินค้าต่อเดือน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง

รอบเวลาการสั่งซื้อ
ใน 1 เดือน
ทุกๆ 31 วัน
ทุกๆ 31 วัน
ทุกๆ 16 วัน
ทุกๆ 31 วัน

ตารางที่ 6 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดสินค้าประเภทแบน
ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด
ยี่ห้อ
ต่อครั้ง (EOQ)
เหล้าหงษ์ทอง
45 ลัง
เหล้าแสงโสม
39 ลัง
เหล้ารีเจนซี่
48 ลัง

จานวนครั้งในการสั่งซื้อ
สินค้าต่อเดือน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

รอบเวลาการสั่งซื้อ
ใน 1 เดือน
ทุกๆ 31 วัน
ทุกๆ 31 วัน
ทุกๆ 16 วัน

สภาวการณ์ที่ 2 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่อุปสงค์คงที่และมีสินค้าขาดมือบ้าง จะพบว่าทางร้าน
M-STORE ไม่ได้เกิดสภาวการณ์นี้ เพราะว่าทางร้าน M-STORE ไม่มีสินค้าขาดมือ
สภาวการณ์ที่ 3 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ทยอยรับทยอยใช้สินค้าพบว่า ทางร้าน M-STORE ไม่ได้
เกิดสภาวการณ์นี้ เพราะว่า การสั่งสินค้าของร้าน M-STORE ได้รับสินค้าครบทั้งหมดตามจานวนการสั่งซื้อทุกครั้ง
สินค้าคงคลังของร้าน M-STORE จึงไม่ได้ทยอยการส่งสินค้าและในขณะนั้นมีการใช้สินค้าไปด้วย
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สภาวการณ์ที่ 4 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่มีส่วนลดปริมาณพบว่า ทางร้าน M-STORE ไม่ได้เกิด
สภาวการณ์นี้ เพราะว่า เมื่อทางร้าน M-STORE สั่งซื้อเป็นจานวนมากจะไม่ได้ส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น
การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ของสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้าน M-STORE จะเห็นได้ว่า
ร้าน M-STORE ทราบว่าเมื่อไหร่ควรจะมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม ซึ่งมีการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ภายใต้สภาวการณ์
ที่ 2 จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังที่แปรผันและรอบเวลาคงที่เมื่อมีการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่
(ROP) สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด 17 รายการร้าน M-STORE ควรมีจุดสั่งซื้อใหม่ดังนี้
ตารางที่ 7 จุดสั่งซื้อใหม่สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของร้าน M-STORE
ประเภท
ยี่ห้อ
จานวนสินค้าคงคลังก่อนสั่งซื้อใหม่
เบียร์ช้าง
96 ลัง
เบียร์ลีโอ
56 ลัง
เบียร์สิงห์
10 ลัง
ประเภทขวด
เบียร์ไฮเนเก้น
8 ลัง
เบียร์ยู
7 ลัง
โซดา
43 ลัง
เบียร์ช้าง
33 ลัง
เบียร์ลีโอ
56 ลัง
ประเภทกระป๋อง
เบียร์สิงห์
6 ลัง
เบียร์ไฮเนเก้น
4 ลัง
เหล้าหงษ์ทอง
4 ลัง
เหล้าเบน 285
2 ลัง
ประเภทกลม
เหล้าแสงโสม
5 ลัง
เหล้ารีเจนซี่
2 ลัง
เหล้าหงษ์ทอง
5 ลัง
ประเภทแบน
เหล้าแสงโสม
7 ลัง
เหล้ารีเจนซี่
6 ลัง
แนวทางการจัดการสินค้าคงคลังสาหรับปริมาณการสั่งซื้อประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา
ร้านM-STORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จากการศึกษาจัดการสินค้าคงคลังของร้าน M-STORE ผู้วิจัยพบแนวทางการจัดการสินค้าคงคลังดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย เสนอแนวทางการโดยการวิ เ คราะห์ ห าขนาดการสั่ งซื้ อ ที่ ป ระหยั ด EOQจะท าให้ ร้ า น
M-STORE สั่งซื้อสินค้าตามที่ได้วิเคราะห์ในการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ก็จะมีสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการขาย อีกทั้ง
ยังทาให้ต้นทุนในการสั่งซื้อแต่ละครั้งและต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังลดลงจากเดิม
2. ผู้วิจัยเสนอแนวโดยการหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) จะทาให้ร้าน M-STORE ทราบว่าเมื่อไหร่ควรจะ
มีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าขาดมือ
3. การหาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดและจุดสั่งซื้อใหม่ ที่ได้จากการคานวณเป็นเพียงการพยากรณ์
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจในการกาหนดขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งได้ล่วงหน้าและจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสม
เท่านั้น แต่เนื่องจากสินค้าคงคลังมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีการตรวจสอบสินค้า
คงคลังอย่างสม่าเสมอ จึงจะทาให้การพยากรณ์มีความแม่นยาและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ในสภาวการณ์ที่ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด
ที่อุปสงค์คงที่และสินค้าคงคลังไม่ขาดมือเมื่อมีการหาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด ทั้ง 17 รายการพบว่า ค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งหมดต่อเดือนลดลงตามหลักการของการวิเคราะห์ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยลดลงจากเดิม 7,820.32 บาท
แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีดังกล่าวสามารถที่จะลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้ซึ่งจะส่งผลดีกับผู้ประกอบการ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งกาญจน์ ผลิกะและ นพปฎล สุวรรณทรัพย์ (2559) ได้วิจัยการบริหารสินค้าคงคลังโดย
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ABC Classification Analysis เทคนิ ค EOQ Model และวิ ธี Silver-Meal: กรณี ศึ ก ษา
บริษัท XYZ ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้เทคนิค EOQ Model สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้ 23,244.95
บาทต่ อ ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.79 และจากการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี Silver-Meal สามารถลดต้ น ทุ น สิ น ค้ า คงคลั ง
ได้203,628.39 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 44.38 เช่นเดียวกับอนุสรณ์ อินหนู (2556) ศึกษาเรื่องการจัดการสินค้า
คงคลังในธุรกิจอาหารสัตว์กรณีศึกษา บริษัท เบนไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
จัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจอาหารสัตว์และศึกษาแนวทางการทางานของระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ได้การจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ระบบขนาดการ
สั่งซื้อทีป่ ระหยัดเข้ามาช่วยเป็นแนวทางในการสั่งซื้อ ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าลดลงจากเดิมร้อยละ
32.94 ช่วยให้ทราบถึงปริมาณการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งและจานวนครั้งในการสั่งซื้อแต่ละปี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่ได้ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรนาทฤษฎีการหาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด มา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลดีกับธุรกิจในแง่ของการลดต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งยังสามารถควบคุมสินค้าคงคลังได้
เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการท าวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ประเภทเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ กรณี ศึ ก ษาร้ า น
M-STORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ความน่าเชื่อถือมากขึ้น
และจากในการพยากรณ์ยอดขายที่มีความแม่นยาเพิ่มขึ้นด้วย
2. สินค้าคงคลังมีการเคลื่ อนไหวอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรมีการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
อย่างสม่าเสมอ จึงจะทาให้การพยากรณ์มีความแม่นยาและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด จนไม่สามารถพิจารณาถึง
ความแตกต่างของข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้กับงานวิจัยอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
เอกสารอ้างอิง
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กรณีศึกษา ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
The Study of the Cassava Cultivation Cost:
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี เพื่อการศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกมันสาปะหลังกรณีศึกษา ตาบลแม่จะเรา อาเภอ
แม่ ร ะมาด จั งหวั ด ตาก มี วั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาข้ อ มูลทั่ วไปของการปลูก มัน สาปะหลัง เพื่ อ ศึ ก ษาต้ นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกมันสาปะหลัง และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่สนใจในการที่จะปลูกมัน
สาปะหลัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก โดยจะทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจานวน 30 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
และนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงานของเกษตรกร ซึ่งแบ่งออกเป็น ต้นทุนการปลูกมันสาปะหลัง โดยมีเกษตรกรที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองจะแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 ที่ดินของตั วเองและใช้พันธุ์ของตัวเองมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ กรณีที่
2 ที่ดินตัวเองแต่ซื้อพันธุ์ใหม่มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,595 บาทต่อไร่ สาหรับเกษตรกรที่เช่าพื้นที่จะแบ่งออกเป็น 2
กรณี กรณีที่ 1 ที่ดินเช่าใช้พันธุ์ของตัวเองมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,457 บาทต่อไร่ และ กรณีที่ 2 ที่ดินเช่าและซื้อ
พันธุ์ใหม่มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,974 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 998.73 บาท
ต่อไร่ ต้นทุนการขนส่งมันสาปะหลังจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 จะมีค่าจ้างรถขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงานเฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ กรณีที่ 2 รถของตัวเองที่ใช้ในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน
จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 61 บาทต่อไร่ ดังนั้นต้นทุนรวมทั้งหมดซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ที่ดิน
ของตัวเองกับที่ดินเช่า กรณีที่ 1 ที่ดินของตัวเองใช้พันธุ์ของตัวเองและใช้รถตัวเองในการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงานมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,136.73 บาทต่อไร่ ใช้พันธุ์ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงานมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,679.88 บาทต่อไร่ ซื้อพันธุ์ใหม่และใช้รถตัวเองในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน
มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,654.73 บาทต่อไร่ และซื้อพันธุ์ใหม่และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงานมี
ค่าเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 4,197.88 บาทต่อไร่ กรณีที่ 2 ที่ดินเช่า ใช้พันธุ์ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมัน
สาปะหลังเข้าโรงงาน มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,059.88 บาทต่อไร่ และซื้อพันธุ์ใหม่และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมัน
สาปะหลังเข้าโรงงานมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,576.88 บาทต่อไร่ ส่วนอัตราผลตอบแทนของการปลูกมันสาปะหลัง
เฉลี่ยต่อไร่มีค่าเท่ากับ 3,684.97 บาทต่อไร่ ดังนั้นแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่สนใจในการที่จะปลูกมัน
สาปะหลังเกษตรกรที่จะเริ่มต้นปลูกมันสาปะหลังเป็นพืชเชิงเดี่ยวและเป็นอาชีพหลักควรจะปลูกประมาน 25 ไร่ ถึง
จะคุ้มค่าต่อการลงทุนในการเพาะปลูกมันสาปะหลังและควรใช้พันธุ์ระยอง 9 เพราะจากการวิเคราะห์พันธุ์ระยอง 9
ให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ 4.2 ตันต่อไร่
คาสาคัญ: การเพาะปลูก / ต้นทุน / มันสาปะหลัง
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Abstract
This research has to study the cost of cassava cultivation, a case study of Mae Ja Rao, Mae
Ramat District, Tak Province was conducted. To study the cost and return of cassava and to guide
decision-making of farmers interested in growing cassava. The sample was used. The cassava
cultivators in Mae Ja Rao, MaeRamat Sub-district, Tak Province were randomly sampled using a
questionnaire as a tool for the study and the data was analyzed.
The results show that the cost of cultivation. Harvesting and transporter cassava into the
factory of the farmers, which is divided into cassava growing cost farmers with their own land are
divided into two cases. Case 1: Own land and own varieties have an average per of 2,077 baht /rai.
Case 2: Own land but buy new varieties for the farmer who rents the area, it is divided into 2 cases.
In case 1, the leased land uses his own variety the average value per rai is 2,457 baht /rai. The
average yield/rai was 998.73 baht/ rai. The transportation cost of cassava was divided into 2 cases.
The average cassava yield per rai was 604.15 baht/rai. Case 1: The car itself used to transport
tapioca into the factory. The total cost, which is divided into 2 cases, is their own land and land
rent. Case 1 own land uses its own varieties and uses the car itself to transport. Cassava was
planted at 3,136.73 baht/rai, using its own varieties and hiring a transporter to transport cassava
into the factory. The average price per rai was 3,679.88 baht/rai. New breed and used transported
car cassava into the factory has an average of 3,654.73 baht/ rai and buy new varieties and hire
transport vehicles to transport the cassava into the factory has an average of 4,197.88 baht/ rai.
Case 2 land lease uses its own varieties and employs transportation trucks to transport cassava
into the plant. The average yield per rai was 4,059.88 baht / rai, and the transportation cost for
cassava roots was 4,576.88 baht / rai. Average yield per rai was 3,684.97 baht/ rai. Therefore, the
decision-making method of farmers interested in growing cassava, the farmers who started cassava
cultivation were monoculture and the main occupation should be planted 25 rai. It is worthwhile
to invest in cassava cultivation and should use Rayong 9 breed because result analysis the Rayong
9 breed is the best for the yield per rai is 4.2 tons per rai.
Keywords: Cultivation / Cost / Cassava
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มันสาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจตระกูลหัวที่มีความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมันสาปะหลังได้เป็นอันดับที่สามของโลกรองจากประเทศไนจีเรีย และบราซิล แต่ประเทศไทย
สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมามากกว่า 10 ปี โดยทารายได้เข้าประเทศ
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละ 30,000 ล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่ไ ทยส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของมันเส้น มัน
อัดเม็ด และแป้งมันสาปะหลัง มันสาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มันสาปะหลังเป็นพืช
ที่สามารถนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายประเภท เช่น มันเส้น มันอัดเม็ด หรือผลิตภัณฑ์แป้งมัน เป็นต้น
โดยผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเหล่านี้สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่นๆ และมันสาปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถ
ปลูกได้ทุกพื้นที่ ส่งผลให้เกือบทุกภาคของประเทศไทย สามารถปลูกมันสาปะหลังได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ใน
การเพราะปลูกในปี 2559 ทั้งหมดมี 8.71 ล้านไร่ (สานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร, 2560)
ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่หนึ่งที่ส่วนใหญ่เกษตรกรเพาะปลูกมันสาปะหลัง
ซึ่งในการเพาะปลูกมันสาปะหลังนั้นจะมีต้นทุน ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ค่าพันธุ์มันสาปะหลัง ต้นทุนค่าแรงงาน
ค่าการจัดเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ค่าแรงในการเก็บ
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เกี่ยว และค่าจ้างรถขนส่งมันสาปะหลังเขาโรงงาน เป็นต้น ทั้งหมดรวมเป็นต้นทุนที่เกษตรกรต้องเจอทุกครั้งในการ
เพาะปลูก
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงต้นทุนการปลูกมันสาปะหลัง กรณีศึกษา:ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก เนื่องจากเกษตรกรไร่มันสาปะหลังมีจานวนมาก จาเป็นต้องทราบข้อมูล เกี่ยวกับต้นทุนการปลูกมัน
สาปะหลังเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลู กมันสาปะหลัง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของ
เกษตรกรที่จะปลูกมันสาปะหลังและเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่สนใจในการที่จะปลูกมันสาปะหลัง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของการปลูกมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
2. เพื่อศึกษาต้นทุน และผลตอบแทน การปลูกมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังใน ตาบลแม่จะเรา
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
การศึกษาการไหลของวัตถุดิบ จากต้นน้า กลาง
น้า ไปยังปลายน้า โดยมี ส่วนประกอบของ โซ่
อุปทานดังนี้
1) ผู้จัดจ่ายวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ
2) ผู้ผลิต
3) ผู้กระจายสินค้า
4) ผู้ค้าปลีก
5) ผู้บริโภค

ต้นทุน
การเพาะปลูกมันสาปะหลัง
ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ทฤษฏีต้นทุน ประกอบไปด้วย ต้นทุนรวม ต้นทุน
คงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนต่อหน่วย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
คือ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ทั้งหมด 141 ราย
กลุ่มตัวอย่าง
คือ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จานวน 30 ราย ตาม
ทฤษฎีของวิลเลียม ซีลี่ กอสเซ็ต (William S. Gosset) ได้กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่สุดที่จะทาการ
วิเคราะห์ทางสถิติใดๆ เป็นจานวน 30 คน
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังทาให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับ
เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา พื้นที่ใช้การเพาะปลูก แรงงาน ชนิดมันสาปะหลังที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย ประเภทมัน
สาปะหลังที่เก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยว ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ผลในรูปค่าความถี่ร้อยละ โดยนาเสนอใน
รูปแบบแผนภูมิวงกลม
ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกมันสาปะหลังทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าที่ดิน (ค่าภาษี
ที่ดิน และค่าเช่าที่ดิน) ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกมันสาปะหลัง ค่าแรงงานในการปลูกมันสาปะหลังทั้งหมด
ค่าวัสดุในการปลูกมันสาปะหลัง ค่าเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก ข้อมูล ที่ได้นามาวิเคราะห์ผลหาค่าเฉลี่ย โดย
นาเสนอใน รูปแบบตาราง
ตอนที่ 3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าเครื่องมือ
และอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีก ารตัดมัน
สาปะหลัง และวิธีการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ผลหาค่าเฉลี่ย และแสดงผลในตาราง
ตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน ทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่า
เครื่องมือและอุปกรณ์การขนส่งมันสาปะหลัง ค่าแรงงาน ค่าน้ามั น การเหมาขนส่ง ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ผลหา
ค่าเฉลี่ย โดยนาเสนอในรูปแบบตาราง
ตอนที่ 5 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ผลหาค่าเฉลี่ย โดย
นาเสนอในรูปแบบตาราง
ตอนที่ 6 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการปลูกมันสาปะหลังทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงานเข้าโรงงาน ของ
เกษตรกร ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ทาแบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมันสาประหลังในเขต
ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเกษตรกร ผู้ปลูกมันสาปะหลัง โดยดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม ข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัยข้อมูลทางสถิติ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ จากตารา
ทางวิชาการ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ และสานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยอาศัยวิธีการทางสถิติเบื้องต้น เช่น ตาราง
ร้อยละ และการบรรยาย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของการปลูกมันสาปะหลังสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
2. การวิ เ คราะห์ เชิ งปริม าณ (quantitative analysis) เป็ น การวิเคราะห์โดยนาข้อ มูลที่ ได้จากแบบ
สอบถาม มาคานวณหาต้นทุนการเพราะปลูกมันสาปะหลังของเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ รวมทั้งนา
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้านความเป็นไปได้ทางโครงการลงทุน โดยใช้การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
เบื้องต้นในการตัดสินใจลงทุนเพาะปลูกมันสาปะหลัง
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของการปลูกมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปตามรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน การเพาะปลูกมันสาปะหลังหลังจากการศึกษาและวิเคราะห์
พบว่าการไหลของกระบวนการการเพาะปลูกมันสาปะหลังจะเริ่มจากวัตถุดิบ เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ผู้รับ
ขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน และโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง และสุดท้ายคือลูกค้า โดยจากการศึกษาสามารถ
เขียนแผนภาพห่วงโซ่อุปทานดังนี้

988

ภาพที่ 2 แผนผังห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชน (supply chain)
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงแผนผังห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชน (supply chain) ของการเพาะปลูกมัน
สาปะหลัง ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การไหลของวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกมันสาปะหลัง จะ
ประกอบไปด้วยพันธุ์มันสาปะหลัง ปุ๋ยและยาสารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูกมัน
สาปะหลังของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ส่วนต่อมาคือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังเป็นผู้เพาะปลูก และถึงเวลาเก็บเกี่ยว
ก็นาผลผลิตส่งโรงงานแป้งมันสาปะหลังแม่สอดสตาร์ช และจากนั้นส่วนสุดท้ายคือลูกค้า
ลักษณะของการไหลของวัตถุดิบ ที่ใช้ในการเพาะปลูกมันสาปะหลัง ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูกมัน
สาปะหลังของเกษตรกรผู้เพาะปลูก และเมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้ว ถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็จะทาการเก็บเกี่ยว
มันสาปะหลังและ ในการที่จะนามันสาปะหลังที่ทาการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไปส่งให้กับโรงงานมันสาปะหลัง ในการ
ขนส่งนั้นจะแบ่งเป็น 2 วิธีคือ 1) เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังมีรถขนส่งของตัวเองเพื่อที่จะนาผลผลิตไปส่งให้กับ
โรงงานโดยตรง 2) เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังไม่มีรถขนส่งของตัวเองเลยให้ผู้รับจ้างขนส่งนาผลผลิตไปส่งยัง
โรงงานแป้งมันสาปะหลังแทน ส่วนต่อมา คือ โรงงานแป้งมันสาปะหลังเป็นผู้ผลิต จะนามันสาปะหลังจากเกษตรกร
มาผลิตแป้งมันสาปะหลัง และเมื่อโรงงานผลิตเสร็จแล้วก็จะจัดส่งให้กับลูกค้า
จาการศึกษาต้นทุน และผลตอบแทน การปลูกมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ มาวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบ
แผนภูมิวงกลมและตาราง ประกอบคาอธิบายโดย เรียงลาดับหัวข้อเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จานวน
30 ราย ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย 27 ราย และจานวนเพศหญิง 3 ราย และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 50 ปีและ
ช่วงอายุ 41 – 50 ปี 12 ราย และช่วงอายุ 31 – 40 ปี 5 ราย และอายุน้อยกว่า 30 ปี มีเพียงอยู่ 1 ราย ส่วนระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ของเกษตรกรอยู่ในระดับการศึกษาประถมศึกษา มีจานวน 21 ราย และไม่ได้ศึกษามีจานวน 4
ราย เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นคนค่อนข้างที่มีอายุมากแล้วจึงทาให้มีระดับการศึกษาที่น้อย แรงงานที่ใช้เป็น
แรงงานต่างชาติ จากประเทศพม่าทั้งหมด พันธุ์มันสาปะหลังที่ใช้ในการเพาะปลูก ประกอบไปด้วยพันธุ์ระยอง 11
จานวน 14 ราย พันธุ์ระยอง 9 จานวน 11 ราย พันธุ์ห้วยบง 60 จานวน 5 ราย จะเห็นได้ว่าพันธุ์ระยอง 11 จะมี
เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังพันธุ์นี้มากกว่าพันธุ์อื่น
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการปลูกมันสาปะหลัง ประกอบด้วย ค่าภาษีที่ดินหรือค่าเช่าที่ดิน ค่า
เตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก ค่าแรงงานการปลูก และค่าวัสดุการปลูก
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยต้นทุนการปลูกมันสาปะหลัง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ ที่ดินของตนเอง ที่ดินเช่า
กรณีที่ 1 ที่ดินของตนเอง
กรณีที่ 2 ที่ดินเช่า
ต้นทุนการปลูกมันสาปะหลัง
พันธุ์ของตัวเอง ซื้อพันธุ์ใหม่ พันธุ์ของตัวเอง ซื้อพันธุ์ใหม่
(บาทต่อไร่)
(บาทต่อไร่) (บาทต่อไร่)
(บาทต่อไร่)
1.ค่าที่ดิน
5
5
714
1,250
2.ค่าจัดเตรียมทีด่ ินในการเพาะปลูก
970
970
970
970
3.ค่าแรงงานการปลูก
532
528
379
333
4.ค่าวัสดุในการปลูกมันสาปะหลัง
570
1,092
394
421
รวม
2,077
2,595
2,457
2,974
จากตารางที่ 1 แสดงต้นทุนการปลูกมันสาปะหลัง เฉลี่ยต่อไร่ ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 ที่ดินของตัวเองและใช้พันธุ์ของตัวเอง มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ และ
ที่ดินตัวเองซื้อพันธุ์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,595 บาทต่อไร่ กรณีที่ 2 ที่ดินเช่าใช้พันธุ์ของตัวเอง มีค่าเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,457 บาทต่อไร่ ที่ดินเช่าซื้อพันธุ์ใหม่มีค่าเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 2,974 บาทต่อไร่
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ เกี่ยวกับต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ประกอบด้วย ค่ารถไถขุดมันสาปะหลัง
ค่าแรง ในการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังจะประกอบด้วย ค่ารถไถขุดมันสาปะหลัง ค่าแรง ในการเก็บเกี่ยวมัน
สาปะหลัง
รายการ
บาท
1.ค่ารถไถขุดมันสาปะหลัง
300
2.ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง
698.73
รวม
998.73
จากตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก เฉลี่ยต่อไร่ ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย มีค่าเท่ากับ 998.73 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง
ซึ่งแบ่งออกเป็น ค่ารถไถขุดมันสาปะหลัง เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 300 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง
เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 698.73 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังรวมทั้งหมด เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 998.73
บาทต่อไร่
ตอนที่ 4 วิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน
ต้นทุนการขนส่งมันสาปะหลังจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ เกษตรกรที่จ้างรถขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงานมี 28 ราย กับเกษตรกรที่มีรถของตัวเองที่ใช้ในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงานมี 2 ราย ดังนี้
273,075
กรณีที่ 1 เกษตรกรที่จ้างรถขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ
=
452
604.15 บาทต่อไร่ คือเกิดจากค้าจ้างรถขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงานทั้งหมด 28 ราย หารกับจานวนไร่
กรณีที่ 2 รถของตัวเองที่ใช้ในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงานจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เฉลี่ยต่อไร่ มีค่า
3,550
เท่ากับ
= 61 บาทต่อไร่ คือเกิดจากค้าจ้างรถขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงานทั้งหมด 2 รายหารกับจานวนไร่
58
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ตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการปลูก
ผลผลิตที่ได้ของแต่ละสายพันธุ์มันสาปะหลังของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ ตาบลแม่จะเรา
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จะประกอบไปด้วยพันธุ์ระยอง 11 พื้นที่ปลูก 306 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 1,140 ตันผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร 3.7 ตัน พันธุ์ระยอง 9 พื้นที่ปลูก 515 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 634 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร 4.2 ตันและพันธุ์ห้วย
บง 60 พื้นที่ปลูก 53 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 204 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร 3.8 ตัน และรวมพื้นที่เพราะปลูก510 ไร่ ผลผลิต
ทั้งหมด 1,978 ตันและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร 3.92 ตัน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลผลิตที่ได้ของแต่ละพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูก
พันธุ์มันสาปะหลัง
พื้นที่ปลูก(ไร่)
ระยอง 11
306
ระยอง 9
151
ห้วยบง 60
53
รวม
510

ผลผลิตที่ได้(ตัน)
1,141
634
226
1,978

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร(ตัน)
3.7
4.2
3.8
3.92

จากตารางที่ 3 แสดงถึงผลผลิตที่ได้ของแต่ละสายพันธุ์มันสาปะหลังของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่
ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จะประกอบไปด้วยพันธุ์ระยอง 11 พันธุ์ระยอง 9 ตันและพันธุ์ห้วยบง
60 รวมพื้นที่เพราะปลูกและผลผลิตทั้งหมด
ผลผลิตที่ได้จากการปลูกมันสาปะหลัง ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย ในเขตพื้นที่ ตาบลแม่จะเรา
2,001 ตัน
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตากทั้งหมด 2,016 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ
= 3.92 ตันต่อไร่ คือเกิด
510 ไร่
จากผลผลิตทั้งหมด 30 รายหารกับจานวนไร่
ตารางที่ 4 สรุปต้นทุนการปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันสาปะหลัง
กรณีที่ 1 ที่ดินของตนเอง
พันธุ์ของตัวเอง
ซื้อพันธุ์ใหม่
ต้นทุนการเพราะ
(บาทต่อไร่)
(บาทต่อไร่)
ปลูกมันสาปะหลัง
ใช้รถ
จ้างรถ
ใช้รถ
จ้างรถ
ตัวเอง
ขนส่ง
ตัวเอง
ขนส่ง
ต้นทุนการเพาะปลูก
2,077
2,595
ต้นทุนการเก็บเกีย่ ว
ต้นทุนการขนส่ง
รวม

กรณีที่ 2 ที่ดินเช่า
พันธุ์ของ
ตัวเอง
(บาทต่อไร่)

ซื้อพันธุ์ใหม่
(บาทต่อไร่)

2,457

2,974

998.73
61

604.15

61

604.15

3,136.73

3,679.88

3,654.73

4,197.88

604.15
4,059.88

4,576.88

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน
ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการ
ขนส่งมันสาปะหลังเขาโรงงานเข้าโรงงานของเกษตรกรซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือที่ดินของตนเองกับที่ดินเช่า
ตอนที่ 6 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
จากการศึ กษาข้ อ มูลเกี่ย วกั บปั ญหาอุ ป สรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ประกอบด้ว ยปัญหาการ
เพาะปลูกมันสาปะหลัง ปัญหาการเก็บเกี่ยว ปัญหาการขนส่ง และแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้
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1. ปัญหาการเพาะปลูกมันสาปะหลัง คือต้นพันธุ์มันสาปะหลังที่นามาตัด แล้วนาไปปลูกแล้วเกิด
ปัญหาต้นพันธุ์ไม่แตกรากและแห้งตาย เพราะต้นพันธุ์ที่นามาปลูกนั้นไม่ได้คัดสรรต้นที่สมบูรณ์ก่อนและในการเลือก
นั้น ควรเลือกต้นพันธุ์มันสาปะหลังที่จะใช้ในการปลูกนั้นต้องเป็นต้นที่ไม่แก่เกินไปหรือเป็นต้นที่ไม่แห้งเกินไป
แนวทางแก้ไขคือ การคัดเลือกและคัดสรรต้นที่สมบูรณ์ก่อนที่จะนามาตัด เพื่อที่จะนาไปปลูกจะ
ทาให้ต้นพันธุ์ที่นาไปปลูกมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจะไม่ทาให้เกิดความเสียหาย
2. ปัญหาการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญ คือ การขาดแคลนแรงงานหรือ
คนงานในการเก็บเกี่ยว เพราะช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวกันนั้นเป็นช่วงที่ขาดแคลนแรงงาน
แนวทางแก้ไขคือ หาแรงงานจากนอกพื้นที่เข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวเพราะแรงงานในพื้นที่ขาด
แคลนแรงงาน
3. ปัญหาการการขนส่งมันสาปะหลั ง เข้ าโรงงาน ปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญ ในการขนส่ งมั น
สาปะหลังเข้าโรงงาน มีปัญหาในการที่ต้องจอรอคิวนาน เกษตรกรบางรายจอดรถเป็นวันหรือสองสามวันเพื่อรอคิวที่
จะได้นารถไปลงมันสาปะหลัง และผลกระทบคือการที่จอดรถนานเป็นวันหรือสองวันนั้นทาให้มันสาปะหลังเกิดการ
เสียหายทาให้มันสาปะหลังเน่า และผลกระทบของผู้รับขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงานคือการที่ต้องเสียเวลากับการ
จอดรอคิวนานและทาให้รถมีปัญหาคือรถที่บรรทุกหนักและจอดไว้นานๆจะทาให้ช่วงรางของรถผู้รับจ้างขนส่งเกิด
การเสียหายได้
แนวทางแก้ไขคือ โรงงานควรมีการจัดระบบให้ดีกว่านี้ ควรแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
ที่จะทาการขุดมันสาประหลังให้มาแจ้งที่โรงงาน ก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อที่โรงงานจะทาการจองคิวไว้ให้ก่อน
4. ข้อคิดเห็นของเกษตรกร คือ โรงงานควรมีการประกันราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
เพราะทุกวันนี้ราคาต่าลงมากทาให้เกษตรกรต้องเผชิญกับราคาของมันสาปะหลังที่ถูกลง เกษตรกรอยากให้โรงงาน
และภาครัฐดูแลเรื่องราคามันสาปะหลังให้มีร าคาเพิ่มขึ้นจากเดิมและอยากให้โรงงานประกันราคา ไม่ต่าจนเกินไป
เพื่อให้ความยุติธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกมัน
อภิปรายผลการวิจัย
การเพาะปลูกมันสาปะหลังตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การไหลของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
เพาะปลูกมันสาปะหลัง จะประกอบไปด้วยพันธุ์มันสาปะหลัง ปุ๋ยและยาสารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้เป็น
วัตถุดิบในการเพาะปลูกมันสาปะหลังของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ส่วนต่อมา คือ เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังเป็นผู้
เพาะปลูกและถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็นาผลผลิตส่ง โรงงานแป้งมันสาปะหลังแม่สอดสตาร์ช และจากนั้นส่วนสุดท้ายคือ
ลูกค้า ลักษณะของการไหลของวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกมันสาปะหลัง ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูกมัน
สาปะหลังของเกษตรกรผู้เพาะปลูก และเมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้ว ถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็จะทาการเก็บเกี่ยว
มันสาปะหลัง และในการที่จะนามันสาปะหลังที่ทาการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไปส่งให้กับโรงงานมันสาปะหลัง ในการ
ขนส่งนั้นจะแบ่งเป็น 2 วิธีคือ 1) เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังมีรถขนส่งของตัวเองเพื่อที่จะนาผลผลิตไปส่งให้กับ
โรงงานโดยตรง 2) เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังไม่มีรถขนส่งของตัวเอง เลยให้ผู้รับจ้างขนส่งนาผลผลิตไปส่ง ยัง
โรงงานแป้ งมั น ส าปะหลังแทน และส่ ว นต่ อ มาคือ โรงงานแป้งมั น สาปะหลั งเป็ น ผู้ผลิต จะน ามั น สาปะหลัง จาก
เกษตรกร มาผลิตแป้งมันสาปะหลัง และเมื่อโรงงานผลิตเสร็จแล้วก็จะจัดส่งให้กับลูกค้า
ต้นทุนการปลูกมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตากเฉลี่ยต่อไร่ ของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 ราย โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 ที่ดินของตัวเองและ
ใช้พันธุ์ของตัวเองมีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ กรณีที่ 2 ที่ดินตัวเองแต่ซื้อพันธุ์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ
2,595 บาทต่อไร่ สาหรับเกษตรกรที่เช่าพื้นที่จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 ที่ดินเช่าใช้พันธุ์ของตัวเอง มีค่าเฉลี่ย
ต่อไร่เท่ากับ 2,457 บาทต่อไร่ และกรณีที่ 2 ที่ดินเช่าและซื้อพันธุ์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 2,974 บาทต่อไร่
ต้นทุนการเก็บเกี่ยว ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ซึ่งแบ่งออกเป็น ค่ารถไถขุดมันสาปะหลัง เฉลี่ยต่อ
ไร่ มีค่าเท่ากับ 300 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง เฉลี่ยต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 698.73 บาทต่อไร่
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังรวมทั้งหมด เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 998.73 บาทต่อไร่
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ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการขนส่งมันสาปะหลัง จะมีค่าจ้างรถขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงานเฉลี่ยต่อไร่ มี
ค่าเท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ และรถของตัวเองที่ใช้ในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงานจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เฉลี่ย
ต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 61 บาทต่อไร่
ต้นทุนการเพาะปลูก การเก็ บเกี่ยว และการขนส่ งมันสาปะหลัง เข้าโรงงานของเกษตรกร ในเขตพื้นที่
ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงานของเกษตรกร ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ที่ดินของตนเองกับที่ดินเช่า
กรณีที่ 1 ที่ดินของตัวเอง
- พันธุ์ของตัวเองและใช้รถตัวเองในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน มีต้นทุนการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยว เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 61 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันสาปะหลัง ในกรณีที่ดินของตนเองและใช้พันธุ์ของ
ตัวเองและใช้รถตัวเองในการขนส่งมันสาปะหลัง ทั้งหมดเท่ากับ 3,136.73 บาทต่อไร่
- พันธุ์ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,077 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงานเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันสาปะหลัง ในกรณีที่ดินของตัวเองและใช้พันธุ์
ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลัง ทั้งหมดเท่ากับ 3,679.88 บาทต่อไร่
- ซื้อพันธุ์ใหม่และใช้รถตัวเองในการขนส่งมันสาปะหลัง เข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูก เฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,595 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 61 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันสาปะหลังในกรณีที่ดินของตัวเองและใช้พันธุ์ของ
ตัวเองและใช้รถตัวเองในการขนส่งมันสาปะหลัง ทั้งหมดเท่ากับ 3,654.73 บาทต่อไร่
- ซื้อพันธุ์ใหม่และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลัง เข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูก เฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,595 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันสาปะหลังในกรณีที่ดินของตัวเองและซื้อพันธุ์
ใหม่และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน ทั้งหมดเท่ากับ 4,197.88 บาทต่อไร่
กรณีที่ 2 ที่ดินเช่า
- พันธุ์ของตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลังเข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,457 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันสาปะหลัง ในกรณี ที่ดินเช่าและใช้พันธุ์ของ
ตัวเองและจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลัง ทั้งหมดเท่ากับ 4,059.88 บาทต่อไร่
- ซื้อพันธุ์ใหม่และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลัง เข้าโรงงาน ต้นทุนการเพาะปลูก เฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,974 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 988.73 บาทต่อไร่ และการขนส่งมันสาปะหลังเข้า
โรงงาน เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 604.15 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพราะปลูกมันสาปะหลัง ในกรณี ที่ดินเช่าและซื้อพันธุ์ใหม่
และจ้างรถขนส่งในการขนส่งมันสาปะหลัง ทั้งหมดเท่ากับ 4,576.88 บาทต่อไร่
ผลผลิตที่ได้จากการปลูกมันสาปะหลัง สรุปแสดงถึงผลผลิตที่ได้ของแต่ละสายพันธุ์มันสาปะหลังของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จะประกอบไปด้วยพันธุ์ระยอง 11
พื้นที่ปลูก 306 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 1,140 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร 3.7 ตัน พันธุ์ระยอง 9 พื้นที่ปลูก 515 ไร่ ผลผลิตที่ได้
634 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4.2 ตันและพันธุ์ห้วยบง 60 พื้นที่ปลูก 53 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 204 ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.8
ตัน และรวมพื้นที่เพาะปลูก 510 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 1,978 ตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.92 ตัน
ผลตอบแทนการปลูกมันสาปะหลัง จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนของการปลูกมันสาประหลังของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งจ านวน 30 ราย ในเขตพื้ น ที่ ต าบลแม่ จ ะเรา อ าเภอแม่ ร ะมาด จั งหวั ดตาก พื้ น ที่ ทั้ งหมด 510 ไร่ มี
ผลตอบแทนทั้งหมด 1,879,333 บาท เฉลี่ยต่อไร่มีค่าเท่ากับ 3,684.97 บาทต่อไร่ โดยราคาต่อการรับซื้อจากโรงงาน
กิโลกรัมละ 1.8 บาท ข้อมูลจากโรงแม่สอดสตาร์ช ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560
แนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่สนใจในการที่จะปลูกมันสาปะหลัง จากผลการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าการลงทุนในการเพาะปลูกมันสาปะหลัง ซึ่งจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงและได้ผลตอบแทนที่
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ค่อนข้างน้อยต่อการปลูก และใช้ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวขั้นต่า 10 เดือน และได้ผลตอบแทนต่อไร่
3,684.97 บาทต่ อ ไร่ เท่ า นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ได้ผ ลตอบแทนน้ อ ยมากท่ า เที ยบกั บ ระยะเวลา โดยถ้ า เปรี ย บเทียบ
ผลตอบแทนกับการทางานค่าแรงขั้นต่าวันละ 300 บาท หนึ่งเดือนจะได้เงินอยู่ที่ 9,000 บาทต่อหนึ่งเดือน และถ้า
คิดเป็น 10 เดือนก็จะได้ 90,000 บาท เมื่อมาเทียบกับการปลูกมันสาประหลัง 10 เดือน ผลตอบแทนอยู่ที่ 3,684.97
บาทต่อหนึ่งไร่ ซึ่งควรจะปลูก 25 ไร่ เพราะ 25 ไร่คูณกับ 10 เดือนก็จะได้ 92,124.25 บาท ถึงจะได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นเกษตรกรที่จะเริ่มต้นปลูกมันสาปะหลังเป็น พืชเชิงเดี่ยวและเป็นอาชีพหลักควรจะปลูกประมาน
25 ไร่ ถึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุนในการเพาะปลูกมันสาปะหลังและควรใช้พันธุ์ระยอง 9 เพราะจากการวิเคราะห์พันธุ์
ระยอง 9 ให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ 4.2 ตันต่อไร่
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3. ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อหัวมันสาปะหลังสดในพื้น ที่
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร
4. การคานึงถึงคุ้มค่าต่อการลงทุนในการเพาะปลูกมันสาปะหลัง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการคิดต้นทุนและผลตอบแทนกรณีเปรียบเทียบแต่ละสายพันธุ์ของมันสาปะหลังเพื่อจะทา
ให้เห็นความแตกต่างของการลงทุนในแต่ละสายพันธุ์
2. ควรศึกษาค่าใช้จ่าย การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่ง โดยศึกษาและวิเคราะห์เป็นช่วงเวลา
ในการเพาะปลูก อย่างละเอียด เนื่องจากแต่ละช่วงเวลาอาจมีต้นทุนที่แตกต่างกัน
เอกสารอ้างอิง
สานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร. (2560). ประวัติความเป็นมาของมันสาปะหลัง. [Online]. Available: http://kasetinfo.
arda.or.th/arda/cassava/?page_id=206 [2561, กุมภาพันธ์ 14].
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เปรียบเทียบรูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตร
กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด
A Comparison of Accounting Forms of Agricultural Cooperatives
Case Study: Mae Sot Agricultural Cooperative Limited
And Mae Sot Cooperative Limited.
วราภรณ์ ตาโท้1, อารียา สุนทรปาน2 และ ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 3
Warapron Tato1, Areeya Soontornpan2 and Tippawan Siboonnun3
1, 2 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

3 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตร: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรแม่สอด
จากัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดทาบัญชี และเปรียบเทียบรูปแบบ
การจัดทาบัญชีสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด โดยใช้วิธีการสัม ภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของสหกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โดยสถิติพรรณนา การอธิบายข้อมูล และการเปรียบเทียบความ
เหมือนต่างของข้อมูลในการจัดทาบัญชีของทั้งสองสหกรณ์
ผลการศึกษา พบว่า ความเหมือน คือ ทางสหกรณ์มีการดาเนินธุรกิจที่เหมือนกันได้แก่ ธุรกิจด้านการซื้อ ขายวัตถุดิบเพื่อการดาเนินงานของสหกรณ์ ธุรกิจการบริการด้านเงินกู้ให้แก่สมาชิกทางสหกรณ์ ธุรกิจการให้บริการ
ด้านเงินฝากจากสมาชิกทางสหกรณ์ และธุรกิจด้านสถานีบริการปั๊ มน้ามัน ขั้นตอนการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
ประเภทและแบบฟอร์มของเอกสาร โครงสร้างในการดาเนินงาน หน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และความต่าง
คือ การแสดงผลงบการเงินและการจัดทาบัญชี ได้แก่ การออกเอกสารสาคัญทางบัญชีของทั้งสองสหกรณ์ โดยทาง
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด บันทึกในโปรแกรมแล้วทาการแสดงผลออกมาทางเครื่องพิมพ์และใช้ระบบบัญชีคู่
ส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชีใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ACL ของอาจารย์สุวัฒน์ ขันเชื้อ และทางสหกรณ์
การนิคมแม่สอด จากัด จะออกเอกสารที่ทางสหกรณ์จัดทาขึ้นเอง ใช้ระบบบัญชีเดี่ยวในสมุดจดบันทึ กจากนั้นนา
ข้อมูลไปบันทึกในโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชีใช้โปรแกรมกรมตรวจบัญชีและโปรแกรม GL (General Ledger)
คาสาคัญ: สหกรณ์การเกษตร / รูปแบบการจัดทาบัญชี / เปรียบเทียบรูปแบบการจัดทาบัญชี
Abstract
A comparison of accounting forms of agricultural cooperatives, case study: Mae Sot
Agricultural Cooperative Limited and Mae Sot Cooperative Limited which aimed to study and
compare accounting formats of Mae Sot Housing Cooperative Ltd. and Mae Sot Agricultural
Cooperative Ltd. through the interview for data collection. Descriptive statistics, explanation,
comparison, and contrast in the accounting data of the two cooperatives were employed for data
analysis.
The findings shown that in comparison, both cooperatives run the business in;
purchasing and selling the materials, loan service to the members, deposit service, petrol service,
operating procedure, types and forms of documents, operation structure and the duties of each
section. In contrasting, showing the results of financial statements and accounting preparation for
instance, the issuance of important documents in accounting of both cooperatives shown that Mae
Sot Agricultural Cooperative was used ACL software packages of Mr. Suwat Khanchuea then printout
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and a double entry book-keeping. Whereas, Mae Sot Housing Cooperative was used a customized
document and a single account system. The data then was recorded in auditing program and GL
(General Ledger)
Keywords: Agricultural Cooperative / Accounting Formats / Compare of Accounting Formats
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การสหกรณ์ ใ นประเทศไทย มี มู ล เหตุ สื บ เนื่ อ งมาจาก เมื่ อ ประเทศไทยได้ เริ่ มมี ก ารติ ดต่ อ ค้ าขายกับ
ต่างประเทศมากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อ
เลี้ยงตัวเองมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมี
เพิ่มขึ้น ชาวนาที่ไม่มีทุนของตนเองก็หันไปกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น ทาให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกเอา
เปรียบจากพ่อค้านายทุนอีกด้วย ชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาทานาได้ข้าวเท่าใดก็ต้องขายใช้ หนี้
เกือบหมด สมัยนั้นทาให้ทางราชการคิดหาวิธีช่วยเหลือด้วยการจัดหาเงินทุนมาให้กู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่า
ความคิดนี้ได้เริ่มขึ้นในปลายรัชการที่ 5 และความช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์สากลในด้านอื่นๆ ที่มิใช่
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ โดยมีสหกรณ์ทุกประเภทเป็ นสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได้กาหนดประเภทสหกรณ์ไว้ 6
ประเภท ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2516 ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์จึงได้ทดลองจัดตัง้
สหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จากัดสินใช้"
โดยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 (ปัจจุบัน มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ประเภทที่ 7 ตาม
กฎกระทรวงกาหนดประเภทสหกรณ์ที่รับจดทะเบียน พ.ศ.2548) ซึ่งนับแต่สหกรณ์ได้ถือกาเนิดขึ้นในประเทศไทย
จวบจนปัจจุบันผลการดาเนินงานของสหกรณ์ในธุรกิจต่างๆ ได้สร้างความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก จนทาให้
จานวนสหกรณ์ จานวนสมาชิกปริมาณเงินทุนและผลกาไรของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี ขึ้น (สานักนโยบาย
และมาตรฐาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2550)
จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกสหกรณ์ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากในอาเภอแม่สอดมี
การทาอาชีพเกษตรกรเป็นจานวนมาก และชาวบ้านส่วนใหญ่มีการทาอาชีพเกษตรเป็นหลัก ผู้วิจัยจึงได้เลือกสหกรณ์
ในอาเภอแม่สอดเพื่ อศึ กษารูป แบบการจัดท าบัญ ชี ทั้ ง 2 สหกรณ์คือ สหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด และสหกรณ์
การเกษตรแม่สอด จากัด เพื่อศึกษารูปแบบการทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตรว่ามีสหกรณ์มีรูปแบบการจัดทาบัญชี
อย่างไร เพราะงานด้านการจัดทาบัญชีถือเป็นงานที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานของสหกรณ์ ถ้าหากว่าผู้มี
หน้าที่จัดทาบัญชีมีความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดทาบัญชี มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จะช่วย
ป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ได้เป็นอย่างมาก และทาให้การบริหารงานด้านการบัญชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ดีมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด และสหกรณ์การเกษตรแม่สอด
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีของสหกรณ์นิคมแม่สอด จานวน 1 คนและ
สหกรณ์ แม่สอด จากัด จานวน 1 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล
ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด และสหกรณ์
แม่สอด จากัด โดยแสดงเนื้อหาการสัมภาษณ์ ดังนี้
- ผู้จัดทาบัญชีในสหกรณ์การเกษตร จาเป็นต้องจบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรงหรือ ไม่
อย่างไร
- โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์การเกษตร และการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่ายงานอย่างไร
- แบบฟอร์มและเอกสารทางบัญชีของสหกรณ์มีอะไรบ้าง และมีรูปแบบอย่างไร
- กระบวนการขั้นตอนและวิธีการบันทึกบัญชีของทางสหกรณ์มีลักษณะเป็นอย่างไร
- ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตรมีอะไรบ้าง อย่างไร
การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย จะหาค่ า ความเที่ ย งตรงของแบบสั ม ภาษณ์ โดยจะน าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในข้อคาถามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้
คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ (IOC=0.86)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีที่
สหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด และสหกรณ์แม่สอด จากัด และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยเขียนเป็นความเรียง อธิบายลักษณะ
ของสิ่งที่ศึกษาโดยเฉพาะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยได้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด คือ คุณณัฐรดา สีเขียว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การบัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศหญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์การทางาน 1 ปี และ
ผู้จัดการของสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด คือ คุณสุวัฒน์ มีผิว ตาแหน่ง ผู้จัดการ ซึ่งมีความรู้ทางด้านบัญชีของสหกรณ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศชาย อายุมากกว่า 48 ปี ประสบการณ์การทางาน 8 ปี
รูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตร
ผลการศึกษาของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้จัดทาบัญชีต้องจบสาขาบัญชี
มาโดยตรง เพราะทางสหกรณ์มีชื่อบัญชีเฉพาะ มีความซับซ้อน ผู้ทาบัญชีจะต้องมี ความเข้าใจในเรื่องของบัญ ชี
สามารถดูงบหรืออ่านงบได้ โดยขั้นตอนในการบันทึกบัญชี คือจะมีการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย
ในโปรแกรมสาเร็จรูป ACL ก่อ นเบื้อ งต้น และจะส่ งมอบเอกสารให้แ ก่ฝ่ายบัญชีเ พื่อท าการบันทึก ข้อมูล ลงใน
โปรแกรมทาบัญชีของสหกรณ์
ผลการศึ ก ษาของสหกรณ์ นิ ค มแม่ ส อด จ ากั ด จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า ผู้ จั ด ท าบั ญ ชี ข องสหกรณ์
ไม่จาเป็นต้องจบบัญชีโดยตรงมาก็สามารถทาบัญชีได้ เนื่องจากสหกรณ์มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ตัวเอง โดยกรมตรวจบัญชีส่งเสริมสหกรณ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านบัญชีเป็นประจา ซึ่งในขั้นตอนการ
บันทึกบัญชีในแต่ละฝ่ายหรือจะออกเอกสารสาคัญต่างๆ จากนั้นผู้จัดทาบัญชีจะทาการบันทึกลงในสมุดบัญชี และ
บันทึกลงโปรแกรมกรมตรวจบัญชี
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การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร
ผลการศึกษาของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด พบว่ามีการดาเนินธุรกิจทั้งหมดอยู่ 4 ประเภท ได้แก่
ธุรกิจการซื้อ/ขายวัตถุดิบเพื่อการดาเนินงานของสหกรณ์ ธุรกิจการบริการด้านเงินกู้ ธุรกิจด้านเงินฝากจากสมาชิก
ของสหกรณ์ และธุรกิจด้านสถานีปั๊มน้ามัน ซึ่งประเภทเอกสารหรือใบสาคัญที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีอาจได้รับ
จากภายในและภายนอกสหกรณ์ ถือเป็นหลักฐานสาคัญเพื่อนาไปบันทึกรายการด้านการเงินต่างๆ ภายในสหกรณ์
และใช้เป็นหลักฐานเก็บไว้เป็นข้อมูล ได้แก่ ใบรับเงินกู้ ใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย ใบรับฝากเงิน ใบถอนเงิน ใบซื้อ
สินค้า ใบกากับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น และผลการศึกษาของสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัดพบว่าทางสหกรณ์มี
การดาเนินธุรกิจทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ การซื้อ/ขายวัตถุดิบเพื่อการดาเนินงานของสหกรณ์ การบริการด้านเงินกู้
การให้บริการด้านเงินฝาก สถานีบริการปั๊มน้ามัน และการให้บริการด้านการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีประเภทเอกสารภายใน
ที่สหกรณ์จัดทาขึ้นเองเป็นหลักฐานสาคัญเพื่อบันทึกรายการเงินต่างๆ ภายในสหกรณ์และภายนอกสหกรณ์
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการจัดทาบัญชี
ผลการศึกษาของสหกรณ์การเกษตร แม่สอด จากัด พบว่า อายุการทางานของผู้จัดทาบัญชี ส่งผลให้ใช้
ระบบบัญชีของสหกรณ์ยังไม่ชานาญในการใช้โปรแกรมในการบันทึกบัญชี ทาให้การจัดทางบประมาณไม่ลงตัว และ
ผลการศึกษาของสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด พบว่า ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชี จะมีบ้างในช่วงแรกๆ
ที่มีการใช้ทั้งสมุดบัญชีและโปรแกรม ซึ่งขณะนั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชานาญในการใช้โปรแกรม จึงทาให้การ
ดาเนินงานในการบันทึกล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด สาหรับการทาบัญชีต้องปิดบัญชีภายในสิ้นวันให้เรียบร้อย
ผลการเปรียบเทียบความเหมือนต่างของรูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด
กับสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดทาบัญชี
ความเหมือน
-การดาเนินธุรกิจเหมือนกันคือ ธุรกิจด้านการซื้อ /ขาย
วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ การด าเนิ น งานของสหกรณ์ ธุ ร กิ จ การ
บริการด้านเงินกู้ให้แก่สมาชิกทางสหกรณ์ ธุรกิจการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นเงิ น ฝากจากสมาชิ ก ทางสหกรณ์ และ
ธุรกิจด้านสถานีบริการปั้มน้ามัน
-ขั้ น ตอนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ คื อ ทั้ ง สอง
สหกรณ์มีขั้นตอนในการดาเนินธุรกิจที่เหมือนกั นไม่ว่า
จะเป็นขั้นตอนการการจัดหาสินค้ามาขาย ขั้นตอนการ
ให้บริการด้านเงินกู้ และขั้นตอนด้านการฝาก-ถอนเงิน
ประเภทและแบบฟอร์มของเอกสารคือ รูปแบบของ
เอกสารของทั้ ง สองสหกรณ์ มี ค วามเหมื อ นกั น เช่ น
ใบเสร็จรับเงิน ใบเงินกู้ ใบฝากเงิน ฯลฯ
-โครงสร้ า งในการด าเนิ น งานคื อ สหกรณ์ มี ก ารจั ด
โครงสร้ า งขององค์ ก รและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เหมือนกันจัดรูปแบบในการดาเนินงาน ตาแหน่งหน้าที่
เหมื อ นกั น เช่ น การท างานของฝ่ า ยการเงิ น บั ญ ชี
การตลาด ฯลฯ

ความต่าง
การออกประเภทของเอกสารหรือใบสาคัญทางบัญชี
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด ออกเอกสารโดย
การลงบันทึกในโปรแกรมแล้วแสดงเอกสารออกทาง
ปริ้นเตอร์
สหกรณ์ นิ ค มแม่ ส อด จ ากั ด จะออกเอกสารที่ ท าง
สหกรณ์จัดทาขึ้นแล้วบันทึกด้วยมือลงในสมุดบัญชีและ
ทาการบันทึกลงในโปรแกรม
การบันทึกบัญชี
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด
การบันทึกลงในระบบบัญชีคู่
สหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด
การบันทึกระบบบัญชีเดี่ยว
โปรแกรมในการบันทึกบัญชี
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด
การบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็จรูป ACL
สหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด
โปรแกรมที่ใช้จะใช้โปรแกรมของกรมตรวจบัญชี และ
โปรแกรม GL (General Ledger)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดั้งนี้
เปรียบเทียบรูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตร: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด
และสหกรณ์นิคมแม่สอด จากัด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่าความเหมือน คือ ทางสหกรณ์มีการ
ดาเนินธุรกิจที่เหมือนกันได้แก่ ธุรกิจด้านการซื้อ- ขายวัตถุดิบเพื่อการดาเนินงานของสหกรณ์ ธุรกิจการบริการด้าน
เงินกู้ให้แก่สมาชิกทางสหกรณ์ ธุรกิจการให้บริการด้านเงินฝากจากสมาชิกทางสหกรณ์ และธุรกิจด้านสถานีบริการ
ปั๊มน้ามัน ขั้นตอนการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ประเภทและแบบฟอร์มของเอกสาร โครงสร้างในการดาเนินงาน
หน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกล่าวว่าบทบาท ภารกิจ
หน้าที่การดาเนินงาน โครงสร้างการดาเนินงานของสหกรณ์จะต้องเป็นไปตามระเบียบของทางสหกรณ์เพื่ อการ
บริหารงาน และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์
และการบริหารงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสหกรณ์และบทบาทหน้าที่กรดาเนินงานของสหกรณ์ ความต่าง คือ การแสดงผลงบการเงินและการจัดทา
บัญชี ได้แก่ การออกเอกสารสาคัญทางบัญชีของทั้งสองสหกรณ์ โดยทางสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด บันทึกใน
โปรแกรมแล้วทาการแสดงผลออกมาทางเครื่องพิมพ์ ใช้ระบบบัญชีคู่ในการจัดทาบัญชี โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึก
บัญชีใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ACL ของอาจารย์สุวัฒน์ ขันเชื้อ และทางสหกรณ์การนิคมแม่สอด จากัด จะออกเอกสาร
ที่ทางสหกรณ์จัดทาขึ้นเอง ใช้ระบบบัญชีเดี่ยวในการบันทึกบัญชี โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชีใช้โปรแกรมกรม
ตรวจบัญชีและโปรแกรม GL (Generl Ledger) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวคือ รูปแบบ
การจัดทาบัญชีของสหกรณ์จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะของสหกรณ์ที่ต่างกันทาให้รูปแบบการจัดทาบัญชี
การเลือกใช้ระบบบัญชี และการใช้โปรแกรมในการจัดทาบัญชีที่แตกต่างกัน
โดยส่วนของปัญหาที่พบเจอในการจัดทาบัญชีทางสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จากัด จากการสัมภาษณ์
พบว่า ระบบบัญชีที่สหกรณ์ใช้ในการดาเนินงานมีความยุ่งยาก เนื่องจากผู้จัดทาบัญชีมี ประสบการณ์ทางานน้อย
ประกอบกับไม่ชานาญกับการโปรแกรมบัญชีสอดคล้องกับวิจัยของชุติกาญจน์ เกิดประกอบ (2554) พบว่า ระบบ
บั ญ ชี ข องสหกรณ์ที่ ยุ่ งยากซับ ซ้อ นเข้ าใจยาก และสหกรณ์มีก ารดาเนิน ธุ รกิ จหลายด้ านมีความยุ่งยากซับซ้อน
ผู้บริหารสหกรณ์ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจมากกว่าการจัดทาบัญชี สหกรณ์ขาดเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี และมีความเห็นว่าปัญหาการจัดทาบัญชีของสหกรณ์มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษารูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์ การเกษตรแม่สอด จากัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด
จากัด พบว่า สหกรณ์มีความแตกต่างกันตามประเภทของสหกรณ์ ซึ่งแต่ละสหกรณ์ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีให้
เหมาะสมกับประเภทของตนเอง หรือหากยังไม่มีโปรแกรมก็สามารถนาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ เนื่องจาก
กรมตรวจบัญชีจะมีการใช้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการจัดทาบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่สอดจากัด และสหกรณ์นิคม
แม่สอด จากัดควรศึกษาการดาเนินงานในทุกฝ่ายของสหกรณ์โดยนาแนวคิดวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เข้ามาศึกษาเพิ่มด้วยเพื่อที่จะได้รู้ขั้นตอนในการดาเนินงานของสหกรณ์มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , สานักนโยบายและมาตรฐาน. (2550). คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร. [Online].
Available: https://www.cad.go.th/ewt_dl_link.php?nid=35047 [2560, ตุลาคม 22].
ชุติกาญจน์ เกิดประกอบ. (2554). ปัญหาการจัดทาบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง. [Online]. Available:
http://www.repository.rmutt.ac.th [2561, พฤษภาคม 10]
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แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
The Ways to Develop Khlong Mae Lai Market M.3, Khlong Mae Lai Sub-District,
Muang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่
ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการค้าตลาดบ้าน
คลองแม่ ล าย ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารตลาดบ้ า นคลองแม่ ล าย รวมทั้ งสิ้ น จ านวน 384 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ
แบบสอบถามค่าสถิติที่ใช้ คือ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยพบว่าควรมีการจัดตั้ง
ตลาดบ้านคลองแม่ลาย โดยควรมีการรื้อถอนเกาะกลางถนนออกเพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถ ควรมีการติดตั้งป้ายชื่อตลาด
ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ควรมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้
มากขึ้น ควรเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่ในตลาดบ้านคลองแม่ลาย
คาสาคัญ: การพัฒนา / ตลาด / แนวทาง
Abstract
We study The ways to develop Khlong Mae Lai Market M.3 , Khlong Mae Lai Sub-district,
Muang Kampaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province. Research Development of Ban Klong
Mueang Market Village, Tambon Klong Mueang, Amphoe Mueang, Kamphaeng Phet Province.
Purpose to study the general condition and problems of Ban Klong Mueang, Klong Mueang District,
Muang District, Kamphaengphet Province. The samples used in the research were the general
public. Trader Ban Klong Mueang Market Market Market There were 384 persons. The instrument
used for the study was a questionnaire. The statistics used were percentage, mean and standard
deviation. The research found that there should be a market for canal houses, should be
demolished the island off the road to increase parking space. Market signage should be clearly
visible. Should promote and promote marketing through social media channels more. Should light
up the area in the canal market.
Keywords: Development / Market / The Ways
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตลาดเป็นสถานที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นที่ ชุมนุมเพื่อซื้ อและขายสิ นค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสิ น ค้ า
สาเร็จรูปเป็นประจา เป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กาหนด โดยที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ตั้งอยู่ใกล้
กันในบริเวณที่มีทาเลเหมาะสม เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเหมาะจะเป็นที่นัดพบ หรือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคนในชุมชนนั้นๆ ตลาด เป็นการชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน และตลาดยัง
หมายรวมถึงสถานที่ที่มนุษย์มาชุมนุมกันเพื่อค้าขาย ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดหมายถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขาย โดย
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ไม่ มี ค วามหมายของสถานที่ ท างกายภาพ (โครงการสารานุ ก รมไทยส าหรั บ เยาวชน โดยพระร าชประสงค์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ม.ป.ป.)
จังหวัดกาแพงเพชรมีชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอาศัย
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน จึงทาให้ชุมชนเหล่านั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ยังเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นทางศิลปะวิทยาการที่ได้รับอิทธิพลจากเมืองสุโขทัยเข้ามาสู่จังหวัด กาแพงเพชร ที่ยังคงความงดงามของ
โบราณสถานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งชุมชนโบราณ ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ คือ ตลาดย้อนยุค
นครชุม ที่เป็นตลาดที่สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัด กาแพงเพชรเป็นอย่างดี ทั้งวัฒนธรรมอาหาร
คาว อาหารหวาน (ประพล จิตคติ และคณะ, 2558)
ตลาดบ้านคลองแม่ลายเป็นตลาดของชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลอง
แม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 พหลโยธิน ระหว่างกาแพงเพชร –
นครสวรรค์ ปัจจุบันเป็นตลาดที่ใหญ่ ที่สุดของตาบลคลองแม่ลาย ซึ่งจาหน่ายอาหารสด วัตถุดิบต่างๆ ในการ
ประกอบอาหาร ตลาดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00-23.00 น. ตลาดบ้านคลองแม่ลายแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตทางหลวง
ทาให้มีข้อจากัดในเรื่องการพัฒนาในด้านต่างๆ จากการสารวจพบว่า ตลาดบ้านคลองแม่ลายมีปัญหาดังนี้ ปัญหา
สินค้ามีอายุสั้น ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาเรื่องระเบียบของตลาด ปัญหาการจราจร เพื่อให้การจัดการตลาดอย่าง
มีประสิทธิภาพภายในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ริมทางของกรมทางหลวง ทีมวิจัยจึงเห็นว่าควรมีวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนาตลาดคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ค้ า ขายที่ ดี ขึ้ นในตาบลคลองแม่ ลาย จั ง หวั ด ก าแพงเพชร และน าข้ อ มูลที่ ได้ มาพัฒ นาตลาดคลองแม่ ลายอย่าง
เหมาะสมเพื่ อ น าไปสู่การสร้างความเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจ โดยภาพรวมและสามารถกระจายรายได้ให้แก่
ผู้ประกอบการในตลาดคลองแม่ลาย จังหวัดกาแพงเพชรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาสภาพตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ศึกษา
ระบบการจัดการของตลาดบ้านคลองแม่ลาย โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (4P) เพื่อให้ทราบถึงสภาพและปัญหา
ของตลาดบ้านคลองแม่ลาย แล้วสามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาด
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กรรมการตลาด กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน
พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า และลู ก ค้า กลุ่มเป้า หมายตลาดบ้ านคลองแม่ ลาย หมู่ 3 ต าบลคลองแม่ ลาย อาเภอเมือ ง จั งหวัด
กาแพงเพชร
2. เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งสูตรในการคานวณที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
P(1-P)z2

เมื่อ

สูตร n= 2
E
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม 0.5
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Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ 0.5
แทนค่า

n=

(0.5)(1-0.5)(1.96)2
0.052

=
384
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน สามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อย
ละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ขอบเขตด้านพื้นที่
ตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเวลา
เดือน เมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ทีมผู้วิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้

ตัวแปรต้น
-สภาพทั่วไป
-สภาพปัญหา
-การพัฒนาตลาด
-การตลาด (4’P)
-การขาย
-พฤติกรรมผู้บริโภค

ตัวแปรตาม
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านราคา
-ด้านสถานที่
-ด้านการให้บริการ
-ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ

แนวทางการพัฒนาตลาดแนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย แนวทางการพั ฒ นาตลาด บ้ า นคลองแม่ลาย ต าบลคลองแม่ ลาย อ าเภอเมื อง จั งหวัด
กาแพงเพชร มีวิธีการดาเนินวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของชุมชน โดยคานึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อเป้าหมายในตลาดบ้าน
คลองแม่ลาย
ขั้นตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา ของตลาดบ้านคลองแม่ลาย เพื่อนามาวิเคราะห์แล้ว
สามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางการพัฒนาตลาดและนามาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของตลาด
บ้านคลองแม่ลาย
ขั้นตอนที่ 4 จัดหาแนวทางเพื่อนาเสนอการพัฒนาตลาดให้แก่ผู้นาชุมชนและพ่อค้าแม่ค้าตลาดบ้านคลอง
แม่ลาย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กรรมการตลาดบ้านคลองแม่ลาย ผู้ใหญ่บ้าน
ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กรรมการตลาด ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า
และลูกค้าตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร แต่เนื่องจากประชากร
มีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่ างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบ
ขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ
5 ซึ่งสูตรในการคานวณที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
P(1-P)z2

เมื่อ

แทนค่า

สูตร n= 2
E
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วจิ ัยต้องการสุม่ 0.5
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ Z มีคา่ เท่ากับ 1.96 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ 0.5
n=

(0.5)(1-0.5)(1.96)2
0.052

=
384
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน สามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อย
ละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อตลาดบ้านคลองแม่ลาย แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ที่3 ตาบลคลองแม่ลาย
อาเภอเมือง จาหวัดกาแพงเพชร
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อตลาดบ้านคลองแม่ลาย แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ที่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 384 คน ทีมผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลอง
แม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาด
บ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ผู้นาชุมชนและ
ชาวบ้าน บ้านคลองแม่ลาย ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 22 คน
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อตลาดบ้านคลองแม่ลาย ตาบลคลอง
แม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จากกลุ่มลูกค้าตลาดบ้านคลองแม่ลาย จานวน 362 คน
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการวิเคราะห์โดยแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละแล้วนาเสนอในรูปตารางหาคาบรรยาย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลการตัด สินใจซื้อสินค้าของตลาดบ้านคลองแม่ลาย ตาบล
คลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย การแปรผลค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของ Likert Scale ที่อยู่ในรูปแบบ
คะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับมาก
3 หมายถึง มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับน้อยที่สุด
โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลใช้วิธีของ Likert Scale แบบจาแนกแต่ล่ะช่วงย่อยต่างกัน
แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยทาการกาหนดช่วงของการวัดได้ดังนี้ (บุรินทร์ รุจจนพันธ์, 2556)
ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00
หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20
หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40
หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60
หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80
หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าปัจจัยนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นว่าปัจจัยนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นว่าปัจจัยนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นว่าปัจจัยนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นว่าปัจจัยนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ความคิดเห็นต่อตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน บ้านคลองแม่ลาย ตาบลคลองแม่ลาย
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 22 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการค้าตลาดบ้านคลองแม่ลาย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 และเพศชายจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 มีอายุ
มากกว่า 50 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90 อายุระหว่าง 31- 40 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80
อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พ่อค้า/แม่ค้า จานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.50 และข้าราชการจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,000-10,000
บาท จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90 ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 รายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท 10,001-15,000 บาท 20,001 บาทขึ้นไป มีจานวนเท่ากันคืออย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60
ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 การสรุป ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
ความคิดเห็น
SD
ระดับความสาคัญ
x
ด้านผลิตภัณฑ์
3.51
1.10
ปานกลาง
ด้านราคา
4.16
0.87
มาก
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
3.95
0.84
ปานกลาง
ด้านการส่งเสริมตลาด
2.55
1.16
น้อย
ด้านบุคลากร
4.33
0.76
มาก
ด้านลักษณะกายภาพ
3.83
0.88
ปานกลาง
ด้านกระบวนการ
4.03
0.96
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดตลาดบ้านคลอง
แม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกพบว่า ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 รองลงมา ด้านราคา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมา ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมา
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมา ด้านลักษณะกายภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาด้าน
ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และสุดท้าย ด้านส่งเสริมตลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 ตามลาดับ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นผลิ ตภัณฑ์ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สินค้ามีความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมาร้านอาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือก
หลากหลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือสินค้ามีให้เลือกหลากหลายและสินค้ามีการจัดแบ่ง
ประเภทสะดวกต่อการเลือกซื้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.45
2. ด้านราคา โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาสินค้ามีการกาหนดป้ายราคา
อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า บริ เ วณตลาดมี พื้ น ที่ ส ะดวกส าหรับ การซื้ อ สิ น ค้ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.05 รองลงมาบริ เ วณตลาดมี พื้ นที่
กว้างขวางสะดวกต่อการซื้อสินค้าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 รองลงมามีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.32
5. ด้านบุคลากร โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การบริการของพ่อค้าแม่ค้ามีความรวดเร็ วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 พ่อค้าแม่ค้าอัธยาศัยดีมีความเอาใจใส่ใน
ระหว่างการให้บริการมีค่าเท่ากันที่ 4.32
6. ด้านกายภาพ โดยรวมมีความเห็นในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ตลาดมีบรรยากาศดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 ตลาดมีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14 รองลงมามีป้ายบอกชื่อตลาดที่มองเห็นได้ชัดเจนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาตลาดมีสาธารณูปโภคเพียงพอ
ห้องน้า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ถังขยะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00
7. ด้านกระบวนการ โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ตลาดมีการจัดการอานวยความสะดวกในด้านการจราจรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาตลาดมีการแบ่งพื้นที่
ร้านค้าที่ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาตลาดมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนคือ 3.87
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ความพึงพอใจต่อตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดย
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อตลาดบ้านคลองแม่ลาย จากกลุ่มลูกค้าตลาดบ้านคลองแม่ลาย ตาบล
คลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 362 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการตลาดบ้านคลอง
แม่ลาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 และเพศชายจานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ
41.70 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90 อายุระหว่าง 31- 40 ปี จานวน 75 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.70 อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 อายุมากกว่า 50 ปี จานวน 47 คิด
เป็นร้อยละ 13.00 อายุไม่เกิน 20 ปี จานวน 43 คิดเป็นร้อยละ 11.90 ตามลาดับ ประกอบอาชีพอื่นๆ จานวน 152
คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 อาชีพข้าราชการจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 อาชีพพ่อค้า/แม่ค้า จานวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.70 อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลาดับ มี
รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็นร้ อยละ 28.2 รายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท
จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จานวน 78 คิดเป็นร้อยละ 21.50 รายได้
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จานวน 50 คิดเป็นร้อยละ 13.80 รายได้ระหว่าง 20,001 บาท ขึ้นไป จานวน 32 คิด
เป็นร้อยละ 8.80 ตามลาดับ ซื้อสินค้าที่ตลาดบ้านคลองแม่ลายโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ท่านมาซื้อสินค้าที่ตลาด 1 ครั้ง
จานวน 102 คิดเป็นร้อยละ 28.20 โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ท่านมาซื้อสินค้าที่ตลาด 7 ครั้ง จานวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.30 โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ท่านมาซื้อสินค้าที่ตลาด 2 ครั้ง จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 โดย
เฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ท่านมาซื้อสินค้าที่ตลาด 3 ครั้ง จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ท่าน
มาซื้อสินค้าที่ตลาด 5 ครั้ง จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ท่านมาซื้อสินค้าที่ตลาด 4
ครั้ง จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ท่านมาซื้อสินค้าที่ตลาด 6 ครั้ง จานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.60 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าเป็นประจา 17.01 น.-19.00 น. จานวน 249 คิดเป็นร้อยละ
68.80 ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าเป็นประจา 15.00 น.-17.00 น. จานวน 73 คิดเป็นร้อยละ 20.20 ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้า
เป็นประจา 19.01 น.-21.00 น. จานวน 35 คิดเป็นร้อยละ 9.70 ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าเป็นประจา 21.01 น.-23.00 น.
จานวน 5 คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาซื้อสินค้าด้วยรถส่วนตัว จานวน 325 คน คิด
เป็นร้อยละ 89.80 มักจะเดินทางมาซื้อสินค้าด้วยวิธีเดิน จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 มักจะเดินทางมาซื้อ
สินค้าด้วยวิธีอื่นๆ (โปรดระบุ) จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 มักจะเดินทางมาซื้อสินค้าด้วยวิธีรถรับจ้าง จานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามลาดับ ผู้ใช้บริการตลาดบ้านคลองแม่ลาย ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารตามสั่ง จานวน
217 คิดเป็นร้อยละ 42.40 เลือกซื้อก๋วยเตี๋ยว จานวน 95 คิดเป็นร้อยละ 18.60 ผู้เลือกซื้อน้าเต้าหู้ ปาท่องโก๋
จานวน 81 คิดเป็นร้อยละ 15.80 เลือกซื้อส้มตา จานวน 48 คิดเป็นร้อยละ 9.20 เลือกซื้ออื่นๆ (โปรดระบุ) จานวน
42 คิดเป็นร้อยละ 8.20 เลือกซื้อลูกชิ้นทอด จานวน 29 คิดเป็นร้อยละ 5.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเกี่ยวกับตลาดบ้านคลองแม่ลาย
ความพึงพอใจ
x
3.99
ด้านผลิตภัณฑ์
3.97
ด้านราคา
3.82
ด้านสถานที่
3.95
ด้านบริการ
4.01
ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ

SD
0.78
0.86
0.93
0.85
0.75

ระดับความสาคัญ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเกี่ยวกับตลาดบ้านคลองแม่ลาย ภาพรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง โดยอันดับแรกพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์
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ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.99 รองลงมา ด้ า นราคา ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.97 รองลงมา ด้ า นบริ ก าร ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.95
รองลงมา ด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามลาดับ
ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ตลาดบ้ า นคลองแม่ ล าย หมู่ 3 ต าบลคลองแม่ ล าย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมผู้ใช้บริการตลาดบ้านคลองแม่ลาย มีความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สินค้ามีการจัดแบ่งประเภทสะดวกต่อการเลือกซื้อ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 รองลงมาสินค้ามีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 รองลงมาสินค้าวางขายเป็นระเบียบแบ่งเป็น
หมวดหมู่ไม่ปะปนกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 กินข้าวเยอะเลือกหลากหลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10
2. ด้านราคา โดยรวมผู้ใช้บริการตลาดบ้านคลองแม่ลาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคาสินค้าโดยรวมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 สินค้ามีการ
กาหนดป้ายราคาชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
3. ด้ า นสถานที่ โดยรวมผู้ใช้บริการตลาดบ้านคลองแม่ล าย มีความพึงพอใจอยู่ ในระดั บปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานที่จอดรถมีความสะดวกปลอดภัยและมีปริมาณมาก
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.90 ลงมาการจัดร้านค้าสะอาดสวยงามสะดุดตาและค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมามี
ป้ายชื่อบอกตลาดชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาให้การอานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคห้องน้า
เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ถังขยะ เฉลี่ยเท่ากับ 3.74
4. ด้านบริการ โดยรวมผู้ใช้บริการตลาดบ้านคลองแม่ลาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ขายให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาผู้ขายการ
แต่งกายเรียบร้อยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาผู้ขายให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.93 การบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
5. ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ โดยรวมผู้ใช้บริการตลาดบ้านคลองแม่ลาย มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานที่ทาเลที่ตั้งของตลาดเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ช่วงเวลาเปิดปิดตลาดมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ตลาดและบริเวณโดยรอบมีแสง
สว่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 บริเวณตลาดมีความสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร ทาให้ทราบถึงสภาพทั่วไปและปัญหาของตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร และแนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร สามารถสรุปการอภิปรายได้ดังนี้
จากการศึกษาสภาพและปัญหาของตลาดบ้านคลองแม่ลายพบว่าตลาดบ้านคลองแม่ลายประสบปัญหา
โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 รองลงมามีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อวิทยุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 ด้านลักษณะกายภาพ โดยรวมมีความเห็นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ตลาดมีบรรยากาศดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 ตลาดมีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา มีป้ายบอกชื่อตลาดที่มองเห็นได้ชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมา ตลาดมี
สาธารณูปโภคเพียงพอ เช่น ห้องน้า เครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ ถังขยะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สินค้ามี
ความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมา ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.55 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สินค้ามีให้เลือกหลากหลายและสินค้ามีการจัดแบ่งประเภทสะดวกต่อการเลือกซื้อ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.45 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อ พบว่า บริเวณตลาดมีพื้นที่สะดวกสาหรับการซื้อสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาบริเวณตลาดมี
พื้นที่กว้างขวางสะดวกต่อการซื้อสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย หมู่ 3 ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
จากการนาเสนอสภาพและปัญหาของตลาดบ้านคลองแม่ลายดังกล่าวแก่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนาข้อมูลดังกล่าว
ไปสู่แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย จากการสัมภาษณ์ทาให้ได้แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย
ดังนี้
ด้านการส่งเสริมการตลาด
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น เช่น การสร้างแฟนเพจของตลาดบ้าน
คลองแม่ลาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook
ด้านลักษณะกายภาพ
มีป้ายชื่อตลาดที่โดดเด่นและมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ตลาดเป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่สัญจรไปมาผ่าน
ตลาดบ้านคลองแม่ลาย และเพิ่มแสงสว่างให้กับตลาดโดยการติดตั้งระบบแสงสว่างให้กับตลาด เนื่องจากตลาดบ้าน
คลองแม่ลายเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 23.00 น.
ด้านผลิตภัณฑ์
เพิ่ ม ความหลากหลายของผลิต ภัณฑ์เ พื่อ เพิ่ ม ทางเลือ กให้ กับ ลูก ค้า ในการซื้ อสิ นค้ ามากขึ้ น และ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของชุมชนหรือคนในพื้นที่ เพื่อนาเสนอจุดเด่นของตลาดบ้านคลองแม่ลายแก่ลูกค้า
และควรมีการจัดระเบียบผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน จัดให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อความสะดวกใน
การซื้อของลูกค้า
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
รื้อถอนเกาะกลางถนนออก เพื่อขยายพื้นที่จอดรถเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาใช้
บริการตลาดบ้านคลองแม่ลาย
จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของประพล จิตคติ และคณะ (2558) กลยุทธ์การพัฒนา
ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชร 2) วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของ
ตลาดเกษตรมอกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชรและ 3) เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดตลาดเกษตรมอกล้วยไข่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่รายด้านทุก
ด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการรองรับลูกค้า มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเน้นการ
ประหยัดโดยการนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ด้านมาตรฐานตลาด ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่ง
ดึงดูดใจ ทางการท่องเที่ยว และด้านสิ่งอานวยความสะดวกปัญหาด้านการตลาด (7 Ps) ของตลาดเกษตรมอกล้วยไข่
รายได้ทุกด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการนาเสนอ มีระดับปัญหามากที่สุ ด รองลงมา คือ ด้าน
ราคา ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาหน่ายและการส่งเสริมการขาย จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พบว่ามีจุดอ่อน คือ ผลิตภัณฑ์มีอายุสั้น มีความเหมือนกันทุกร้าน ไม่มี
ห้องน้าสาธารณะ ขาดการประชาสัมพันธ์ และร้านค้าไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ตลาดบ้านคลองแม่ลายประสบปัญหาด้านการส่งเสริมตลาดดังนั้นควรมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ
2. จากผลการวิจัยพบว่าตลาดบ้านคลองแม่ลายประสบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ดังนั้นควรมีสินค้าให้เลือก
หลากหลาย สินค้ามีความน่าสนใจ สินค้ามีการจัดแบ่งประเภทสะดวกต่อการเลือกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่มให้
เลือกหลากหลาย
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3. จากผลการวิจัยพบว่าตลาดบ้านคลองแม่ลายประสบปัญหาด้านช่องทางการจัดจาหน่ายดังนั้นควรมี
บริเวณตลาด ที่มีความความสะดวกต่อการซื้อสินค้า. บริเวณตลาดมีพื้นที่สะดวกสาหรับการซื้อสินค้า
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ เช่น ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ เฟสบุ๊ค เพื่อให้การโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์มีประสิทธิผลมากที่สุด
2. ควรศึกษาอายุเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารให้ ต รงตามความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้าหมายของตนเอง
เอกสารอ้างอิง
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การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา
จังหวัดกาแพงเพชร
Management of Processed Rice Products Suwan Ban Nong Ping Kai, Na Bo Kham
in Kamphaeng Phet Province
ประจักษ์ กึกก้อง1 ดอกแก้ว พุทธรักษา2 ณัฐมล วีระศัย3 และ ลัดดา รุ่งกลิ่น4
Prajak Kukkong1, Dokkaew Phoothraksa2, Natthamon Weerasai3 and Ladda Rungklin4
1 อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
2, 3, 4 นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา
จังหวัดกาแพงเพชรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนอง
ปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา จังหวัดกาแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ประธานกลุ่ม
และรองประธานกลุ่มของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ โดยวิธีการเจาะจง จานวน 2 คน โดยการใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดบุคลากรเข้า
ทางานควรรับคนที่มีใจรัก สมัครใจ มีความขยันในการทางาน การแบ่งตาแหน่งหน้าที่จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ การ
ทางานจะมีเวลาเข้าออกที่ชัดเจน การบริหารจัดการงบประมาณทางการเงินมีการจัดสรรเงินเป็นสัดส่วน การจัดการ
แหล่งเงินทุน กู้เงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) วัตถุดิบมาจากการเกษตรของคนใน
หมู่บ้าน สมาชิกกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่การทางานตามตาแหน่งการทางานอย่างชัดเจน 2) การวางแผนเกี่ยวกับ
การบริหารบุคลากร มีการวางแผนการทางานและแบ่งหน้าที่กันตามตาแหน่งงานที่ตนเองรั บผิดชอบตามความ
เหมาะสม มุ่งเน้นการบริหารอย่างมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการ และมีการจัดสรรรายได้เป็น
สัดส่วนให้เหมาะสม 3) ผลิตภัณฑ์มีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าคือสหกรณ์ประจาหมู่บ้าน บริษัททีโอทีในกรุงเทพฯ
และร้านขายของฝากในจังหวัดต่างๆ จัดส่งผลิตภัณฑ์เข้าเป็นสินค้าโอท็อป มีการจัดส่งสินค้าแก่ผู้บริโภคหากมีการสัง่
สินค้าในปริมาณมากพอต่อการเดินทาง ทางระบบไปรษณีย์ บริษัท ขนส่งและส่งสินค้าด้วยตนเอง
คาสาคัญ: การจัดการ / ผลิตภัณฑ์ / ข้าวสร้อยสุวรรณ
Abstract
Research Management of processed rice products Suwan Ban Nong Ping kai Na Bo Kham
in Kamphaeng Phet Province the objectives of this research were to study Management of
processed rice products Suwan Ban Nong Ping kai Na Bo Kham the words in this research is
qualitative research The key informants are the group president and the processing department of
the Suwan Rice Processing Group. By 2 specific methods, using interviews, data analysis. The
research found that 1) staffing should be given to patriotic people. Be willing to work hard Section
breaks are grouped into groups. The work will have a clear time. Financial management is financed
by budget. Funding Source The raw materials come from the agriculture of the villagers, the
members of the group, and there is a clear division of functions in the work place; 2) The planning
of personnel management is planned and divided according to the position that they are
responsible for. To focus on quality management and benefit to business operation, and to allocate
income appropriately; 3) Product distribution channels are cooperatives. TOT Company in Bangkok
and souvenir shops in the provinces. Product delivery is OTOP products. Delivered to the consumer
if ordered in sufficient quantities to travel Freight Forwarding and Freight Forwarding.
Keywords: Management / Products / Suwan Rice
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น กระแสความนิ ย มในอาหารสุ ข ภาพเริ่ ม ต้ น ในสหรั ฐ ฯ ก่ อ นแพร่ ห ลายไปทั่ ว โลก จนท าให้
อุตสาหกรรมอาหารกาลังปรับตัวตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของตลาด เช่นเดียวกันกับ ฮ่องกง จากเดิมที่
ประชาชนนิยมบริโภคข้าวขาวธรรมดาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มลดลง ซึ่งผู้บริโภคหันไปรับประทานข้าวเพื่อ
สุขภาพมากขึ้น อาทิ ข้าวออร์แกนิค ข้าวกล้อง และข้ าวสีต่างๆ มีการขยายคัวเพิ่มขึ้น และกลายเป็นโอกาสครั้ง
สาคัญสาหรับข้าวกล้องไทย จุดเด่นของข้าวกล้องไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) ที่กระทรวงพาณิชย์
ผลักดันสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหันมาผลิตมากขึ้น โดยเป็นข้าวที่อุดมไปด้วย โอเมก้า 3 ธาตุสังกะสี ธาตุเหล็ก
วิตามินอี วิตามินบี 1 ฯลฯ ส่วนแป้งที่ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังสามารถนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้ อย่างการ
นามาผลิตเป็นเบเกอรีและอาหารต่างๆ นอกจากการส่งออกข้าวที่เป็นสินค้าตั้งต้นแล้ว กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ยังแนะนาเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการไทยควรนาข้าวไรซ์เบอร์รี่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนามาแปรรูปเป็น
สินค้ามากขึ้น อย่าง อาหาร แป้ง เบเกอรี เค้ก ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจาหน่ายในร้านอาหาร
ร้านค้าต่างๆ เพิ่มต่อยอดสร้างมูลค่าให้สินค้า อีกทั้งยังเตรียมแผนทาโครงการประชาสัมพันธ์ให้ชาวฮ่องกงได้หันมา
บริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่จากไทยเพิ่มมากขึ้น (ธนาคารกรุงเทพ, 2559)
ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองปิ้งไก่ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนสหกรณ์นาบ่อคาให้หันมาปลูกข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ แบบปลอดสารพิษโดยชาวบ้านของหมู่บ้านหนองปิ้งไก่ จะสอนการปลูกให้ชาวบ้าน โรงงานประจา
หมู่บ้านจะมีหน้าที่ในการสอนการปลูกและการดูแลให้ชาวบ้าน และได้มีการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนดาเนินธุรกิจ
ลักษณะการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายในจังหวัดกาแพงเพชร ที่มีการเพาะปลูกข้าวที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ จึงได้ทาการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยวัตถุดิบหลักคือ
ข้าวกล้อง และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และโอกาสจากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่รักสุขภาพจึงก่อให้เกิด
สินค้าเพื่อสุขภาพ จากการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทาให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น จึงทาให้ชาวบ้านประสบความสาเร็จ
ในการผลิตและการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่และปัจจุบันกลุ่มของเกษตรกรบ้านหนองปิ้งไก่ มีการจัดจาหน่ายสินค้าตาม
จุดขายของฝากตามจังหวัดต่างๆ ที่เป็นทางผ่านและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ด้านสารวจและ
ทาการวิเคราะห์พบว่า ผลกระทบจากคู่แข่งในอุต สาหกรรมเดียวกัน มีอานาจ ต่อรองน้อย และผลกระทบจากการ
เข้ า มาของคู่ แ ข่ งรายใหม่ (New Entrants) พบว่ า การเข้ า มาของคู่แ ข่ งรายใหม่เ ข้ ามาได้ย าก เพราะต้ อ งอาศัย
ประสบการณ์ในการผลิตและทาการเพาะปลูก โดยพิจารณาผลกระทบจากผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplies) มี
อานาจการต่อรองน้อยเพราะเราดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งผลกระทบจากลูกค้า (Buyer) และผลกระทบจาก
สินค้าทดแทน (Substitutes) มีจานวนน้อย (วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ, 2556, หน้า 2)
จากการศึกษาและสารวจสอบถามถึงการปฏิบัติงานของชาวบ้านมีการรวมกลุ่มวางแผนแบ่งหน้าที่การ
ท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ท าให้ ส ามารถผลิ ต และแปรรู ป ข้ า วไรซ์ เ บอร์ รี่ ไ ด้ ห ลากหลาย แล้ ว ประสบ
ความสาเร็จจากการลงพื้นที่เบื้องต้นนั้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจ เพื่อที่จะศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
ข้ า วสร้ อ ยสุ ว รรณ บ้ า นหนองปิ้ ง ไก่ ต าบลนาบ่ อ ค าเพื่ อ น ามาเป็ น แนวทางให้ แ ก่ ผู้ ที่ ส นใจน าไปใช้ ใ ห้ ป ระสบ
ความสาเร็จ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาการบริหารจัดการของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่า ง การศึกษาและเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม รวม 2 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
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ขอบเขตด้านพื้นที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ หมู่ 2 ตาบลนาบ่อคา อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้กาหนดช่วงเวลาในการศึกษาระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30
กันยายน 2561
ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา เพื่อให้การวิจัยเกิดความชัดเจนเกิดความชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ จึงแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นเหตุและผลดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
INPUT
- คน
- เงิน
- วัตถุดิบ
- วิธีการ

PROCESS
- การวางแผน
- การจัดองค์การ
- การควบคุม

OUTPUT
- ผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการกลุม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ
บ้านหนองปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสั ม ภาษณ์มีโ ครงสร้า ง โดยใช้ วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) โดยมีการกาหนดคาถามไว้ตามกรอบแนวความคิด นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่ง
การรวบรวมข้อมูล คือ ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองตามขั้นตอน สร้างแนวคาถามให้
ครอบคลุมตามกรอบแนวความคิด การสังเกต การจดบันทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์มีการเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงผู้ให้ข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ กระบวนการวิ จั ย ในส่ ว นของการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลเชิ งคุ ณภาพ ผู้ วิ จัย
ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
ข้าวสร้อยสุวรรณ และได้พูดคุย ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย เพื่อได้รับความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากนั้นขออนุญาตในการบันทึกเสียง จากนั้นได้ทาการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อนามาถอด
บทสัมภาษณ์ หลังจากนั้นจึงอ่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูลและนามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการสรุปบทสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลักที่พบในข้ อมูล ที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงนาประเด็นหลักมาพิจารณา แบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อยและหัวข้อย่อยตามตัวแปร
โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทาง การ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ร่วมด้วย เพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบจาก
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ ตาบลนาบ่อคา
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ปัจจัยในกระบวนการผลิต (Factors in Production Process: 4M)
คน (Man) การจัดบุคลากรเข้ามาทางานบุคลากรที่เข้ามาทางานต้องมีความขยัน มีใจที่จะเข้ามา
ทางาน พร้อมในการปฏิบัติงานเสมอ เมื่อใดที่มีออเดอร์เร่งรีบ บุคลากรที่อยู่ในองค์การจะต้องทางาน เพื่อที่จะพร้อม
ส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ทันตามความต้องการ ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการสมาชิกจะการแบ่งหน้าที่ตาแหน่ง
ตามความรับผิดชอบเป็นกลุ่มๆ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจะได้ทราบว่ากลุ่มไหนได้ทาผิดพลาดในการผลิตผลิตภัณฑ์
จะได้ไม่โทษกันไปมาว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิด มีความรับผิดชอบร่วมกัน และมีขั้นตอนการทางาน และเวลาเข้าออกงานที่
ชัดเจน ถ้าเกินเวลางานก็จะมีค่าเสียเวลาหรือว่าการทาโอที และส่วนในลักษณะบุคลากรที่มีผลต่อความสาเร็จของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ ไม่เกี่ยงงาน ได้รับมอบหมายงานอย่างไรก็ทาตามที่ได้รับมอบหมาย หากทางานในส่วนของตนเอง
เสร็จแล้วสามารถไปช่วยเหลือในฝ่ายต่างๆ ได้
เงิน (Money) ในการบริหารจัดการงบประมาณทางการเงินจะมีการจัดสรรเงินออกเป็นสัดส่วน เพื่อ
แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการ ค่าบารุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพต่อการดาเนินงาน และมีการ
วางแผนสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอในการใช้งานต่อปี เพราะว่าจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ในส่วนของ
การจัดการแหล่งเงินทุน ได้มาจากการกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ
จนขายผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเพื่อเป็นทุนนามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของกิจการ ลดปัญหาทางการเงิน
อีกด้วย
วัตถุดิบ (Material) แหล่งที่มาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จะมาจากการเกษตรของคนในหมู่บ้าน เช่น
ข้าวจะเป็นของกลุ่มสมาชิกที่ทั้งขายและทั้งปลูก และนาส่งมาให้ทางโรงงานเพื่อทาการนามาแปรรูป เพื่อให้ประหยัด
ต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น แต่ถ้าหากวัตถุดิบที่คนในหมู่บ้านไม่มี ก็จะไปซื้อตามเครือข่ายที่มี ส่วนในการจัดสรร
วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น เป็นการตรวจสอบคัดเกรดของวัตถุที่จะนามาใช้ในการผลิตให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน และการสต็อ กวัตถุ ดิบ ที่ ใช้ ใ นการผลิตให้ เพี ยงพอในการใช้ งานต่อ ปี มี ก ารใช้ วั ต ถุดิบ ให้อ ย่างคุ้มค่า
อย่างเช่น ข้าวจะนามาทาเป็นข้าวตัน และข้าวท่อน ขายเป็นกิโลกรัม จะนาวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยไม่ทงิ้
วัตถุดิบที่เหลือเลยซักตัว และในการใช้เครื่องจักในการผลิตจะมีเครื่องคั่ว มีเตาอบ เครื่องปิดฝา และอีกมากมาย
หลายอย่างที่ใช้ในผลิตผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นการช่วยให้การดาเนินการผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิธีการ (Method) วิธีการมอบหมายงาน จะมีการแบ่งหน้าที่การทางานแบ่งตามตาแหน่งการทางาน
ทุกคนจะรู้หน้าที่ของตนว่าต้องทาอะไรบ้างตามตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย มีการช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกันใน
การทางาน บางคนทาหน้าที่ของฝ่ายตนเองเสร็จก็จะช่วยกันทางานในส่วนของที่ยังไม่เสร็จ เพื่อที่ช่วยกันทางานให้
เสร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการ และทันตามเวลาที่กาหนด มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการเข้าออกงานตามเวลาที่
กาหนด ส่วนในเรื่องของการทาแผนการตลาดมีการทาการเสนอขายสินค้าสู่ตลาดกลุ่มเป้าหมาย มีช่องทางการตลาด
มีการจัดส่งสินค้าตามร้านขายของฝากตามจังหวัดต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการจัดจาหน่ายให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเจาะ
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย
กระบวนการ (Process)
การวางแผน (Planning) การวางแผนเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรนั้นมีการวางแผนการทางานและ
แบ่งหน้าที่กันตามตาแหน่งงานที่ตนได้รับผิดชอบตามความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่จะให้มีการบริหารอย่างมีคุณภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการ จะช่วยให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายและมีการจัดสรรรายได้เป็น
สัดส่วนให้เพียงพอเหมาะสมตามเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม มีการจัดระเบียบและ
ควบคุมกากับกิจกรรมทางการเงิน เช่น แบ่งเงินเป็นส่วนเพื่อไว้ใช้ในการบารุงซ่อมแซมเครื่องจักร หรือใช้ซื้อวัตถุดิบ
เพื่อเพิ่มเติมการวางแผนวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต และการบริหารวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การผลิต
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เป็นไปอย่างสม่าเสมอ ในขณะเดียวกันก็จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยจนทาให้เกิดความมั่นใจว่ามีวัตถุดิบไว้ใช้อย่างพอเพียง
ตามปริมาณและเวลาที่ได้วางแผนการผลิตไว้ และจัดส่งให้ลูกค้าตามเป้าหมายการวางแผนวิธีการทางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การจัดองค์การ (Organization) มีการจัดบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
คือการกาหนดตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
เป้าหมายของกิจการ หากการจัดการแบ่งตาแหน่งที่ไม่ดี กิจการจะได้คนที่ไม่ดี ขาดความรู้ความสามารถในการ
ทางาน สร้างปัญหาให้แก่ผู้บริหารและสร้างปัญหาให้แก่กิจการ
การควบคุม (Control) การควบคุมการทางานบุคลากรคือการตรวจการเข้าออกงานและปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่และการควบคุมจะช่วยสร้างมาตรฐานของงานในกิจการ
เพื่อตรวจสอบการทางานของบุคลากรให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ได้ และการ
ควบคุมงบประมาณทางการเงินเป็นการควบคุมเงินเพื่อช่วยรักษาคุณภาพงานให้ตรงตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการ
ผลิต ช่วยให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามความต้องการ เพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากร
ทางการเงินได้และตรวจสอบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ เป็นการผลิตสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้าน
รูปแบบและประโยชน์ใช้สอยที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
สินค้าถึงมือลูกค้าตามเงื่อนไขและข้อกาหนดด้วยความพึงพอใจที่สุด ในการควบคุมวิธีการทางานเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ
มีความไม่แน่นอน เพราะหากเครื่องจักรมีปัญหาจะไม่สามารถดาเนินการผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหาก
ควบคุมได้ก็จะเป็นหน้าที่ที่มอบหมายให้แต่ละฝ่ายสามารถดาเนินการต่อไปได้
ผลิตภัณฑ์ (Product)
แหล่งตลาดผลิตภัณฑ์เป็นช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าส่งสหกรณ์และทีโอทีในกรุงเทพ และส่ งตามร้าน
ขายของฝากตามจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงส่งเป็นสินค้าโอท็อปและมีช่องทางการจัดจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค คือมีการ
ขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคหากมีการสัง่ ซื้อสินค้าในปริมาณมากเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า แต่ถ้าหากสั่งน้อย
จะทาการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง แนวทางหรื อแผนในอนาคตทางด้านผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและทรัพยากร
ในอนาคตรวมไปถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การ 4M ของกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ข้ า วสร้ อ ยสุว รรณพบว่ า การจั ด
บุคลากรเข้ามาทางานจะรับคนที่มีใจรัก สมัครใจมีความขยันในการทางาน ในการแบ่งตาแหน่งหน้าที่จะมีการ
แบ่งเป็นกลุ่มๆ เพื่อรับผิดชอบ การทางานจะมีเวลาเข้าออกที่ชัดเจน และลักษณะบุคลากรที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
จะต้องไม่เกี่ยงงาน ตั้งใจทาหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ที่สุด ในเรื่องของเงิน การบริหารจัดการงบประมาณทางการเงิน
จะมีการจัดสรรเงินเป็นสัดส่วน เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินกิจการ มีการวางแผนคลังสินค้าวัตถุดิบให้เพียงพอต่อปี
เพื่อจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต ในการจัดการแหล่งเงินทุน ได้มาจากการกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการจนขายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นทุนมาใช้หมุนเวียนในกิจการ วัตถุดิบแหล่งที่มาจะ
มาจากการเกษตรของคนในหมู่บ้าน จะเป็นของกลุ่มสมาชิกที่ทั้งขายและปลูก นามาส่งให้ทางโรงงานเพื่อทาการ
น ามาแปรรู ป และวิ ธี ก ารมอบหมายงานจะมี ก ารแบ่ งหน้ า ที่ ก ารท างานตามต าแหน่ งการท างานอย่ า งชั ด เจน
สอดคล้องกับงาน ภัคศิริ เจนศิริกุล (2556) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาบล คลองข่อย อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าโดยมีการออกคาสั่งแบ่งหน้าที่การทางานในการ
ให้บริการสาธารณะในแต่ละกองได้รับผิดชอบตามภารกิจของกอง โดยกระบวนการในการให้บริการจะดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ สอดคล้องกับงาน โนรีย์ ทรัพย์โสภณ (2559) ที่ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับงานของเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล และ
ชัยรัตน์ ประเสริฐล้า (2559) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อนาไปสู่องค์การสุขภาวะ
พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อในระดับบุคคล ทาให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน มีความรัก
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องค์การ มีความสุขในการทางาน มีการพัฒนาองค์การอย่างมีเป้าหมาย เพื่อนาองค์การสู่การเติบโตอย่างมั่น คง
แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บุคลากรในองค์การมีความสุขในการ
ทางาน และได้มีการจัดตาแหน่งงานได้ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการทางาน
เพื่อนาองค์การไปสู่ความสาเร็จและยั่งยืน
2. จากการศึกษากระบวนการดาเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณพบว่า ในการวางแผน
เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรนั้นมีการวางแผนการทางานและแบ่งหน้าที่กันตามตาแหน่งงานที่ตนได้รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่จะให้มีการบริหารอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการจะช่วยให้เกิด
ความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายและมีการจัดสรรรายได้เป็นสัดส่วนให้เหมาะสม อีกทั้งยังมีการจัดระเบียบควบคุม
กิจกรรมทางการเงินต่างๆ การจัดองค์การ มีการจัดตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จที่วางไว้ เพื่อทาให้การดาเนินกิจการผ่านไปได้ด้วยดี ในเรื่องของการควบคุม
กิจการจะมีเวลาเข้าออกงานระบุไว้ การควบคุมนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานของงานในกิจการ เพื่อตรวจสอบการทางาน
ของแต่ ล ะบุค คล และการควบคุ มงบประมาณทางการเงิ น จะช่ วยรัก ษาคุณภาพงานให้ต รงตามที่ กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการผลิตช่วยให้สามารถผลิตสินค้าที่มี คุณภาพตามที่ต้องการ สอดคล้องกับงาน ฉัตรชัย แนวพญา (2558)
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การภาครัฐที่ประสบความสาเร็จตามหลักการบริหารทางตะวันตกและตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา พบว่า การบริหารจัดการองค์การภาครัฐที่ประสบความสาเร็จตามหลักการบริหารทาง
ตะวันตก พบว่า ระดับบุคคล มีประสบการณ์ความชานาญในการทางานมีการถ่ายทอดเทคนิค วิธีการทางานมี
การศึกษาหาความรู้ที่ต้องทาหรือรับผิดชอบเพื่อให้รู้หน้าที่อย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้สาหรับการดาเนินงานภายในองค์การ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการดาเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
สร้อยสุวรรณ มีการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความสาเร็จ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีความชัดเจนในการทางาน
และยังมีการจัดสรรงบประมาณทางการเงินเป็นสัดส่วนเพื่อทาให้องค์การดาเนินงานไปได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ข้ า วสร้ อ ยสุ ว รรณ พบว่ า ในเรื่ อ งของ
ผลิตภัณฑ์มีแหล่งตลาดเป็นช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าส่งสหกรณ์ ทีโอทีในกรุงเทพฯ และตามร้านขายของฝากใน
จังหวัดต่างๆ รวมไปถึงการส่งเป็นสินค้าโอท็อป มีการส่งสินค้าให้ผู้บริโภคถึงที่หากมีการสั่งสินค้าในปริมาณมากพอ
ต่อการเดินทาง ในเรื่องผลิตภัณฑ์ในอนาคตจะต้องดูสถานการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจมีความเหมาะสมที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประเภทใด สอดคล้องกับงาน ชญาดา รุจานุกูลชัย (2553) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินแนวทางพัฒนา
ช่องทางการจัดจาหน่ายด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม พบว่ าองค์กรเลือกจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า
ผ่านทางการออกร้าน ธุรกิจค้าปลีก และตัวแทนจัดจาหน่าย แล้วจึงคานวณหาต้นทุนการจัดจาหน่าย และสอดคล้อง
กับงาน สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล (2552) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาช่องทางการตลาดของเหล็กเส้นข้ออ้อย พบว่า
รูปแบบของธุรกิจของลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการค้าที่มีการซื้อมาและขายไป จนกระทั่งเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
โดยตรง บริษัทมีรูปแบบการขนส่งโดยการจัดส่งให้และลูกค้ามารับเอง และส่วนที่จัดส่งให้ใช้วิธีจัดจ้างบริษัทขนส่ง
คิดค่าใช้จ่ายตามน้าหนักหรือเหมาราคาเป็นเที่ ยว แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจาหน่ายของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ มีการส่งผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายตามจังหวัดต่างๆและยังส่งเป็นสินค้าโอท็อป มีการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์แต่จะขึ้นอยู่กับจานวนที่ลูกค้าสั่งซื้อว่าเหมาะสมกับการขนส่งหรือไม่
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาไปสู่การบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง
แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมเป็นการขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีใจรัก มีความสมัครใจที่จะเข้ามา
ทางาน เพื่อจะทาให้กิจการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
2. กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนควรมีก ารแบ่ งหน้ า ที่ ตาแหน่ งการท างานที่ ชัด เจนของแต่ล ะบุ ค คล เมื่ อ เกิด
ข้อผิดพลาดจะสามารถแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีการใช้วัตถุดิบของกลุ่มสมาชิก เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตได้ม าก
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาในประเด็นของการบริหารงบประมาณการเงินการคลัง เพื่อให้กิจการมีการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ
2. ควรศึกษาประเด็นการบริหารจัดการการเงินและวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กิจการสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายที่คาดหวัง
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แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง ตาบลลานดอกไม้
อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
The Methods to Improve Marketing of Mea Sanong’s Thai Sweet Cereal Bar
Product in Lan Dok Mai Sub-District, Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet
ประจักษ์ กึกก้อง1 สกาวเดือน เปลี่ยนแซ2 ธัญลักษณ์ ทิมทัย3 พิมวิไล ธรรมขันทูน4 และ นภาพร พุ่มน้อย5
Prajak Kukkong1, Sakawduean Plansae2, Thanyalak Thimthai3, Pimwilai Thammakhanthaun4
and Napapron Phumnoi5
1อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
2,3,4บธ.บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการตลาด 2) ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ 3) แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากลูกค้า จานวน 400 คน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.5 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5
มีอาชีพเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.0
และส่วนใหญ่เลือกซื้อกระสารทแม่สนองเพราะรสชาติ คิดเป็นร้อยละ 72.5 และซื้อเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ
32.5 สาหรับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองมีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก (𝑥̅ =4.45) และแนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ควรมีการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและมีความคงทน ป้องกันแมลงได้ มีซองกันความชื้นใส่ในกล่องหรือแพ็กเกจ
ควบคุมกลิ่นและกันความชื้น ราคาคานึงต้นทุนต่อการกาหนดราคาหรือจัดโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ต่ากว่าหน้าร้าน
ช่องทางการจาหน่ายฝากขายตามร้านขายของฝาก จุดจอดรถทัวร์ งานเทศกาลต่างๆ ประชาสัมพันธ์และแนะนา
สินค้าแต่ละประเภท ส่งเสริมโดยการเปรียบเทียบด้านช่องทางการจัดจาหน่ายของตนเองกับคู่แข่งขันและควรมีการ
กระตุ้นการซื้อด้วยโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การพัฒนา / การส่งเสริมการตลาด / ผลิตภัณฑ์กระยาสารท
Abstract
This research aims to study.1)State of the market 2)Market factors affecting purchasing
decisions 3)the methods to improve marketing of Mea Sanong’s Thai Sweet Cereal Bar product.
The tool that used questionnaires the statistics used in data analysis were average, percentage,
and standard deviation from 400 consumers questionnaire and in-depth interview from 7 experts
to find mainly female 69.5% with 41-50years of age 34.5% of professional benefiting farmers 46.0%
monthly income lower or equal to 5 ,0 0 0 baht 55% and most buy 7 2 . 5 %, mostly as souvenirs,
representing 3 2 . 5 %. The marketing factors affecting purchasing decisions have a comment on a
massive scale (𝑥̅ =4.45) and the methods to improve marketing A variety of packaging formats and
are durable. Insect Protection A pack of moisture put in a box or packet control odors and moisture.
Taking into account price, costs, pricing or promotions in the online media store below.
Consignment sales channels as the gift shop, parking spot, tours, festivals. PR and product
categories Promoted by comparing the distribution channels of the competition and should be
motivated to buy a promotion continues.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระยาสารท คือ ขนมกวนทาจากข้าวเม่ารางที่คั่วแล้ว ข้าวตอกคั่วกรอบ ถั่วลิสงคั่ว งาขาวคั่วน้าตาล
มะพร้าว หัวกะทิ กวนเข้าด้วยกันจนเหนียวเกาะเป็นปึก เมื่อกวนได้ที่แล้วนาไปใส่บนใบตองแห้ง ทาเป็นแผ่นหนา
บางตามต้องการ คาว่า กระยา แปลว่า อาหาร อาหารในที่ทาในวันสารท คือ แรม 15 ค่า เดือน 10 กระยาสารทเป็น
ขนมหวานจัด สามารถเก็บไว้ได้นาน นิยมกินคู่กับกล้วยไข่ จังหวัดกาแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์
รวมถึงมีประเพณีต่างๆ อีกทั้งยังมีการกวนกระยาสารท เพื่อนาไปทาบุญที่วัด โดยสมัยโบราณมีการกวนกระยาสารท
กันทุกบ้าน ซึ่งในปัจจุบันขนมกระยาสารทมีการแข่งขันกันมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะในปัจจุบันมีคนนิยมรับประทาน
ขนมกระยาสารทมากขึ้น จึงทาให้ผู้คนสนใจที่จะทาธุรกิจเกี่ยวกับขนมกระยาสารทกันมากขึ้นโดยจะมีสูตรของขนม
กระยาสารทที่ไม่เหมือนกัน เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้าน คนปัจจุบันนิยมมา
รับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และแต่ละร้านมีคู่แข่งขันที่มีทั้งรูปลักษณ์ การใส่บรรจุภัณฑ์ที่ดูทันสมัย ซึ่งดู
สวยงามแตกต่างจากเดิม เพื่อเป็นการชักจูงผู้บริโภคให้มีความสนใจมากขึ้น และมีการแข่งขันที่ดึงดูดใจลูกค้าของแต่
ละร้าน เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้น
จากการลงพื้นที่กระยาสารทแม่สนอง ณ บ้านเกาะพิมูลพัฒนา ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตาบลลานดอกไม้ อาเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร โดยสมาชิกกลุ่มกระยาสารทมีจานวนทั้งหมด 20 คน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มกระยาสารท
แม่สนองได้มีการแยกกันไปทาหน้าที่ของตนเองหรือบางคนก็ไม่มีเวลา จึงเหลือแค่แม่สนองและลูกสาวได้สานต่อ
ธุรกิจกระยาสารท ที่มีชื่อตราผลิตภัณฑ์ว่า “กระยาสารทแม่สนอง” กันเอง และกระยาสารทแม่สนองเป็นสินค้า
พื้นเมืองเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดทาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระยาสารทไม่ใช่
สินค้าที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเนื่องมาจากประเพณีไทยโบราณ ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านนิยมกวน
กระยาสารทเป็นของหวานเพื่อถวายพระสงฆ์และแจกจ่ายแลกเปลี่ยนกันเป็นสื่อแห่งความสัมพันธ์ ความสามัคคีของ
ชุมชน ต่อมากระยาสารทมีปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคให้
ความสาคัญในฉลากแสดงวัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุ ความสะอาด ของวัตถุดิบและรสชาติความอร่อย
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่จาหน่ายผู้บริโภคและปัจจัยการตลาดด้านการส่งเสริมการจาหน่ายผู้บริโภค โดยมี
ความเห็นว่าควรส่งเสริมให้กระยาสารทเป็นสินค้าพื้นเมือง และการที่กระยาสารทเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด ทา
ให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากระยาสารทควรมีจาหน่าย
ตลอดปี โดยไม่ควรจากัด สินค้าไว้จาหน่ายในช่วงเทศกาลสารทไทยเท่านั้น เรื่องนี้บ่งชี้ถึงการเริ่มเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของประวัติศาสตร์จากผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมมาสู่การเป็นสินค้าเชิงตลาด ซึ่งส่วนมากจะขายได้ในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลสารทไทย เทศกาลปีใหม่ เทศสงกรานต์ และการออกงานหรือบูทในแต่ละครั้ง แต่ถ้าในช่วงวัน
ธรรมดาก็มีขายได้บ้าง แต่ส่วนมากจะส่งออกตามร้านค้ามากกว่าที่จะขายเอง ซึ่งปัจจัยที่ขายได้น้อย เกิดจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อย่างเช่น สามารถเลือกซื้อตามร้านที่เคยซื้อประจา
หรือซื้อตามร้านที่มีรสชาติที่ถูกปาก และบางครั้งก็อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้า บรรจุภัณฑ์ของสินค้า รวมถึง
ราคาของสินค้า ดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันระหว่างกัน โดยมีทั้งที่เป็นกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชร
หรืออาจจะเป็นสินค้าต่างพื้นที่ที่ไม่ใช่ในจังหวัดกาแพงเพชร โดยแต่ละพื้นที่จะมีกลยุทธ์ทางการตลาดและรสชาติที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน สาหรับกระยาสารทแม่สนองจังหวัดกาแพงเพชรเป็นศูนย์จาหน่ายกระยาสารทที่ดาเนินกิจการ
นี้ภายใต้ตราสินค้าแม่สนอง ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเองมาอย่างยาวนานพอสมควรจนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ในการ
ทาวิจัยครั้งนี้ทีมผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองตาบล
ลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระยา
สารทของแม่สนอง เพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนาให้กิจการกระยาสารแม่สนอง สามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้าคงยาวนาน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการภักดีใน ตราสินค้า รวมไปถึงดึงดูดความสนใจด้านรูปลักษณ์
และด้านแพ็คเกจให้เป็นที่รู้จักอย่างมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานในการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายให้มียอดขาย
ตลอดทั้งปีในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ตาบล
ลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ตาบลลานดอกไม้ อาเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองตาบลลานดอกไม้ อาเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร” มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา สภาพการตลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เหตุผลที่เลือกซื้อ โอกาสในการเลือกซื้อ และปัจจัยทางการตลาดประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ 1) เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์กระยา
สารทของแม่สนอง จานวน 2 คน ด้วยวิธีการเจาะจงผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ 2) ลูกค้า คือ ลูกค้ากลุ่มกระยาสารทของ
แม่สนอง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าขายส่งและลูกค้าในชุมชนบ้านเกาะพิมู ล สุ่มโดยตัวอย่างด้วยวิธีการ
เจาะจง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อกระยาสารท จานวน 400 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง หมู่ 3 ตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาเริ่มการทาวิจัย วันที่ 26 มีนาคม สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้ต่อเดือน
-เหตุผลที่เลือกซื้อ
-เลือกซื้อในโอกาสมากที่สุดใด
ปัจจัยทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-ช่องทางการจัดจาหน่าย
-การส่งเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม

แนวทางการพัฒนาการตลาด
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง
ตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชร
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ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชรจังหวัด
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งในการศึกษาจะทา
ให้ทราบถึงสภาพการตลาดและปัจจั ย ทางการตลาดที่ส่ งผลต่อผลิตภัณฑ์ และได้แ นวทางการพัฒ นาการตลาด
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนด
วิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อกระยาสารทของแม่สนอง ลูกค้าใน
ชุ ม ชนและร้ า นที่ น าไปจ าหน่ า ย ในจั ง หวั ด ก าแพงเพชร โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 400 คน ซึ่ ง
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงสภาพการตลาดและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์กระยา
สารทของแม่สนอง ตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร เช่น ราคาของกระยาสารท รูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ รสชาติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูป ช่วยในการประมวลผลข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา และสถิติที่ใช้ทดสอบสาหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่ โดยสถิติที่
นามาใช้จะสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล ข้อสรุปที่ได้จะนาไปสู่การเสนอผลงานในรูปตาราง เพื่อทราบ
ปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร และนาปัญหาไป
ตั้งคาถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองตาบล
ลานดอกไม้ อาเภออาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
การเงิน และเศรษฐศาสตร์ จานวน 7 ท่าน ซึ่งแบบสัมภาษณ์ชุดนี้ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการตลาด เช่น ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ตาบลลานดอกไม้ อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
สรุปผลการวิจัย
สภาพการตลาด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.5 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี
คิดเป็นร้อยละ 34.5 โดยมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 55.0 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อกระสารทแม่สนองเพราะรสชาติ และซื้อกระยาสารท
ของแม่สนองในโอกาสเป็นของฝาก โดยสรุปดังตารางดังตารางที่ 1-6
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจาแนกตาม เพศ
เพศ
จานวน(คน)
ชาย
122
หญิง
278
รวม
400

ร้อยละ
30.5
69.5
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5
และเพศชาย จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจาแนกตาม อายุ
อายุ
จานวน(คน)
ไม่เกิน 20
42
21-30 ปี
57
31-40 ปี
121
41-50 ปี
138
มากกว่า 50 ปี
42
รวม
400

ร้อยละ
10.5
14.3
30.3
34.5
10.5
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5
รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3 ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี
คิดเป็นร้อยละ 10.5 และช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจาแนกตาม อาชีพ
อาชีพ
จานวน(คน)
นักเรียน/นักศึกษา
31
ข้าราชการ
10
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
7
พนักงานบริษัทเอกชน
23
เจ้าของกิจการ
19
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
72
เกษตรกร
184
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
54
รวม
400

ร้อยละ
7.8
2.5
1.8
5.8
4.8
18.0
46.0
13.5
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ มี
อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็นร้อยละ 18.0 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 13.5 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ
7.8 พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 4.8 ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ
2.5 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจาแนกตาม รายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
จานวน(คน)
ร้อยละ
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
220
55.0
5,001-10,000 บาท
78
19.5
10,001-15,000 บาท
50
12.5
15,001-20,000 บาท
28
7.0
20,001 บาทขึ้นไป
24
6.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ รายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 รายได้ 10,001-15,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 12.5 รายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 และรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
6.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลเหตุผลที่เลือกซื้อกระยาสารทแม่สนอง
จานวน
เหตุผลที่เลือกซื้อกระสารทแม่สนอง
(คน)
รสชาติ
เลือก
290
ไม่เลือก
110
คุณภาพของสินค้า
เลือก
146
ไม่เลือก
254
ขนาด
เลือก
66
ไม่เลือก
334
บรรจุภัณฑ์
เลือก
83
ไม่เลือก
317
มีความชอบอยู่แล้ว
เลือก
116
ไม่เลือก
284
ราคา
เลือก
247
ไม่เลือก
153
หาซื้อได้ง่าย
เลือก
100
ไม่เลือก
300
มีคนแนะนา
เลือก
74
ไม่เลือก
326
มีสถานที่จาหน่ายหลากหลาย
เลือก
30
ไม่เลือก
370
มีการส่งเสริมการขายโปรโมชั่น
เลือก
24
ไม่เลือก
376

ร้อยละ
72.5
27.5
34.4
65.6
16.5
83.5
20.7
79.3
29.0
71.0
61.7
38.3
25.0
75.0
81.5
18.5
7.5
92.5
6.0
94.

ลาดับ
1
3
8
6
4
2
5
7
9
10

จากตารางที่ 5 พบว่า อันดับแรก คือ รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 72.5 อันดับสอง คือ ราคา คิดเป็นร้อยละ
61.7 อันดับสาม คุณภาพของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 34.4 อันดับสี่ คือ มีความชอบอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 29.0 และ
อันดับห้า คือ หาซื้อได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจาแนกตาม ในโอกาสในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองในโอกาสใดมากที่สุด
จานวน(คน)
ร้อยละ
ซื้อเป็นประจา เช่น บริโภคเอง บริโภคในครอบครัว
70
17.5
ซื้อช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์
67
16.7
ซื้อในงานเทศกาลของจังหวัด เช่น งานนพพระเล่นเพลง งานสารทไทยกล้วยไข่
77
19.3
ซื้อเป็นของฝาก
130
32.5
ซื้อเพื่อไปจาหน่ายต่อ
56
14.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง ใน
โอกาสซื้อเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ ซื้อในงานเทศกาลของจังหวัด เช่น งานนพพระเล่นเพลง
งานสารทไทยกล้วยไข่ คิดเป็นร้อยละ 19.3 ซื้อเป็นประจา เช่น บริโภคเอง บริโภคในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 17.5
ซื้อช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ , สงกรานต์ คิดเป็นร้อยละ 16.7 และซื้อเพื่อไปจาหน่ายต่อ คิดเป็นร้อยละ 14.0
ตามลาดับ
ปัจจัย ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง ตาบลลานดอกไม้
อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4)
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.42)
โดยสามารถสรุปแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5 อันดับแรก ที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า อันดับ
แรก คือ ตราสินค้ามีชื่อเสียง/ได้รับความนิยม อันดับสอง คือ 1) การห่อบรรจุภัณฑ์ดูสะอาด น่าซื้อ น่ารับประทาน
2) ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และ 3) บรรจุภัณฑ์มีฉลากและตรารับรองคุณภาพ อันดับสาม คือ มีการ
รักษามาตรฐานในรสชาติ อันดับสี่ คือ วัตถุดิบที่ใช้ทากระยาสารทเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ และอันดับที่ห้า คือ มีกระยา
สารทรูปแบบใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ ตามโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ
2. ด้ า นราคา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก คือ มีราคาบอกชัดเจน อันดับสอง คือ ราคา
เหมาะสมกับขนาดและคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับ อันดับสาม คือ มีราคาสินค้าให้เลือกซื้อหลายหลาก
3. ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย พบว่ า อั น ดั บ แรก คื อ 1) มี ก ารกระจายสิ น ค้ า ตามสถานที่ ข าย
หลากหลายสะดวกต่อการซื้อและ2) สามารถซื้อได้ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line หรือสามารถโทรศัพท์
สั่งซื้อได้ อันดับสอง มีการกระจายตามสถานที่ขายเฉพาะหลัก เช่น ที่ตั้งกลุ่ม ร้านขายของฝาก ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อันดับสาม คือ บูธจาหน่ายตามงานเทศการของอาเภอ จังหวัด
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า อันดับแรก คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้
ลูกค้าได้รู้จักมากขึ้น เช่น ออนไลน์ อันดับสอง คือ มีการทากิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงตามความต้องการ เช่น ลด
แลก แจกแถม อันดับสาม คือ การลดราคากระยาสารทในกรณีที่ซื้อตามจานวนที่กาหนด
แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนอง สามารถสรุปแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่า แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองจะต้องคานึงถึง
ด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งควรมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและคานึงถึงต้นทุนต่อหน่วยหนึ่ง ให้เกิดความ
คุ้มค่าให้มีความน่าสนใจ เป็นที่สะดุดตา โดยด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ควรบอกรสชาติ วันหมดอายุ วันผลิตที่ชัดเจน
รูปภาพที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ควรสื่อถึงรสชาติของแต่ละกล่อง และควรบอกรสชาติให้ชัดเจนที่หน้ากล่อง บรรจุภัณฑ์
ต้องมีความคงทน มีมาตรฐาน สามารถป้องกันแมลงเข้าไปกัดได้ และบรรจุภัณฑ์แบบซอง ควรมีสติ๊กเกอร์หรือฉลาก
ตราสินค้า และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อง่ายต่อการจดจาและสร้างแบรนด์ให้โด่งดังยิ่งขึ้น ที่สาคัญ
เจ้าของกิจการควรควบคุมมาตรฐานของส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์ให้สมดุลในการผลิตแต่ละครั้งต้องเท่ากัน เพื่อคง
รสชาติดั้งเดิมของสินค้า และพัฒนารสชาติที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีการนาซองกันความชื้นใส่ในกล่อ งหรื อ
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แพ็คเกจ เพื่อควบคุมกลิ่นและกันความชื้น รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ตัวผลิตภัณฑ์รักษาความคงเดิมไว้ได้
ยาวนาน ไม่ให้มีความหนืดหรือแห้งจนเกินไป
2. ด้านราคา สรุปได้ว่า ควรคานึงถึงต้นทุนต่อหน่วยให้มากที่สุด ในการกาหนดราคาให้เหมาะสมกับทุก
เพศ ทุกวัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถซื้อรับประทานได้ตลอดช่วงเวลา และควรมีการจัดโปรโมชั่นหรือกาหนด
ราคาในสื่อออนไลน์ต่ากว่าหน้าร้าน เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่า และเพิ่มจานวนลูกค้ากลุ่มทดลองให้มากขึ้น และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง โดดเด่นและดูดีกว่าคู่แข่ง เพื่อเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้น รวมถึงกาหนดราคาให้
เหมาะสม
3. ด้านช่องทางการจาหน่าย โดยมีช่องทางการจาหน่าย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การขายโดยใช้พนักงาน
2) อินเตอร์เน็ต 3) ด้านการโฆษณา ณ จุดขาย สามารถสรุปได้ว่า กิจการสามารถจาหน่ายฝากขายตามร้านขายของ
ฝาก ร้านอาหาร จุดจอดรถทัวร์ ปั้มน้ามัน จัดขายตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งถ้าทางกิจการมีพนักงานขายของกิจการ
อยู่ ควรแนะนาสินค้าแต่ละประเภทให้ลูกค้าได้ทราบ มีการแต่งกายเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้ผู้บริโภค เชื่อมั่นใน
ความสะอาดของสินค้า ซึ่งถ้าพนักงานขายที่มีอยู่ยังไม่สามารถสร้างรายได้หรือผลกาไรให้กับกลุ่ม ควรมีการจั ด
ฝึกอบรมหรือเปลี่ยนพนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น รวมถึงกิจการควรมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงและจะทาให้เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และหลากหลายมากขึ้น โดยเพราะส่วนมากนิยมซื้อเป็นของฝาก
มากกว่าซื้อมาบริโภคเอง เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และทาให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวมถึงยังสร้างการ
รับรู้ของตราสินค้าเพิ่มมากขึ้นต่อผู้บริโภค และเพื่อเป็นอีกทางเลือกที่ให้ผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ ในส่วน
ด้านการโฆษณา ณ จุดขาย ควรมีการจูงใจด้านการให้ทดลองชิมสินค้าก่อนซื้อสินค้า และมีการตกแต่งร้านที่ มีความ
โดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กระยาสารทอย่างชัดเจน รวมถึงมีการแสดงป้ายโฆษณา แสดงถึง
โปรโมชั่น ป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน มีการโชว์สินค้าไม่ซับซ้อน ดูเรียบร้อย น่าเลือกซื้อและน่ารับประทาน
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด สามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น ควรจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเปรียบเทียบด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และควรมีการกระตุ้นการซื้อ
ด้วยโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เช่น มีการร่วมกับบริษัท
ขนส่งในด้านการส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนในการส่ง และกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความประทับใจหรือการสร้างความภักดี
ต่อตราสินค้า โดยการกลับมาซื้อซ้า โดยการส่งเสริมทางการตลาด สามารถแบ่งได้ 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้ า นการโฆษณา ควรสร้ างการรู้จัก ตราสิน ค้า ผ่านอิ นเตอร์เน็ ตโดยการท าคลิป วีดี โอในการ
ประชาสัมพันธ์ ในด้านการเล่าเรื่องราวหรือประวัติความเป็นมาเพื่อดึงดูดลูกค้าโดยการใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวเผยแพร่
ตราสินค้าให้ประชาชนได้รู้จัก และในการออกบูธควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของกระยาสารทในเรื่องของ
ความโดดเด่นและความแตกต่างให้กับประชาชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
2) ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ควรมีการฝึกฝนพนักงานให้ความความชานาญ สามารถอธิบายถึง
เอกลักษณ์และความแตกต่างของกระยาสารทแม่สนองได้อย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้า
และตัดสินใจซื้อ
3) ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ
ของลูกค้า และมีตัวอย่างสินค้าที่สามารถให้ลูกค้าได้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
4) ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร ควรมีการทาผ่านสื่อให้มากขึ้น เช่น การโฆษณาผ่านวิทยุกระจายเสียง
ผ่านทางป้ายโฆษณาหรือสื่อต่างๆ ผ่านทางสังคมออนไลน์ Social Network Line Facebook เพื่อทาให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง
5) ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีทั้ง online offline และการออกบูธอย่างสม่าเสมอ รวมถึงเมื่อมี
ตัวแทนรับไปขายก็ควรให้ตัวแทนขายใส่ใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า และเกิดความภักดีใน
ตราสินค้าด้วยการสร้างความประทับใจต่อผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคมีการประชาสัมพันธ์ต่อหรือเกิดการบอกต่อแบบ
ปากต่อปาก
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลเหตุผลที่เลือกซื้อกระยาสารทแม่สนองอันดับแรก คือ รสชาติ ซึ่ง
ผู้บริโภคให้เหตุผลที่ว่า กระยาสารทแม่สนองมีรสชาติดั้งเดิม กลมกล่อม ไม่หวานมันจนเกินไป รวมไปถึงโอกาสใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองส่วนใหญ่ พบว่า ผู้บริโภคมีการเลือกผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองมาก
ที่สุด เพื่อซื้อเป็นของฝาก ที่ได้มาเที่ยวชมในอาเภอเมืองกาแพงเพชร หรือกลับมาเที่ยวบ้าน จึงซื้อกลับไปฝากเพื่อน
ร่วมงานที่ต่างจังหวัด ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองภาพรวมอยู่
ในระดับความคิดเห็นมาก (𝑥̅ =4.42) ซึ่งสอดคล้องกับ กนกพิชญ์ มาลัยกุล (2550) ได้ทาการวิจัย ปัจจัยด้านการตลาด
บริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารและผับในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารและผับ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญใน
ระดับมาก เรียงลาดับได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ (ทาเลที่ตั้ง) (ค่าเฉลี่ย 4.32) ปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.95) ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.87) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.83)
ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากตราสินค้ามีชื่อเสียง/ได้รับความนิยม การห่อบรรจุภัณฑ์ดูสะอาด น่าซื้อ
น่ารับประทาน ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีฉลากและตรารับรองคุณภาพ และจาก
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองจะต้องคานึงถึงด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งควรมีการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและคานึงถึงต้นทุนต่อหน่วยหนึ่ง ให้เกิดความคุ้มค่าให้มีความน่าสนใจ เป็น
ที่สะดุดตา โดยด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ควรบอกรสชาติ วันหมดอายุ วันผลิตที่ชัดเจน รูปภาพที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ควร
สื่อถึงรสชาติของแต่ละกล่อง และควรบอกรสชาติให้ชัดเจนที่หน้ากล่อง บรรจุภัณฑ์ต้องมีความคงทน มีมาตรฐาน
สามารถป้ อ งกั น แมลงเข้ า ไปกั ด ได้ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบซองควรมี ส ติ๊ ก เกอร์ ห รื อ ฉลากตราสิ น ค้ า และข้ อ มู ล
รายละเอียดต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อง่ายต่อการจดจาและสร้างแบรนด์ให้โด่งดังยิ่งขึ้น ที่สาคัญเจ้าของกิจการควร
ควบคุมมาตรฐานของส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์ให้สมดุลในการผลิตแต่ละครั้งต้องเท่ากัน เพื่อคงรสชาติดั้งเดิมของ
สินค้า และพัฒนารสชาติที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีการนาซองกันความชื้นใส่ในกล่องหรือแพ็คเกจ เพื่อควบคุมกลิ่น
และกันความชื้น รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ตัวผลิตภัณฑ์รักษาความคงเดิมไว้ได้ยาวนาน ไม่ให้มีความหนืด
หรือแห้งจนเกินไป สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณทิชา ลาภศิริ และศรีเวียง ทิพกานนท์ (2547) ได้ศึกษาการสารวจ
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปราจีนบุรีต่อกระยาสารท ได้เสนอแนวทางว่า ควรเน้นที่ปัจจัยรสชาติ
และความสะอาดในการผลิตโดยมีราคาขายที่เหมาะสม ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างต้องการในบรรจุกระยาสารทใส่
ถุงพลาสติกและปิดผนึกด้วยเครื่องผนึกความร้อน ที่รักษาความสด สะอาดและสามารถมองเห็นลักษณะของเนื้อ
กระยาสารทได้อย่างชัดเจนจะเน้นความสวยงามของบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นของฝาก
ด้านราคา ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของแม่สนองด้านราคา
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากมีราคาบอกชัดเจน ราคาเหมาะสมกับขนาดและคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับ และมี
ราคาสินค้าให้เลือกซื้อหลายหลาก และจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาด้านราคา ควรคานึงถึงต้นทุนต่อหน่วย
ให้มากที่สุด ในการกาหนดราคาให้เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถซื้อรับประทานได้ตลอด
ช่วงเวลา และควรมีการจัดโปรโมชั่นหรือกาหนดราคาในสื่อออนไลน์ต่ากว่าหน้าร้าน เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่า และ
เพิ่มจานวนลูกค้ากลุ่มทดลองให้มากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง โดดเด่นและดูดีกว่าคู่แข่ง เพื่อเพิ่ม
ราคาสินค้าให้สูงขึ้น รวมถึงกาหนดราคาให้เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิยา ลันตาสืบ (2545) ได้ทาการ
วิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู้บริโภคชาวไทยจากศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรม
มากที่สุด โดยเน้นในเรื่องของความรู้ สึกปลอดภัยเมื่อซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมมาใช้ รองลงมาคือปัจจัย
ส่วนบุคคลคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคชาวไทย ส่วนปัจจัยด้านสังคมมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึก
ประเภทหัตถกรรมน้อยที่สุด โดยกลุ่มเพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากกว่าคนอื่นเป็ นปัจจัยทางด้านการตลาด
ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่อง
ของการจัดแสดงสินค้าตัวอย่างในร้าน มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้ามากกว่าด้านอื่น ในด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคชาวไทย
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ให้ความสาคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้ามากที่สุดและปัจจัยช่องทางการจัดจาหน่ายผู้บริโภคชาวไทยให้ความคิดใน
เรื่องการจัดสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ว่ามีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมมากกว่าด้านอื่น
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารทของ
แม่สนองด้านราคา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากมีการกระจายสินค้าตามสถานที่ขายหลากหลายสะดวกต่อการซื้อ
สามารถซื้อได้ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line หรือสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อได้ มีการกระจายตามสถานที่ขาย
เฉพาะหลัก เช่น ที่ตั้งกลุ่ม ร้านขายของฝาก ซุปเปอร์มาร์เก็ต และบูธจาหน่ายตามงานเทศกาลของอาเภอ จังหวัด
และจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนากิจการสามารถจาหน่ายฝากขายตามร้านขายของฝาก ร้านอาหาร จุดจอด
รถทัวร์ ปั้มน้ามัน จัดขายตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งถ้าทางกิจการมีพนักงานขายของกิจการอยู่ ควรแนะนาสินค้าแต่ละ
ประเภทให้ลูกค้าได้ทราบ มีการแต่งกายเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้ผู้บริโภค เชื่อมั่นในความสะอาดของสินค้า ซึ่ง
ถ้าพนักงานขายที่มีอยู่ยังไม่สามารถสร้างรายได้หรือผลกาไรให้กับกลุ่ม ควรมีการจัดฝึกอบรมหรือเปลี่ยนพนักงาน
ใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น รวมถึงกิจการควรมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและจะทาให้
เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และหลากหลายมากขึ้น โดยเพราะส่วนมากนิยมซื้อเป็นของฝากมากกว่าซื้อมาบริโภคเอง เพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ และทาให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวมถึงยังสร้างการรับรู้ ของตราสินค้าเพิ่มมากขึ้นต่อ
ผู้บริโภคและเพื่อเป็นอีกทางเลือกที่ให้ผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เมื่อผู้บริโภคมี
ความต้องการที่จะซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ ในส่วนด้านการโฆษณา ณ จุดขาย ควรมีการ
จูงใจด้านการให้ทดลองชิมสินค้าก่อนซื้อสินค้า และมีการตกแต่งร้านที่ มีความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์กระยาสารทอย่างชัดเจน รวมถึงมีการแสดงป้ายโฆษณา แสดงถึงโปรโมชั่น ป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน
มีการโชว์สินค้าไม่ซับซ้อนดูเรียบร้อยน่าเลือกซื้อและน่ารับประทานสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
(2545) ได้ ศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดส าหรั บ สิ น ค้ า ชุ ม ชนกลุ่ ม บ้ า นสมุ น ไพรคี รี ว ง อ าเภอลานสกา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ได้สรุปไว้ว่า การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าของกลุ่มบ้าน
สมุนไพรคีรีวง 20% ภายในปีแรกที่เริ่มดาเนินกิจกรรมทางการตลาดมนต์ภาคใต้ และภายในเวลา 5 ปี จะรักษา
ระดับการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยปีละ 5% ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ที่ใส่ใจกับสุขภาพของ
ตนเองและนิ ยมใช้ สินค้า ที่ผลิต จากสมุนไพรหรื อวั ตถุ ดิบจากธรรมชาติ กลยุ ท ธ์ ห ลั กที่ ควรดาเนิน การ คื อ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจสรรพคุณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากกว่านี้เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารท
ของแม่สนองด้านราคา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ลูกค้าได้รู้จัก
มากขึ้น มีการทากิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงตามความต้องการ เช่น ลด แลก แจกแถมและการลดราคากระยา
สารทในกรณีที่ซื้อตามจานวนที่กาหนด และจากการศึกษาให้ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น
ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเปรียบเทียบด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและควรมีการ
กระตุ้นการซื้อด้วยโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เช่น มีการ
ร่วมกับบริษัทขนส่งในด้านการส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนในการส่งและกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความประทับใจหรือการ
สร้างความภักดีต่อตราสินค้า โดยการกลับมาซื้อซ้า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนภดล คันทะพรม (2549) ได้
ทาการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมชนิดเม็ดเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจตุจักร ได้สรุปไว้ว่า ราคาและ
การส่งเสริมการตลาด ที่มีควรมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และควรมีการส่งเสริมการขายบ้าง เพื่อ
กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค อีกครั้งควรมีการอบรมตัวแทนขายให้ มีความรู้ที่เพียงพอต่อการตอบคาถามของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ประกอบการตั ด สิ น ใจ และควรมี ข นาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และราคาให้ เ ลื อ กที่
หลากหลายตามอานาจในการซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นมีราคาค่อนข้างสูง
มากมีการลดขนาดหรือเพิ่มความหลากหลายของขนาด และมีราคาที่เหมาะสมกับอานาจในการตัดสินใจซื้อผู้บริโภค
จะมีการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปใช้
1. กิ จ การผลิตภัณฑ์ กระยาสารทแม่สนอง ควรมี ก ารพัฒ นารู ปแบบบรรจุภั ณฑ์ใ ห้ห ลากหลายและ
คานึงถึงต้นทุนต่อหน่วยหนึ่งให้เกิดความคุ้มค่าให้มีความน่าสนใจและควรบอกรสชาติ วันหมดอายุ วันผลิตที่ชัดเจน
รวมถึงรูปภาพที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ควรสื่อถึงรสชาติของแต่ละกล่อง
2. กิจการผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนอง ควรคานึงถึงต้นทุนต่อหน่วยของการกาหนดราคาให้เหมาะสม
และควรมีการจัดโปรโมชั่นหรือกาหนดราคาในสื่อออนไลน์ต่ากว่าหน้าร้าน เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่า
3. กิ จ การผลิ ต ภัณ ฑ์ก ระยาสารทแม่ สนอง กิ จ การสามารถจาหน่ ายฝากขายตามร้ านขายของฝาก
ร้านอาหาร จุดจอดรถทัวร์ ปั้มน้ามัน จัดขายตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งพนักงานขายหน้าร้าน ควรแนะนาสินค้าแต่ละ
ประเภทให้ลูกค้าได้ทราบ มีการแต่งกายเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความสะอาดของสินค้า
4. ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเปรียบเทียบด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และควรมีการกระตุ้นการซื้อด้วยโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น
กว่าเดิม เช่น มีการร่วมกับบริษัทขนส่งในด้านการส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนในการส่ง และกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความ
ประทับใจหรือการสร้างความภักดีต่อตราสินค้า
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน จุดคุ้มทุนต่อการผลิตภัณฑ์กระยาสารทต่อ
ครั้ง และการศึกษาการวางแผนการเงินและบัญชี
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การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ตาบลหนองปลิง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
Development of Distribution Channels for Handmade Baskets from Female
Group at Ban Sriyothin, Nhong-pling Subdistrict, Muang, Kamphaengphet
ธัญรดี บุญปัน1 เจนจิรา เตจ๊ะ2 นันทิมา แก้วตั้ง3 และ อชิรญา พลยงค์4
Tunradee Boonpan1, Janjira Taja2, Nantima Kaewtang3 and Achiraya Phonyong4
1 อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุเพื่อศึกษา 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน 2) เพื่อพัฒนาการเพิ่มช่อง
ทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน พบว่า การผลิตตะกร้าทามือของกลุ่มสตรี
ศรีโยธิน ช่วงแรกการจัดทาตะกร้าไม่ค่อยประสบผลสาเร็จมากนัก เพราะการจัดจาหน่ายของกลุ่มสตรีเป็นการบอก
ปากต่อปากหรือเป็นการซื้อขายในชุมชน ผลการศึกษาการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่งมีช่องทางการจัดจาหน่าย
ทั้งหมด 18 ช่องทาง ช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรียงตามลาดับได้แก่ จาหน่ายผ่านชอปโอทอปของจังหวัดต่างๆ
จาหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ จาหน่ายผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook Instagram Line จาหน่ายผ่านบูท
งานประจาปี จาหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า กับจาหน่ายผ่านหน้าร้าน จาหน่ายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopee
Lazada จาหน่ายผ่านตลาดนัด จาหน่ายโดยการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ จาหน่ายผ่านพนักงานขายตรง จาหน่ายผ่าน
ไปรษณีย์ จาหน่ายโดยการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จาหน่ายผ่านสื่อแผ่นพับ จาหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ จาหน่ายผ่าน
สื่อหนังสือพิมพ์
คาสาคัญ: ตะกร้า / ทามือ / การจัดจาหน่าย
Abstract
This study aims to 1) study about the women group in Sri Yothin Village and 2) develop
the ways to sale the handmade basket of the women group in Sri Yothin Village. The tool used in
this study is questionnaires, we inquire 400 samples. The results of study about the women group
in Sri Yothin Village found the production of the handmade basket of the women group in Sri
Yothin Village in the first time, the handmade basket production wasn’t successful because the
marketing of the women group is telling word to mouth or community marketing. The results of
study the ways to increase the handmade basket marketing that all of the handmade basket
marketing have 18 ways. The way that is the most popular is sale in O-Top shops of many provinces,
sale in shops, sale in social network system, such as Facebook, Instagram, Line, and sale in annual
festival shop. Move over sale in department stores and sale in shops, sale in E-Commerce system,
such as Shopee, Lazada, and sale in market fair, sale in television advertisement, sale in sale
persons, sale in post, sale in printing media advertisement, sale in brochure media advertisement,
sale in telephone, sale in newspapers.
Keywords: Basket / Handmade / Distribution Channel
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การค้าขายในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปมาก ผู้คนส่วนใหญ่เน้นความสะดวกสบายทั้งผู้จัด
จาหน่ายและผู้บริโภค การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ ายนั้ นไม่ ใช่เรื่ อ งง่ายเลย ช่องทางการจัดจาหน่ายนั้ น เป็ น
กระบวนการที่สินค้าจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคหรือสินค้าจากมือผู้ผลิตผ่านมือพ่อค้าคนกลางไปสู่มือ
เมื่อกล่าวถึงตะกร้า ทุกคนจะคิดว่าตะกร้าจะมีไว้ใส่เสื้อผ้าหรือใส่ของเวลาไปซื้อของเท่านั้น ไม่ได้มีความ
พิเศษอะไรมากนักและไม่ได้มีมูลค่าราคาที่สูง โดยทั่วไปตะกร้าส่วนมากจะทามาจากพลาสติกและจะมีบางส่วนที่ทา
มาจากหวายเป็นบางพื้นที่ โดยปัจจุบันยังมีตะกร้าที่ทาขึ้นมาเองหรือเรียกว่าตะกร้าทามือ ซึ่งเป็นศิลปะการจัดสานที่
มีลวดลายสวยงาม การออกแบบ สีสันของเส้นลวดลายต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า มี ความละเอียดประณีต
เรียบร้อย ได้มาตรฐาน คงทนและการทาตะกร้าทามือได้มีการพัฒนามาตลอดเวลา โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
การผลิตตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีศรีโยธิน ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ได้ริเริ่มทา
ประมาณปี พ.ศ. 2558 โดยทางเทศบาลตาบลหนองปลิง ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม และได้ให้อุปกรณ์การทาตะกร้า ได้มี
การฝึกอบรมการทาตะกร้าทามือ ส่วนมากจะใช้เวลาว่างจากการทางานมาทา ทาให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และยังเป็นการช่วยเสริมรายได้ให้กลุ่มสตรีอีกด้วย แต่ในช่วงแรกๆ ในการจัดทาตะกร้าของกลุ่มสตรีนั้น
ไม่ค่อยประสบผลสาเร็จมากนัก เพราะการจัดจาหน่วยของกลุ่มสตรีจะเป็นการบอกปากต่อปากหรือเป็นการซื้อจาก
คนโดยรอบๆ ตัวของกลุ่มสตรี เช่น ลูกหลานของชาวบ้านที่กลับมาจากการทางานต่างจังหวัด จึงซื้อไปฝากคนที่
ทางานด้วยกัน เพราะเห็นว่าเป็นตะกร้าที่ทามือมีความสวยงามไม่เหมือนใครและมีความแปลกใหม่ ซึ่งทาให้ไม่ค่อยมี
คนรู้จักสินค้าของกลุ่มสตรีมากพอ จึงควรมีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้มากขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ส่งเสริมเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้มีประสิท ธิ ภ าพ
สามารถเข้าถึงตลาดและกลุ่มของผู้ที่สนใจในสินค้าทามือมากขึ้น เพื่อทาให้ตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน
เป็นสินค้าที่มีคนภายนอกจังหวัดกาแพงเพชรได้รู้จักและเป็นงานฝีมือที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้จริงทาให้
เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเพิ่มช่องทางทางการตลาดการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่ม
สตรีบ้านศรีโยธิน ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา ทาการศึกษาข้อมูลการผลิตตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ได้แก่ รูปแบบ วิธีการ
การจัดจาหน่าย ทาการศึกษาพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร อายุตั้งแต่18-60 ปี อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 68,644 คน
กลุ่มตัวอย่าง อายุตั้งแต่18-60 ปี อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 400 คน
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย
ตัวแปรตาม พฤติกรรม ทัศนคติ แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของตะกร้าทามือ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้กาหนดช่วงเวลาในการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30
กันยายน 2561
วิธีการดาเนินงาน
ในการดาเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน
กรณีศึกษา: ประชากร อายุตั้งแต่ 18-60 ปี อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 400 คน ผู้วิจัยได้จาแนก
วิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คานวณหาขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธินและพฤติกรรม
เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทามือของประชากรอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การส่งเสริมการตลาด
ขั้นตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 1 คานวณหาขนาดกลุ่มประชากรตัว อย่างของอาเภอเมืองที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี จานวน
86,644 คนโดยใช้สูตร Taro Yamane ดังนี้
ตารางสาเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่า
สัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยจะต้องทราบขนาดของประชากรและกาหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (รพีวรรณ์
พิมพ์จันทร์, ม.ป.ป.)
𝑁
สูตร
n=
1+𝑛𝑒 2
n
คือ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ
จานวนประชากรทั้งหมด
e
คือ
ค่าความคลาดเคลื่อน
จากสูตร
กลุ่มตัวอย่าง

=

86,644
1+(86,644∗0.052 )
86,644

=
217.61
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างของอาเภอเมือง = 400 คน
จากการคานวณหาขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างของอาเภอเมืองที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี จานวน 86,644
คนโดยใช้สูตร Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างของอาเภอเมืองเท่ากับ 400 คน
ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ผู้วิจัยได้ข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3. นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางการเงินและการธนาคาร
4. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธินพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์ทามือของประชากรอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด
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ผู้ วิ จั ย ได้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยตะกร้ า ท ามื อ ของกลุ่ ม สตรี บ้ า นศรี โ ยธิ น
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทามือของประชากรอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรี โยธิน
และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทามือของประชากรอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลเกี่ย วกับ การพั ฒนาช่อ งทางการจัดจ าหน่ า ย
ตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธินและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทามือของประชากรอาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
3. นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางการเงินและการธนาคาร
4. สร้างแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือ
ของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธินและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทามือของประชากรอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
5. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการจัด
จาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธินและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทามือของประชากรอาเภอเมื อง
จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะ ตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. นาข้อเสนอแนะที่ได้มาแก้ไขปรับปรุง
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 74.30 และเพศชาย ร้อยละ
25.80 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 19 .25 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 50.80 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. ร้อยละ19.00 ส่วนใหญ่นักเรียน/
นักศึกษา ร้อยละ 31.00 รองลงมาคือผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัท ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,0018,000 บาท ร้อยละ 17.30 รองลงมามีรายได้ 8,001-11,000 บาท ร้อยละ 16.80
จากแบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทามือ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทามือ
ร้อยละ 85.30 ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทามือ ร้อยละ 14.80 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เคยใช้/ต้องการใช้ ตะกร้า ร้อยละ
19.30 รองลงมาเป็นหมวก ร้อยละ 16.00 และพวงกุญแจ ร้อยละ 15.30 ประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ทามือที่เคยใช้/ต้องการใช้ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-12 เดือน ร้อยละ 31.80 รองลงมาคือ น้อยกว่า 6 เดือน ร้อยละ
25.50 และ 2 ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 25.00 ความคุ้ ม ค่ า ระหว่ า งราคากั บ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ามื อ ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเคยใช้/ต้องการใช้ ส่วนใหญ่คิดว่า มีความคุ้มค่า ร้อยละ 85.80 รองลงมาคิดว่าไม่คุ้มค่า ร้อยละ 8.00
และไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.30 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความชื่นชอบตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรี โยธิน
มาก ร้อยละ 65.50 ชื่นชอบปานกลาง ร้อยละ 32.30 ชื่นชอบน้อย ร้อยละ 2.30 คุณภาพของตะกร้าทามือของกลุ่ม
แม่บ้านศรีโยธิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า มีคุณภาพมาก ร้อยละ 72.00 มีคุณภาพปานกลาง ร้อยละ
27.50 มีคุณภาพน้อย ร้อยละ 0.50 ความสวยงามของตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คิดว่ามีความสวยงามมาก ร้อยละ 69.50 มีความสวยงามปานกลาง ร้อยละ 30.00 มีความสวยงามน้อย
ร้อยละ 0.50 ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเพิ่มลักษณะของตะกร้าเป็นรูปวงกลมมากที่สุด ร้อยละ 37.80 รองลงมา
เป็นรูปสี่เหลี่ยม ร้อยละ 29.30 รูปวงรี ร้อยละ 22.00 น้อยที่สุดเป็นรูปสามเหลี่ยม ร้อยละ 11.00 โทนสีของตะกร้า
ทามือที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ คือ โทนสีสดใส (สีชมพู สีส้ม สีแดง สีเหลือง) ร้อยละ 51.80 รองลงมา เป็นโทน
สุภาพ (สีดา สีเทา สีน้าเงิน สีม่วง สีเขียว) ร้อยละ 48.30 ระยะเวลาการรับประกั นตะกร้าที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการ คือ ไม่ต้องการให้มีการรับประกันมากที่สุด ร้อยละ 39.00 รองลงมาให้รับประกัน 3 เดือน ร้อยละ 30.30
รับประกัน 1 ปี ร้อยละ 19.50 และรับประกัน 6 เดือน ร้อยละ 11.30 โดยจะอยู่ในช่วงราคาระหว่าง 501-1,000
บาท ร้อยละ 58.50 รองลงมาเป็นราคาน้อยกว่า 500 บาท ร้อยละ 37.80 และราคา 1000 บาท ร้อยละ 3.80 จะมี
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ความต้องการให้ขนาดของตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน เท่ากับดั้งเดิม ร้อยละ 74.50 รองลงมามีขนาด
ใหญ่กว่าดั้งเดิม ร้อยละ 8.80 น้อยกว่าขนาดดั้งเดิม ร้อยละ 8.50 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.30 ซึ่ง ถ้ามีการลดราคา/
ต่อรองราคาจะทาให้มีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.50 รองลงมาเป็น ไม่แน่ใจว่ามีความสนใจซื้อหรือไม่มีความ
สนใจซื้อ ร้อยละ 34.50 และไม่มีความสนใจซื้อ ร้อยละ 14.00 หากมีของแถมจะทาให้มีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้น ร้อยละ
51.50 ไม่แน่ใจว่ามีความสนใจซื้อหรือไม่มีความสนใจซื้อ ร้อยละ 35.00 และไม่มีความสนใจซื้อ 13.50
จากแบบสอบถามการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีระดับความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ช่องทางการจัดจาหน่ายที่ผู้ให้ข้อมูลต้องให้พัฒนาในระดับ
มากที่สุดคือจาหน่ายผ่านร้านโอทอปของจังหวัดต่างๆ และช่องทางจัดจาหน่ายต่อมาที่ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้พัฒนา
ในระดับมากคือ จาหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ รองลงมาคือจาหน่ายผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook
Instagram Line จาหน่ายผ่านบูทงานประจาปี/งานจัดแสดงสินค้า จาหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้ากับจาหน่ายผ่าน
หน้าร้าน/ร้านค้าชุมชน จัดจาหน่ายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ Shopee Lazada จาหน่ายผ่านตลาดนัด/ถนนคนเดิน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการประเมินระดับความต้องการเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้านศรี
โยธินตาบลหนองปลิงอาเภอเมือ งจั งหวัดก าแพงเพชรพบว่ าผู้ให้ ข้ อมูลมีความต้ องการ ในระดับมากที่สุด คือ
จาหน่ายผ่านร้านโอทอปของจังหวัดต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ต่อมาคือ จาหน่ายผ่านร้าน
สะดวกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.78 รองลงมาคือจาหน่ายผ่าน Facebook มีค่าเฉลี่ย 4.23
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 จาหน่ายผ่าน Instagram มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.09
จาหน่ายผ่าน Line มีค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.07 จาหน่ายผ่านบูทงานประจาปี/งานจัดแสดงสินค้า
มีค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.96 จาหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า กับจาหน่ายผ่านหน้าร้าน/ร้า นค้า
ชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.04 จาหน่ายผ่าน Shopee มีค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.29 จาหน่ายผ่าน Lazada มีค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.26 จาหน่ายผ่านตลาดนัด/ถนน
คนเดิน มีค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.11 การส่งเสริมการขายจากผลการประเมินรูปแบบของการให้
ของแถมและมีการลดราคา/ต่อรองราคาแก่ผู้บริโภค จากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับองอาจ ปทะวานิช (2557) และ ชีวรรณ เจริญสุข (2558) ที่กล่าวไว้ว่าการส่งเสริมการขายเป็นความ
พยายามทางการตลาด (marketing effort) ที่นามาใช้กันมานานแล้ว แต่เดิมนั้นการส่งเสริมการขายทาการในรูป
ของการให้ของแถม การแจกของรางวัล หรือสินน้าใจแก่ผู้บริโภคหรือผู้ขาย แต่สาหรับการส่งเสริม การขายใน
ปัจจุบัน ได้คิดค้นวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ขึ้นมาใช้อยู่เสมอ เช่น ชนิดของแถมที่จะมอบให้ รูปแบบการแข่งขันการ
ชิงโชคชิงรางวัล การให้คูปองในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ส่วนลด จัดว่าเป็นส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดส่วนหนึ่ง
และก็ยังเป็นอีกส่วนของส่วนประสมทางการตลาดอีกด้วย และการส่งเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึง
กิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขายได้ในทันที ไม่ว่าจะในทางการโฆษณาหรือเครื่องมือการขาย
ลั ก ษณะการส่งเสริ มการขาย เช่ น การลดราคาแบบชั่ ว คราวเพื่อ เพิ่ มยอดขายให้ มากขึ้ น เป็ น การจู งใจที่มุ่งสู่
เป้าหมาย ตามลาดับ
จากผลการประเมินระดับความต้องการเกี่ยวกับ ช่องทางการจัดจาหน่ายตะกร้าทามือของกลุ่มสตรีบ้าน
ศรีโยธิน ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการช่องทางจาหน่ายผ่าน
ร้านโอทอปของจังหวัดต่างๆ จาหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ จาหน่ายผ่าน Facebook สอดคล้องกับแนวคิดในการ
พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายในปัจจุบันของยุพิน พิทยาวัฒนชัย (2554) โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค ยุคที่สอดคล้อง
กับผลการวิจัยคือยุคเน้นการผลิตและการกระจายสินค้า (Product Era and Distribution Practice ค.ศ. 1900 1950) เป็นยุคที่เน้นการผลิตสินค้าและเมื่อมีสินค้าสาเร็จรูปแล้ว ก็นาสินค้าและบริการกระจายไปยังผู้บริโภค โดย
เน้นไปที่กิจกรรมการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก ที่ทา
หน้าที่จาหน่ายสินค้าและบริการจนกระทั่งไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงยศ ใจวงษ์
(2556) ศึกษาเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ายคอมพิวเตอร์ ในศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจาหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่า ช่องทางการจัดหน่ายสินค้าเทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร์มีช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งหมด 7 ช่องทาง อันประกอบด้วย ช่องทางที่ได้รับความนิยมหรือมียอด
จาหน่ายสูงสุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ ช่องทางการจัดจาหน่ายหน้าร้านค้า รองลงมาเป็นช่องทางการจัดจาหน่ายโดย
ขยายสาขาไปยังห้างสรรพสินค้าที่จาหน่ายสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และช่องทางการจัด
จาหน่ายขายส่งสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าที่จัดจาหน่ายสินค้าเทคโนโลยี ส่วนที่ได้รับความนิยมน้อยหรือมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดน้อยมี 4 ช่องทางคือ ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ ช่องทางการจัดจาหน่ายโดยใช้พนักงานขายตรง ซึ่งเป็นช่อง
ทางการจัดจาหน่ายที่นิยมน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการผลิตตะกร้าในรูปทรงวงกลมและรูปทรงสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้นด้วย
2. โทนสีที่ใช้ควรเน้นผลิตที่โทนสีสดใสมากกว่าโทนสีสุภาพ
3. การบริการหลังการขาย ควรมีการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้า โดยการรับประกัน 3 เดือน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรสร้างเพจเพื่อโปรโมทสินค้าเพื่อทาให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. ควรออกแบบสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการก่อน เช่น สี ขนาด ลวดลาย
3. ควรลดต้นทุนในการผลิตซึ่งจะทาให้ราคาขายถูกลงเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้า
เอกสารอ้างอิง
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ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
The Expectations of the Tourists Attractions in KhaoKho Phetchabun
สุนทรีย์ รอดดิษฐ์1
Suntaree Roddit1
1คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวิธีวิจัยโดยใช้แบบสอบถามศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจนักท่องเที่ยว 400 คน ใช้สูตรคานวณค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมากที่สุด แต่มีความพึงพอใจระดับมาก ซึ่งต่ากว่าความ
คาดหวัง ทุ่งกังหันลม และอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ มีความคาดหวังมาก ผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด
ซึ่งสูงกว่าความคาดหวัง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ มีความคาดหวังมาก ผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก
เท่าเดิม
ด้านบรรยากาศทัศนียภาพความสวยงาม และความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว มีความคาดหวังมากที่สุด
ผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก การจัดการสิ่งแวดล้อม ที่นั่งพักผ่อน ความสะอาด กิจกรรมการท่องเที่ยว
ราคาเข้าชม เจ้าหน้าที่ การเดินทาง การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การคมนาคม ความปลอดภัย ที่พัก ห้องสุขา
ร้านอาหาร และร้านขายสินค้าที่ระลึก มีความคาดหวังมาก ผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากเท่าเดิม
คาสาคัญ: ความความหวัง / แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ
Abstract
The purposes of this research were to study the expectations and to know the satisfactions
of the tourist attractions in KhaoKho Phetchabun. A questionnaire was applied as a research
instrument for data collection from 400 tourists. Data analysis employed percentage, mean, and
standard deviation from 4 parts. The result reveals that the expectations of the tourist attractions
on Wat Phra That Pha Son Kaew were at highest level, whereas satisfactions were at high level as
lower than expectations. Wind farm and KhaoKho memorial sacrifice were expected at high level,
whereas satisfactions were at highest level as higher than expectations. Other attractions were
expected and satisfied at high level.
The factor of ambient features with beautiful and plentiful was expected at highest level,
whereas satisfactions were at high level. The environmental management was expected and
satisfied at high level that were seating area, cleaning, tourism activity, ticket price, staff, traveling,
information, communication, transportation, safety, accommodation, toilet, food shop, and
souvenir shop.
Keywords: Expectation / Attractions in KhaoKho
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจแทบทุกประเภท ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม รัฐบาลให้
ความสาคัญกับการท่องเที่ยวและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 –
2524) จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการท่องเที่ยวได้พยากรณ์สถานการณ์การท่องเที่ยว ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่
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ที่สุดในโลก ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมการเกษตร และใน
ประเทศไทย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้มีการพัฒนา และมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด ซึ่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญมาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ ท่องเที่ยวทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย โดยเฉพาะใน
อาเภอเขาค้อ ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่างๆ ทั้งวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ตามสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ปี พ.ศ. 2559 มีจานวน 1,950,418 คน
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์, 2560) ทาให้เศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวมีการกระตุ้นหมุนเวียน
เงินตราเข้ามาสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ ทาให้ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก และอื่นๆ ได้รับประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวตามมาอีกด้วย
ด้วยการท่องเที่ยวที่มีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทาให้แหล่งท่องเที่ ยวต่างๆ ใน
อาเภอเขาค้อ มีความทรุดโทรมและเสื่อมลงตามกาลเวลา เพราะเมื่อแหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยมมาก จึงมีการ
เดินทางไปท่องเที่ยวกันมาก ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้านสภาพแหล่งท่องเที่ยว ทาให้มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามมา อันจะทาให้นักท่องเที่ยวที่มีความคาดหวังในแหล่งท่องเที่ยวอาจจะเกิดความไม่พึงพอใจ บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา (2548, หน้า 2) กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมามักเป็นการท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม
(Conventional Tourism) ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เป็นหลัก โดยมุ่ง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด อันจะทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด โดยมิได้
ค านึ งหรื อ ใส่ ใ จต่ อ ผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ น ตามมาในระยะยาวจากการท่ อ งเที่ ยว ท าให้ ส ภาพแวดล้อ มในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ เกิดความเสื่อมโทรมและไม่สามารถปรับคืนสู่สภาพเดิมด้วยตัวมันเองได้ อีกทั้งอาเภอเขาค้อ ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซ้า ที่นักท่องเที่ยวอาจมีความรู้สึกถึงความจาเจในการท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่
เดิมๆ ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พึงพอใจได้ Moutinho (อ้างใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555, หน้า 508) ได้
กล่าวว่า ความไม่พึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะซื้อ (หรือไม่ซื้อ) ความพึงพอใจเป็นตัวกาหนดว่านักท่องเที่ยว
จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวขาประจาหรือจะเดินทางกลับมาเยือ นซ้าหรือไม่ การติดตามศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะทาให้เราทราบว่าปัญหาใดของนักท่องเที่ยวทาให้เขาเกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่ง
จะส่งผลเสียต่อการกลับมาเยือนซ้า เมื่อเราได้ทราบถึงปัญหาของนักท่องเที่ยวที่ทาให้เกิดความไม่พอใจ เราจะได้
จัดการแก้ไขหรือป้องกันได้ทันท่วงที
การวัดความพึงพอใจเป็นสิ่งจาเป็น เพราะจะทาให้ผู้ให้บริการทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้นักท่องเที่ยว
ไม่พอใจเพื่อจะได้แก้ไขและหาทางป้องกันต่อไป (เลิศพร ภาระสกุล, 2555, หน้า 517) ซึ่งความพึงพอใจเกิดจาก
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่ได้คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ หากได้รับการตอบสนองที่
ดี ก็จะทาให้เกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดการณ์หรือคาดหวังเอาไว้ ก็จะเกิดความไม่พึง
พอใจ จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบแรกของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพราะทรัพยากรท่องเที่ยวถือเป็นสินค้าหลักของการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่เป็ น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอันเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว โดยมีสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทุกประเภท
เข้ามาเยี่ยมเยือน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548, หน้า 67)
บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั้ ง วั ฒ นา (2548, หน้ า 28-29) กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วควรมี
องค์ประกอบหลักอย่างน้อย 3 ประการ หรือ 3 A’s คือ 1) ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เป็น
องค์ประกอบสาคัญที่สุดของทรัพยากรท่องเที่ ยวที่ต้องมีสิ่งดึงดูดใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
เดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่นั้น 2) ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีเส้นทางขนส่งเข้าถึง (Accessibility) เป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่สามารถเข้าแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนั้น
ตลอดจนสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรท่องเที่ยวหนึ่งกับทรัพยากรท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
และ 3) ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่ งอานวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นให้ได้รับความ
สะดวกสบายและความประทับใจ ทาให้นักท่องเที่ยวอยากจะอยู่ท่องเที่ยวนานวันขึ้น การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
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รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และรสสุคนธ์ ประดิษฐ์ (2557, บทคัดย่อ) กล่าวถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในแหล่งท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 1) มาตรฐานการบริการของผู้ประกอบการ และ
2) ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย และเพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการยังด้านที่ต้อง
ปรับปรุงดูแล คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้าเสีย อากาศ และเสียง เพราะเนื่องจากพื้นที่ในอาเภอเขาค้อยัง
ขาดระบบการจัดการขยะที่ดี และความเพียงพอของสุขอนามัยของห้องน้าสาธารณะ ประกอบกับจิราพร เทืองน้อย
และสัมพันธ์ พลภักดิ์ (2561, หน้า 57) พบว่าการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ 1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ปัญหาด้านการมีภูมิคุ้มกันในการที่จังหวัดไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์พื้นที่
ท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดเท่าที่ควร 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวฯ คือ จังหวัดฯ ควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง และ/หรือเกิดการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนามาสร้างรีสอร์ท 3) ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญทาให้แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวฯ ประสบผลสาเร็จที่สาคัญ คือ การที่ผู้บริหารจังหวัดควรมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีคุณธรรม
และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี และ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒ นาการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ คือ จังหวัดควรมียุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนสาคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทั้ง 4 ด้าน
จากการศึกษาข้างต้น แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จัง หวัดเพชรบูรณ์ ยังมีประเด็นปัญหาที่จะต้อง
พั ฒ นาเพื่ อ ตอบสนองความคาดหวั งและความพึ งพอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้
ดาเนินการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในช่วงระยะเวลาต่อมา เพื่อทราบความคาดหวังของนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
อ าเภอเขาค้ อ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไปพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ เ หมาะสม เพิ่ ม จ านวน
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการสามารถจาหน่ายสินค้าให้เกิดการกระตุ้นหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ยกระดับการครองชีพ
ให้กับประชาชนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว และยังจะนาข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดความ
ประทับใจ และเกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวซ้าในอนาคตข้างหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อทราบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว อาเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์
ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้กาหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อแบบเจาะจง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น
2. ขอบเขตด้านประชากร นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาความคาดหวั งและความพึ งพอใจอันจะทาให้ นัก ท่ องเที่ย วมี ค วาม
ประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว และเกิดการมาเที่ยวซ้าก่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในรอบปีงบประมาณการดาเนินงานวิจัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยว

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
1. สิ่งดึงดูดใจ
2. การคมนาคมขนส่ง
3. สิ่งอานวยความสะดวก

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิติ ร่วมกับการสังเกต และสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง ความพึ ง พอใจ ทั ศ นคติ ความคิ ด เห็ น และพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี
วิธีดาเนินการดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 400 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว มีรูปแบบคาถามในแบบสอบถามทั้งคาถามแบบเปิดและแบบปิด ได้แก่ข้อมูล
ทั่วไปของนักท่องเที่ยว ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขา
ค้อ ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัย ด้านอื่นๆ ในอาเภอเขาค้อ มีลักษณะเป็น
แบบประเมินประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักท่องเที่ยว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ องและวิ เ คราะห์รวบรวมข้อ มูลในประเด็น ที่ เกี่ ยวข้ องกั บความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวและคัดเลือกจากความนิยมแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวมาจานวน 10 แห่ง โดยผู้วิจัยกาหนดแหล่งท่องเที่ยวโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เป็นการกาหนดตามความนิยมของนักท่องเที่ยว และกาหนดแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมานาน
แล้ว ผสมผสานกับแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
3. ศึกษาปัจจัยความพึงพอใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ
สร้างเครื่องมือในการดาเนินงานวิจัย
4. ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม รวมถึงการสังเกตและสัมภาษณ์ความคิดเห็น ทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการหาค่าเฉลี่ย จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ราย โดยคานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2555, หน้า 45) สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือการหา ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 20-30 ปี
จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน /นักศึกษา จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง ท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ
S.D ความหมาย
S.D
ความหมาย
̅
̅
𝒙
𝒙
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
4.26
0.77
มากที่สุด
4.13
0.74
มาก
ทุ่งกังหันลม
4.14
0.80
มาก
4.22
0.79
มากที่สุด
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
4.14
0.80
มาก
4.21
0.79
มากที่สุด
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก
4.07
0.80
มาก
4.07
0.77
มาก
พระตาหนักเขาค้อ
4.12
0.81
มาก
4.16
0.75
มาก
น้าตกศรีดิษฐ์
3.96
0.85
มาก
3.98
0.85
มาก
ไร่ บีเอ็น
3.95
0.87
มาก
3.96
0.86
มาก
แก่งบางระจัน
4.17
0.96
มาก
3.96
0.81
มาก
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
4.09
0.86
มาก
4.11
0.79
มาก
พิพิธภัณฑ์อาวุธ ฐานอิทธิ
4.00
0.83
มาก
4.00
0.83
มาก
เฉลี่ยโดยรวม
4.09
0.84
มาก
4.07
0.80
มาก
ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่า
1. นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.26 แต่มีความพึงพอใจใน
ระดับมากค่าเฉลี่ย 4.13 แสดงว่าไม่เป็นตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
2. ทุ่งกังหันลม มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.14 แต่มีความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.22 แสดงว่าเกิน
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
3. อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.14 แต่มีความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ย
4.21 แสดงว่าเกินความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
4. พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.07 และมีความพึงพอใจมากเช่นกัน
ค่าเฉลี่ย 4.07 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
5. พระตาหนักเขาค้อ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.12 และมีความพึงพอใจมากเช่นกันค่าเฉลี่ย 4.16
แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
6. น้าตกศรีดิษฐ์ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.96 และมีความพึงพอใจมากเช่นกันค่าเฉลี่ย 3.98 แสดง
ว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
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7. ไร่บีเอ็น มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.95 และมีความพึงพอใจมากเช่นกันค่าเฉลี่ย 3.96 แสดงว่า
เป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
8. แก่งบางระจัน มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.17 และมีความพึงพอใจมากเช่นกันค่าเฉลี่ย 3.96 แสดง
ว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
9. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.09 และมีความพึงพอใจมากเช่ นกัน
ค่าเฉลี่ย 4.11 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
10. พิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.00 และมีความพึงพอใจมากเช่นกันค่าเฉลี่ย
4.00 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
เฉลี่ยโดยรวมนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 และมี
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.07
ตาราง 2 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยด้านอื่นๆ ในอาเภอเขาค้อ
ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยความคาดหวังและความพึงพอใจ
S.D
ระดับ
S.D
ระดับ
̅
̅
𝒙
𝒙
บรรยากาศและทัศนียภาพมีความสวยงาม
4.40 0.73 มากที่สุด 4.32 0.72 มากที่สุด
แหล่งท่องเที่ยวมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
4.25 0.78 มากที่สุด 4.16 0.75
มาก
บริเวณที่นั่งพักผ่อนมีความเหมาะสม
4.12 0.82
มาก
4.04 0.81
มาก
มีการจัดการความสะอาดและความ
4.01 0.79
มาก
3.97 0.79
มาก
เป็นระเบียบโดยรอบในแหล่งท่องเที่ยว
มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
3.97 0.83
มาก
3.87 0.80
มาก
ราคาค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเหมาะสม
3.85 0.87
มาก
3.87 0.85
มาก
เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ
3.97 0.81
มาก
3.88 0.83
มาก
การเดินทางมีความสะดวก
3.98 0.84
มาก
3.89 0.86
มาก
มีรถบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว
3.79 0.96
มาก
3.73 0.99
มาก
มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ดี
3.93 0.90
มาก
3.85 0.91
มาก
ระบบการสื่อสารคลื่นโทรศัพท์ที่ชัดเจน
3.87 0.93
มาก
3.96 0.93
มาก
ป้ายบอกทาง/สัญญาณจราจรชัดเจน
3.93 0.91
มาก
3.92 0.89
มาก
มีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ
3.92 0.87
มาก
3.84 0.89
มาก
ที่จอดรถมีความปลอดภัย
3.92 0.88
มาก
3.85 0.85
มาก
มีที่พักเพียงพอต่อความต้องการ
3.88 0.83
มาก
3.88 0.83
มาก
ที่พักมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
4.00 0.86
มาก
3.87 0.92
มาก
มีห้องสุขาเพียงพอต่อความต้องการ
3.92 0.96
มาก
3.78 0.92
มาก
ห้องสุขามีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
3.92 0.92
มาก
3.76 0.91
มาก
ห้องสุขามีความปลอดภัย
3.92 0.92
มาก
3.80 0.90
มาก
มีร้านอาหารเพียงพอต่อความต้องการ
4.00 0.85
มาก
3.89 0.83
มาก
ร้านอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
3.96 0.89
มาก
3.90 0.88
มาก
ราคาอาหารมีความเหมาะสม
3.91 0.94
มาก
3.79 0.98
มาก
ร้านขายสินค้าที่ระลึกมีความเพียงพอ
3.96 0.85
มาก
3.88 0.88
มาก
สินค้าที่ระลึกมีความเป็นอัตลักษณ์
3.98 0.86
มาก
3.87 0.85
มาก
ราคาสินค้าที่ระลึกมีความเหมาะสม
3.97 0.88
มาก
3.82 0.90
มาก
เฉลี่ยโดยรวม
3.97 0.87
มาก
3.90 0.87
มาก
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ผลการศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยด้านอื่นๆ ในแหล่ง
ท่องเที่ยวของอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
1. บรรยากาศและทัศนียภาพมีความสวยงาม มีความคาดหวังมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.40 และมีความพึง
พอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.32 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
2. แหล่งท่องเที่ยวมีธรรมชาติอุดมบูรณ์ความ มีความคาดหวังมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.25 และมีความพึง
พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 แสดงว่าไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
3. บริเวณที่นั่งพักผ่อนมีความเหมาะสมความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.12 และมีความพึงพอใจระดับมาก
เช่นกันค่าเฉลี่ย 4.04 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
4. มีการจัดการความสะดวกและความเป็นระเบียบโดยรอบในแหล่งท่องเที่ยว มีความคาดหวังมาก
ค่าเฉลี่ย 4.01 และมีความพึงใจมากค่าเฉลี่ย 3.97 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
5. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.97 และมีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 3.87 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
6. ราคาค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเหมาะสม มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.85 และมีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 3.87 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
7. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้ บริการ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.97 และมีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 3.88 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
8. การเดินทางมีความสะดวก มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.98 และมีความพึงใจมากค่าเฉลี่ย 3.89
แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
9. มีรถบริการรับ/ส่งนักท่องเที่ยว มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.79 และมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย
3.73 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
10. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ดี มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.93 และมีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 3.85 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังนักท่องเที่ยว
11. ระบบการสื่อสารคลื่นโทรศัพท์ที่ชัดเจน มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.96 และมีความพึงพอใจมาก
เช่นกันโดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
12. ป้ายบอกทาง/สัญญาณจราจรชัดเจน มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.93 และมีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 3.92 แสดงว่าเป็นตามความคาดหวัง
13. ที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.92 และมีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 3.84 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
14. ที่จอดรถมีความปลอดภัย มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.92 มีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย 3.85
แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
15. ที่พักเพียงพอต่อความต้องการ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.88 และมีความพึงพอใจมากเฉลี่ ย
3.88 แสดงว่าเป็นไปความความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
16. ที่พักมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.00 มีความพึงพอใจมากเช่นกัน
ค่าเฉลี่ย 3.87 แสดงว่าเป็นตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
17. มีห้องสุขาเพียงพอต่อความต้องการ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.92 มีความพึงพอใจมากเช่นกัน
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.78 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
18. ห้องสุขามีความสะอาดสุขลักษณะ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.92 และความพึงพอใจมากค่าเฉลีย่
3.76 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
19. ห้องสุขามีความปลอดภัย มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.92 มีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย 3.80
แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
20. ร้านอาหารเพียงพอต่อความต้องการ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 4.00 และมีความพึงพอใจมาก
เช่นกันค่าเฉลี่ย 3.89 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
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21. ร้านอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.96 และมีความพึงพอใจมาก
เช่นกันค่าเฉลี่ย 3.90 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
22. ราคาอาหารมีความเหมาะสม มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.91 มีความพึงพอใจมากเช่นกันค่าเฉลี่ย
3.79 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
23. ร้านขายสินค้าที่ระลึกมีความเพียงพอ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.96 และมีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 3.88 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
24. สินค้าที่ระลึกมีความเป็นอัตลักษณ์ มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.98 มีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย
3.87 แสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
25. ราคาสินค้าที่ระลึกมีความเหมาะสม มีความคาดหวังมากค่าเฉลี่ย 3.97 และมีความพึงพอใจมาก
เช่นกันแสดงว่าเป็นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความหวั งของนัก ท่อ งเที่ ยวที่ มีต่อ แหล่งท่ อ งเที่ ยวในอาเภอเขาค้ อ จั งหวัด
เพชรบูรณ์ และ 2) เพื่อทราบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว อาเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อพิจารณาตามรายวัตถุประสงค์ของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอ
เขาค้อจานวน 10 แห่งพบว่า
1. นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมากที่สุด แต่เมื่อได้มาท่องเที่ยว
แล้วกลับมีความพึงพอใจลดลงอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจลดลงเนื่องมาจากสถานที่
จอดรถไม่เพียงพอในช่ว งฤดู เทศกาลท่ องเที่ยว และยังไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร สาหรับการเดินทาง และ
การจราจรยังไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าที่ควร เนื่องจากถนนบางส่วนมีความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา นอกจากนี้
จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวด้านทัศนียภาพความสวยงาม และความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติลดลงจากที่นักท่องเที่ยวได้มีความคาดหวังไว้ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว
2. สาหรับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ เมื่อ
นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวที่ทุ่งกังหันลม และอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ โดยที่ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวมีความ
คาดหวังอยู่ในระดับมาก เมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วพบว่ามีความพึงพอใจสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวข้ างต้นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความตื่นตาตื่นใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความใหม่ของทุ่งกังหันลม
และในส่วนของอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อนั้น ยังมีการบริหารจัดการที่ดี และยังมีความคงอยู่ในด้านทัศนียภาพที่
สวยงาม
3. ความคาดหวั งและความพึ ง พอใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ในอ าเภอเขาค้ อ จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์
นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในการเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นไป
ตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามตามธรรมชาติ และเพื่ อการ
พักผ่อนหย่อนใจ
ผลการวิจัยนี้พบว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ นักท่องเที่ยวมี
ความคาดหวังมากที่สุดด้านทัศนียภาพความสวยงาม ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
(2548, หน้า 28-29) ว่าองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวควรมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 3 ประการ หรือ 3
A’s คือ ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจ ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีเส้นทางขนส่งเข้าถึง และทรัพยากรท่องเที่ยว
ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก
ในการดาเนินงานทาวิจัยนี้มีประโยชน์ที่ได้รั บจากผลการวิจัย คือ ได้ทราบปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเที่ยว ประเด็นที่สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว สิ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้รับการตอบสนองตาม
ความคาดหวัง และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อนั้นก็คือ ทัศนียภาพ
ความสวยงามทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอาเภอเขาค้อ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้ตอบผลการวิจัยว่ามีความพึงพอใจมากในการประชาสัมพันธ์ แต่
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อย่างไรก็ตาม ก็ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์แ หล่งท่อ งเที่ย วเพิ่มมากขึ้น กว่าเดิม อีก ในหลายๆ ช่องทาง ซึ่ง
สอดคล้องกับรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และรสสุคนธ์ ประดิษฐ์ . (2557, บทคัดย่อ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มี
การอบรมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะเป็นหน่วยงานที่
ได้รับการกระจายอานาจด้านการท่องเที่ยวและเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมนและประชาชนมากที่สุด ทั้งการอบรม
ในด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การดูแลมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่เ กิดจากการเดินทางท่องเที่ยว ทาให้ผู้เกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวมีรายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน เช่น
ร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวได้ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ
การเกษตรก็ได้นาผลผลิตทางการเกษตรมาจาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ขายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ร้านอาหาร
นาไปประกอบอาหารเพื่อบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ชุมชนยังได้มีงานทาเพิ่มมากขึ้น ลดอัตราการตกงาน และ
การไม่กระจายตัวเข้าสู่ชุมชนเมือง เป็นการสนั บสนุนให้ชาวบ้านได้ทางานในสถานประกอบการใกล้บ้าน เช่น ใน
ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการขนส่ง และอื่นๆ เป็นการช่วยยกระดับการครองชีพให้กับประชาชนในชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว กล่าวคือเมื่อคนในชุมชนมีงานทา มีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีม าตรฐานการ
ใช้ชีวิตที่ดีเพราะมีการรับรู้ข่าวสารด้านสาธารณสุข มีเทคโนโลยีใหม่ที่ทาให้ชาวบ้านได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน ซึ่งปัญหาการว่างงานส่งผลให้ประชาชนไม่มีความสุขด้านสุขภาพจิต และจะ
ก่อปัญหาใหญ่เรื้อรังซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไข
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจก็จะได้นาข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลายมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ เกิดความ
พึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยว และเกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวซ้าในอนาคตข้างหน้าต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการตอบแบบสอบถาม การสอบถามนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และจากการสั งเกตพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
นักท่องเที่ยวได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องควรนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานภาครัฐต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม และต้องดาเนินการพัฒนาด้านการคมนาคม อย่างไรก็
ตามการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความได้เปรียบทางด้านทัศนียภาพที่มีความ
สวยงาม มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีเมฆหมอกที่เป็นความบริสุทธิ์กว่าพื้นที่ในเมืองใหญ่ นักท่องเที่ยวยังมีความ
คาดหวังที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยว และมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยว
2. หน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการมีจิตสานึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนในชุมชน
4. ควรจั ด ให้ มี มั ค คุ เ ทศก์ ป ระจ าแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเพราะนั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วโดยมี
มัคคุเทศก์เป็นผู้นาทาง จึงต้องพึ่งพามัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการให้ข้อมูล และยังเป็นข้อมูลที่มีชีวิตชีวา เนื่องจาก
มัคคุเทศก์เป็นคนในชุมชนทาให้ได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิตคนในชุมชนไปด้วย และยังทาให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวกับความเป็นอยู่ในบ้านเมืองของนักท่องเที่ยวเอง
5. ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวในด้านการตั้งราคาค่าเข้าชมสถานที่ทุ่งดอกไม้ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
นั้นยังไม่เป็นมาตรฐาน บางพื้นที่มีการตั้งราคาค่าเข้าชมสถานที่ที่แตกต่าง ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจนักสาหรับ
นักท่องเที่ยว
6. ด้านการจัดการถังขยะรองรับสิ่งปฏิกูลก็ยังเป็นปัญหาในบางพื้นที่ ที่ยังไม่เพียงพอ หรือบางพื้นที่ทิ้ง
ขยะเกลื่อนกลาด อาจก่อให้เกิดเชื้อโรคได้
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7. จากผลการวิจัยยังพบว่านักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมีความพึงพอใจด้านที่จอดรถที่ยังไม่ค่อยปลอดภัยมาก
บางพื้นที่จึงควรมีการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถให้เพียงพอในช่วงเทศกาล
8. ป้ายบอกทางบางพื้นที่ไม่มีความชัดเจน ป้ายชี้ทางเข้าออกสาหรับเข้าจอดรถในสถานที่จอดรถก็ไม่มี
ในด้านความปลอดภัยในการคมนาคมพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจานวน
หนึ่งที่ไม่ค่อยพึงพอใจนัก อาจเพราะเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนในพื้นที่ เดินทางมาครั้งแรก ทาให้ไม่คุ้นเคยกับ
สถานที่แหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นพื้นภูเขา จึงทาให้นักท่องเที่ยว
คิดว่าเป็นอันตรายสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว และในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก จึง
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกิดผลที่ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะ 2 ประเด็นคือ
1. ให้มีการวิจัยเพิ่มเติมในด้านการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวในอาเภออื่นๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวทั้งจังหวัด สาหรับการ
พัฒนาและการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น
2. การศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มเติมในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้
ข้อมูลของปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ โดยละเอียดเพื่อจะเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว
ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 2) หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาฝรั่งตกต่า 3) เพิ่มมูลค่าฝรั่งสด
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มเกษตรกร จานวน 13
ครัวเรือน พบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 84.62 มีอายุ 50-60 ปีคิดเป็นร้อยละ
53.85 สายพันธุ์ฝรั่งที่ปลูกทั้งหมด คือ พันธุ์แป้นสีทอง ต้นฝรั่งที่ปลูกมีอายุตั้งแต่ 1 - 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 76.92 พื้นที่
ในการปลูกตั้งแต่ 1 – 5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ปริมาณผลผลิตต่อครั้งมีปริมาณ 500 - 1000 กิโลกรัมต่อเดือน
คิดเป็นร้อยละ 61.54 และมีต้นทุนในการผลิต 1,000 - 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ผลการศึกษา
สภาพปัญหา พบว่ า เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งมีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการจัดจาหน่าย รองลงมา คือ ด้านเงินทุน
จากการศึกษาสภาพปัญหา ด้านแนวทางการแก้ไขและการเพิ่มมูลค่าของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งควรนาผลผลิตฝรั่งสด
มาแปรรูปเพื่อลดปริมาณฝรั่งสดในท้องตลาด และเพิ่มมูลค่าให้สามารถกาหนดราคาให้สูงขึ้นตามรูปแบบผลิตภัณฑ์
และคุณภาพของสินค้าได้
คาสาคัญ: การสร้างมูลค่าเพิ่ม / ฝรั่ง / เกษตรกร
Abstract
The purposes of this study were (1) to study the problems of farmers who grow the guava,
Moo.3, Ban Sa Kaeo, Sa Kaeo sub-district, Muang, Kamphaeng Phet Province, (2) to find out the
problems of guava’s price down, and (3) to elevate the fresh guava’s price to the farmers. The
tools that used in data collection were questionnaires and interviews. The statistics that used were
Percentage and Standard Deviation. The samples that used in this study were 13 households of
farmer group. We found that the most interviewees were female, 84.62%. Their ages were about
50-60 years old, 53.85%. All of Guava varieties that were planted were golden guava variety. The
planted guava trees were 1 to 5 years old, 76.92%. the planting area was 5 acres, 92.31%. the
output was about 500-1000 kg per month, 76.92%. The findings show that the most problem of
farmers who grow the guava was distribution, and the second problem cost. The solutions and the
price elevations of farmers were that the farmers must modify the fresh guava product to reduce
the amount of fresh guava in the market, and elevate the price that was an ability to specify the
higher price based on product model and product quality.
Keywords: Value Added Creation / Guava / Farmers
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งน้า และสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีพืชพรรณตามธรรมชาติหลากหลายชนิด เหมาะต่อการเพาะปลูกและทาเกษตรกรรม มีสภาพภูมิอากาศ
ที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความหลากหลายในการกระจายของผลผลิตไม้เมืองร้อนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
พื้นที่ปลูกไม้ผลตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยมีกว่า 9.68 ล้านไร่ ผลไม้ไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศไทยสามารถทารายได้เข้าประเทศไทยปีละหลายล้านบาทและเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งไม้ผลมีความสาคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นที่นิยมบริโภคในต่างประเทศและ
ไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตหรือเป็นไม้ผลท้องถิ่นหรือพื้นเมืองมีหลายอย่างด้วยกัน ในที่นี้รวมถึงฝรั่ง
ซึ่งเป็นไม้ผลที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลาย (เที่ยวทั่วไทย, ม.ป.ป.)
ต้นกาเนิดของการปลูกฝรั่งในจังหวัดกาแพงเพชร มาจากการที่คุณพงษ์สวัสดิ์ พงษ์บุญฤทธิ์ ได้พบกับคุณ
สุกิจ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการสวนตานิด เป็นคนอาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นฐานการปลูกฝรั่งมาก่อนจึง
ได้แนะนาว่าฝรั่งเป็นผลไม้ที่น่าสนใจ การปลูกดูแลไม่ยุ่งยากเท่าไร ให้ผลผลิตเร็วหลังจากปลูกแล้วเพียง 8 เดือน จึง
หาข้อมูลเรื่องสายพันธุ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และไปดูถึงสวนฝรั่งที่จังหวัดนครปฐมจนเกิดความแน่ใจเรื่องสายพั นธุ์
ก็ได้ตัดสินใจซื้อฝรั่งพันธุ์จากไต้หวันที่ปลูกกันมากและเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมาปลูก คือ
ฝรั่งกิมจู ลักษณะเด่นของฝรั่งพันธุ์นี้มีจุดเด่นตรงที่รสชาติอร่อย เมล็ดน้อยมาก หรือขนาดไส้เมล็ดเท่ากับเหรียญบาท
เท่านั้น และฝรั่งอีกสายพันธุ์หนึ่ งที่คุณพงษ์สวัสดิ์ พงษ์บุญฤทธิ์ นามาปลูกพร้อมกับฝรั่งกิมจู คือ ฝรั่งพันธุ์แป้นยอด
แดง เป็นฝรั่งอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและผู้บริโภคยอมรับในเรื่องรสชาติว่า
อร่อย ซึ่งสายพันธุ์ฝรั่งแป้นยอดแดงนี้มีความแตกต่างจากพันธุ์แป้นสีท องทั่วไป ตรงขนาดผลฝรั่งที่มีขนาดใหญ่มาก
(ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ, 2553)
เกษตรกรตาบลสระแก้วนิยมปลูกฝรั่งจานวน 2 สายพันธุ์ คือฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง เป็นฝรั่งไม้พุ่มใหญ่ ใบเดี่ยว
มีกลิ่นหอมเช่นเดียวกับผล ผลเป็นผลเดี่ยว เนื้อผลเมื่อแก่จะหวานกรอบ เมื่อสุกจะนิ่มและมีกลิ่นหอม ผลฝรั่งจะมี
ขนาดกว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร เนื้อหนา 1-2 เซนติเมตร มีรสหวานกรอบ เมล็ดน้อย แต่ในปัจจุบันฝรั่งพันธุ์
แป้นสีทอง จะมีราคาตกต่ามากซึ่งมีราคาอยู่ที่ 3 - 5 บาท สูงสุด 12 บาท ส่วนพันธ์ที่ 2 คือ ฝรั่งพันธุ์กิมจู ลักษณะ
เด่นของฝรั่งพันธุ์กิมจู มีจุดเด่นตรงที่รสชาติอร่อยเมล็ดน้อยมากหรือขนาดไส้เมล็ดเท่ากับเหรียญบาทเท่านั้น รสชาติ
หวาน กรอบ น้าหนัก 3 - 5 ผล ต่อกิโลกรัม แต่ชาวบ้านจะนิยมปลูกน้อย เนื่องจาก พันธุ์กิมจู จะดูแลยากและ
ต้องการการดูแลเอาใจใส่สูง (นิภาพร พรมรอด, 2561, เมษายน 5)
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าราคาฝรั่งสดในปัจจุบันมีราคาตกต่าอย่างเห็นได้ชัด
จะเห็นได้จากปี 2559 ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองราคาระหว่าง 18 - 20 บาท และฝรั่งพันธุ์กิมจู ราคาระหว่าง 18 - 20
บาท ปี 2560 ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองราคาระหว่าง 7 - 10 บาท และฝรั่งพันธุ์กิมจูราคาระหว่าง 12 - 13 บาท และปี
2561 ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองราคาระหว่าง 5 - 6 บาท และฝรั่งพันธุ์กิมจูราคาระหว่าง 8 - 10 บาท เนื่องจากฝรั่งสดใน
ตลาดปัจจุบันมีปริมาณที่ล้นตลาดจึงส่งผลให้เกษตรกรบางรายเลิกปลูกหรือปล่อยพื้นที่รกร้าง (ราคาฝรั่งสดในตลาด
ไท, 2561)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสดของเกษตรกร
หมู่ที่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มมูลค่าฝรั่งสดของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรจะนิยมปลูกพันธุ์แป้นสีทองในปริมาณมาก เนื่องจาก
พันธุ์แป้นสีทองจะปลูกและดูแลง่ายกว่าพันธุ์กิมจู จึงเป็นสาเหตุทาให้ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองล้นตลาด ทีมผู้วิจั ยจึงมี
แนวคิดที่จะหาแนวทางเพิ่มมูลค่าในตัวฝรั่งสดโดยการแปรรูปฝรั่งสด ถ้าหากประสบผลสาเร็จจะสามารถลดปัญหา
ฝรั่งสดล้นตลาดในปัจจุบันและเพิ่มมูลค่าของฝรั่งสดให้แก่เกษตรกรได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
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2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาฝรั่งตกต่า หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่ อ เพิ่ ม มูลค่ าฝรั่งให้ กับ เกษตรกรผู้ ปลูก ฝรั่ง หมู่ ที่ 3 บ้ า นสระแก้ ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสดของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา
ศึ ก ษาสายพั น ธุ์ ฝ รั่ งที่ ป ลู ก จ านวนผู้ ป ลู ก ฝรั่ ง ปริ ม าณผลผลิต รายได้ จ ากการจ าหน่ า ย รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ เงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน โดยศึกษาจากตารา บทความ วารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ในการแปรรูปฝรั่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งบ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในเขตพื้นที่ บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร ในจานวนทั้งหมด 13 ครัวเรือน (ชลศิริ จันทร, 2561, เมษายน 5)
ขอบเขตตัวแปร
1. ตัวแปรที่ศึกษา คือ สายพันธุ์ฝรั่งที่ปลูก จานวนผู้ปลูกฝรั่ง ปริมาณผลผลิต รายได้จากการเพาะปลูก
และรูปแบบผลิตภัณฑ์
2. ตัวแปรตาม คือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาฝรั่งตกต่าและวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสด
ขอบเขตด้านพื้นที่
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเวลา
26 มีนาคม พ.ศ. 2561 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ปัจจัยที่ศึกษา
-

สายพันธุฝ์ รั่งที่ปลูก
จานวนผู้ปลูกฝรั่ง
ปริมาณผลผลิต
รายได้จากการเพาะปลูก
รูปแบบผลิตภัณฑ์
เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน
ส่วนประสมทางการตลาด

แนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาฝรั่งตกต่า

การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ฝรั่ ง สดของเกษตรกร
ต าบลสระแก้ ว อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้วอาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชากรตาบลสระแก้ว โดยการ
สัมภาษณ์นายชลศิริ จันทร หัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
2. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่า หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
ขั้ น ตอนที่ 1 น าข้ อ มู ล ด้ านแรงงาน เงิ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต และการจั ดจาหน่า ย มา
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อทราบถึงกาลังในการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการแก้ไขปัญหาราคาฝรั่งตกต่าเพื่อให้ได้แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
3. เพิ่มมูลค่าฝรั่งสดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 1 ผลิตผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายในรูปแบบการขายส่ง แก่ร้านค้าขายปลีกทั่วไป
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการขายเพื่อให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนที่จะได้รับ ระหว่างการขาย
ฝรั่งสด และการแปรรูปฝรั่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีมผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั จจุ บัน และปัญ หาของเกษตรกรผู้ป ลูก ในด้า นต้น ทุ น รายได้ และ
ระยะเวลาคืนทุน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหมู่ที่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 13 ครัวเรือน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 หาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาตกต่าและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแปรรูป โดยการ
เก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยจากเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหมู่ที่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 13 ครัวเรือน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อที่ 3 สร้ า งมูลค่ าเพิ่ม ให้ กับ ฝรั่งสดหมู่ที่ 3 โดยการใช้ วิ ธีก ารอบรมเชิ งปฏิบั ติการของ
เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหมู่ที่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 13 ครัวเรือน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอาศัยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. ค่าความถี่ คือ การเกิดขึ้นของข้อมูลในกลุ่มนั้นๆ
2. ค่าเฉลี่ย คือ การนาค่าทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจานวนข้อมูล
3. ร้อยละ คือ แนวทางในการนาเสนอคานวณโดยใช้เศษส่วนที่เป็น 100
4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อทราบถึงสภาพปัจจุบัน และเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง 2) หาแนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาราคาฝรั่ งตกต่ า 3) เพิ่ ม มู ล ค่ า ฝรั่ งให้ กั บ เกษตรกรผู้ ป ลู ก ฝรั่ ง นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ยั งได้ น าข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน (payback period) ของเกษตรกรผู้ปลูก ฝรั่ง หมู่ที่ 3
ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.62 มีอายุ50-60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 53.85 สายพันธุ์ฝรั่งที่ปลูกทั้งหมดคือพันธุ์แป้นสีทอง ต้นฝรั่งที่ปลูกมีอายุตั้งแต่1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.92
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พื้นที่ในการปลูกตั้งแต่ 1 - 5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ปริมาณผลผลิตต่อครั้งมีปริมาณ 500 - 1,000 กิโลกรัมต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และมีต้นทุนในการผลิตต่อเดือน 1,000 - 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.92
ตารางที่ 1 การสรุปผล และระดับความสาคัญของปัญหาในแต่ละด้าน
สภาพปัญหา
ด้านแรงงาน
ด้านเงินทุน
ด้านวัตถุดิบ
ด้านกระบวนการผลิต
ด้านการจัดจาหน่าย
รวม

ค่าเฉลี่ย
1.85
3.46
2.94
2.58
4.52
3.07

(n=13)
ระดับความคิดเห็น อันดับ ความสาคัญ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
น้อย
5
.49
ปานกลาง
2
.60
ปานกลาง
3
.65
ปานกลาง
4
.83
มากที่สุด
1
.50
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของสภาพปัญหาที่พบเจอ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.07
โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 รองลงมาด้านเงินทุน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.46 และด้ านวัตถุ ดิบ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.94 จากการค านวณอั ตราร้อ ยละค่า เฉลี่ย ในแต่ละด้า นจะเห็นได้ว่า
เกษตรกรหมู่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีปัญหามากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ด้านการจัด
จาหน่าย เนื่องจากปริมาณฝรั่งสดในท้องตลาดมีมากเกินไปจึงส่งผลให้จาหน่ายได้ยาก และมีราคาตกต่า อันดับที่ 2.
คือ ด้านเงินทุน เพราะเนื่องจากในการซื้อกิ่งพันธุ์ การดูแล และการจัดจาหน่าย ต้องมีการใช้เงินทุนที่ค่อนข้างมาก
ประกอบกับฝรั่งสดที่เป็นผลผลิตของเกษตรกรมีราคาตกต่าจึงส่งผลให้ ขาดแคลนเงินทุน และอันดับที่ 3 คือ ด้าน
วัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกหาซื้อได้ยาก ประกอบกับมีราคาสูง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลสภาพปัญหาที่พบเจอ ของเกษตรกรหมู่ 3 ตาบลสระแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
สภาพปัญหา
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
คิดเห็น
ด้านแรงงาน
1. การปลูกฝรั่งขาดแรงงานที่เพียงพอตลอดช่วงเวลาในการปลูก
1.85
.38
น้อย
จนถึงการเก็บเกี่ยว
2. แรงงานขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปลูกฝรั่ง
1.92
.49
น้อย
3. การคัดเลือกหรือกาหนดแรงงานเพื่อใช้ในการปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว
1.77
.60
น้อย
ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกฝรัง่ ในแต่ละช่วงเวลา
รวม
1.85
.49
น้อย
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลสภาพปัญหาพบว่าด้านแรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบล
สระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.85 โดยปัญหาที่พบเจอ
มากที่สุด คือ แรงงานขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปลูกฝรั่ง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.92 รองลงมา คือ การปลูก
ฝรั่งมีแรงงานที่เพียงพอตลอดช่วงเวลาในการปลูกจนถึง การเก็บเกี่ยว ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.85 และการคัดเลือกหรือ
กาหนดแรงงานเพื่อใช้ในการปลูก ,ดูแล,เก็บเกี่ยวที่มีความเหมาะสมกับการปลูกฝรั่งในแต่ละช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.77 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านเงินทุน ของเกษตรกรหมู่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
สภาพปัญหา
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
คิดเห็น
ด้านเงินทุน
1. มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ
3.31
.75
ปานกลาง
2. มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ทัน
3.54
.52
มาก
3. ปลูกฝรั่งครั้งแรกใช้ต้นทุนสูง
3.54
.52
มาก
รวม
3.46
.60
ปานกลาง
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านเงินทุน พบว่าด้านเงินทุนของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 โดยปัญหาที่พบเจอมากที่สุด คือ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ทัน และปลูกฝรั่งครั้งแรกใช้ต้นทุนสูง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.54 รองลงมา คือ มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.31 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านวัตถุดิบ
สภาพปัญหา
ด้านวัตถุดิบ
1. ราคาของกิ่งพันธุ์
2. ราคาของปุ๋ยอินทรีย์
3. ราคาของวัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้มผล
4. น้าที่ใช้ในการเพาะปลูก
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

3.15
2.62
3.62
2.38
2.94

.38
.51
.65
1.04
.65

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านวัตถุดิบ พบว่า ด้านวัตถุดิบของเกษตรกร
ผู้ปลูกฝรั่งหมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 โดยปัญหาที่พบเจอมากที่สุด คือ ราคาของวัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้มผล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.62
รองลงมา คือ ราคาของกิ่งพันธุ์ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.15 และราคาของปุ๋ยอินทรีย์ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.62 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านกระบวนการผลิตของเกษตรกรหมู่ 3 ตาบลสระแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความ
สภาพปัญหา
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
คิดเห็น
ด้านกระบวนการผลิต
1. แมลง ศัตรูพืช
2.54
.97
ปานกลาง
2. ผลผลิตออกไม่ตรงตามฤดูกาล
2.23
1.01
น้อย
3. ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
2.92
.64
ปานกลาง
4. ต้นทุนในการผลิตสูง
3.54
.52
มาก
5. ผลผลิตขาดการดูแลเอาใจใส่
2.00
.91
น้อย
6. ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน
2.23
.93
น้อย
รวม
2.58
.83
ปานกลาง
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านกระบวนการผลิต พบว่า ด้านกระบวนการ
ผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.58 โดยปัญหาที่พบเจอมากที่สุด คือ ต้นทุนในการผลิตสูง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.54
รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.92 และแมลง ศัตรูพืช ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.54 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านการจัดจาหน่ายของเกษตรกรหมู่
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ส่วนเบี่ยงเบน
สภาพปัญหา
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ด้านการจัดจาหน่าย
1. สินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
4.38
0.51
2. มีตลาดทีร่ องรับไม่เพียงพอ
4.62
0.51
3. ผลผลิตไม่มคี วามหลากหลาย
4.69
0.48
4. ราคาจะถูกกาหนดโดยพ่อค้าคนกลางเพียงรายเดียว
4.38
0.51
รวม
4.52
0.50

3 ตาบลสระแก้ว
ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านการจัดจาหน่าย พบว่า ด้านการจัดจาหน่าย
ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งหมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 โดยปัญหาที่พบเจอมากที่สุด คือ ผลผลิตไม่มีความหลากหลาย ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.69 รองลงมา คือ มีตลาดที่รองรับไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 และสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและราคา
จะถูกกาหนดโดยพ่อค้าคนกลางเพียงรายเดียว ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของแนวทางในการแก้ไขปัญหา
รายการประเมิน
ด้านแรงงาน
ด้านเงินทุน
ด้านวัตถุดิบ
ด้านกระบวนการผลิต
ด้านการจัดจาหน่าย

จานวนและร้อยละ
ไม่มี
มี
13 (100)
4 (30.77)
9 (69.23)
8 (61.54)
5 (38.46)
9 (69.23)
4 (30.77)
4 (30.77)
9 (69.23)

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีปัญหาด้าน
แรงงานทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านเงินทุน ไม่มีปัญหา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 มีปัญหา 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.23 ตามลาดับ ด้านวัตถุดิบ ไม่มีปัญหา 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 มีปัญหา 5 คน คิดเป็นร้อยละ
38.46 ตามลาดับ ด้านกระบวนการผลิต ไม่มีปัญหา 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 มีปั ญหา 4 คน คิดเป็นร้อยละ
30.77 ตามลาดับ และด้านการจัดจาหน่าย ไม่มีปัญหา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 มีปัญหา 9 คน คิดเป็นร้อยละ
69.23 ตามลาดับ ทางทีมผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรที่จะนาฝรั่งสดซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรมาแปรรูปเพื่อลด
ปริมาณฝรั่งสดในท้องตลาดและยังสามารถกาหนดราคาให้สูงขึ้นตามรูปแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพของสินค้า ได้
อีกทั้งยังเป็นวิธีที่เกษตรกรสามารถนาไปสร้างเป็นอาชีพในระยะยาวได้

1050

ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของข้อมูลการเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝรั่งสด (n=13)
จานวนและร้อยละ
รายการ
เลือก
ไม่เลือก
1. น้าฝรั่ง
11 (84.62)
2 (15.38)
2. ข้าวเกรียบฝรั่ง
9 (69.23)
4 (30.77)
3. บ๊วยฝรั่ง
8 (61.54)
5 (38.46)
4. ลูกอมฝรั่ง
2 (15.38)
11 (84.62)
5. ฝรั่งกรอบ
5 (38.46)
8 (61.54)
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของข้อมูลการเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝรั่งสด พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะแปรรูปฝรั่งสด โดยการผลิตน้าฝรั่งสด คิดเป็นร้อยละ 84.62 รองลงมา คือ ข้าวเกรียบ
ฝรั่ง คิดเป็นร้อยละ 69.23 และอันดับที่สาม คือ บ๊วยฝรั่ง คิดเป็นร้อยละ 61.54 ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมีความเห็นว่า ควร
ทาน้าฝรั่งสด และข้าวเกรียบฝรั่ง เนื่องจากตรงตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง และมีขั้นตอนการผลิตง่าย
และใช้เวลาไม่มาก ซึ่งจะใช้ต้นทุนต่าและได้ราคาที่สูงจึงทาให้เกษตรกรได้รับกาไรมากขึ้น
อภิปรายผล
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านแรงงาน 2) ด้านเงินทุน
3) ด้านวัตถุดิบ 4) ด้านกระบวนการผลิต และ 5) ด้านการจัดจาหน่าย โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งค่าเฉลี่ย พบว่า สภาพปัญหาที่พบเจอภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการจัดจาหน่าย รองลงมาด้านเงินทุน จากการคานวณอัตราร้อยละ
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจะเห็นได้ว่า เกษตรกรมีปัญหามากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ด้านการจัดจาหน่ายเนื่องจากปริมาณ
ฝรั่งสดในท้องตลาดมีมากเกินไปจึงส่งผลให้จาหน่ายได้ยาก และมีราคาตกต่า อันดับที่ 2. คือ ด้านเงินทุนเพราะ
เนื่องจากในการซื้อกิ่งพันธุ์การดูแลและการจัดจาหน่ายต้องมีการใช้เงินทุนที่ค่อนข้างมากประกอบกับฝรั่งสดที่เป็น
ผลผลิตของเกษตรกรมีราคาตกต่าจึงส่งผลให้ขาดแคลนเงินทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ ตั้งใจ (2551)
พบว่าเกษตรกรที่จาหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางประสบปัญหาในระดับมาก ได้แก่ เกษตรกรถูกพ่อค้าเอาเปรียบ การหา
ข่าวสารทางการตลาดและราคาการให้บริการล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด และราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนเกษตรกรที่จาหน่ายผลผลิตเองประสบปัญหาในระดับมาก คือ ด้านการขนส่งที่อยู่
ห่างไกล ราคาของไม่คุ้มกับค่าขนส่งตลาด และสถานที่จาหน่ายมีจากัดไม่เพียงพอต่อปริมาณผลผลิต ซึ่งผลการศึกษา
มีความสอดคล้องในประเด็นของการจัดจาหน่ายและปริมาณผลผลิตล้นตลาด
ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง เกษตรกรมีความต้องการนาฝรั่งสดซึ่งเป็น
ผลผลิตของเกษตรกรมาแปรรูปเพื่อลดปริมาณฝรั่งสดในท้องตลาดและยังสามารถกาหนดราคาให้สูงขึ้นตามรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพของสินค้า ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจพร รอดอาวุธ (2553) พบว่าได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพน้าฝรั่งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาดิน อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีฝรั่งสด
ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก จึงหันมาสนใจเกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อลดปัญหาผลผลิต
ล้นตลาด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตอีกด้วย ซึ่งการศึกษามีความสอดคล้องในประเด็นของการแปรรูป
ฝรั่ง เพื่อเพิ่มมลค่าให้กับเกษตรกร
ผลการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสด ผลการศึกษาข้อมูลจานวนและร้อยละของข้อมูลเลือกผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากฝรั่งสดพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะแปรรูปฝรั่งสดโดยการผลิตน้าฝรั่งสด
รองลงมา คือ ข้าวเกรียบฝรั่ง จึงมีความเห็นว่า ควรทาน้าฝรั่งสด และข้าวเกรียบฝรั่ง เนื่องจากตรงตามความต้องการ
ของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง มีขั้นตอนการผลิตง่ายและใช้เวลาไม่มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสาริศา มโนมยิทธิกาญจน์
และ มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ (2558) พบว่าการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไดรับความนิยมเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 5 ป ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้นมีการ
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พัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ไดมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษามีความ
สอดคล้องในประเด็นของการทาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันกาลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผลการวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสดของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นสาหรับการเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ด้านนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่า นโยบายด้านการผลิต ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ควรสร้างความ
เชื่อและบอกให้ทราบถึงประโยชน์ของฝรั่งเพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคฝรั่งสดและผลิตภัณฑ์ฝรั่งแปรรูป
ผลการวิจัยพบว่า นโยบายด้านการตลาดและส่งเสริมทางการตลาด ควรศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อน และตลาดของคู่แข่ง ในขณะเดียวกันก็ควร
ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบ และเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง
ด้านกลยุทธ์
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสร้างมูลราคาเพิ่มฝรั่งสดสอดคล้องกับด้านนโยบายเพื่อสร้าง
แนวทางในการเพิ่มยอดขายและแรงจูงใจในความต้องการบริโภค
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึง การสร้างมูลค่าเพิ่ มฝรั่งสดของเกษตรกร หมู่ที่ 3
ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เท่านั้น หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมควรศึกษาวิจัยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
2. ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. ศึกษาวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
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The Guidelines to Develop Organic Farming Group of Wangkhoung Sub-district,
Kamphaeng Phet Province
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บทคัดย่อ
การวิจัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลวังควง และแนวทางการ
พั ฒ นากลุ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ ต าบลวั ง ควง ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามกับสมาชิกของกลุ่ม จานวน 37 คน แนวทางการพัฒนาให้วิธีการสนทนากลุ่มย่อยจานวน 9 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ และการสังเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า สภาพทั่วไปของกลุ่มเกษตรมี
ที่ดินจานวน 5 - 10 ไร่ ร้อยละ 38.5 มีความรู้ด้านเทคนิควิธีการผลิตเป็นอย่างดีจากการอบรมให้ความรู้ของหน่วย
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 75.8 มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ 4,462.41 บาท ส่วนสภาพปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ 58.7 ไม่มี
แหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ส่วนใหญ่ขายให้พ่อค้าคนกลางทั่วไป ส่วนปัญหาหลักคือ ปัญหาด้านการตลาด สินค้า
ขายได้ราคาไม่แตกต่างจากการปลูกแบบเคมี และแนวทางการพัฒนาควรสร้างกลุ่มผู้ปลูกข้าวอิ นทรีย์ Smart
Farmer ที่มีคุณภาพโดยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง สร้างการตลาดที่หลากหลายรูปแบบ และควรมีการแปรรูป
ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
คาสาคัญ: สภาพปัญหา / แนวทางการพัฒนา / เกษตรอินทรีย์
Abstract
The purposes of the research were to study the problems of organic farming group of and
to find the guidelines to develop organic farmning group of Wangkhoung Sub-district. This research
was quantitative and qualitative research, Data collection was done by a questionnaire conducted
with 37 members to find the states and the problem of organic farming group of Wangkhoung Subdistrict. Focus group conducted with a persons was the method to find the guidelines to develop
organic farming of Wangkhoung Sub-district. Data were analyzed using percentage and content
systhesis to find the problem. The results revealed that for general state it was found that
agricultural group had 5 to 10 Rai of land 38.5 percent of agricultural group knew production
technigues well 75.8 percent of knowledge were obtained from government sectors. The
production cost was at 4,462.41 bath per Rai. For problem it was found that uncertain purchasing
resource was at 58.7 percent. Majority of products were sold to general agents. The problem, was
found that for marketing, it was found that the price of organic products was not different from
chemical products. The guidelines to develop organic rice farming group was found that good smart
farmer of organic rice farming should be set by supporting trainers from government sector. The
marketing models should be various. Rice processing should be done.
Keywords: Problems / Guidelines / Organic Farming
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้ า วเป็ น พื ชเศรษฐกิ จ หลัก ที่ ส าคั ญของประเทศไทย ที่ ส ามารส่ งออกได้ เป็ น อั น ดับ ต้น ๆ ของโลก เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมทั้ง
คุณภาพข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิได้รับการยอมจากต่างประเทศว่าเป็นข้าวที่ดี ตลาดส่งออกข้าวที่สาคัญของ
ไทย 4 อันดับแรก ประกอบด้วย เบนิน สหรัฐอเมริการ อินโดนีเชียและจีน มีมูลค่าการส่งออก 85,800.90 ล้านบาท
(กระทรวงพาณิชย์, 2561) ในส่วนของพื้นที่การปลูกข้าวของไทยแบ่งเป็นข้าวนาปี เนื้อที่ในการปลูกข้าวนาปีของ
58,692,000 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 408 กิโลกรัม เนื้อที่สาหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรังของประเทศ 11,923,000 ไร่
ผลผลิตต่อไร่ 669 ถัง โดยมีแหล่งเพาะปลูกที่สาคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาหรับผลิตเฉลี่ยต่อไร่พบว่า ภาค
กลางเป็นภาคที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 601, 539, 389 และ 338 กิโลกรัม ตามลาดับ (กรมการข้าว, 2561) ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ
ตัวหนึ่งที่ต้องยอมรับว่ามีต้นทุนการผลิตที่สูงมีการใช้ส ารเคมีเพื่อการผลิตเป็นจานวนมาก จากสถิตประเทศไทย
นาเข้าสารเคมีสาหรับการเกษตร ปีละกว่า 60 ล้านกิโลกรัม ในจานวนนี้เป็นยาฆ่าหญ้า 38 ล้านกิโลกรัม สารเคมีเหล่านี้
จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมดินและน้า โดยที่เกษตรกรผู้ใช้ไม่มีความรู้ว่าสิ่งที่ใช้มีพิษอย่างไร (สุดใจ ธารธาราทอง,
2560) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ข้าวไทยพบจุดอ่อนในส่วนของต้นทุนการผลิตสูง
เช่นกัน ชาวนามีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นทุกปี ทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมี และค่าเมล็ดพันธุ์
โดยในปี 2560 รัฐบาลมีนโยบายจัดทาโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร วางแผนการ
ผลิตข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นที่ยอมรับ ของ
ผู้บริโภคทั่วโลก โดยรัฐบาลได้เร่งดาเนินการ 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี 2) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ 3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกษตรกรชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เน้นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทาเกษตรกรรมและพั ฒนาต่อยอดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อทดแทนชาวนา
ปัจจุบันที่มีอายุมาก และผลิตข้าวของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สาหรับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย
(2560-2564) โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งการผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต นาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน และ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้นาเข้าจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยจะคง
ความเป็นผู้นาในการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพเยี่ยม และเป็นผู้ส ร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน
(รัฐบาลไทย, 2560)
จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวรัฐบาลให้ความสาคัญกับเกษตรอินทรีย์ จึงกาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่
ต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมดาเนินการโดยขับเคลื่อนการดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้
ขยายตัวในเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศสามารถหาสินค้าเกษตรอินทรีย์บริโภคได้ง่ายขึ้น
ประกอบกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ ก็ได้ให้ความสาคัญถึงการพัฒนาระบบ
อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย (กรุงเทพธุรกิจ , 2561) ปัจจุบันประเทศไทยนาข้าวอินทรีย์ส่งออกประมาณปีละ
20,000 ตัน ซึ่งเทียบกับข้าวที่ส่งออกขายตลอดทั้งปี 11 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 0.1 % แม้ว่าในต่างประเทศ
ตลาดมีแนวโน้มขยายเปิดพื้นที่มากขึ้น ด้วยเทรนด์รักสุขภาพ (ใบตองแห้ง , 2560) แต่การแข่งขันด้านราคามีสูง
เช่นกัน เนื่องจากไทย เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก และเป็นข้าวคุณภาพปานกลาง
ที่เหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีกาลังซื้อจากัด (ชุติมา บุณยประภัศร, 2561)
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วังควงจึงเป็นสิ่งสาคัญ เกษตรกรบางส่วน
ปฏิเสธการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง แต่ข้าวเปลือกราคาถูก ส่งผลให้เกษตรกร
มีหนี้สินจานวนมาก รวมทั้งการใช้สารเคมีทาให้สุขภาพย่าแย่ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรผูผ้ ลิต
ข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเกษตรกรเองจึงเป็นสิ่งสาคัญ
โดยหาแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ที่เน้นใน
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การศึกษาเพื่อค้นหาปัญหาและสาเหตุ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันจัดทากิจกรรมและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by
doing) เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ที่จะทาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดแพงเพชร
2. แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลวังควง โดยการใช้แบบสอบถาม
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลวังควง จานวน 39
คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธาน เหรัญญิก และสมาชิกของกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามแบบมี โ ครงสร้ า ง โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบเครื่องมือ เกี่ยวกับประเด็นสภาพปัญหาการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ประกอบด้วยด้านเมล็ดพันธ์ ด้านการเตรียมดิน ด้านการเพาะปลูก ด้านการดูแลรักษา ด้านการเก็บเกี่ยวและด้าน
การจาหน่าย
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์เก็บข้อมูลกับประชากรของกลุ่ม โดยติดต่อประสานงานกับประธาน
กลุ่ ม เพื่ อ ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล กั บ สมาชิ ก ทุ ก คน โดยก าหนดวั น เวลาและสถานที่ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น ศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน และสอบถามเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบสอบถามที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ เพื่อหาข้อมูลด้านการปลูกข้าว
และสภาพปัญหา โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ผล โดยการแจกแจงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านการปลูกข้าว และสภาพปัญหา โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาตามประเด็นที่กาหนด
ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการปลูกข้าวนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลวังควง
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลวังควง โดยการสนทนากลุ่มย่อย มี
รายละเอียด ดังนี้
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล จานวน 9 คน ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ที่ทาเกษตรปลอดภัย ประธานกลุ่มกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ตาบลวังควง สมาชิกของกลุ่ม นักวิชาการเกษตร นักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์การทา
ข้าวปลอดภัยหรือข้าวอินทรีย์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจเครื่องมือ
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดวันเวลาและสถานที่ ในการสนทนากลุ่มย่อย จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน เพื่อให้ได้
ข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรียให้เกิดความยั่งยืน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์เนื้อหา ตามประเด็นต่างๆ ที่กาหนดไว้
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์สรุปได้ดังนี้
สภาพทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
สภาพทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร จากการใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
1. พื้นที่ทาการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม มีพื้นที่ทาการเกษตรอินทรีย์มากสุดคือ จานวน 5 - 10 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่เป็นของตนเอง ใช้ลักษณะการเช่าคิดเป็นร้อยละ 73.20
2. ทรัพย์สินในการผลิต ด้านเครื่องจักรกลเกษตรกรทั้งหมดไม่มีรถเกี่ยวข้าวเป็นของตนเอง ใช้วิธีการ
จ้าง ส่วนใหญ่มีรถไถนาแบบเดินตาม ร้อยละ 94.9 และเครื่องสูบน้า/ตัดหญ้าร้อยละ 92.3 ด้านทุน เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีทุนไม่เพียงพอ ร้อยละ 53.8 แหล่งเงินกู้ทั้งหมดกู้ในระบบ ร้อยละ 51.4 โดยกู้จากธนาคารเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเป็นหลัก แรงงานส่วนใหญ่ในกลุ่มมีแรงงานเพียงพอ ซึ่งใช้แรงงานในครัวเรือน ร้อยละ 79.5
3. เทคนิควิธีการผลิต ด้านความรู้เกษตรกรที่ทาเกษตรแบบอินทรีย์ ในเรื่องการเตรียมดินการปลูก
การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องนี้ ร้อยละ 65.8 ซึ่งได้เข้าอบรมจากหน่วยราชการที่
เข้า มาส่งเสริม เช่น เกษตรอาเภอ การศึก ษานอกโรงเรีย น ทาให้เ กษตรกรสามารถจัด การปัญหาดังกล่า วได้
ตนเอง
4. ต้นทุนการผลิต ในการผลิตค่าใช้จ่ ายหลักๆ ที่เกษตรกรจาเป็นต้องจ่ายประกอบด้วย ค่าเตรียมดิน
ค่าเมล็ดพันธ์ ค่าแรงงาน ค่าดูแลรักษา ค่าเก็บเกี่ยว โดยเฉลี่ต่อไร่ 5,462.41 โดยพบว่าค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด เป็นค่า
ใช่จ่ายเกี่ยวกับค่าเก็บเกี่ยว
5. การตลาด เกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 85.7 ยังไม่มีความรู้ทางการตลาด ตลาดสินค้าส่วนให้ขายให้
พ่อค้าคนกลาง ไม่มีแหล่งรับซื้อเฉพาะสาหรับการซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ และส่วนใหญ่ร้อยละ 98.2 ไม่มียุ้งฉางใน
การเก็บข้าวไว้ในกรณีราคาตกต่า
สภาพปัญหาของเกษตรกรจากการระดมความคิด
1. ด้านเมล็ดพันธุ์ สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่ คือเกษตรไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อทาพันธุ์ในรุ่นต่อไป
เนื่องจากพื้นที่ในการทาเกษตรมีน้อย และต้องมีความรู้ในกระบวนการทาพันธุ์ข้าว เกือบทั้งหมดของสมาชิกซื้อพันธุ์
ข้าว ซึ่งการซื้อพันธุ์ข้าวมีราคาแพง ทาให้มีการปะปนของเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์เก่า ส่งผลให้ต้นทุนการปลูกข้าว
ราคาสูง และในบางครั้งให้ผลผลิตต่อไร่ต่า เนื่องจากได้พันธุ์ข้าวที่ไม่ดี
2. ด้านการเตรียมดิน สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการเตรียมดิน ส่วนใหญ่ไม่มีการเผาตอซัง จะ
ใช้วิธีการไถกลบเพื่อให้ตอซังย่อยสลาย ปัญหาที่พบในส่วนของน้ามันมีราคาแพงและการขาดแคลนรถไถ จาเป็นต้อง
จ้าง ทาให้ต้นทุนการปลูกข้าวค่อนข้างสูงสาหรับเกษตรกรที่จ้าง เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่ที่ใช้น้ามันในการสูบน้า
3. ด้านการปลูก สมาชิกของมีความคิดเห็นว่าปัญหาหลักคือการมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ซึ่งทางกลุ่มลด
ต้นทุนโดยใช้น้าหมักที่ทางกลุ่มผลิตใช้เอง
4. ด้านการเก็บเกี่ยว สมาชิกของเกษตรของกลุ่ม มีความคิดเห็นว่ามีปัญหาตรงที่ขาดสถานที่ในการเก็บ
รักษาและขาดแคลนแรงงาน เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วต้องจาหน่ายทันที เนื่องจากสมาชิกไม่มียุ้งฉางสาหรับสาหรับการเก็บ
ข้าวไว้ในการต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลาง
5. ด้านการตลาด สมาชิกของกลุ่มมีความคิดเห็นว่าปํญหาหลักคือการขาดตลาดรองรับสินค้าเกษตรของ
ชุมชน ผลผลิตของกลุ่มยังไม่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ การรู้จักในวงแคบ ทาให้ผลผลิตไม่มีความแตกต่าง
จากข้าวเคมีที่ขายให้พ่อค้าคนกลาง หรือโรงสี จะได้ราคาเดียวกั บข้าวทั่วไปในท้องตลาด การรวมกลุ่มกันยังไม่มี
อานาจต่อรอง และกลุ่มยังรวมตัวกันไม่เข้มแข็ง ไม่มีการรับซื้อข้าวจากสมาชิกเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารในการนาไป
จาหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
แนวทางพัฒนากลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้แนวทางการพั ฒนาในทิศทางเดียวกัน จะแตกต่างในส่วนของวิธีการพัฒนา
เพื่อให้เกิดผล ดังนี้
1. ควรให้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้การส่งเสริมปัจจัยการผลิต
ที่มาจากพื้นที่ของตนเอง ดังนี้
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1) การกากับและติดตามการจัดการปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยกากับติดตามใน
ขั้นตอนการผลิต ดังต่อไปนี้
− การเตรียมดิน ได้แก่ การเลือกใช้การหมักตอซัง การทาปุ๋ยพืชสดหลังการทานา ปุ๋ยคอก
(มาจากสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงจากอาหารอินทรีย์) หรือปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น
− การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ที่คัดเลือกและเก็บรวงที่สมบูรณ์ของตนเอง
หรืออาจนามาจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ในชุมชน เป็นต้น
− การดูแลบารุงรักษา ได้แก่ การทาสมุนไพรป้องกันแมลงโดยเฉพาะหนอนกระทู้ การตัดยอด
ข้าว ทาให้ข้าวสุกพร้อมกันและสม่าเสมอ เป็นต้น
− การเก็บเกี่ยวตามเงื่อนไขของเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
2) การพิจารณาเลือกวิธีการเพาะกล้าและการปลูกข้าวที่ใช้แรงงานให้น้อยลง เช่น การทานาโยน
หรือร่วมกันรวมกลุ่มเอาแรงกัน ได้แก่ การลงแขก เป็นต้น
2. ควรให้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารปลูกข้าวอินทรีย์กับกลุ่มผูป้ ลูกข้าวอินทรีย์
ในกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบูรณการองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่และจากของผู้อื่นซึ่งอาจสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่
3. กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ต้องรับประทานข้าวของตนเองเพื่อเป็นหลักประกันด้านคุณภาพ และหา
ช่องทางการจาหน่ายข้าวโดยเข้าร่วมในงานนิทรรศการ หรืองานประจาปีต่าง ๆ
4. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ก้าวเข้าสู่วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ โดย
1) ควรส่งเสริมผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ให้สามารถสร้างแผนการผลิตและตลาดด้วยตนเอง ดังนี้
− การจาหน่ายผ่านสื่อสาธารณะ
− การเปิดร้าน Green shop ในพื้นที่เขตเมืองให้ ใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น หรือจัดหาแหล่ง
จาหน่ายสินค้าปลอดภัย ผ่านปั๊มน้ามัน ร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดกาแพงเพชร
− ควรประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดซื้อข้าวอินทรีย์ไปใช้บริโภคหรือ
ให้บริการ ในหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เป็นต้น
2) ควรขยายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวอินทรีย์ โดยสร้างผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เพิ่มขึ้น
3) ควรสร้าง Branding ของกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และทาให้เป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพผลผลิตข้าว
รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์
4) ขยายแนวคิดการจัดการพื้นที่นาของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ย วเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้ น ให้
ผู้สนใจหันมาให้ความสาคัญกับการผลิตและการบริโภคข้าวอินทรีย์รวมถึงวิถีเกษตรอินทรีย์
5. ควรขยายความร่วมมือการทานาอินทรีย์แปลงใหญ่ของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อร่วมกันกาหนดแผนการ
ผลิต แผนการตลาดและสามารถร่วมกันกาหนดราคาที่เป็นธรรมต่อตนเองและต่อผู้บริโภค
6. ควรสร้างกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ให้เป็น Smart Farmer ที่มีคุณภาพ
1) การพัฒนาให้ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
ได้แก่ การใช้โดรนพ่นปุ๋ยน้าชีวภาพ การใช้เครื่องมือควบคุมเครื่องดานา การใช้ app ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ การ
ใช้ app บัญชีรายรับรายจ่าย รวมถึงการสืบค้นหาข้อมูล เป็นต้น
2) การเพิ่ ม ช่ อ งทางการจาหน่า ยข้ าวโดยไม่ผ่ านพ่ อ ค้ าคนกลาง ด้ ว ยการใช้ สื่ อ สาธารณะ เช่ น
website Facebook Line เป็นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
สภาพทั่วไปของกลุ่มผู้ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์พบว่ามีพื้นที่ทาการเกษตรที่เป็นของตนเองน้อย ส่วนใหญ่
เช่าพื้นที่ เครื่องการจักรการเกษตร ส่วนใหญ่ทางกลุ่มไม่มีรถเกี่ยวข้าว และด้านการตลาด ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้าน
การตลาด สภาพปัญหาของกลุ่ม ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์ ส่วนใหญ่ไม่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สาหรับทาพันธุ์
บางส่วนเก็บไว้แต่ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านการเก็บเกี่ยว ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักร เมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วขาดยุ้งฉางในการ
เก็บผลผลิต และด้านการตลาด ซึ่งเป็นปัญหามากสาหรับกลุ่มขาดตลาดรองรับที่แน่นอนในการรับซื้อผลผลิต ราคา
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ผลผลิตไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการปลูกข้าวแบบเคมี ซึ่งสอดคล้องกับบทความสยามรัฐออนไลน์ (2561)
กล่าวถึงปัญหาเกษตรกรไทยในเรื่อง ปัญหาด้านปัจจัยและฐานทรัพยากรการผลิต ทั้งเรื่องที่ดินทากิน เกษตรกร
จานวนมากไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินทากิน และเกษตรกรที่ยังมีที่ดินจานวนมากแต่ละปีต้ อง
สูญเสียที่ดินทากินให้กับสถาบันการเงิน ปัญหาการเข้าไม่ถึงทรัพยากรการผลิต และปัญหาเรื่องตลาด ตลาดเป็นของ
พ่อค้า แต่การลงทุนและความเสี่ยงเป็นของเกษตรกร เกษตรกรจึงไม่มีส่วนในการตัดสินใจกาหนดราคาตลาด ราคา
ผลผลิตการเกษตรจึ งไม่เป็นธรรม ไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ ตามอานาจซื้อของพ่อค้าขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา ควรให้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ในด้านการเตรียม
ดิน เตรียมเล็ดพันธุ์ การดูแลบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
ด้วยกัน ในบทความวิชาการของอรกช เก็จพิรุฬห์ (2555) การสร้างแรงจูงใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ประเด็นที่สาคัญ
ประการหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจเกษตรกร คือการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนในฐานะ
ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับผลตอบแทนสูง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกข้าวอินทรีย์ที่ประสบความสาเร็จมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความสาเร็จของการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เกี่ยวกับกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ สารกาจัดแมลง
วัชพืช สารบารุงข้าวจากธรรมชาติ และการเอาใจใส่ดูแลที่นาอย่างสม่าเสมอ และแสดงให้เห็นด้วยว่าการปลูกข้าว
แบบอินทรีย์ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ควรส่งเสริมให้กลุ่มเข้มแข็ง และสร้างการตลาด
หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งควรมีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพื่อสร้างความแตกต่าง ในส่วนของการ
แปรรูปข้าวเพื่อสร้างความแตกต่างนั้น ในส่วนของเอี่ยม ทองดี (2550) ให้ความสาคัญกับการแปรรูปข้าวในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมข้าวไทยให้มีศักยภาพ และพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระยะยาว นอกจากนี้ในส่วนของโยบายปี 2560 ของกรมค้าข้าว ในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เช่น จัดทามาตรฐานข้าวอินทรีย์ ลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ฟุ่มเฟือย ละเว้นการใช้สารเคมีที่ไม่จาเป็น เลิก
ใช้สารเคมีทุกชนิด จัดทาผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ 1) เครื่องสาอางเวชภัณฑ์ (แป้งทาตัวเด็ก แป้งพัฟฟ์ ครีมบารุงผิว)
2) อาหาร อาหารหลัก (อาหารว่าง เครื่องดื่มไม่ใช้แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรส เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ) 3) วัสดุพลังงาน (ถ่านแกลบ เอทานอล) 4) ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร (กระดาษ วัสดุสานักนักงาน สิ่งประดิษฐ์
ไบโอพลาสติก) พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปข้าวสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ ตลาดเฉพาะ การพัฒนาและส่งเสริมข้าว
คุณภาพเพื่อตลาดเฉพาะ และการเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์ สร้างตราสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างตลาด
รองรับควบคู่กันไป และสอดคล้องกับปราโมทย์ ยอดแก้ว (2560) การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทยที่ได้
เสนอไว้ว่า การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย ต้องรู้จักการหาโอกาสทางการตลาด เพื่อการพัฒนาการ
ตลาด 3 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกเป็นการพัฒนาชาวนาให้มีจิตวิญญาณเกษตรอินทรีย์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถ
พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเพื่อการท่องเที่ยวได้ ขั้นที่สองเป็นการผลิตที่เน้นคุณภาพ ให้ถึงคุณค่าต่อความคิด
สร้างสรรค์ และขั้นที่สามเป็นการบูรณาการส่งเสริมการตลาดอินทรีย์ เชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมีตลาดนัด
สีเขียว การจาหน่ายกับองค์การหน่วยงานของรัฐ หรือการ พัฒนาการตลาดร่วมกันของทุกภาคส่วนตามวิถีสังคมไทย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลวังควงรวมทั้งเกษตรอาเภอ ควรนาข้อมูลดังกล่าว ไปบรรจุไว้ในแผนของ
หน่วยงานให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน เช่น การส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง พัฒนากลุ่มผู้เกษตรอินทรีย์ให้ได้
รับรองเครื่องหมายข้าวปลอดภัยหรือข้าวอินทรีย์ จะทาให้กลุ่มมีอานาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลาง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ควรสนับสนุนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และสนับสนุนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่ทางกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง เช่น การแปรรูปข้าว เป็น
ข้าวสารบรรจุถุง ขนม หรือย่างอื่นที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มได้
3. จังหวัดกาแพงเพชร ควรสนับสนุนงบประมาณด้านเกษตรปลอดภัยให้กับหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุน
และกากับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาผลของการนาแนวทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้จริง โดยนาวิธีการดังกล่าวไปทดลองใช้
เช่น ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดซื้อข้าวอินทรีย์ไปใช้บริโภคหรือให้บริการ ในหน่วยงานของรัฐ
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ด้วยการ
ใช้สื่อสาธารณะ เช่น website Facebook Line เป็นต้น
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ทุนทางสังคม หลักเศรษฐกิจพอเพียง การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณี และการใช้
ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก สู่การพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชนของ
จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
Social Capital, Sufficiency Economy, the Abolition of Delusions in Tradition and
Culture of World Heritage Sites to Develop the Strength of the Community
Kamphaeng Phet to Support the ASEAN Community
ธนกิจ โคกทอง1 และ พบพร เอี่ยมใส2
Tanakit Koktong1 and Pobporn Iamsai2
1, 2

อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
หลักการที่สาคัญที่ใช้ในการดาเนิ นวิจัยในชุดโครงการวิจัยนี้ คือ หลักการทางานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน ในโครงการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 3
โครงการวิ จั ย ย่อ ย โดย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาผลิต ภัณฑ์ ข องที่ ระลึก หิน อ่ อ นจาก
ศิลปวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก 2) เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส่งเสริมและพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชม 3) เพื่อหาแนวทางร่วมกันในลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ในจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อ
โดยผลการวิจัยที่ได้จากการดาเนินโครงการย่อยทั้ง 3 โครงการ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ ทั้งในด้าน
ของการสร้างรายได้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน
คาสาคัญ: ทุนทางสังคม / ศิลปวัฒนธรรม / การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
Abstract
The key principles used in this research project are community engagement. Sufficiency
Economy Philosophy and transfer technology to the community. This project will be divided into
3 sub-projects, with the following objectives: 1) to design and develop marble souvenirs from the
World Heritage City's cultural heritage and 2) to provide appropriate knowledge and technology to
promote and develop 3) To find common ground in the abolition of torment in various traditions.
The research results from the three sub- projects can strengthen the community. In the field of
generating revenue. And improving the quality of life of people in the community.
Keywords: Social Capital / Art and Culture / Strength Development in Community
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จังหวัดกาแพงเพชรเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่มีความโดดเด่นในด้านของศิลปวัฒนธรรม จากการที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และ มีอุตสาหกรรมการเกษตรจากพืช ในท้องถิ่น ได้แก่ อ้อย มัน
สาปะหลัง ข้าว และกล้วย และในปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ จัดทาโครงการเพื่อเข้าไปช่วยในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนอยู่ตลอดเวลา แต่ผลที่ได้คือชุม ชนมีความเข้มแข็งขึ้นจริงตามตัวชี้วัดต่างๆ ของโครงการที่จัดทา แต่เป็น
ความเข็ ม แข็งที่ เ กิด ขึ้ นเฉพาะตอนที่ มีห น่ วยงานเข้า ไปให้ค วามช่ วยเหลือ ยั งไม่ ใ ช่ ค วามเข้ ม แข็ งที่ แ ท้ จริง เมื่ อ
หน่วยงานต่างๆ เสร็จสิ้นโครงการและถอนตัวออกจากชุมชน ชุมชนก็กลับไปสู่บริบทเดิม สภาพเดิ ม ก่อนที่จะมี
หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน แต่นั้นก็ไม่ใช่ความผิดของชุมชน ถ้าหากนักวิจัยและนักพัฒนาสังคมลอง
มองและพิจารณาให้ดีโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการประเมินแผนโครงการของตนเองแบบเป็นขั้นตอน จะพบว่า
แท้จริงแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่มักเริ่มมาจากการวางระบบแผนของโครงการและจุดประสงค์ของโครงการที่เข้าไป
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พัฒนาความเข็มแข็งให้กับชุมชนมากกว่า เพราะแต่ละโครงการมักมุ่งเน้นไปที่การให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง
โดยไม่สนใจเลยว่าชุมชนนั้นมีความพร้อมในการทาหรือไม่ ไม่คานึงถึงต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่ แต่กลับไปมุ่งเน้นให้ได้
ผลลัพธ์ที่ออกมาเพื่อให้สามารถตอบตัวชี้วัดของโครงการได้ การพัฒนาสิ่งที่เป็นในเชิงรูปธรรมอย่างผลิตภัณฑ์เป็นสิ่ง
ที่อยู่ปลายน้ามากเกินไป ทั้งที่จริงแล้วในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน แต่นั้นควรเริ่มต้นจากการให้สาคัญกับสิง่
ที่เรียกว่า ทุนทางสังคม หรือก็คือสิ่งตั้งต้นที่ชุมชนมีอยู่เดิมแล้วมากกว่า และการจัดโครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนนั้น ต้องไม่ใช่เป็นการยัดเยียดให้ต้องพัฒนาตามนโยบายของหน่วยงาน และภาครัฐต่างๆ ที่เข้ามาทางาน
ร่วมกับชุมชน การไปยึด ติดกับแนวคิดทฤษฎีที่มาจากภายนอกมากเกินไป บ่อยครั้งที่หน่วยงานของภาครั ฐ มุ่ ง
แสวงหารูปแบบการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนจากต่างประเทศ และนามาใช้กับชุมชนในประเทศไทย ซึ่งการ
แสวงหาแนวทางและกลยุทธ์ดังกล่าว ไม่สามารถแทนแนวทางการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ไทย บริบท และทุนเดิมของชุมชนเองได้เลย (สุริชัย หวันแก้ว, 2528)
นอกจากนั้นหลักการทางานแบบมีส่วนร่วมกลายเป็นเป็นเครื่องมือหรือเทคนิค ที่นามาใช้เพื่อให้ชาวบ้าน
ยอมรับกิจกรรม หรือโครงการที่จัดขึ้น ผลที่ตามมาคือ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ถูกยัดเยีย ดให้ชาวบ้านและ
ชาวบ้านถูกดึงให้ร่วมมือแทนที่จะเป็นการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ ความพยายามเช่นนี้นอกจากจะไม่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนพัฒนาตนเองจากการมีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนและตอกย้าลักษณะพึ่งพิงต่อ
หน่วยงานราชการมากขึ้น (พงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์, 2540)
ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการทางานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้ จริง คือ การเข้าไป
เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาให้กับชุมชน มากกว่าที่จะเข้าไปในชุมชนในฐานะผู้ปฏิบัติ การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถคิด
และทาสิ่งต่างๆ ได้โดยตนเอง โดยพิจารณาจากทุนทางสังคมที่ชุมชนมี จะเป็นผลดีมากกว่าการเข้าไป แล้วผู้วิจัยจะ
เป็นฝ่ายที่หยิบยื่นให้ชุมชนแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการวิจัยนี้จึงมีแนวคิดหลักๆ ในการดาเนินงานวิจัยคือ การใช้ทุนทาง
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ที่ชุมชนมีอยู่ มาใช้พัฒนาตัวชุมชนเอง โดยผ่านหลักการทางานแบบมีส่วนร่วม
โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนตัดสินใจ มีส่ วนสาคัญหลักในการพัฒนาชุมชนของตนเองเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหัวใจหลักของการดาเนินการ
ในการวิจัยแบ่งชุมชนเป้าหมายออกเป็นสองแหล่งคือ อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงแพชร ที่มีแหล่ง
วัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นคือหินอ่อนสีชมพู และมีศิลปกรรมงานช่างแกะสลักหินอ่อน มีบุคคลกรที่มีฝีมืออยู่ใน
ชุมชน ซึ่งสาหรับชุมชนนี้ ผู้วิจัยจะใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาแพงแพชร เข้ามาพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ยกระดับขึ้น และรองรับกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน ชุมชนที่สองคือ ชุมชน
บ้านน้าดิบ ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จากการสารวจบริบทของชุมชนและทาการสนทนา
กลุ่มเชิงลึก ทาให้ทราบว่า ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ทางผู้วิจัยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชมชน โดยเน้นไปที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับชุมชน
และการส่งเสริมให้มีการลด ละ เลิก อบายมุข ในงานประเพณีของชุมชนลงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน โดยทั้งหมดนี้จะอยู่บนหลักการทางานที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ออกความ
คิดเห็น และดาเนินการด้วยตนเองเป็นหลัก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหินอ่อนจากศิลปวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุม
3. เพื่อหาแนวทางร่วมกันในลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ในจังหวัดกาแพงเพชร
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
แผนการดาเนินโครงการวิจัยย่อยโครงการที่ 1 เพื่อออกแบบและพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุม่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติจานวน 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมิน ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยผ่านการประเมินตรวจสอบความถูกต้องและ
สอดคล้องของคาถาม (Index of Congruent: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับเพื่อวัดระดับ
ความคิดเห็นในด้านความพึงพอใจจากผู้บริโภค
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 200 คน โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1. สารวจความต้องการรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ในอาเซียน
2. ศึกษาทุนทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดกาแพงเพชร โดยการศึกษาศิลปวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้านใน
จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ อาหาร เครื่องแต่งกาย สถาปัตยกรรม ประเพณี และ กิจกรรมนันทนาการ
3. สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจความต้องการรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทุนทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดกาแพงเพชร
4. นาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ต้องการออกแบบและ
พัฒนา
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5. ทาการออกแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยใช้วิธีการทางานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
ให้ชุมชนมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง
6. ทาการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยฝีมือและแรงงานของคนในชุมชนเอง
7. นาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปะและ
การออกแบบ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้า นศิ ลปวั ฒ นธรรม และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้า นการตลาด เป็ น ผู้ ป ระเมิ นคุ ณภาพ และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงของผลิตภัณฑ์
8. นาข้อเสนอแนะที่ได้ รับจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุง การออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ขึ้นมาใหม่
9. นาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว ไปจัดแสดง เผยแพร่ และทาการ
ทดลองการตลาด โดยการจัดจาหน่ายจริง และเก็บประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้บริโภค
10. สรุปผลงานวิจัย

ภาพที่ 2 การลงพื้นที่สารวจทุนทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรและผลิตภัณฑ์หินอ่อนอาเภอพรานกระต่าย

ภาพที่ 3 การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หินอ่อน โดยชุมชนมีส่วนร่วม และการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก 3 สาขา
แผนการดาเนินโครงการวิจัยย่อยโครงการที่ 2 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชม ในจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร สมาชิกในชุมชนน้าดิบที่เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มตัวอย่าง
สมาชิกในชุมชนน้าดิบที่เข้าร่วมโครงการจานวน 44 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบก่อน-หลัง การเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อน-หลัง การเข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลการทาแบบทดสอบก่อน-หลัง การเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้
การหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาค่าเฉลี่ยคะแนนร่วม และใช้ (T-Test) ในการ
เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อน-หลังการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน โดยวิธีการจะใช้การอภิปรายถกปัญหา เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับชาวบ้าน ทั้งที่เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนระดับบุคคลและระดับกลุ่ มบุคคล เพื่อเป็นการประเมินปัญหา
และความต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
2. พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการร่วมกันกับชุมชน และกาหนดโครงการ
หรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ
3. กาหนดแผนงานโครงการและการจัดการ กระตุ้นให้ชาวบ้านมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหา
การกาหนดโครงการ และกิจกรรมที่จะดาเนินการ
4. ดาเนินการตามแผนของกิจกรรมและโครงการที่ได้ร่วมกันวางไว้กับชุมชน พาชุมชนไปศึกษา
ดูงาน รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนที่ได้พิจารณาร่วมกันไว้
5. ติดตามและประเมินผลโครงการวัดความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการ และความพึง
พอใจที่มีแต่การจัดกิจกรรมและโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ภาพที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนเกษตรกรบ้านน้าดิบ
แผนการดาเนินโครงการวิจัยย่อยโครงการที่ 3 เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่นาไปสู่
การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ในจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
สมาชิกในชุมชนน้าดิบที่เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มตัวอย่าง
สมาชิกในชุมชนน้าดิบที่เข้าร่วมโครงการจานวน 44 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบบันทึกรายงานการประชุม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง คุณภาพ โดยบันทึกแนวทางในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ที่สมาชิกในชุมชน
เสนอร่วมกัน หรือใช้วิธีการโหวตแนวทางที่มีสมาชิกเสนอขึ้นมา
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ของแนวทางในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ที่มีผู้เสนอซ้าหรือ
มีผู้เห็นด้วยกับแนวทางมากที่สุด
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน โดยวิธีการจะใช้การอภิปรายถกปัญหา เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับชาวบ้าน
1. ทั้งที่เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนระดับบุคคลและระดับกลุ่มบุคคล เพื่อเป็นการประเมินปัญหา
อบายมุขในชุมชน
2. วางแผนงานโครงการ และรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยเน้นให้ชาวบ้านมีบทบาทหลักในการแก้ไข
ปัญหาและเลือก
3. รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนเอง
4. ดาเนินการตามแผนของกิจกรรมและโครงการที่ได้ร่วมกั นวางไว้ กับชุ มชน จัดกิจกรรมการ
สนทนากลุ่มแลกเปลี่ยน
5. ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ที่สมาชิกในชุมชน
6. จั ด ร่ า งแนวทางและจัดท าสื่อ ส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ ลด ละ เลิ ก อบายมุ ข ในงาน
ประเพณีของชุมชน

ภาพที่ 5 การหาแนวทางร่วมกันในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โดยการ ลด ละ เลิก อบายมุขในงานประเพณี
ต่างๆ เพื่อการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ทางศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อออกแบบและพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหิน
อ่อนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่น ทาให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
หินอ่อนสีชมพูของอาเภอพรานกระต่ายทั้งสินจานวน 8 รูปแบบ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ศิลปะและการออกแบบ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการตลาด
โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 ชิ้นได้ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาด้วยหลักการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยชุมชนเป็น
ผู้ออกแบบร่วมกันกับนักวิจัย ใช้ทุนทางสังคม และ ศิลปวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่มาใช้ในการออกแบบ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมที่ปรากฏในวัดช้างรอบ ศิลปะการแกะสลักหินอ่อนของชุมชน และการออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยของผู้วิจัย มีการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม
ความต้องการกับกลุ่มผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเหล่านี้ช่วยในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกาแพงเพชรโดยมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

พวงกุญแจช้างจูงงวง
แม่เหล็กช้างร่าเริง
ช้างคู่รัก
ช้างธูปหอม
ช้างสมบูรณ์
ช้างพิทักษ์กาแพง
ช้างน้อยจอมพลัง
ช้างเอนกาย

4.51
4.58
4.45
4.65
4.53
4.64
4.51
4.72

4.64
4.73
4.79
4.67
4.68
4.78
4.77
4.68

4.43
4.44
4.38
4.43
4.40
4.44
4.34
4.48

4.52
4.59
4.61
4.57
4.62
4.65
4.72
4.67

4.38
4.39
4.35
4.30
4.36
4.41
4.50
3.69

3.46
3.46
4.24
4.26
4.74
4.58
4.59
4.68

ความเหมาะสมของราคา
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แสดงถึงเอกลักษณ์
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
ความเหมาะสมสาหรับเป็น
ของที่ระลึก

ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์

รูปแบบผลิตภัณฑ์

ความสวยงามของรูปทรง
ผลิตภัณฑ์
ความสวยงามของสีสัน
ผลิตภัณฑ์
ความสวยงามของลวดลาย
ผลิตภัณฑ์
ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้
ทาผลิตภัณฑ์
ความเหมาะสมของน้าหนัก

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 รูปแบบ (N=200)

2.94
3.08
4.65
4.61
3.82
3.72
3.70
3.25

3.53
3.29
3.53
3.68
4.35
4.86
3.76
4.25

4.68
4.77
4.33
4.37
4.14
4.45
4.45
3.80

จากตารางที่ 1 การเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและอาเซียนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกหินอ่อนพรานกระต่ายจานวน 200 คน จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 รูปแบบในภาพรวม
พบว่าผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น แต่รูปแบบที่ มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์มากที่สุด
คือ รูปแบบช้างพิทักษ์กาแพง โดยหากวิเคราะห์โดยแบ่งแต่ละประเด็นจะพบว่า ประเด็นความสวยงามของสีสัน
ผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเหมือ นกัน ทั้ง 8
รูปแบบ เนื่องด้วยทั้ง 8 รูปแบบนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเดียวกัน คือ หินอ่อนสีชมพู อีกทั้งประเด็นความ
สวยงามของลวดลายผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเหมือนกันทั้ง 8 รูปแบบ เนื่องด้วยทั้ง 8 รูปแบบนั้น
เป็นการใช้ลวดลายการตัดทอนแบบเดียวกัน จึงทาให้ผลการประเมินมีความพึงพอใจใกล้เคีย งกัน ส่วนในด้าน
ประเด็นความสวยงามของรูปทรงผลิตภัณฑ์นั้น รูปแบบที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรูปแบบ แต่รูปแบบ
ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปแบบช้างเอนกาย ด้านประเด็นความเหมาะสมของน้าหนักมีเพียงรูปแบบเดียวที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ รูปแบบช้างน้อยจอมพลัง โดยรูปแบบอื่นๆมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก แต่มีรูปแบบช้างเอนกายที่มีระดับความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของน้าหนักน้อยที่สุด ประเด็นความ
แข็งแรงของผลิตภัณฑ์นั้น มีรูปแบบช้างสมบูรณ์มีระดับความพึงพอใจมากกว่ารูปแบบอื่นๆ หากแต่มีรูปแบบพวง
กุญแจช้างจูงงวง และแม่เหล็กช้างร่าเริง มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งมีระดับความพึงพอใจน้อยกว่า
รูปแบบอื่นๆ ประเด็นความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปแบบช้างคู่รัก
โดยมีรูปแบบพวงกุญแจช้างจูงงวงและแม่เหล็กช้างร่าเริง มีระดับความพึงใจปานกลาง ซึ่งมีระดับความพึงใจน้อยกว่า
รูปแบบอื่นๆ ประเด็นผลิตภัณฑ์แสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทยนั้น มีเพียงรูปแบบเดียวที่มีความพึง
พอใจมากที่ สุ ด คื อ ช้ า งพิ ทั ก ษ์ ก าแพง ส่ ว นรู ป แบบอื่ น ๆ นั้ น มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ สดงถึ ง
เอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับมาก ประเด็นเหมาะสมสาหรับเป็นของที่ระลึกนั้นรูปแบบที่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือพวงกุญแจช้างจูงงวงและแม่เหล็กช้างร่าเริง
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ภาพที่ 6 การเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ ทดลองจัดจาหน่าย และการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
สรุปผลการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยการทาการทดสอบความรู้ก่อนและหลังผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผลการ
ทดสอบ ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส่งเสริม
และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชม (N=44)
หลักสูตร
n
S.D.
t-test
p-value
x
หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- Pre-test
44
5.43
1.37
- Post-test
44
9.02
1.05
28.23
0.00*
หลักสูตรเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- Pre-test
44
4.09
0.91
- Post-test
44
8.52
0.82
35.92
0.00*
ภาพรวมของหลักสูตร
- Pre-test
44
9.52
1.59
- Post-test
44
17.55
1.43
48.88
0.00*
*p-value<0.05

ผลการเปรียบเทียบความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวมพบว่า หลังการถ่ายทอดผู้เข้ารับการอบรมที่
เข้ารับถ่ายทอดมีความรู้ แตกต่างจากก่อนการถ่ายทอดมีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) โดยหลังการถ่ายทอด
ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.55 คะแนน สูงกว่าก่อนการถ่ายทอดที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.52
คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายหลักสูตร พบว่า หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้ารับการถ่ายทอดมีความรู้
แตกต่างจากก่อนการถ่ายทอดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยหลังเข้ารับการถ่ายทอดมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.02 คะแนน สูงกว่าก่อนการถ่ายทอดที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.43 คะแนน หลักสูตรเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังการถ่ายทอดผู้เข้ารับการอบรมที่เข้ารับการถ่ายทอดมีความรู้แตกต่างจาก
ก่อนการถ่ายทอดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยหลังเข้ารั บการถ่ายทอดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.52
คะแนน สูงกว่าก่อนการถ่ายทอดที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 คะแนน
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ภาพที่ 7 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนน้าดิบ
สรุปผลการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่นาไปสู่การลดละ
เลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ในจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ ดังนี้
ตารางที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (N=271)
แนวทางการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชน
จานวน
1. ชุมชนควรมีกิจกรรมงดเหล้าในเทศกาลต่างๆ
66
2. ควรให้มีการซื้อขายสุราทาได้ยากขึ้นให้ร้านค้าเลิกขายสุรา
52
3. รณรงค์ในชุมชนให้ลดการดื่มสุรา
38
4. ส่งเสริมด้านการกีฬาแทนการดื่มสุรา ให้ความรู้กับเยาวชนและเด็กในชุมชน
29
5 . ให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราเป็นบทสอนเตือนสติลูกหลาน
24
6. สร้างแรงจูงใจเลิกสุราเพื่อลูกและครอบครัว
20
7. สร้างมาตรการของชุมชน กาหนดกฎ กติกาของชุมชนในการเลิกสุรา
19
8. สร้างการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนร่วมกันเตือนบิดาและมารดา
8
9. การอาศัยพื้นที่วัดเป็นสถานที่อบรมสร้างความรู้ในการดื่มสุราแก่ชาวบ้าน
8
10. ส่งเสริมให้ชาวบ้านให้สิ่งทดแทนเหล้าในพิธีกรรมต่างๆ
7
รวม
271

ร้อยละ
24.34
19.19
14.02
10.70
8.86
7.38
7.01
2.95
2.95
2.58
100

จากตารางที่ 3 ผลจากการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหาแนวทางในการ ลด ละ เลิก อบายมุขในงาน
ประเพณีต่างๆในชุมชน ได้มีการเสนอแนวทางร่วมกันทั้งสิ้น 10 แนวทางจากผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 44 คน และมีการให้
ตัวแทนที่เป็นแกนนาในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปทาการสารวจความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนเพิ่มเติมอีกรวมเป็น
จานวน 271 คน ได้ข้อตงลงแนวทางร่วมกัน 3 แนวทางที่มีผู้เห็นด้วยมากที่สุดที่จะนามาใช้จริง คือ 1) ชุมชนควรมี
กิจกรรมงดเหล้าในเทศกาลต่างๆ เช่นงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา งานบวช งานศพ งานสงกรานต์ หรืองานบุญต่างๆ
เป็นต้น 2) ควรให้มีการซื้อขายสุราทาได้ยากขึ้น ให้ร้านค้าเลิกขายสุรา มีการกาหนดช่วงเวลาขายสุราและจากัดอายุ
ตามกฎหมาย ที่เอาจริงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 3) รณรงค์ในชุมชนให้ลดการดื่มสุรา คือมีการติดป้ายเตือน ป้ายห้ามดื่ม
สุรา ตามจุดต่างๆ ในชุมชน มีการใช้เสียงตามสายประชาสัมพันธ์การ ลด ละ เลิก อบายมุข

ภาพที่ 8 กิจกรรมการร่วมกันหาแนวทางในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ของชุมชนน้าดิบ
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อภิปรายผลการวิจัย
ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชรนั้น หลักการที่สาคัญที่ใช้ในการ ดาเนินวิจัยใน
ชุดโครงการวิจัยนี้ คือ กลักการทางานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน โดยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหินอ่อนจาก
ศิลปวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก นั้นประสบผลสาเร็จทั้งในด้านของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน โดย
การนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้บริโภค
โดยดูจากยอดขายที่ได้จากการทดลองทาการตลาด วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2532) กล่าวว่าคุณค่าทางศิลปกรรมนั้นควร
ได้รับการสืบสานให้สืบสานอยู่คู่ท้องถิ่น แต่การสืบสานให้ศิลปกรรมสาคัญให้อยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่แพร่หลาย ควร
นาเอาเอกลักษณ์ของศิลปกรรมนั้นๆ มาทาการออกแบบให้เป็นสินค้า เท่ากับเป็นการถ่ายทอดงานศิลปกรรมและ
ผลิตจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกาลังการซื้อสูง อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
แรงงานท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยการออกแบบของที่ระลึก การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเกิดเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ผลิตรายเก่าและรายใหม่ ในชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ที่มีศักยภาพได้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์วัสดุพื้นถิ่นมา
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค สร้างรายได้
ให้กับชุมชนได้และยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักทั้งในไทยและ
อาเซียน (ตวงรัก รัตนพันธุ์ และ ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์, 2560)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุม และ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อ หาแนวทางร่วมกันในลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ในจังหวัด
กาแพงเพชร โดยสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ระดมความคิดและหาวิธีแก้ปัญหาที่ชุมชนสามารถปฏิบัติได้ขึ้นมาเอง และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะ และองค์ความรู้เกี่ยวกับความพอเพียงให้กับชุมชนนั้น ก็ทาให้ผลการประเมินความรู้
และความเข้าใจของสมาชิกในชุมชนสูงมากขึ้นมากพอที่จะนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุทิศ ทาหอม. พิชิต วันดี และสาราญ ธุระตา (2557) ที่ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน และการนาความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของชุมชน เพื่อค้นหารูปแบบทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านตามาเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ดังกับบันได 3 ขั้นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการนาหลักการการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนของจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อ รองรับ ประชาคม
อาเซียนโดยใช้ ทุนทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม กับการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการหาแนวทางในการลดละเลิกอบายมุขของ
ชุมชนนั้น สิ่งสาคัญที่สุดที่ทาให้โครงการวิจัยชุดนี้สาเร็จได้ คือการ ทางานกั บชุมชน โดยคณะผู้วิจัยจะต้องทาตัวเอง
เป็นที่ปรึกษา คอยสนับสนุนสิ่งที่ชุมชนคิดและต้องการ มากกว่าการเข้าไปทาตนเป็นผู้นาชุมชนเสียเอง เพราะสิ่งที่
ชุมชนคิดและมีส่วนในการปฏิบัติด้วยตนเองนั้น จะเป็นการสร้างความมั่นใจ ความภูมิใจในชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนของตนเอง และการพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชนก็จะเกิดขึ้นตามมานั้นเอง ส่ว นในโครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากทุนทางศิลปวัฒนธรรม ในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นความต้องการรูปแบบของ
ผลิต ภัณ ฑ์ข องนัก ท่อ งเที่ย วต่า งชาติเป็น หลัก เพื่อ รองรับ ประชมอาเซีย น ดังนั้น ในการนากระบวนการวิจัยไป
ใช้กับ กลุ่ม เป้า หมายที่แ ตกต่างกันก็จาเป็น ที่จะต้อ งศึก ษาความต้อ งการของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ด้วย
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการต่อยอดหรือทาวิจัยในครั้งต่อไป สิ่งที่ควรทาคือการตั้งกลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัยย่อยให้
เป็นชุมชนเดียวกัน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร เพียงแต่ต้องวางแผนและ
แบ่งสมาชิกในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละโครงการย่อยให้ดี ไม่เช่นนั้นสมาชิกในชุมชนจะรู้สึกเบื่อหน่าย
และท้อในการเข้าร่วมกิจกรรมของทั้ง 3 โครงการย่อย และการมาลงพื้นที่ชุมชนบ่อยครั้งจนเกินไปก็จะเป็นการรุกล้า
ความเป็นส่วนตัวของชุมชนมากเกินไป ควรมีเวลาพัก หรือเว้นช่วงในการทากิจกรรมหรือลงพื้นที่บ้าง และสิ่งสาคัญ
คือ ต้องมีค่าตอบแทนในการเสียเวลาให้กับสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย เพราะกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยถือว่า
เป็นผู้ที่ต้องเสียสละเวลาการทางานของตนเพื่อให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงอย่างแท้จริง ในส่วนของการนาทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบผลิต ภัณฑ์ในวิจัยครั้งนี้ ยังมีการยกศิลปกรรมจากวัดช้างรอบมาใช้เพียงแหล่ง
เดียวเท่านั้น ในจังหวัดกาแพงเพชรยังคงมีศิลปกรรมอื่นๆ อีกมากมายให้ผู้ที่สนใจทางานวิจัยในครั้งต่อไปได้ศึกษา
และนาไปใช้
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การศึกษาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชน
ในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
The Study of Local Wisdom Information in Khlong Mae Lai Sub-District,
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อศึกษาปัญหา
สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกลุ่มประชากรจากผู้นา/ตัวแทนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตาบลคลองแม่ลาย อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 14 คนจากแต่ละชุมชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้
เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก อย่างไม่เป็นทางการ ผลการศึกษา พบว่า ประชากร
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด ได้แก่ 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.57 ซึ่งสาขาของ
สารสนเทศจากภู มิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ
50.00 ประเภทของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และแปรรูป คิดเป็นร้อยละ
85.71 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด ได้แก่ มีการเผยแพร่ในชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมีลักษณะของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด ได้แก่ แบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อย
ละ 78.57 สภาพสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมี 2 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป มี 4 ชนิด
ได้แก่ (1) การจัดทาบายศรี (2) การนวดศีรษะด้านหน้า หัวไหล่ และสัญญาณจอมประสาท (3) การปั้นพระพุทธรูป
(4) การสานไม้กวาด และด้านสัตว์ และ 2) ด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป มี 2 ประเภท ได้แก่ (1) การเลี้ยงไก่ดา (2)
การเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งแต่ละด้านก็จะมีจุดเด่น รายละเอียด และการประยุกต์นาไปใช้ แตกต่างกัน สาหรับปัญหา
สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตาบลคลองแม่ลาย คือ 1) ปัญหาของการเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิ
ปัญาญาท้องถิ่น 2) ปัญหาการขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ปัญหาในเรื่องของตลาดการค้าการวางแผน
การตลาดของผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
คาสาคัญ: สารสนเทศ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ชุมชนในตาบลคลองแม่ลาย
Abstract
The purposes of this research were to study Information from local wisdom and the
Information problems. The purposive sampling method was used to select research samples, and
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there were fourteen samples selected from chiefs and representatives from Khlong Mae Lai Subdistrict. This research design was a qualitative research with an in-depth interview. The research
results identified that 78.57% of population had gained local wisdom knowledge for 6 -10 yearslong. Fifty percent of that mentioned was natural resources and environmental management. Type
of Local Wisdom Information mostly was Products and Process (85.71%). 78.57% of tradition
information was used to public relation and dissemination in communities (50%). Local Wisdom
Information could be divided into two categories. Firstly, the Product and Process of Baci (Rice
Offering) preparation, head, shoulder and nerve massage, Buddha image molding, and broom
weaving. Secondly, it was the Product and Process of black chicken farming and vulture farming.
The problems onto Local Wisdom Information in Khlong Mae Lai Sub-district included public
relation and dissemination, lacking of successors, marketing and plan as well as the product and
process problems.
Keywords: Information / Local Wisdom / Khlong Mae Lai Sub-District Community
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 ทรงชี้นาหลักภูมิสังคม สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทยสู่ ค วามเป็ น ไทยเพื่ อ พั ฒ นาคนให้ มีค วามสามารถ มี ค วามคิ ดวิ จ ารณญาณอย่ างเหมาะสมกั บเอกภาพ โดย
ภูมิปัญญานั้นเป็นส่วนหนึ่งอันเป็นที่มาได้ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ (ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน์ , 2557, หน้า 23-24)
นอกจากนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 48 กาหนดไว้ว่า “รัฐต้องกระจาย
อานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
นั้น” จากข้อกาหนดในรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นได้ส่งผลให้ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่ง
เป็นชุมชนที่มีลักษณะการอยู่อย่างหนาแน่น จากหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในลักษณะกระจัดกระจาย เป็นกลุ่มๆ และตั้งอยู่สอง
ข้างบนถนนสายเอเชียและถนนสายคลองแม่ลาย-คลองลาน โดยประชาชนในชุมชนเหล่านี้ได้มีการนาภูมิปัญญา
ความรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น ด้านศิลปหัถกรรม ได้แก่ การจักสาน การ
สานไม้กวาด ด้านอาหาร ได้แก่ การผลิตอาหารว่างจากกล้วยชนิดต่างๆ ที่มีในชุมชนเพื่อดาเนินวิถีชีวิตให้เข้ากับทุก
สถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันชุมชนบางชุมชนอาจจะลืมเลือนภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่สั่งสมมานานนับปี อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และในสังคมแห่งสารสนเทศที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยีข่าวสาร
ก้าวทันเหตุการณ์ ทันโลก จึงทาให้ภูมิปัญญาที่เคยมีอยู่นั้นถูกลืมไป ไม่ได้รับการเผย แพร่ต่อสาธารณชน
อนึ่ง หากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่สู่ภายนอกชุมชน จะทาให้เกิดประโยชน์ทั้งในชุมชนและนอก
ชุมชนจากข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้น ได้ปรากฏแหล่งสารสนเทศจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมากมายหลายชนิด ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น หรือตามสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแต่ละ
ชุมชน นอกจากนี้ จากการที่ชุ มชนบางแหล่งมีพื้น ที่ติดต่อกั นหรือมีก ารค้าร่วมกั น อาจทาให้เกิดอิทธิพลต่ า งๆ
สามารถส่งผ่านไปอีกชมชนหนึ่งอย่างง่ายดาย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ชุมชน
บางแห่งมีพัฒนาการทางการผลิตที่เป็นของตนเอง ซึ่งในระยะแรกจะผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกลุ่มชนของตนเองก่อน ต่อมา
จึงสามารถพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งไปจาหน่ายให้แก่ชุมชนใกล้เคียง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาของรัฐบาลในยุคปัจจุบันที่ต้ องการให้มี การอนุรักษ์ และส่งเสริมการเผยแพร่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านหรื อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงข้อกาหนดรั ฐธรรมนูญในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการเผยแพร่เอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ให้ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศ ในส่วนด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ และเทคนิคแห่งการ
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับประเทศที่มีวิธีแห่งงานศิลปหัตกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน (อรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง, 2558)
ซึ่งทางเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย โดยกองการศึกษาศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ร่ วมกับชุมชนตาบลคลองแม่ลาย
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จึงต้องการพัฒนาชุมชนในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวคิดในการศึกษา
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สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นการเผยแพร่สู่ภายนอกซึ่งจะเป็นโอกาสส่งเสริมในการสร้างตลาดทางการค้า
โดยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ให้ได้รับการอนุรักษ์ไว้ แก่บุคคลที่สนใจ ในการนี้ทางเทศบาลตาบลจึง
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา เพื่อการจัดทาสารสนเทศท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญา หรือ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
จากที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งสาคัญของแต่ละชุมชนที่จาเป็นต้องคงรักษาไว้
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน แหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การกาหนดนโยบายการใช้ภูมิปัญญา และที่
สาคัญมีการจัดความรู้ทางด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมในท้องถิ่นนั้นๆ ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาสารสนเทศจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อนาไปเผยแพร่และ
พัฒนาท้องถิ่นในชุมชนและ/จังหวัดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาปัญหาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาเฉพาะการถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และเผยแพร่ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
สาหรับการเลือกกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรผู้ซึ่งเป็นผู้นาและ/ตัวแทนที่อาศัยอยู่ใ นชุมชน
ตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 14 คน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แนวการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์เจาะลึก
(In-depth Interview) มี กิ จ กรรมลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาดู งานจากแหล่ งภู มิ ปั ญ ญาบางประเภท การปฏิ บั ติ ก ารในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากเจ้าของภูมิปัญญา ใช้การสังเกตจดบันทึก และบันทึกภาพและเสียง
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาลตาบล
คลองแม่ลาย ซึ่งรับผิดชอบในงานศูนย์ศิลปะและวัฒนาธรรม เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย เพื่อชี้แจงและทาการนัด
หมายผู้นา/ตัวแทนชุมชน ตาบลคลองแม่ลาย เพื่อการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
เจาะลึก เป็นการสัมภาษณ์หรือสนทนาตัวต่อตัวแบบเผชิญหน้า ผู้สัมภาษณ์จะเริ่มต้นจากการแนะนาตัวเอง แนะนา
วัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และพยายามสร้างความเป็นกันเองกับผู้ถูกสัมภาษณ์มากที่สุด ผู้สัมภาษณ์เริ่มต้น
การสัมภาษณ์แบบสองทาง โดยเริ่มต้นจากการสนทนาในประเด็นคาถามที่ง่ายๆ ก่อน ปล่อยให้ผู้สัมภาษณ์มีอิสระใน
การตอบให้มากที่สุด จากนั้นนาเข้าสู่ประเด็นลึกๆ ต่อไป หลังจากนั้น ได้มีการนัดหมายกันอีกครั้ง เพื่อลงพื้นที่จริง มี
การสาธิ ต การปฏิ บั ติ ก าร ในเรื่ อ งของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะด้ า น ผู้ วิ จั ย ท าการสั ม ภาษณ์ เ พิ่ ม เติ ม พร้อม
บันทึกภาพและเสียง
ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย หากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดความสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อเข้าขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง อนึ่ง ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์รวมกันกับคณะ มีการจัดหมู่ตามประเภทของข้อมูล ประมวลผล และเขียน
สรุ ป ผลการศึ ก ษาวิ จัย แบบเชิ ง พรรณนาเรีย งลาดับ ส าหรั บ การใช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติเ ชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ซึ่งในการวิเคราะห์เนื้อหาผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสถิติที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม
ทั้งหมด นามาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่จริ ง มีการสนทนากลุ่ม ซักถาม พูดคุยกับ
ผู้ให้ข้อมูล ในการตั้งสัมภาษณ์แต่ละครั้งจะมีประเด็นคาถามย้อนกลับให้ผู้ถูกสัมภาษณ์และกลุ่มได้ช่วยกันคิด รวมถึง
การเสนอแนวคิดของตนเอง เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในขั้นต้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้
สรุปผลการวิจัย
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ผู้วิจัยได้ดาเนินการนาเสนอผลการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
จากประชากรที่ผู้วิจัยได้เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน/ผู้นาชุมชน ทั้งหมด 14 คน พบว่า จานวน ร้อยละ
ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จาแนกดังนี้ เพศผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.57 เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 21.43 วุฒิการศึกษาระดับมากที่สุด ได้แก่ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ57.15 มีประสบการณ์การศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด ได้แก่ 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.57 ซึ่งสาขาของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
มากที่สุด ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประเภทของสารสนเทศจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 85.71 โดยมีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด ได้แก่ มีการเผยแพร่ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมี
ลักษณะของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด ได้แก่ แบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ78.57 ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3. ประสบการณ์การศึกษา/เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
0 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 ปี ขึ้นไป
รวม
4. สาขาของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรกรรม
ศิลปกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแพทย์แผนไทย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
5. ประเภทของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสัตว์
ด้านผลิตภัณฑ์และแปรรูป
รวม
6. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใช้เฉพาะบุคคล
มีการเผยแพร่ในชุมชน

จานวน

ร้อยละ

3
11
14

21.43
78.57
100

3
8
1
1
1
14

21.43
57.15
7.14
7.14
7.14
100

1
11
2
14

7.14
78.57
14.29
100

2
1
1
3
7
14

14.29
7.14
7.14
21.43
50.00
100

2
12
14

14.29
85.71
100

5
7

35.71
50.00
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มีการศึกษาดูงานจากภายนอก
รวม
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ต่อ)
สถานภาพ
7. ลักษณะของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบดั้งเดิม
ได้พัฒนาและต่อยอด
รวม

2
14

14.29
100

จานวน

ร้อยละ

11
3
14

78.57
21.43
100

การศึกษาสภาพและปัญหาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมนุมในตาบลคลองแม่ลาย
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
จากการศึกษา สภาพสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมนุมในตาบล คลองแม่ลาย อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อดังนี้
ในกรณีศึกษาชุมนุมในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีสารสนเทศจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการแปรรูป มีด้ ว ยกั น 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ 1) การจั ด ท าบายศรี 2) การนวดศี รษะ
ด้านหน้า หัวไหล่ และสัญญาณจอมประสาท 3) การปั้นพระพุทธรูป 4) การสานไม้กวาด จากการสัมภาษณ์ผู้นา
ชุมชนในตาบลคลองแม่ลาย พบว่า
1) ภูมิปัญญาในเรื่องของการจัดทาบายศรี มีจุดเด่นของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
สรุปได้ว่าการจัดทาบายศรีนั้น มีด้วยกัน 5 ชนิด อันได้แก่ บายศรีพรหมสี่หน้า บัตรพลี พญานาค กระถางดอกไม้กับ
ธูปเทียนแพ และบายศรีเล็ก ซึ่งได้ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเป็นใบตองโดยการพับใบตองมีหลายลักษณะ หลายแบบ
และหลายชั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบของบายศรี ได้แก่ พรหมสี่หน้า บัตรพลี พญานาค กระถางดอกไม้กับธูปเทียนแพ
และบายศรีเล็ก หากแต่การพับใบตองต้องประณีต สวยงาม และคงทน ซึ่งบายศรีลักษณะต่างๆ มีการพับใบตองที่มี
ความละเอียดไม่เท่ากัน เช่น บายศรีพรหมสี่หน้าจะมี 4 ทิศ บายศรีบัตรพลีจะเป็นชั้น หรือเป็นเหลี่ยม บายศรี
พญานาคจะเป็นรูปเศียร บายศรีกระถางดอกไม้และธูปเทียนแพจะทาเป็นรูปกรวยมีฝาปิด และบายศรีเล็กจะมียอด
แหลม
รายละเอียดของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของการจัดทาบายศรีนั้น คือ บายศรีจะมี
ลักษณะต่างกันขึ้นอยู่กับการนาไปประกอบในพิธีกรรมแต่ละพิธี เช่น บายศรีพรหมสี่หน้าจะมี 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น และ
ต้องมี 4 ทิศ บายศรีบัตรพลีจะมี 9 ชั้น หรือเป็นรูป 3 เหลี่ยม หรือ 4 เหลี่ยม สามารถใส่อาหารคาวหวาน บายศรี
พญานาคจะเป็นรูปเศียร 9 เศียร ส่วนบายศรีกระถางดอกไม้และธูปเทียนแพจะทาเป็นรูปกรวยมีฝาปิดตรงกลางจะ
ปักธูปเทียน และบายศรีเล็กจะมี 3 ชั้น ที่ทาเป็นยอดแหลมสามารถใส่อาหารคาวหวาน
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูปที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของการจัดทาบายศรีในแบบต่างๆ นั้น
คือ การนาไปเป็นภาชนะในการใส่อาหารคาวหวานในพิธีต่างๆ ที่เป็นความเชื่อสืบต่อกันมาหรือนาไปประกอบใน
พิธีกรรม เช่น งานไหว้ครู พิธีบวงสรวงเทวดา การบูชาพระ
ในส่วนของการนาความรู้ของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น
ได้มีการนาความรู้ในการจัดทาบายศรี ไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญต่างๆ ตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีการ
สอนให้กับลูกหลานเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาต่อไป
2) การนวดศีรษะด้านหน้า หัวไหล่ และสัญญาณจอมประสาท จากผู้ที่มีความชานาญเชี่ยวชาญมี
การรับรองจากสาธารณสุขตาบล มีจุดเด่นของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ มีการจัดทาลูกประคบ และยา
นวด เพื่อนวดบรรเทาอาการเจ็บปวดภายนอกร่างกาย ได้แก่ ศีรษะด้านหน้า หัวไหล่ และเส้นแสกหน้า โดยมีวิธีการ
นวดบริเวณดังกล่าวอย่างนิ่มนวล ซึ่งจะเริ่มนวดจากสัญญาณที่ 1-5 และสั ญญาณจอมประสาทเพื่อผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อที่เจ็บปวด
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รายละเอียดของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องของการนวดศีรษะด้านหน้า หัวไหล่
และเส้นแสกหน้าด้านซ้ายและด้านขวา โดยใช้หัวแม่มือเริ่มนวดกดจุดสัญญาณที่ 1-5 และสัญญาณจอมประสาท
บริเวณแสกหน้า คิ้ว ข้อต่อขากรรไกร กึ่งกลางคาง ยอดใบหู ปลายติ่งหู กล้ามเนื้อต้นแขน กึ่งกลางโค้งคอ ขอบสะบัก
ด้านนอก แนวกระดูกไหปลาร้าด้านใน และรอยบุ๋มรักแร้ เพื่อบังคับการจ่ายเลือดและความร้อนใช้เวลา 30 - 45
นาที อย่างนิ่มนวล ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียด
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูปที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนวดศีรษะด้านหน้า หัวไหล่ และ
สัญญาณจอมประสาท ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร และยานวดสมุนไพรเพื่อใช้ในการนวด
ในส่วนของการนาความรู้ของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น
คือ การถ่ายทอดความรู้และวิธีการนวดให้ผู้ที่สนใจ การช่วยรักษาโรคภัยที่เกี่ยวกับความเครียด การผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อของร่างกาย เช่น โรคอัมพาต โรคไหล่อักเสบ แขนชา และโรคขากรรไกรค้าง
3) การปั้นพระพุทธรูปดา มีจุดเด่นของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การปั้นหรือการหล่อ
พระพุทธรูปดานั้นต้องมีประสบการณ์ความชานาญเป็นอย่างยิ่งถึงจะได้พระพุทธรูปดาที่สวยงาม ล้าค่า
รายละเอี ย ดของสารสนเทศจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของการปั้ น พระพุ ท ธรู ป ด านั้ น มี ค วาม
จาเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชานาญในการปั้น หรือการหล่อพระพุทธรูปอย่างแท้จริง ซึ่งในการปั้นพระพุทธรูป ที่
ในชุมชนตาบลคลางแม่ลายนั้นมีผู้ที่ชานาญอยู่เพียงไม่กี่คนที่สามารถทาได้ พระพุทธรูปที่ปั้นมีลักษณะเป็นแบบเนื้อสี
ดามันเงามีความละเอียดประณีตสูง
ผลผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการแปรรู ป ที่ ไ ด้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จากการปั้ น พระพุ ท ธรู ป ได้ แ ก่
พระพุทธรูปสีดา
ในส่วนของการนาความรู้ของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น
เพื่อนาความรู้ไปใช้ในการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมโบราณ และเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดารงไว้ซึ่งในศาสนา
4) การถักสานไม้กวาด มีจุดเด่นของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ นาดอกไม้กวาดมาถัก
หรือสานกับไม้ไผ่หวานที่ทาเป็นด้าม มีความเบาและมีความกะทัดรัด
รายละเอียดของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสารไม้กวาด ได้แก่ เป็นการนาดอกไม้
กวาดที่ผู้จัดทามาตากให้แห้ง แล้วจึงถักหรือสานกับไม้ไผ่หวานที่ทาเป็นด้าม โดยต้องมีการคัดเลือกไม้ไผ่ตามขนาด
ของไม้กวาด โดยเฉพาะไม้ไผ่หวานนั้นจะมีความเบา ทนทาน และต้องมีความกะทัดรัดเหมาะกับมือจับ แล้วลงสี
สวยงาม
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูปที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ไม้กวาดที่มีขนาดแตกต่างกัน แต่
รูปทรง กระทัดรัด เบา ถนัดมือ สวยงาม
ในส่วนของการนาความรู้ของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น
คือ มีการถ่ายทอดความรู้ และสอนการทาไม้กวาด เพื่อการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และคงทนสวยงาม ของตาบล
2. ด้านสัตว์ และด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ในการเลี้ยงสัตว์ มีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ 1) ไก่ดา 2)
ไส้เดือน
1) ไก่ดา มีจุดเด่นของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ในการเลี้ยงไก่ดานั้นมีด้วยกันหลายสาย
พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ภูพาน 1-3 พันธุ์ขนดา 1 และพันธุ์ขนเหลือง 2 โดยผู้เลี้ยง ได้เลี้ยงไว้เพื่อจาหน่าย และได้เลี้ยงไก่
โดยการใช้อาหารจากสมุนไพร
รายละเอียดของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการเลี้ยงไก่ดา มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่
จะนามาเลี้ยงโดยดูจากลักษณะทางกายภาพของสัตว์ เมื่อได้แล้ว จะเลี้ยงไก่จากการทาอาหารไก่เองโดยการใช้
ดอกอัญชัญและสมุนไพรในพื้นที่ ในการนามาปรุงอาหารไก่ จะเน้นความสะอาด และความประณีตมากที่สุด มีการ
เปิดเพลงให้ไก่ดาฟังทุกวัน นอกจากนี้ยังมีดอกดาวเรืองที่นามาทาเป็นอาหารของไก่ เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่แดงสดอีกด้วย
ในการใช้แนวคิดการทาอาหารจากสนุมไพรนี้ ผู้เลี้ยงได้ทาการศึกาค้นคว้าด้วยตนเอง
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ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูปที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงไก่ดา ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์จาก
มูลไก่ ไข่เค็มจากไก่ดา ไข่ไก่ เนื้อไก่ เพราะเนื้อของไก่ดานั้นมีสารเมลานินช่วยชะลอความแก่ และสร้างวิตามินให้กับ
ร่างกายได้ดี
ในส่วนของการนาความรู้ของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น
คือ ได้มีเปิดให้เข้าศึกษาดูงานจากผู้ที่สนใจ มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เลี้ยงเอง เพื่อให้ผู้สนใจได้
ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
2) การเพาะเลี้ยงไส้เดือน มีจุดเด่นของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การนามูลของไส้เดือน
มาทาเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้าหมักทางการเกษตร ใส่ปรับปรุงดิน และต้นไม้ในไร่ในสวน
รายละเอียดของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการที่ผู้เลี้ยงได้เข้าอบรมการเลี้ยงไส้เดือน
และนามาต่อยอดการเลี้ยงของตนเอง ศึกษาค้นคว้าวิธีธรรมชาติ ในการเลี้ยงไส้เดือนนั้นจะมีหลากหลายสายพันธุ์
อาทิ สายพันธุ์แอฟริกา ไนท์ คลอเรอร์ หรือ AF แต่ที่นิยมเลี้ยงกันในตาบล คือ สายพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ คลอเรอร์
หรื อ AF เพราะสภาพอากาศเหมาะและเลี้ยงง่ าย โตไว กิ น เก่ ง และขยายพั น ธุ์รวดเร็ ว เหมาะกับการผลิตปุ๋ย
มูลไส้เดือน การเลี้ยงไส้เดือนนั้นผู้เลี้ ยงได้ให้อาหารไส้เดือน ได้แก่ พืชผัก และมูลสัตว์อื่น การดูแลเลี้ยงในวงบ่อ คัด
แยกตัวไส้เดือนกับมูลไส้เดือนออกมา ซึ่งระยะเวลาของการเป็นปุ๋ยใช้เวลา 30 - 40 วัน
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูปที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ป๋ยหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน
น้าหมัก ซึ่งจะมีแร่ธาตุหลัก N-P-K รวมอยู่ในผัก ผลไม้ เมื่อใส่ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนลงไปเป็นการเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้
ผัก ผลไม้ได้
ในส่วนของการนาความรู้ของสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น
คือ การนาแนวคิดมาต่อยอดของผู้เลี้ยงไส้เดือนเอง จากการที่ผู้เลี้ยงได้ไปอบรมกับทางเกษตรจังหวัดซึ่งจัดให้ผู้สนใจ
เข้ารับการอบรม ทาให้ผู้เลี้ยงได้ศึกษาค้นคว้าเองเพิ่มในแนวทาง และวิธีการเลี้ยงของตนเองเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์ม
ตน นอกจากนี้ยังมีการได้นาไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาดูงานในฟาร์มของผู้เลี้ยงอีกด้วย
ผลการศึกษาปัญหาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมนุมในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
โดยส่วนมาก พบว่า อันดับหนึ่งของทุกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาของการเผยแพร่สารสนเทศ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการที่ผู้นาชุมชนได้ให้ข้อมูลสรุปความเห็นตรงกันว่า มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นออกสู่
สังคมน้อยมาก อันเนื่องมาจากว่า ชุมชนขาดการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สังคมใน
ด้านของสื่อที่เป็นเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง แม้ว่าทางเทศบาลตาบลคลองแม่ลายจะจัด
ให้มีการประชาสัมพันธ์ในงานประเพณีต่างๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทาให้มีผลกระทบถึงด้านของการตลาดที่
เข้าไม่ถึง เกิดการเสียโอกาสและเสียรายได้ไป
อันดับที่สอง ได้แก่ การขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่อดีตนั้น เป็นเรื่องยากที่จะสานต่อใน
ปัจจุบัน เพราะไม่มีผู้สืบ ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะมาผลิตงาน หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดได้ อีกทั้ง ภูมิปัญญา
บางอย่างจาเป็นต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติได้ อาจจะทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นสูญไป ได้แก่ การ
หล่อพระพุทธรูป การสานไม้กวาด และการจัดทาบายศรี
อันดับที่สาม ได้แก่ ตลาดการค้า และการวางแผนการตลาด ต้นทุนของผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการ
แปรรูป อันเนื่องจากว่าค้าขายผลิตผล และผลิตภัณฑ์ยังอยู่แค่เฉพาะกลุ่มในชุมชน ยังไม่แพร่หลายออกสู่ตลาดมาก
นัก และยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดภายนอก ต้องมีต้นทุนในการผลิตหมุนเวียน ได้แก่ การเลี้ยงไก่ดา การเลี้ยงไส้เดือน
นอกจากนี้ในบางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่การค้าขายที่ไม่แพร่หลายแล้วยังเป็นภูมิปัญญาที่เป็นแบบผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ได้แก่
การนวด และการจัดทาบายศรี
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา เรื่อง การศึกษาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมนุมในตาบลคลองแม่ลาย
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ผู้ศึกษาได้นาเสนอดังนี้
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ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นชุ ม ชน มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ที่ ร ะดั บ มั ธ ยศึ ก ษา และมี ค วามรู้ ค วามชานาญใน
สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นในแบบดั้งเดิม ซึ่งจากการศึกษาสภาพสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา
ชุมนุมในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูปมีด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่
1) การจัดทาบายศรี บายศรีพรหมสี่หน้า บัตรพลี พญานาค กระถางดอกไม้กับธูปเทียนแพ และ
บายศรีเล็ก คือ ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเป็นใบตองโดยการพับใบตองมีหลายลักษณะ หลายแบบ และหลายชั้นขึ้นอยู่
กับรูปแบบของบายศรี ได้แก่ พรหมสี่หน้า บัตรพลี พญานาค กระถางดอกไม้กับธูปเทียนแพ และบายศรีเล็ก หากแต่
การพับใบตองต้องประณีต สวยงาม และคงทน ซึ่งบายศรีลักษณะต่างๆ มีการพับใบตองที่มีความละเอียดไม่เท่ากัน
เช่น บายศรีพรหมสี่หน้าจะมี 4 ทิศ บายศรีบัตรพลีจะเป็นชั้น หรือเป็นเหลี่ยม บายศรีพญานาคจะเป็นรูปเศียร
บายศรีกระถางดอกไม้และธูปเทียนแพจะทาเป็นรูปกรวยมีฝาปิด และบายศรีเล็กจะมียอดแหลม นาไปใช้ประกอบใน
พิธีกรรม เช่น ไหว้ครู บวงสรวงเทวดา และบูชาพระ นอกจากนี้ยังมีการสอนให้กับลูกหลานเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของเพชรชรินทร์ บุญสนอง (2550, บทคัดย่อ) ศึกษางานวิจัย เรื่อง การจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านสระดอกเกษ ตาบลโคกสว่าง อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ของสังคมอีสานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมการ
ดารงชีวิต ประเพณี ความเชื่อด้านการดารงชีวิต มีการผลิตของใช้เองในครัวเรือน การปรุงอาหารที่อาศัยวัตถุดิบที่
ปลูกและหาเองในชุมชน การปฏิบัติตนตามประเพณีฮีตสิบสอง และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการ
หล่อหลอมองค์ความรู้ให้เกิดการสืบสานและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
2) การนวดศีรษะด้านหน้า การนวดศีรษะด้านหน้า หัวไหล่ และสัญญาณจอมประสาท คือ บรรเทา
อาการเจ็บปวดภายนอกร่างกาย ได้แก่ ศีรษะด้านหน้า หัวไหล่ และเส้นแสกหน้า โดยมีวิธีการนวดบริเวณดังกล่าว
อย่างนิ่มนวล ซึ่งจะเริ่มนวดจากสัญญาณที่ 1 - 5 และสัญญาณจอมประสาทเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เจ็บปวด เพื่อ
รักษาโรคตามร่างกายและโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคอัมพาต โรคไหล่อักเสบ แขนชา และโรคขากรรไกรค้าง
หัวไหล่ และสัญญาณจอมประสาท สอดคล้องกับการศึกษาของวีระ ไชยศรีสุข (2545, บทคัดย่อ) ศึกษางานวิจัย
เรื่ อ ง การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ยโสธร ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ อาหารพื้นเมือง สมุนไพร งานหัตกรรม เบี้ยกุดชุม การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน การแต่งกาย
แบบพื้นบ้าน ประเพณีและวัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่น การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีความเข้าใจและเห็นความสาคัญในกิจกรรม
3) การปั้นพระพุทธรูปดา การปั้นพระพุทธรูป คือ การปั้นหรือการหล่อต้องมีความเชี่ยวชาญ และ
ใช้ประสบการณ์ด้วยความชานาญ นาความรู้ไปใช้เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมโบราณ และเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ดารงไว้ซึ่งในศาสนา สอดคล้องกับการศึกษาของเพชรชรินทร์ บุญสนอง (2550, บทคัดย่อ) ศึกษางานวิจัย
เรื่อง การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านสระดอกเกษ ตาบลโคกสว่าง อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ของสังคมอีสานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของ
วัฒนธรรมการดารงชีวิต ประเพณี ความเชื่อด้านการดารงชีวิตมีการผลิต ของใช้เองในครัวเรือน การปรุงอาหารที่
อาศัยวัตถุดิบที่ปลูกและหาเองในชุมชน การปฏิบัติตนตามประเพณีฮีตสิบสอง และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยมีการหล่อหลอมองค์ความรู้ให้เกิดการสืบสานและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
4) การสานไม้กวาด คือ ดอกไม้กวาดมาถักหรือสานกับไม้ไ ผ่หวานที่ทาเป็นด้าม เพราะมีความเบา
และมีความกะทัดรัด นาความรู้ไปใช้เพื่อแก้ไขด้านการบริโภคใช้สอยที่ปลอดภัย มีความทนทาน และประหยัด
สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของวีร ะ ไชยศรี สุข (2545, บทคั ด ย่ อ ) ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีบุญบั้งไฟ โบราณสถานและโบราณวัตถุ อาหาร
พื้นเมือง สมุนไพร งานหัตกรรม เบี้ยกุดชุม การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน การแต่งกายแบบพื้นบ้าน ประเพณีและ
วั ฒ นธรรม ภาษาท้ อ งถิ่ น การประกอบอาชี พแบบดั้งเดิ ม และการส่งเสริม การท่ องเที่ย ว ควรมี ก ารรณรงค์ให้
ประชาชนได้มีความเข้าใจและเห็นความสาคัญในกิจกรรม
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2. ด้านสัตว์ และด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ในการเลี้ยงสัตว์ มีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ การเลี้ยง
ไก่ดา และไส้เดือน คือ การเลี้ยงสัตว์ทั้งสองชนิดโดยตามธรรมชาติที่เป็นบ่อเพาะ และเล้า ผลผลิตที่ได้เป็นปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากมูลไส้เดือน ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่ ไข่สดและไข่เค็มจากไก่ดา และการแปรรูปเนื้อไก่ดา นาความรู้ไปใช้เพื่อ
นามาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร สอดคล้องกับการศึกษาของวารุณี พงษ์ภิญโญ (2548,
บทคัดย่อ) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา บ้านอัมพวัน หมู่
8 ตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า นาภูมิปัญญาชาวบ้านทางการเกษตรแบบดั้งเดิม
ผสมผสานประสบการณ์เข้ากับแนวคิดใหม่ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิต
ให้มากขึ้นมีรายได้มากขึ้น
ในส่วนของปัญหาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร โดยสรุปได้ดังนี้ต่อไปนี้ อันดับหนึ่งของทุกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาของการ
เผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญาญาท้องถิ่น ปัญหาอันดับที่สอง ได้แก่ การขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การหล่อ
พระพุทธรูป การสานไม้กวาด การจัดทาบายศรี และปัญหาอันดับที่สาม ได้แก่ ตลาดการค้า และการวางแผน
การตลาด ของผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ได้แก่ การเลี้ยงไก่ดา การเลี้ยงไส้เดือน สอดคล้องกับการศึกษา
ของวารุณี พงษ์ภิญโญ (2548, บทคัดย่อ) ศึกษางานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน กรณีศึกษา บ้านอัมพวัน หมู่ 8 ตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีการ
เผยแพร่ การจัดการสวัสดิการและธุรกิจชุมชน มีการช่วยเหลือกันในชุมชนเป็นการสร้างประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจต่อ
ชุมชนสู่ภายนอก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เป็นการดาเนินงานการส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนในตาบล
คลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษากลยุทธ์แนวทางการเพิ่มมู ลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งวิธีการเผยแพร่
สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนในตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชาการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ สาหรับนักศึกษา
สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
สอนเชิ งรุ ก (Active learning) เพื่ อ ส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมใฝ่ เ รี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาภาษาไทย คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 2) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วย 2.1) เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบ ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบ 2.2) เพื่อ
ศึกษาเจตคติของของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบ ระหว่างเรียนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 41 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จานวน 14 แผน ซึ่งอยู่ในรายวิชา 1255602
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา 2) แบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ทางการเรียน 3) แบบวัด
เจตคติ
ผลการวิจัย พบว่า การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นจานวน 14 แผนๆ ละ 4 ชั่วโมง พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.63)
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
การสอนเชิ งรุ ก ด้ ว ยการสั งเกตแล้ว ประเมิน พฤติ กรรมใฝ่เ รีย นรู้ท างการเรีย น พบว่ า การศึ ก ษาความคิ ด ของ
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ ผลการศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้ของนักศึกษาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความพึงพอใจต่อรูปแบบทุกด้าน
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.96)
คาสาคัญ: รูปแบบ / การจัดกิจกรรมเชิงรุก / พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop a learning plan using Active Learning
model to enhance learning inquiry behavior of Thai language student teachers in the Faculty of
Education, Kamphaengphet Rajabhat University; 2) to study the results of implementing the
learning model using Active Learning to enhance learning inquiry behavior of Thai language student
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teachers in the Faculty of Education, Kamphaengphet Rajabhat University including:- 2.1) to
compare the level of learning behavior of students before and after learning with the active learning
model; 2.2) to compare the level of endurance of learning inquiry behavior of students before and
after learning with the active learning model and to study students’ satisfaction towards learning
with the model.
A one group research design was used for this study. The sample included 4th year Thai
Language Student teachers (41 students) in the Faculty of Education, Kamphaengphet Rajabhat
University who were studying in the first semester of the 2017 academic year. Purposive sampling
method was used in selecting the sample. The instruments used in the study included: (1) learning
plans; (2) a learning behavior evaluation form; (3) a 5 level Likert scale attitude assessment form
to assess students’ attitude towards learning with the active learning model. Data was analyzed
using mean (𝑥̅ and standard deviation (S.D.). The results of the research found that the lesson plan
were highly appropriate (𝑥̅ = 4.63). The learning inquiry behavior of the students after learning with
the active learning model was significantly higher than before; (2) the learning endurance of
students after learning with the active learning model was higher than before. This shows that
students after learning with this model could endure more than they could do before. (3) The
students had an attitude of 3.96 showing a positive attitude towards learning with the active
learning model.
Keywords: Learning Model / Active Learning / Learning Inquiry Behavior
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ เป็นคุณลักษณะที่สาคัญต่อผู้เรียน ที่สร้างเสริมให้คนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมการเรียนรู้ได้และทาให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบงานรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ใน
อนาคต ทาให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และในกรอบหลักสูตรสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต ปี 2558 - 2577 ได้ชี้
ประเด็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งในกระบวนการของผู้เรียน ในยุคปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ เช่น Active
Learning ช่วยพัฒนาสติปัญญา ความกระตือรือร้น และเสาะแสวงหาความรู้ มีวิจารณญาณ คิดหาเหตุผล ประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้จักซักถาม และทักษะทางสังคม เช่น การค้นหาคาตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้ ความอดทนต่อความแตกต่าง เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง เครื่องมือสาคัญในการยกระดับการเรียนรู้ ดังคา
กล่าวที่ว่า “กระบวนการเรียนรู้สาคัญกว่าความรู้” และ “กระบวนการหาคาตอบสาคัญกว่าคาตอบ”
เพื่อตอบสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามนโยบายรัฐบาลการปฏิ รูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552 - 2561) ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยความสาเร็จใน
การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ หากอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่งการกระตุ้นให้
เกิดได้ในทุกระดับ ดังที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 , หน้า 71) กล่าวว่า การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดจิตพิสัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนควรเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในเยาว์วัย ความใฝ่เรียนรู้นั้นเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวไปตลอด เป็นความรู้สึกนึกคิด
จากจิตใจที่จะต้องการแสวงหาความรู้ตามความต้องการของตนเอง ครูต้องเสริมสร้างระบบการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม โดยตรงกับกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพความสนใจ ความถนัดของแต่ละ
บุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดให้มีการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบกับ นโยบายของ
รั ฐ บาลปั จ จุ บัน ที่ ใ ห้ ความสาคั ญกั บการศึ ก ษาในด้า นการส่ งเสริ มให้ เป็ น ผู้สามารถ พั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ อย่าง
สร้างสรรค์ กล่าวคือ เป็นการขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาคการศึกษา จึงเป็นส่วนสาคัญใน
การเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ สร้างให้ผู้เรียนเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้ มีคุณธรรม และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งก็คือ เป็นการสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก
ในขณะเดียวกันไทยแลนด์ 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดัก
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ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถ
ติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย การศึกษาจึงต้องเร่งดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย อย่างเป็น
รูปธรรมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทักษะเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ
และการค้าขาย ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้
ศาสตร์ใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคการศึกษาไทยปัจจุบันที่จะเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นการส่งเสริม
ให้กับผู้เรียนมีคุณลักษณะกระตือรือร้น คิดค้นหาความรู้และคาตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) ตามแนวคิด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังที่อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550, หน้า 86) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนการสอนที่กาหนดให้นักเรียนได้พูดและได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องที่กาลังเรียน มีความเชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิมในอดีตและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนต้องทาอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของตนเอง ตาม
หลักการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบไปด้วยลักษณะต่อไปนี้ 1) ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ 2) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง คือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล และประการสุดท้ายคือ ผู้เรียนมีทัศนคติอยากเรียนรู้ เช่น กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ อันมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
ความเพียรพยายามในการเรียน ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการให้เหตุผลและ
มีความกระตือรือร้นใคร่เรียนรู้ ภัทรภร เปรมปรี (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบรูปแบบการทดลองที่มี
ต่อความใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาปีที่ 5 มีผลการวิจัย ว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความใฝ่เรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลอง มีคะแนนพฤติกรรมการแสวงหาความรู้สูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเจตคติของนักเรียน
ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเรียนรู้รูปแบบการดาเนินกิจกรรมด้วยแบบแผนในระยะศึกษาความคงทนของความใฝ่เรียนรู้
หลังการทดลองพบว่ามีความคงทนของความใฝ่เรียนรู้เกิดขึ้นหลังการทดลองสูงกว่า
จากความสาคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงจะสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน
เชิงรุก ในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ สาหรับ
นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และ เพื่อศึกษาพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
ทางการเรียนของนักศึกษา ตามตัวบงชี้พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้เป็นคุณลั กษณะ 3 ด้าน คือ ความกระตือรือร้น ความ
เพียร และความมีเหตุผล หลังที่เรียนด้วยรูปแบบ นอกจากนี้ยังเพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกที่เป็นแนวการจัดการเรียนที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึ กษา
สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วย
1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบ ก่อนและหลังได้รับการ
สอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกในรายวิชาการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ สาหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
Joyce Weil & Calhoun, 2004)
2. การเรียนรู้เชิงรุก (Meyers &
Jones ,1993; Bonwell & Eison,
1991)
3. ใฝ่เรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2539;
วิชัย วงษ์ใหญ่, 2541)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน
เชิ ง รุ ก ในรายวิ ช าการจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ สาหรับ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

- แผนการจั ด การเรี ย นรู้ด้ว ย
การสอนเชิงรุก
- พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
- เจตคติต่อการจัดการเรีย นรู้
ด้วยการสอนเชิงรุก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
ในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมใฝ่ เ รีย นรู้ ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาสาขา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
กาแพงเพชร ผู้วิจัยได้กาหนดการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1255602 การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา ในปีการศึกษาที่ 1/2560 จานวนทั้งสิ้น 41 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก จานวน 14 แผน ซึ่ งอยู่ในรายวิชา 1255602 ในรายวิชา
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้วิจัย
2. แบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วยประเมินจานวน 4 พฤติกรรม 1)คุณลักษณะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2 )คุณลักษณะความกระตือรือร้น 3)คุณลักษณะความเพียร 4)คุณลักษณะความมีเหตุผล
จานวน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
3. แบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จานวน 26 ข้อ
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 1255602 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา
ในการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนแต่ละชั่วโมง เป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning จุดเด่น จุดด้อยของการเรียนรู้เชิงรุก และวิธีการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. กาหนดเนื้อหาในการสอนตามคาอธิบายรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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3. เขียนแผนในรายวิชา 1255602 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษาจานวน 14
แผนๆ ละ 4 ชั่วโมง
4. ท าหนั งสื อ ถึ งผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ตรวจสอบเนื้อ หา ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก จานวน 3 ท่าน และวิเคราะห์คุณภาพ โดยนาความคิดเห็นจากการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายโดยกาหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ โดยกาหนดว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
นาไปใช้ได้ต้องมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ซึ่งทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด แสดงผลการวิเคราะห์ดังตาราง ที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจั ด กิ จ กรรม Active learning เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมใฝ่ เ รี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาภาษาไทย คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ของ
ระดับความ
𝑥̅
รายการ
รวม
S.D.
ผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม
1
2
3
แผนการจัดการเรียนรู้
4.68
4.63
4.53
13.84 4.63 0.80
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบการจั ดกิ จ กรรม Active learning เพื่ อ
ส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีระดับความ
เหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.63)
5. นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
6. นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และแบบวัดเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการสอนแบบ Active Learning
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และปรับปรุงแบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และแบบวัดเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการสอนแบบ Active Learning โดยรวบรวมข้อคิดเห็นให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัดให้ได้มากที่สุด และ
ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning
2. ทาหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสม ของแบบ
ประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning จานวน 3 ท่าน
พิจารณาความสอดคล้องของข้อความกับแบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบ Active Learning รวมทั้งให้พิจารณาความชัดเจนและความถูกต้องของภาษาในข้อความที่เขียนขึ้น มีผล
ดังนี้
แบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รายการพฤติกรรมที่
ประเมินจานวน 4 พฤติกรรม 1) คุณลักษณะการแสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง 2) คุณลักษณะความกระตือรือร้น
3) คุณลักษณะความเพียร 4) คุณลักษณะความมีเหตุผล แต่ละพฤติกรรมนั้นใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บิ ค
(Rubric Score) ผ่านการ ตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของสานวนภาษาและ
ให้ข้อเสนอแนะโดย ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าทุกข้อมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
แบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning ประกอบด้วยรายการประเมิน
จ านวน 26 ข้ อ วั ด เจตคติ ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการสอนแบบ Active Learning 3 ด้ า น คื อ ด้ า นเนื้ อ หา ด้ า น
กระบวนการ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม และแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
Active Learning เป็นแบบสอบถามตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้วัด
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เจตคติต่อต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning ก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความ
ตรงและความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของสานวนภาษาและให้ ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพบว่า
ทุกข้อมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดการทดลองการสอนโดยใช้ วิธี การพั ฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้เ ชิ งรุ ก ในนักศึกษาสาขา
ภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ เพื่ อ ส่ งเสริม การใฝ่เรี ยนรู้สาหรับ นัก เรียนระดั บปริญญาตรี ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 41 คน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบ
2. ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา การดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. หลังจากที่ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง ผู้วิจัยได้บันทึกผลการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา และให้นักศึกษาตอบแบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ Active Learning
4. ผู้วิจัยนาผลจากการตอบแบบประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบ Active Learning ของนั ก ศึ ก ษามาหาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่ อ น าผลมาวิ เ คราะห์
ผลการวิจัยในครั้งนี้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมเชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนน และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลแปลความหมายโดยกาหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูป ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test
แบบ Dependent) เพื่อหาค่าความต่างก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปผลได้ ดังนี้
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นจานวน 14
แผน โดยใช้เวลาในการเรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยการสอนเชิงรุก ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.63)
2. ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ เ ชิ งรุ ก เพื่ อ ส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมใฝ่ เ รี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วย
1) ผลการศึ ก ษาการเปรีย บเที ย บพฤติ ก รรมใฝ่ เ รีย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ยนด้ ว ยรู ป แบบการจัด
กิ จ กรรม Active learning เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมใฝ่ เ รี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาภาษาไทย คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า คะแนนพฤติกรรม
ใฝ่เรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียน มีคะแนนเป็น 8.56 คะแนน และมีคะแนนพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ทางการเรียนหลัง
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เรียน เฉลี่ยมีผลคะแนนเป็น 11.95 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2) ผลศึกษาพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูป ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (𝑥̅ = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะความกระตือรือร้น
และนักศึกษามีคุณลักษณะความเพียร มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 3.89) รองลงมาคือ นักศึกษามีความ
เข้าใจในเนื้อหา คุณลักษณะความมีเหตุผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.78) และนักศึกษามีความเข้าใจ
ในเนื้อหาการจัดการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก ก่อนเข้ าร่วมชั้นเรียน มีผลการประเมินน้อยที่สุด อยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝑥̅ = 3.21)
3) เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติข องนั กศึ ก ษาที่เ รียนด้ว ยรูป แบบ ระหว่ า งก่ อ นเรียนและหลังเรี ยน พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.96) ซึ่งแบบสอบถามมีข้อสอบถาม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการ และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อนาไปใช้กับนักศึกษาสาขาภาษาไทย จานวน 41 คน สรุปผลราย
ด้าน ดังนี้
– ความคิดเห็นของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาสาขาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึ กษาสาขาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ด้านเนื้อหา) พบว่าโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (𝑥̅ = 3.69)
– ความคิดเห็นของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรูข้ องนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร (ด้านกระบวนการ) พบว่าโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (𝑥̅ = 3.98)
– ความคิดเห็นของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
การสอนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม) พบว่าโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (𝑥̅ = 3.98)
การตอบแบบอิสระของนักศึกษาที่มีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
พบว่า
1) บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ให้อิสระ และ
ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตน
2) ควรมีการเสริมแรงที่หลากหลาย เช่น คะแนนพิเศษ รางวัล หรืออื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความมุ่งมั่นในการเรียนมากยิ่งขึ้น
3) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือควรมีการเตรียมการเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการจัด
กลุ่ม ควรมีการจัดกลุ่มนักศึกษาและแจ้งนักศึกษาล่วงหน้าก่อนการเรียนการสอน และควบคุมชั้นเรียนเมื่อนักศึกษา
เข้ากลุ่ม ทุกคนควรรู้บทบาทของตนเอง
4) ก่อนสอน ผู้สอนจะต้องสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแบบร่วมมือและจัดเตรียม
เนื้อหา กิจกรรมให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
5) บทบาทของผู้ ส อนควรเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาปรั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม โดยการ
ปรับเปลี่ยนหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มทุกครั้งของการเรียนแบบร่วมมือ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาสาขา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด แต่ละแผนประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นหลัก โดยใช้เวลาเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ละ 4 ชั่วโมง มีการเชื่อมโยงเนื้อหาตามหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา
และกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าทางานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน ทาให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนิน
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กิจกรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ความคิดรวบ
ยอดและการวัดผลประเมินผลที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน
เชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาสาขาภาษาไทย ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่กาหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาภาษาไทยเป็นผู้ได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด โดยผู้สอนเป็นเพียง
ผู้คอยชี้นา ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่นักศึกษาดาเนินการเป็นไปตามความมุ่งหมาย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาเป็นผู้ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ทั้ งนี้กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาภาษาไทยมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ที่ความ
คงทน ในระยะศึกษาหลังการทดลอง พบว่า มีพฤติกรรมใฝ่รู้เกิดขึ้นหลังการทดลองสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่อง นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา จากการสังเกตพบว่า การเข้าร่วมชั้นเรียนของนั กศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างมีคุณลักษณะความกระตือรือร้น และลักษณะความเพียร มากกว่ากลุ่มควบคุม แต่คุณลักษณะความมีเหตุผล
ในทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้
3. ผลการศึกษาเจตคติของนักศึก ษาที่เรียนด้ วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้ วยการสอนเชิ งรุก เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแบบสอบถามมีข้อสอบถาม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้ านกระบวนการ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อนาไปใช้กับนักศึกษาอยู่ในด้านบวก จากการตอบแบบประเมินผล
พบว่า
“ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในกิจกรรมที่ส่งเสริมใจใฝ่เรียนรู้ที่ได้ร่วมกันคิดขึ้น รูปแบบการสอน Active learning
ทาให้เป็นข้าพเจ้ามีแนวทางการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้มากขึ้น กิจกรรมในรูปแบบการสอน Active
learning มีส่วนกระตุ้นให้ข้าพเจ้าเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้ ข้าพเจ้ามีความสุข
มากเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการสอนเชิงรุก” และกิจกรรมในรูปแบบการสอนไม่ช่วยพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพแก่ข้าพเจ้า มีผลการประเมินน้อยที่สุด ถือว่ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบประสบความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
สามารถยืนยันได้ว่ามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ได้
2. ระดับพฤติกรรมบ่งชี้ คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ อยู่ในระดับดี ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ให้สูงขึ้นได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ที่ทาให้เกิดความคิดด้านในลักษณะอื่นๆ ร่วมด้วย
ตลอดทั้งควรนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกในรายวิชาต่างๆ เช่น วรรณคดี การเขียน การอ่าน เป็นต้น
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การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม
ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
Development of Activity and Tourism Route of Takhunram Community,
Takhunram Sub-district, Muang District, Kamphaengphet Province
รัชนีวรรณ บุญอนนท์1 และ วชิรวิทย์ กรรณิกา2
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1 อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม ตาบลท่าขุนราม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้นาชุมชน และนักท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรม และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนรามมี 7 จุด ได้แก่ ฝายท่ากระดาน ผลิตภัณฑ์รูปปั้นมังกรจากขี้เลื่อย และบ้านเรือนไทย
หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วัดอุทุมพร จุดอนุรักษ์ควายไทย วัดตะเคี ยนทอง และวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ และจาก
การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว พบว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกจุด
คาสาคัญ: กิจกรรมการท่องเที่ยว / เส้นทางการท่องเที่ยว
Abstract
The purposes of this study were 1) to develop an activity and a tourism route of Takhunram
community, Takhunram Sub-district, Muang District, Kamphaengphet province. Data were collected
from people, community leaders, and tourists. The research instruments were a workshop and a
questionnaire. The findings revealed that the activity and the tourism routes consisted of 7 areas
namely, Takradan dam, Sawdust dragon statue and Thai House, Sufficient Economy Village,
Utumphon Temple, Thai Buffalo reservation, Takian Thong Tample, and Banmai Suwannaphum
Temple. The tourists’ satisfaction towards the activity and the tourism route showed that overall
satisfaction of the tourists was at a high level with all areas.
Keywords: Tourism Activity / Tourism Route
ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวมีความสาคัญมากต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น จังหวัด และประเทศไทย เนื่องจากการท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ ดังนั้น หากท้องถิ่นใด จังหวัดใด มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่ องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชม ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น จังหวัดนั้นๆ
และส่ งผลดี ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ แต่ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ งเน้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ใหญ่ หรื อ จ านวนมากกลับ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการท่ องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะทา
ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรง นั้นคือ การท่องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ยวชุมชน เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เน้นผลประโยชน์เพื่อชุมชน ดังนั้น การท่องเที่ยว
ชุมชนจึงเป็นความหวังของชุมชนในด้านการนารายได้มาสู่ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นจากกระแสพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง จากการที่นักท่องเที่ยวมีทางเลือกที่มากขึ้น แต่ทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม
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มากขึ้น คือ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว และมีความสนใจลั กษณะของ
การท่องเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้ น และจากกระแสที่เน้น “ความรับผิดชอบและจิตสานึ ก ” ของนักท่องเที่ ย วใน
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะจิตสานึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรส่งผลให้การท่องเที่ยวชุมชน
เป็นจุดสนใจ อนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้แสดงถึงความรับผิดชอบ และจิตสานึก
(พิมร์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, หน้า 1-3) การท่องเที่ยวชุมชนเป็นการนาเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนมาเป็น
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวจากมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
จั งหวั ด ก าแพงเพชรเป็ น จั งหวั ด หนึ่ งที่ มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายทั้ งทางด้ า นธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดกาแพงเพชร
โดยเฉพาะตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัด กาแพงเพชร เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้าน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีวัฒนธรรม 3 วัฒนธรรมในชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรมภาคกลาง วัฒนธรรมภาคเหนือ
วัฒนธรรมภาคอีสาน จนทาให้ชุมชนท่าขุนรามได้ชื่อว่า เป็นชุมชน 3 วิถีวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็น
อัตลักษณ์ของตาบลท่าขุนรามสามารถนามาใช้ในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวชม นอกจากนี้ ตาบลท่าขุนราม
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ฝายท่ากระดาน การอนุรักษ์ควายไทย วัดอุทุมพร และวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ
เป็นต้น แต่การที่จะทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนท่าขุนรามเพิ่มมากขึ้น และพักยาวนานขึ้น
กิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนามาใช้กระตุ้นดึงดูดใจ โดยหากแหล่ง
ท่องเที่ยวใดมีกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ก็จะทาให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และกลับมาเที่ยวซ้า และอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นยาวนานขึ้น จากเหตุผลที่กล่าว
มา จึ งมี ค วามจ าเป็ นอย่างยิ่ งในการศึก ษาวิจั ยเรื่อ ง การพั ฒ นากิ จกรรม และเส้นทางการท่ อ งเที่ย วของชุมชน
ท่าขุนรามตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรม และเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนท่ า ขุ น ราม ต าบลท่ า ขุ น ราม อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
แหล่งข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลดังนี้
1. ประชาชนและผู้ น าชุ ม ชนในต าบลท่ า ขุ น ราม ก าหนดขนาดผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ตามการวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ
จานวน 10 คน และสุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง เฉพาะผู้ที่ถิ่นฐานตั้งอยู่ในตาบลท่าขุนรามไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. นักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมทดลองกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว จานวน 30 คน โดยมีการกาหนด
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมทดลองกิจกรรมและเส้นทางฯ ดังนี้
1) จั ดท าประกาศเชิ ญชวนนั กท่ องเที่ ยว จ านวน 30 คน เข้ าร่ วมทดลองกิ จกรรม และเส้ นทาง
การท่องเที่ยวพร้อมประเมินประสิทธิภาพและความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว
2) จัดกิจกรรมทดลองกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 6 มกราคม 2561
เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พร้อมประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การประชุม เชิงปฏิบัติก ารประชาชน และผู้นาชุม ชนเกี่ย วกับ การพัฒ นากิจ กรรม และเส้น ทาง
การท่องเที่ยวของชุม ชนท่าขุ นราม ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. แบบสอบถาม เพื่อใช้ ใ นการสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ กิ จ กรรม และเส้ น ทาง
การท่อ งเที่ย วของชุม ชนท่า ขุ น ราม ตาบลท่า ขุน ราม อาเภอเมือ ง จัง หวัด กาแพงเพชร โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว เป็นแบบกาหนดให้เลือกตอบ (check-list) จานวน 4 ข้อ โดย
สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ แหล่งท่องเที่ยวของตาบลท่าขุนราม เป็น
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (rating scales) ชนิด 5 ตัวเลือก และแบบสอบถามแบบเลือกตอบจานวน 1 ข้อ
ซึ่ ง แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า (rating scales) ชนิ ด 5 ตั ว เลื อ ก มี ค่ า การจั ด อั น ดั บ
ตามเกณฑ์ของประคอง กรรณสูตร (2542, หน้า 73) ดังนี้
1
แปลความหมายว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
2
แปลความหมายว่า พึงพอใจน้อย
3
แปลความหมายว่า พึงพอใจปานกลาง
4
แปลความหมายว่า พึงพอใจมาก
5
แปลความหมายว่า พึงพอใจมากที่สุด
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับศั กยภาพอัตลักษณ์ข องแหล่งท่อ งเที่ย วและการพัฒ นาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวจากศักยภาพและอัตลักษณ์ความโดดเด่นด้านวิถีวัฒนธรรมจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาหลักการสร้างประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม
3. สร้ า งประเด็ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพและอั ต ลั ก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วและรู ป แบบกิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย วจากศั ก ยภาพและ
อัตลักษณ์ความโดดเด่นด้านวิถีวัฒนธรรมโดยให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา
4. ส่งประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการวิจัย
จานวน 5 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรง (validity) และความเป็นปรนัย (objective)
5. นาแบบสอบถามที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกคัดเลือกข้อที่มี
ค่า IOC  0.5 ขึ้นไป พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สาหรับข้อที่ใช้ได้มีค่า
IOC ระหว่าง 0.8 - 1.0
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับตาบลท่าขุนราม จานวน 20 คน นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคานวณค่าความเชื่อมั่น
(reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.89
และนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินผลการพัฒนากิจกรรมและ เส้นทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. จัดทาหนังสือขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม เพื่อขอรายชื่อประชาชน และ
ผู้นาชุมชนในตาบลท่าขุนราม ที่มีถิ่นฐานตั้งอยู่ในชุมชนท่าขุนรามไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวฯ ได้
2. จัดทาหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชน และผู้นาชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรม และ
เส้นทางการท่องเที่ยว จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม
3. จั ด ท าประกาศเชิ ญ ชวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 30 คน เข้ า ร่ ว มทดลองกิ จ กรรมพร้ อ มประเมิ น
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจต่อกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวฯ จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 6 มกราคม 2561
เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
4. ให้นักท่องเที่ยวที่ร่วมทดลองกิจกรรมฯ ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรม และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวฯ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (descriptive statistics) ในรู ป ของค่ า ความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviations) ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
การให้คะแนนและการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542, หน้า 72)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 แปลความหมายว่า ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 แปลความหมายว่า ระดับความพึงพอใจน้อย
3 แปลความหมายว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง
4 แปลความหมายว่า ระดับความพึงพอใจมาก
5 แปลความหมายว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลีย่ วัดระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่า ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่า ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม ตาบลท่าขุนราม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ได้ผลการศึกษา ดังนี้
1. ผลการพั ฒ นากิ จ กรรม และเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนท่ า ขุ น ราม พบว่ า ได้ เ ส้ น ทางการ
ท่องเที่ยว ดังแผนภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนที่ท่องเที่ยวตาบลท่าขุนราม
จากแผนภาพที่ 1 เส้นทาง และกิจกรรมการท่องของชุมชนท่าขุนราม โดย มีจุดที่สาคัญ 8 จุดดังนี้
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1) ฝายท่ากระดาน เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนตาบลท่าขุนรามที่สวยงามด้วยทุ่งดอกไม้
นานาพันธุอ์ าทิเช่น ทุ่งดอกทานตะวัน เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาปั่นจักรยาน และถ่ายภาพกับทุ่งดอกไม้
2) ผลิตภัณฑ์รูปปั้นมังกรจากขี้เลือ่ ย และบ้านเรือนไทย นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ และทดลองปัน้
มังกรจากขี้เลื่อย และการทาบ้านเรือนไทย โดยปราชญ์ชาวบ้าน
3) หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่นี้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
และแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ร่วมชิมมันหว๊าน หวาน ท่าขุนราม และเลือกซื้อผักปลอดสารพิษกลับบ้าน
4) วัดอุทุมพร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระพุทธรูปทองคาที่สวยงาม และกราบสักการะรอยพระพุทธ
บาทพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ณ วิหารแก้วภายในวัดอุทุมพร
5) บ้านอนุรักษ์ควายไทย ชมพร้อมถ่ายภาพควายไทย ณ บ้านอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งควายเป็นสัตว์ที่
หาชมได้ยากในปัจจุบัน และร่วมทากิจกรรมกินติม ดูควาย
6) วัดตะเคียนทอง ชมต้นตะเคียนทอง อายุ 711 ปี มีขนาด 9 เมตร 49 เซนติเมตร สูง 39 เมตร
ซึ่งถือว่าเป็นต้นตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาแพงเพชร
7) วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ชมเสาวิหารและประตูวิหารแกะสลักที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของวิถี
ภาคเหนือพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศิลปะล้านนาในวิหารวัด
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชนท่าขุนราม พบดังตารางที่ 1-3 ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน (N=30 ราย)
เพศ
หญิง
22
ชาย
8
อายุ
15-20 ปี
15
35-40 ปี
7
25-30 ปี
6
40 ปี ขึ้นไป
2
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
18
มัธยมศึกษา/ปวช.
5
สูงกว่าปริญญาตรี
4
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
3
อาชีพ
เกษตรกร
10
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8
ธุรกิจส่วนตัว
4
ค้าขาย
3
นักเรียน/นักศึกษา
3
พนักงานเอกชน
2

ร้อยละ
73.30
26.70
50.00
23.33
20.00
6.67
60.00
16.67
13.32
10.01
33.32
26.67
13.32
10.00
10.00
6.69

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 22 คน (ร้อยละ 73.30) และเป็น
เพศชาย จ านวน 8 คน (ร้ อ ยละ 26.70) มี ช่ ว งอายุ 15-20 ปี จ านวน 15 คน(ร้ อ ยละ 50.00) รองลงมามี
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ช่ ว งอายุ 35-40 ปี จ านวน 7 คน (ร้ อ ยละ 23.33) ระดั บ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ คื อ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 18 คน
(ร้อยละ 60.0) อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เกษตรกร จานวน 10 คน (ร้อยละ 33.32) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของแหล่งท่องเที่ยวของตาบลท่าขุนราม
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
แหล่งท่องเที่ยวของตาบลท่าขุนราม
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ความพึงพอใจ
1. จุดอนุรักษ์ควายไทย
4.27
1.07
มาก
2. วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ
4.26
0.58
มาก
3. ฝายท่ากระดาน
4.26
0.52
มาก
4. วัดอุทุมพร
4.19
0.59
มาก
5. ผลิตภัณฑ์รูปปั้นมังกรจากขี้เลื่อย และบ้านเรือนไทย
4.17
0.60
มาก
6. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4.11
0.48
มาก
7. วัดตะเคียนทอง
4.07
0.83
มาก
รวม
4.19
0.67
มาก
หมายเหตุ n = 30
จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนรามในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.19) โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จุดอนุรักษ์ควายไทย ( 𝑥̅ = 4.27) รองลงมา
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น คื อ วั ด บ้ า นใหม่ สุ ว รรณภู มิ แ ละฝายท่ า กระดาน ( 𝑥̅ = 4.26) และวั ด อุ ทุ ม พร ( 𝑥̅ = 4.19)
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวน และอันดับความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่ประทับใจ
รวม
เลือก
ไม่เลือก
ฝายท่ากระดาน
15
15
30
(50.0)
(50.0)
(100.00)
วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ
12
18
30
(40.0)
(60.0)
(100.00)
จุดอนุรักษ์ควายไทย
10
20
30
(33.3)
(66.7)
(100.00)
ผลิตภัณฑ์รูปปั้นมังกรจากขี้เลื่อย และ
9
21
30
บ้านเรือนไทย
(30.0)
(70.0)
(100.00)
วัดอุทุมพร
9
21
30
(30.0)
(70.0)
(100.00)
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
8
22
30
(26.7)
(73.3)
(100.00)
วัดตะเคียนทอง
6
24
30
(20.0)
(80.0)
(100.00)

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวของตาบลท่าขุนรามมีความ
ความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยว เรียงอันดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
อันดับที่ 1 ฝายท่ากระดาน
อันดับที่ 2 วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ
อันดับที่ 3 จุดอนุรักษ์ควายไทย
อันดับที่ 4 ผลิตภัณฑ์รูปปั้นมังกรจากขี้เลื่อย และบ้านเรือนไทย
อันดับที่ 5 วัดอุทุมพร
อันดับที่ 6 หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
อันดับที่ 7 วัดตะเคียนทอง
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นากิ จ กรรมและเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนท่ า ขุ น รามต าบลท่ า ขุ น ราม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนากิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม
ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีการรวบรวมข้อมูลจาก นักท่องเที่ยว จานวน 30 คน
เข้าร่วมทดลองกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวพร้อมประเมินประสิทธิภาพ และความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับกิจกรรม
การท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว มีผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ในประเด็นที่สาคัญได้ดังต่อไปนี้
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนรามมี 7 จุด ได้ แก่ ฝายท่ากระดาน
ผลิตภัณฑ์รูปปั้นมังกรจากขี้เลื่อย และบ้านเรือนไทย หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วัดอุทุมพร จุดอนุรักษ์ควายไทย
วัดตะเคียน และวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ และจากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรม และ
เส้นทางการท่องเที่ยว พบว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกจุด และมีความประทับใจ
ต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยอันดับความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ฝายท่ากระดาน
อันดับที่ 2 วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ อันดับที่ 3 จุดอนุรักษ์ควายไทย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะชุมชนท่าขุนรามมีความพร้อม
ในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น ความพร้อม ขนาดพื้นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยว ความเพียงพอสถานที่จอดรถ
เส้ น ทางคมนาคม สถาปั ต ยกรรมโบราณ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนแบบดั้ ง เดิ ม วั ฒ นธรรม และประเพณี ที่ ห ลากหลาย
3 วัฒนธรรมในชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรมภาคกลาง วัฒนธรรมภาคเหนือ วัฒนธรรมภาคอีสาน สื่อถึงการย้อนอดีต
อันเป็นแรงผลักดันที่ทาให้ชุมชนต้องการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และการร่วมกันบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม สอดคล้องกับผลการวิจัยของของชาญคณิต อาวรณ์ (Arvorn, 2014) ที่
พบว่า ชุมชนมีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีแหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ดังนั้น รูปแบบ และแนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเหมาะสมต่อการเตรียมความ
พร้อมต่อการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับ Kline, Cardenas, Leung & Sanders (2007)
ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวต้องการเห็นวิถีชีวิตที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นประสบการณ์ที่ดีในช่ วงที่
เดินทางพักผ่อนนักท่องเที่ยวต้องการเรียนรู้เข้าใจความหมายพบปะผู้คนและอยากมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชนบท
การพั ฒ นากิ จ กรรม และเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนท่ า ขุ น รามต าบลท่ า ขุ น ราม อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชร ครั้งนี้ ทาให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรภายในชุมชนเพื่อร่วมทางานด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ชาวบ้านชุมชนท่าขุนรามกับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม ในรูปแบบของคณะทางานด้านการท่องเที่ยวของ
ตาบลท่าขุนราม เพื่อร่วมดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับ พิมร์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) ที่
กล่าวว่า ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชนเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวของตน เพื่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การสนั บ สนุ น จากภาคส่ ว นต่ า งๆ ให้ เ กิ ด เป็ น เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ส มบู ร ณ์ จ ากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
หน่วยงานในท้องถิ่น และเจ้าของสถานที่ผู้ที่จะทาหน้าที่ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยว
ต่อไป และสอดคล้องกับ Chemnasiri (2013) กล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง
ยั่งยืนต้องได้รับความร่วมมือจากผู้นาท้องถิ่นและสมาชิกในชุมชน และ Chotiviriyawanit, Hmankeb, และ Limangkul
(2013) ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทาให้ได้รับการสนับสนุนจาก
เครือข่ายและหน่วยงานภายนอกด้านงบประมาณและการช่วยเหลือในด้านต่างๆ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร สานักงานการท่องเที่ยว และกีฬา
จั ง หวั ด กาแพงเพชร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กาแพงเพชร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลท่ า ขุ น ราม และ
ประชาชนท้องถิ่นในตาบลท่าขุนราม ควรนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนากิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนท่าขุนราม มีการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน และมีการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการ
และสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวโดยหน่วยงานภาครัฐ และมีการปรับปรุงให้มีความพร้อมในการ
ใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สภาพถนนสาธารณะ โดยเฉพาะการจัดทาป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนและทาให้การเข้าถึงทาได้ง่ายเพื่อทาให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นทีร่ ู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น
ส่งผลดีต่อการสร้างงานและรายได้ของประชาชนต่อไป
2. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนรามควรมีการวางแผนร่วมกับผู้ประกอบการและผู้นาชุมชนในการ
กาหนดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวโดยมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ
เทศกาล หรือ ฤดูกาลของท้องถิ่น เช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก งานทาบุญ สงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น
3. องค์การบริหารส่ว นตาบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนในพื้นที่ตาบลท่าขุนราม ควรร่วมกัน
จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ก่ ช าวบ้ า น นั ก เรี ย น รวมทั้ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
ตาบลท่าขุนราม เช่น การเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร การเรียนรู้ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ท้ องถิ่น และการเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชน เป็นต้น
4. หน่วยงานภาครัฐควรช่วยในการการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึง
นักท่องเที่ยวได้ เช่น การจัดกิจกรรมในชุมชน การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่ออินเทอร์เน็ต และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแนะนาแหล่งท่องเที่ยว การจัดทาคู่มือแนะนาการท่องเที่ยว ที่พักแรม ของดีของชุมชน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อให้ตาบลท่าขุนรามเป็นที่รู้จักสาหรับนักท่องเที่ยวและควรมีการศึกษากลุ่มตลาดเป้าหมาย
ที่สาคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศ วัฒนธรรม เพื่อให้ตาบลท่าขุนรามมีนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีการ
เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
5. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและรักษามาตรฐานในการ
บริการให้เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวของชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดกาแพงเพชรที่มี
เอกลักษณ์ และมีความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
2. ควรศึกษาพฤติกรรม ความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม และความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยว เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาให้สนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
3. ควรศึกษาแหล่งท่องเที่ยวรอง หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับชุมชน
ท่าขุนรามสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน
4. ควรศึกษาการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของชุมชนท่าขุนราม และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
เพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. ควรศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม ในด้านกายภาพ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์ กาหนดกฎเกณฑ์ ที่จะสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องกลไกการดาเนินงานของกลุ่มแปรูปส้มโอ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสามัค คีโพธิ์ ป ระทั บช้ า ง อ าเภอโพธิ์ ป ระทั บ ช้ าง จั งหวั ด พิ จิ ตร เป็ น การศึ ก ษาวิ จัยเชิ งคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลไกในการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สามัคคีโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์
ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร การดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (แบบไม่เป็นทางการและสัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์) 2) ศึกษาจากตารา เอกสาร
วารสาร สิ่งตีพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้การวิเ คราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับการเก็บข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จากบันทึกการสัมภาษณ์ของ ผู้ให้
ข้อมูลแต่ละประเด็น และสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร จากการวิจัย
พบว่า
กลไกในการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้างมีดังนี้ 1) การระดมทุน การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในชุมชนอย่างส้มโอ มาแปรรูป ต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่ าให้กับสินค้านั้นๆ ตลอดจนการรวมกลุ่ม
ของคนในชุมชนไปจนถึงการสร้างเครือข่ายสนับสนุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุน 2) การจัดการแรงงาน 3) การจัดการ
ผลิตภัณฑ์ 4) การตลาด และ 5) การขนส่ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง 1) ปัญหา
เศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่าขายสินค้าได้น้อยลง ไม่พอกับค่าแรง ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 2) ปัญหาการผลิต
ในช่วงที่ส้มโอขาดตลาดส่งผลให้ผลิตสินค้าได้น้อยกว่าความต้องการของลูกค้า 3) ปัญหาแรงงาน ในช่วงแรกของการ
ตั้งกลุ่มมีสมาชิก 20 คน จนถึงในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ารายได้ไม่พอต่อความต้องการของแรงงาน ทาให้แรงงาน
ออกไปหางานอื่นทา ปัจจุบันแรงงานมีมาก จึงต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทาเป็นกะ
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งนาเสนอ 4 ด้าน คือ
1) ด้ า นทุ น เช่ น ทุ น อุ ป กรณ์ ทุ น ทางวั ฒ นธรรมด้ า นองค์ ค วามรู้ และด้ า นงบประมาณ 2) ด้ า นการตลาด
3) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 4) แหล่งเรียนรู้
คาสาคัญ: วิสาหกิจชุมชน / การแปรรูปผลิตภัณฑ์ / การรวมกลุ่ม / หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
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Abstract
The research entitled “Working Mechanism of Pomelo Processing Association: A Case Study
of Local Enterprise of Mae Baan Kasettakorn Samakkii Phopratabchang, Phopratabchang District,
Pichit Province” is qualitative study which the objectives are 1) to investigate the history of
association establishment 2) to study the working mechanism of association 3) to explore problems,
obstacles and challenges in working of association and 4) to explore the ways how association is
promoted and developed. The researcher uses interpretation as a method to analyze the collected
data from interviewing together with the data from documents. The results of the study indicates
that .
In terms of working mechanism the association has run the following processes
1) Capitalizing for investment by using their own resources, social capital in association and create
connection with outsider. 2) Labor management 3) Product management 4) Marketing and 5)
Logistics
For the problems and obstacle it is found that the association have facing the 1) economic
problems; low demand, high cost of material and insufficient of money for paying to labor 2)
production problems; in some season, it is lack of Pomelo for producing as customer demand and
3) labor problems.
For the ways how to Promote and develop, it is found that there are 4 aspects 1) Capital
2) Marketing 3) Product and 4) Learning center.
Keywords: Local Enterprise / Product Processing / Association / OTOP
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ไม่มีโอกาสในการประกอบอาชีพ
เท่าที่ควร อาชีพหลักส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นอาชีพเกษตรกรรม ทาสวน ไร่ นา เกษตรกรมักจะประสบปัญหาราคา
สินค้าการเกษตรตกต่ามายาวนาน และก็ยังไม่มีใครหาวิธีแก้ ไขแบบยั่งยืนได้ ส่วนใหญ่รัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือก็
มักจะเข้ามาแก้ปัญหาแบบระยะสั้นซึ่งก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้แบบชั่วคราวเท่านั้น ต้นเหตุของราคาสินค้าเกษตรกร
ตกต่าส่วนใหญ่นั้นมาจากการที่ผลผลิตออกมามีจานวนมากเกินความต้องการของตลาด เกษตรกรจึงมีการรวมกลุ่ม
กันแปรรูปผลผลิตนั้นๆ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นานและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตได้เป็น
อย่างดี
วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการนาเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ คาว่า วิสาหกิจชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิด
ได้จากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ทาเพื่อมุ่งสู่ตลาดใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมที่ซับซ้อนอะไร ล้วนแล้วแต่เป็น
การทากินทาใช้ทดแทนการซื้อจากตลาดได้ และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยู่ในชีวิ ตประจาวัน
เช่น การจัดการเรื่องข้าว หมู เห็ด เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้ น้ายาสระผม สบู่ น้ายาล้างจาน หรืออื่นๆ ที่ชุมชนทาได้เองโดย
ไม่ยุ่งยากนัก การทากินทาใช้ทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจ่ายและยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจใหญ่เข้มแข็งขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ ให้เป็นฐานที่เป็นจริงในชุมชน เพราะถ้าชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
กระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึกที่ทาให้
ตึกมั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็จะเข้มแข็งและอยู่ได้ ที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจในประเทศเปรียบเหมือนการ
สร้างตึกที่มีฐานแคบ ถ้าฐานไม่แข็งแรง ตึกก็พังลงมา ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงมีความสาคัญในการสร้างฐานมั่นคง
ให้กับประเทศได้ โดยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชีพให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การสร้างรายได้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของ
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วิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมสาหรับการ
แข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการใน
ระดับสูงขึ้นต่อไปซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
10 ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้น
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่สาคัญของประเทศ โดยให้ความสาคัญการ
สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างสมดุลเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชนรวมทั้งพัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างผู้ ประกอบการใหม่ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พัฒนามาตรฐานสินค้า การสร้างตราสินค้า การจัดการเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน เพื่อลด
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
ตาบลโพธิ์ทับช้าง จังหวัดพิจิตรได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีส้มโอพันธุ์ท่าข่อยปลูกอยู่มาก ลักษณะเด่นของส้มโอ
พันธุ์นี้คือ มีรสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีเมล็ด เกษตรกรส่วนใหญ่ทาสวนส้มโอ ผลผลิตของส้มโอที่ได้จะมีทั้งลูกที่สวย
น้าหนักดี ก็จะขายได้ราคาสูง ส่วนลูกที่ไม่สวยก็จะถูกทิ้งไปหรืออาจจะขายได้ในราคาถูก พอถึงฤดูที่ผลผลิตออก
มากๆ ราคาก็จะตกต่า บางครั้งคุณภาพที่ออกมาก็ไม่ตรงใจผู้ซื้อ ต้องมีการคัดส้มทิ้ง เกษตรกรที่ปลูกส้มโอจึงได้
รวมตัวกันคิดหาวิธีแก้ไข จึงได้มองเห็นปัญหาและวิธีแก้ จึงเกิดการรวมกลุ่มแม่บ้าน เพื่อแปรรูปส้มโอและไม้ผลที่
คุณภาพไม่ดีให้กลายเป็นของอร่อยและของฝากถือเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างเห็นได้ชัด จนขณะนี้ขายดีมีคุณภาพ เป็น
ที่ต้องการของตลาด กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานสร้างความเข้มแข็ง เหตุเป็นเพราะมองเห็นปัญหา คิดก่อน แก้ก่อน
ทาก่อนใคร จนกลายเป็นผู้ผลิตส้มโอกวนเจ้าแรกในประเทศไทย
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่ม กลไกในการดาเนินงานของกลุ่ม
และปัญหาอุปสรรคของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง ตาบลโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร เพื่อนามาหาแนวทางในส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มแม่บ้านสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตรให้มีความชัดเจน และนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีคุณภาพที่ดีต่อการบริโภคในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลไกในการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์
ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
3. เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
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กรอบแนวคิด
แนวทางการส่งเสริม
และพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สามัคคีโพธิ์ประทับช้าง

ปัญหา อุปสรรค และความ
ท้าทาย

กลไกการดาเนินงาน

1.แนวคิดทุนทางสังคม
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
3.แนวคิดเกี่ยวกับด้านการตลาด
4.แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์
5.แนวคิดด้านการระดมทุน
6.แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
ขอบเขตการศึกษา
ในอดีตกาลสมัยอยุธยา พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8 เดินทางจากอยุธยาไปสุโขทัยโดยช้างและมเหสีทรงครรภ์แก่
ระหว่างทางเดินทางถึงบริเวณต้นโพธิ์ริมแม่น้าได้หยุดพักและประสูติพระโอรส นารกฝังใต้ต้นมะเดื่อ จึงให้ชื่อว่า เจ้า
เดื่อ หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ ภายหลังทรงสร้างวัด ณ สถานประสูติ ต่อมาจึงตั้งชื่อว่า โพธิ์ประทับช้าง ตาบลโพธิ์
ประทับช้างอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอโพธิ์ ประทับช้าง มีจานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้าน
บึงโพธิ์ หมู่ 2 บ้านท่าบัวทอง หมู่ 3 บ้านโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 4 บ้านวังกระโดน หมู่ 5 บ้านท่าตะคล้อ หมู่ 6 บ้านท่า
พุดซา หมู่ 7 บ้านหนองต้นไทร หมู่ 8 บ้านท่ากร่าง หมู่ 9 บ้านปากกระช่อง หมู่ 10 บ้านบึงถัง หมู่ 11 บ้านหนองกุ่ม
วิธีการดาเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาเรื่องการศึกษาการแปรูปส้มโอ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์
ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผู้ศึกษาดาเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูล
1. ประธาน รองประธาน คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จานวน 5 คน เพราะว่า เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่เริ่ม ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลในส่วนประวัติ
ความเป็นมาและการบริหารงานหรือกลไกการดาเนินงานได้ดีที่สุด
2. สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้างจานวน 10 คน เพราะว่า เป็นสมาชิกที่
ทางานในกลุ่ม ซึ่งจะให้ข้อมูลในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการทางานได้เป็นอย่างดี
3. หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่ม 2 หน่วยงาน 3 คน คือ พัฒนาชุมชน และ
สานักงานส่งเสริมการเกษตรกร เพราะว่า เป็นหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน ซึ่งจะให้ข้อมูลในเรื่องของแนวทางการ
พัฒนากลุ่มได้ดีที่สุด
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยใช้ประเด็น /แนวคาถามกว้างๆเพื่อ
กระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องราว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเรื่องการศึกษาการแปรูปส้มโอ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์
ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผู้ศึกษาดาเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บจากข้อมูลจากเอกสารเป็นหลักซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็ นเอกสารภาษาไทย เช่น
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และนาไปเป็น
ฐานคิดใน การวางกรอบคิดในการศึกษาวิจัย
2. เมื่อได้ข้อมูลจนครบถ้วนครอบคลุมแล้วผู้วิจัยก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field
research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการสารวจพื้นที่ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง
3. นาหัวข้อคาถามที่กาหนดไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยจะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์
ทั้ง เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการรวมทั้งผู้วิจัยจะใช้วิธีเก็บข้อมูลในลักษณะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. นาข้อมูลที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการนาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและเขียนเป็น
รายงานวิจัย
5. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากการเก็บข้อมูลให้มีความสมบรูณ์
มาก ยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับการเก็บข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้ อมูล จากบันทึกการสัมภาษณ์ของ ผู้ให้
ข้อมูลแต่ละประเด็น และสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร
สรุปผลการวิจัย
กลไกการดาเนินงานของกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับกลไกการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้แบ่งกลไกเป็น 5 ด้านดังนี้
1) ด้านการระดมทุน ทุนที่เป็นทุนทางสังคมนั่นก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในชุมชนอย่างส้มโอ
มาแปรรูป ต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆ ตลอดจนการรวมกลุ่มของคนในชุมชนไปจนถึงการสร้างเครือข่าย
ปรึกษาหารือ ทากิจกรรมร่วมกันก็ถือว่าเป็นการระดมทุนจากทุกภาคส่วนเช่นกัน ส่วนการระดมทุนที่เป็นตัวเงิน
ในช่วงที่เริ่มรวมกลุ่มมีสมาชิกแค่ 15 คนร่วมหุ้นคนล่ะ 100 บาทมีเงินที่ได้จากการวมหุ้นจานวน 1,500 บาท และ
หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องจักร เป็น
ต้นเพื่อช่วยพัฒนาให้คนในชุมชนมีรายได้และให้เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2) การจัดการแรงงาน ด้านการจัดการแรงงาน การจัดการแรงงานมี นางนกแก้ว เมืองทอง เป็น
ประธานกลุ่มซึ่งเป็นผู้บริหารงาน วางแผนงาน ประสานงาน และแบ่งงานให้กลับคนงานในกลุ่ม กล่าวคือ เลือกผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์และสมาชิกต้องให้ความเคารพนับถือ เพื่อที่สมาชิกจะเกิดการยอมรับ
และเกรงอกเกรงใจทาตามคาสั่ง ระบบการทางานจะแบ่งคนงานออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ทาหน้าที่ กวนส้มโอมี
จานวน 5 คนเป็นคนงานที่ทาประจา กลุ่ม 2 ทาหน้าที่ห่อพลาสติก แพ็คลงบรรจุภัณฑ์ มีคนงานทั้งหมด 30 คน พลัด
เปลี่ ย นหมุนเวียนกัน ท าวั นละ 7-8 คน แรงงานในกลุ่มส่วนมากจะเป็น แรงงานที่มีค วามรู้น้อ ย ขาดทั กษะและ
ประสบการณ์จึงทางานได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะมีงานประจาและมาทางานในกลุ่มเป็นงานอดิเรก ส่วน
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เรื่องการเงินการบัญชีจะมีลูกสาวป้าแก้วเป็นคนทารายรับรายจ่ายทั้งหมดของกลุ่ม และมีการเก็บกาไร 10% เข้า
กลุ่มเพื่อเก็บไว้พัฒนากลุ่มต่อไป
3) การจัดการผลิตภัณฑ์ การกวนส้มโอจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อสีขาว เพราะมีคุณค่าทางงโภชนาการ
สูง ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการคิดค้นรสชาติใหม่ๆ กว่า 20 รส และยังมีการพัฒนาไปอีกเรื่อยๆ นอกจาก
รสชาติที่ถูกพัฒนาแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็ยังได้รับการพัฒนาเพื่อการขาย เพราะบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสาคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
4) การตลาด ด้านการตลาดมีการนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปออกบูทในงานต่างๆ และมีการสร้างเพจ
เฟซบุ๊คเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับบุคคลภายนอกได้รู้จัก และยังมีการจัดทัวร์มาลงเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและยังเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มอีกด้วย
5) การขนส่ง การขนส่งในช่วงแรกทาการส่งเองโดยใช้รถส่วนตัว แต่เมื่อมีการขยายตลาดแล้วมีลูกค้า
ต่างจังหวัดมากขึ้นก็มีการส่งตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ทางไปรษณีย์ ทางรถไฟ หรือรถโดยสาร เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
1) ปัญหาเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่าขายสินค้าได้น้อยลง ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น และเมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนส้มโอ เพราะผลผลิตส้มโอมีน้อย จึงทาให้ต้องจ่ายค่าส้มโอ
เพิ่มเป็น 2 เท่า ต้นทุนก็เพิ่มเป็น 2 เท่าเช่นกัน
2) ปัญหาการผลิต ในช่วงที่ส้มโอขาดตลาดส่งผลให้ผลิตสินค้าได้น้อยกว่าความต้องการของลูกค้า จึง
ต้องเฉลี่ยสินค้าให้ลูกค้าได้ทุกคน แต่ต้องลดปริมาณสินค้าลงเพื่อให้ได้สินค้ากันทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียลูกค้าประจำ
3) ปัญหาแรงงาน ในช่วงแรกของการตั้งกลุ่มมีสมาชิก 20 คน จนถึงในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่า รายได้
ไม่พอต่อความต้องการของแรงงาน ทาให้แรงงานออกไปหางานอื่นทา แต่ในปัจจุบันมีคนงานประจา 5 คน และ
คนงานที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทางานอีก 30 คน แต่ออเดอร์ก็มีน้อย รายได้ของแรงงานก็เลยน้อยตามไปด้วย
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
1) ทุน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
- ทุนอุปกรณ์ มีทางหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆ
ประกอบกับครอบครัวของป้าแก้วก็มีความรู้ทางด้านช่าง จึงกาลังมีการประดิษฐ์เครื่องจักรในการอัดเม็ดส้มโอกวน
เพื่อใช้เองอยู่ในตอนนี้
- ทุนองค์ความรู้ หน่วยงานราชการจะมีหนังสือเชิญมาร่วมงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาไม่ว่าเป็น
เรื่องของมาตรฐานการตลาด การควบคุมแรงงาน การเพิ่มมูลค่า และการผลิตทุน เป็นต้น และมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ของเครื่องจักรว่าจะซื้อที่ไหนให้ได้ราคาที่ประหยัดที่สุด
- งบประมาณ หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น พัฒนาชุมชน สานักงานอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
อื่นๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกกลุ่มที่มีสนใจเพื่อที่จะนาเอางบประมาณไปพัฒนากลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มของป้า
แก้วที่เป็นกลุ่มแรกที่ก่อตั้งกลุ่มส้มโอกวนขึ้นและมีความสนใจที่นาเอางบประต่อยอดให้เกิดประโยชน์
2) ด้านผลิตภัณฑ์
- พัฒนามาตรฐาน กลุ่มมีการพัฒนาให้ได้ 5 ดาว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีการขอ อย. และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน เพราะสินค้า OTOP จะต้องเน้นดูแลผู้บริโภคเป็นหลัก
และมีการสุ่มตรวจในทุกๆ ปีเพื่อรับรองว่าสินค้าของกลุ่มยังรักษามาตรฐานได้ดีคงเดิม
3) การตลาด
- การขยายตลาด มีการนาสินค้าออกบูทในงานต่างๆและประธานกลุ่มต้องได้รับการอบรมและ
เข้าประชุมกับกลุ่มต่างๆเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีการสร้างเพจเฟซบุ๊คเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนสนใจมากขึ้น
- การโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทาให้คนสนใจสินค้า
เพิ่มขึ้น การโฆษณามีหลายรูปแบบ มีทั้งโฆษณาของจังหวัดพิจิตรเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาซื้อส้มโอกวนที่เป็นของ
ดีของจังหวัดพิจิตร โฆษณาอีกทางหนึ่งคือตามเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อลุกค้าเข้าถึงกลุ่มง่ายขึ้น
4) แหล่งเรียนรู้ หมู่บ้านท่องเที่ยว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้างได้รับเลือกให้เป็น
1 หมู่บ้านท่องเที่ยวจึงได้รับการส่งเสริมให้คนมาเที่ยวและมีการจัดทัวร์มาลงบ่อย ยิ่งตอนนี้มีการรวมตัวกันเป็น
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ประชาคมอาเซียน ทาให้เกิดผลกระทบทั้งบวกและลบเกือบทุกด้าน โดนเฉพาะด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคม
วัฒนธรรมซึ่งเป็น 3 เสาหลักตามกฎบัตรอาเซียน จึงจาเป็นมากที่จะต้องเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้กับหมู่บ้าน ในส่วนของกลุ่มเองก็ต้อ งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานด้วยหากไม่ให้
ความร่วมมือหรือไม่ว่างมาเข้าร่วมก็จะถูกตัดในส่วนนั้นไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง กลไกการดาเนินงานของกลุ่มแปรูปส้มโอ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ มีประเด็นสาคัญที่ค้นพบตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาซึ่งผู้ศึกษาได้นาเสนออภิปรายผล ดังนี้
1. การระดมทุน ในช่วงที่เริ่มรวมกลุ่มมีสมาชิกแค่ 15 คนร่วมหุ้นคนละ 100 บาทมีเงินที่ได้จากกา
รวมหุ้นจานวน 1,500 บาท และได้รับการสนับสนุน หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
เช่น งบประมาณ อุปกรณ์การผลิต เครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนาให้คนในชุมชนมีรายได้และเศรษฐกิจของ
ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของสุธิดา แจ้งประจักษ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการวิสาหกิจชุมชน:
กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ทุนที่ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มมี
2 แหล่งที่มา ด้วยกัน คือ 1) เงินทุนภายในที่มาจากการระดมเงินด้วยการขายหุ้นราคา 100 บาท ต่อหุ้น ได้เป็น
เงินทุนตั้งต้นจานวน 20,000 บาท 2) เงินทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโดยส่วนใหญ่มา
จากเทศบาลตาบลบางพระ ซึ่งกลุ่มได้บริหารจัดการเงินทุนนั้นไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ และนาส่วนเงินที่เหลือกลุ่มใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบและเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลศูนย์ผลิตซอสพริก ในบางครั้ ง ประธานกลุ่มต้องนา
เงินส่วนตัวมาสารองจ่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า เมื่อขายได้เงินจึงนามาหักต้นทุนออก การบริหารเงินทุนใน
การผลิตของกลุ่มจึงมีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียน ส่วนทุนที่เป็นสถานที่ผลิตและอุปกรณ์ ในช่วงก่อตั้งได้ ใช้วัสดุ
อุปกรณ์และบ้านของสมาชิกเป็นสถานที่ในการผลิตโดยสลับหมุนเวียนกัน
2. ด้านการจัดการแรงงาน การจัดการแรงงานมี นางนกแก้ว เมืองทอง เป็นประธานกลุ่มซึ่งเป็นผู้
บริหารงาน วางแผนงาน ประสานงาน และแบ่งงานให้กับคนงานในกลุ่ม โดยคนงานจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรก ทาหน้าที่กวนส้มโอ มีจานวน 5 คน กลุ่ม 2 ทาหน้าที่ห่อพลาสติก แพ็คลงบรรจุภัณฑ์ มีคนงานทั้งหมด 30 คน
พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทาวันละ 7-8 คน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ (2559) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนระดับ 5 ดาว จังหวัดลาปาง พบว่าทั้ง 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดลาปางที่กาหนดศึกษา มีรูปแบบการดาเนินการ และการบริหารจัดการที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการเลือก
บุคคลที่มีทักษะความสามารถในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ที่สมาชิกให้ความเคารพนับถือ เป็นประธานกลุ่ม
มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาเพื่อ รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ในโครงสร้างของการบริหารจัดการ กรณีของปัจจัยที่สมาชิกมี
ความเห็นว่ามีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการดาเนินการมากที่สุด คือปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
3) การจัดการผลิตภัณฑ์ การกวนส้มโอจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อสีขาว เพราะมีคุณค่าทางงโภชนาการ
สูง ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการคิดค้นรสชาติใหม่ๆ กว่า20รส และยังมีการพัฒนาไปอีกเรื่อยๆ นอกจากรสชาติ
ที่ถูกพัฒนาแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็ยังได้รับการพัฒนาเพื่อการขาย เพราะบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของปัทมา สารสุข (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผลิตภัณฑ์ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและ
มาตรฐานระดั บ สากล เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ ถื อ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค โดยผสมผสานวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญากั บ เทคโนโลยี
นวัตกรรม การให้ค วามสาคัญและตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และพัฒนารูปแบบการ
นาเสนอความโดดเด่น เรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวสินค้า
4) การตลาด ด้านการตลาดมีการนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปออกบูทในงานต่างๆ และมีการสร้างเพจ
เฟซบุ๊คเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับบุคคลภายนอกได้รู้จัก และยังมีการจัดทัวร์มาลงเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและยังเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของสุกัญญา สุจาคา (2559) ได้
ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกะลานาโชค ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์ พบว่า กลุ่มกะลานาโชคเกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจในการทางานฝีมือเกี่ยวกับกะลา
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ทางด้านการตลาด กลุ่มใช้วิธีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเพื่อออกแสดงสินค้าตามงานต่าง ๆ ในจังหวัด
และต่างจังหวัดจนเป็นที่รู้จัก และคาสั่งซื้อส่วนมากจะมาจากลูกค้าที่รู้จักจากงานแสดงสินค้า OTOP ระดับประเทศ
การกระจายสินค้าใช้ลักษณะของคนกลางในการกระจายตลาด โดยรับสินค้าไปจาหน่าย
5) การขนส่ง การขนส่งในช่วงแรกทาการส่งเองโดยใช้รถส่วนตัว แต่เมื่อมี การขยายตลาดแล้ว มี
ลูกค้าต่างจังหวัดมากขึ้นก็มีการส่งตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ทางไปรษณีย์ ทางรถไฟ หรือรถโดยสาร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการควรมีการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดย
เน้นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น และความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
เช่น รูปทรง สีสัน
2. พัฒนานวัตกรรมในการผลิต เมื่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะสามารถทุนแรงคนและ
ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อีกด้วย
3. ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่โด่ดเด่นและแตกกต่างไป
จากเดิม เน้นการออกแบบร่วมสมัยกับขนมซึ่งเป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
4. ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าสาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นที่มี
ความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง
5. ผู้ผลิตควรมีการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบในสถานที่ผลิตและสุขลักษณะในการ
ปฎิบัติงานเพื่อลดและป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ส้มโอกวน
6. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสาหรับเกษตรสวนผลไม้และเชิญประธานกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ไป
ศึกษาดูงานกรณีหมู่บ้านตัวอย่างชุมชนที่มีชื่อเสียงและมีการท่องเที่ยว เพื่อนากลยุทธการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน
ดังกล่าวมาเป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของจังหวัดพิจิตร
7. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมเพื่อส่งเสริมการขาย ควรเลือกใช้วัสดุกระดาษที่มีความเหมาะสม
ทางด้านโครงสร้างในการรองรับผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์และสะดวกในการขนย้าย
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป
1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ผลิตแปรรูปของผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตผลไม้แปรรูปของผลิตภัณฑ์ชุมชนสถานที่ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องการศึกษากลไกการดาเนินงานของกลุ่มแปรรูปส้มโอ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์
จากอาจารย์ภูริณัฐ โชติวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ผู้ ให้คาแนะนาและชี้แนะแนวทางใน การทางานวิจัยจนสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน อาจารย์ประจารายวิชาการวิจัยภาคสนาม ที่กรุณาให้
คาปรึกษาแนะนาในการทางานวิจัยในครั้งนี้ให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ดร.รัษฎากร วินิจกุล
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์จิระ ประสพธรรม
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรเป็นอย่างสูงที่ช่วย
อ่านงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
นอกจากนี้ ขอขอบคุณ คุณนกแก้ว เมืองทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคี
โพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สมาชิกกลุ่มทุกๆ ท่าน คุณยงยุทธ พันตารักษ์ นักพัฒนาชุมชน
จังหวัดพิจิตร คุณธนวัต สุจิตร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร คุณชลธิชา ชาญณรงค์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้จนได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ นามา
วิเคราะห์ประเมินผลจนสาเร็จลุล่วง การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษากลไกการดาเนินงานของกลุ่มแปรรูปส้ม โอ:
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กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ใน
ครั้งนี้อาจไม่สาเร็จลุล่วงถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆ ท่านที่ได้กล่าวมาเหล่านี้ ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่า
งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่าสู่ตานาน ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง
The Oral Historical through the Legend in the Hmong Community’s Culture
ปุณณดา ทรงอิทธิสุข1 และสุธิดา ทับทิมศรี2
Punnada Songitthsuk1 and Sutida Tubtimsri2
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อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติศาสตร์ จากคาบอกเล่า สู่ตานาน ในวิ ถี วั ฒ นธรรมชุ มชนม้ ง 2) เพื่ อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์สู่ตานาน ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (ความเชื่อแบบดั้งเดิม) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ และการสังเกต และเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
เนื้อหา ผ่านระบบสังคม และการทาหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ และผลการศึกษาพบว่า 1) ชุมชนม้งนาเรื่องเล่าทาง
ประวัติศาสตร์มาร้อยเรียง เพื่อการธารงรักษาไว้ซึ่งแบบแผนวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง (แบบดั้งเดิม) พร้อมกับสร้างอัต
ลักษณ์เฉพาะขึ้นในระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์อย่างเป็นองค์รวม และ 2) ประวัติศาสตร์จากคา
บอกเล่าสู่ตานาน ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง มีความสัมพันธ์ของระบบสังคม และมีการผลิตซ้าในวิถีวัฒนธรรมม้ง เพื่อ
รักษาไว้ซึ่งความสมดุลทางด้านจิตใจ
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ / ประวัติศาสตร์ / ตานาน / วิถีวัฒนธรรม / ชุมชนม้ง
Abstract
This study aimed 1) to investigate the oral history through the legend in the Hmong
community’s culture and 2) to analyze the relationship of social system on the basis the oral
history through the legend in the Hmong community’s culture. It was a qualitative research which
based on sociology via historical methods (traditional beliefs). The instruments were interview,
observation and secondary data from documents and other relevant researches. The data were
analyzed by content analysis through social system. The results are shown that; 1) The Hmong
community has composed the historical tales to maintain their cultural patterns (traditional) along
with the generating of a specific identity and uniqueness in the production system, value system,
and relationship system in holistically, and 2) the oral history of the Hmong community’s culture
deal with the relationship of social system. In addition, there is a reproduce in Hmong’s culture in
order to maintain an equilibrium of the mind
Keywords: Identity / History / Legend / Culture / The Hmong’s community
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเพื่อทาความเข้าใจสัมพันธภาพกระบวนการคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ชีวิตในลักษณะพึ่งพา
และผูกพันกับความเชื่อแบบดั้งเดิมมานานนับพันปี จะต้องเริ่มต้นด้วยวิธีการศึกษาแบบองค์รวมและรอบด้าน เพื่อทา
ความเข้าใจกับประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ และพิธีกรรม ตลอดรวมถึงวิธีการใช้เหตุผลในลักษณะที่แตกต่างไปจากวิธี
คิ ด แบบที่ เ ราคุ้ น เคย และเข้ าใจ การศึ ก ษาสังคมวิ ท ยาและมนุษ ยวิท ยาทางชาติพั น ธุ์ข องชนกลุ่มต่ างๆ ในเขต

1108

ภาคเหนือตอนบน พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีการตีความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวอย่างลึกซึ้ง ความ
เข้าใจเหล่านี้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในองค์ความรู้ของท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างคน
ธรรมชาติ และอานาจที่มองไม่เห็น เพื่อตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจให้กับกลุ่มของตนเอง
การตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจการของกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่ามนุษย์จะคิดอะไร เหตุปัจจัยที่มา
กระตุ้นความคิดก็มาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันสังคมวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการอยู่
ร่วมกันของสังคมมนุษย์ และปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งนี้รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็น
พื้นฐานความคิดบนพื้นฐานของความเชื่อ ซึ่งข้อมูลทางวัฒนธรรมของสังคมยังคงต้องอาศัยการศึกษาตามแนวคิดทาง
คติชนวิทยา เนื่องจากมีเนื้อหาที่สัมพันธ์จนบางครั้งแยกจากกันไม่ออก กล่าวคือ คติชนวิทยา คือ กระจกส่องสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 3 ประการ คือ ความคิด การกระทา และผลของการกระทา เป็นการสะท้อนสภาพวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามบริบทเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มชาติพันธุ์
อาศัยอยู่ จะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ และเมื่อได้รับการยอมรับปฏิบัติตามกันเป็นรูปแบบเดียวกันจนเป็น
พฤติกรรมที่เรียกว่าวิถีวัฒนธรรม ภายใต้อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550, หน้า
16; ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2547, หน้า 1-28)
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ถูกสร้างขึ้น โดยผ่ านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม ครั้งเมื่อตกผลึกแล้ว
อาจจะมีความหมายคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็น
หลัก หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจ และ การรับรู้ว่าตัวตนที่แท้จริ งของเราเป็น
ใครและคนอื่นเป็นใคร นั่นคือเป็นการกอปรขึ้นและดารงอยู่ ว่าเรารับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร และคนอื่นรับรู้เรา
อย่างไร มีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอด ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคน
หรือกลุ่มคนอื่นๆ ด้วย และอัตลักษณ์ มีทั้งเป็นระดับปัจเจก (Individual) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective)
ในระดับปัจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น เพศสภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ชาติ ช่วงชั้นทาง
สังคม อาชีพ และศาสนา เป็นต้น ในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มจะถูกสร้างบนพื้นฐานของความเหมือนกันของ
กลุ่มโดยรวม
ความเหมือนกันของกลุ่มนั้น ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่น มาเป็นตัวกาหนดความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของกลุ่มตนเองด้วย ฉะนั้น เมื่อพูดถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นลักษณะของอัตลักษณ์ร่วมสมาชิกของกลุ่ม
คนในสังคมเดียวกัน ซึ่งแตกต่ างออกไปจากกลุ่มอื่นๆ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547, หน้า 32-34) สอดคล้องกับ
วสันต์ ปัญญาแก้ว (2559, หน้า 50) กล่าวเสริมว่า อัตลักษณ์ มีความเชื่อมโดยเข้ากันในความเป็นปัจเจกที่เชื่อมต่อ
กับสังคม สังคมกาหนดบทบาทหน้าที่และระบบคุณค่า ที่ติดมากับสถานภาพทางสังคม เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็น
เพื่อน ความเป็นมิตร ความเป็นครูกับศิษย์ ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbols) เพราะการ
แสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกันตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
อื่นๆ ในแต่ละกลุ่ม
และในแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมเฉพาะ (Cultural Traits) ที่เป็นของตนเอง
การบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ และมีสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เป็นต้นว่า ความผูกพันระบบเครือญาติ ศาสนา ภาษา
และพฤติกรรมทางสังคม เป็นลักษณะร่วมและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคงเป็นภาพนิ่ง
และมีความเป็นพลวัตของกลุ่มคนและวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม แต่
คนก็สามารถข้ามไปข้ามมาระหว่างวัฒนธรรมได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ จะบอกว่าตนเองเป็นใครได้
นั้น ต้องขึ้นอยู่กับบริบทความสัมพันธ์ เชิงอานาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอื่นๆ ด้วย และเป็นกระบวนการหล่อหลอม
ความรู้สึกร่วมกันในสายเลือด (Shared Descent) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของภาษา นิทาน หรือนิยายที่สมาชิกใน
กลุ่มเชื่อว่ามีจุดกาเนิดร่วมกัน และบริบททางประวัติศาสตร์ที่สมาชิกในกลุ่มประสบมาด้วยกันนอกจากนี้ยังรวมถึงใน
ประเด็ น จิ ต ส านึ ก ร่ ว มทางประวั ติ ศ าสตร์ ( Historical Consciousness) เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการก าหนด
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อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) โดยจะเลือกเอาบางสถานการณ์หรือบางเรื่องราวที่มีนัยสาคัญต่อตนเอง
มาทาให้เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547, หน้า 32-34)
ดังนั้น ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ถือว่า เป็นผลผลิตจากสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ภาพ คือ ภาพแรก
เกี่ยวกับตัวตน เป็นภาพตัวตนของตัวเราเองที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้อื่นเป็นภาพลักษณ์หรือความคิดแรกที่คนอื่นคิด
เมื่อมีคนพูดถึงตัวเรา ซึ่งภาพเกี่ยวกับตัวตนอาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงของตัวเรา โดยทั่วไป ย่อมไม่มีใครต้องการให้ผู้อื่น
ระลึกถึงเราในภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ภาพที่ สองเป็นตัวตนในอุดมคติ เป็นภาพตัวตนที่เกิดขึ้นในความคิดของตัวเราเอง
หรือตัวตนที่เราต้องการจะเป็น ตัวตนในอุดมคติจึงเป็นกรอบในการกาหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้
เป็นไปตามคาดหวัง และภาพสุดท้าย คือ ตัวตนที่มนุษย์แสดงออก ซึ่งควรสอดคล้องกับตัวตนในอุดมคติ เพราะจะทา
ให้บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง สิ่งเหล่านี้จะหลอมรวมกันจนกลายเป็นความเชื่อที่เหนียวแน่นอยู่ในตนเองจน
กลายเป็นระดับสังคม อย่างไรก็ตามความเชื่อในแต่ละสังคมของกลุ่มชนต่างๆ ก็จะมีชุดของความเชื่อเป็นพื้นฐานที่
ผู้คนมีในแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมถือปฏิบัติ เพราะเชื่อ กันว่าจะเกิดมงคลและความดีงาม อันเนื่องมาจากบริบททาง
สถาบันครอบครัวมีการอบรมบ่มเพาะระเบียบสังคมจากคนรอบข้าง ผ่านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม อันหมาย ถึง
ค่านิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความคิด ความเชื่อที่กาหนดพฤติกรรมการกระทาของมนุษย์
เป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เกิดการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม (คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม, 2559, หน้า 75;
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551, หน้า 60; เมตาตา (กฤตวิทย์) วิวัฒนานุกุล, 2559, หน้า 179; ศิริพร ณ ถลาง,
2559, หน้า 181; สุขเกษม ขุนทอง, 2561, หน้า 2)
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ถือเป็นความคิดสากลของมวลมนุษย์ โดยเฉพาะชาติ
พันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ ต้องพยายามหากุศโลบายในการแสดงออก เพื่อสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของตนเอง ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นสากล โดยใช้วิธีการทางคติชนวิทยามาเป็นแนวทางพื้นฐานในก ารออก
กฎเกณฑ์ และกฎจารีตเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของคน และเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน
น้า ต้นไม้ และสัตว์ เป็นความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เพราะมนุษย์มิใช่
เจ้าของที่จะสามารถครอบครองได้แต่เพียงผู้เดียว มนุ ษย์เป็นเพียงผู้ร่วมใช้เท่านั้น จึงต้องรู้จักใช้ด้วยความเคารพ
ตอบแทนบุญคุณด้วยการใช้อย่า งเหมาะสม และเพียงพอต่อการยังชี พ รู้จักรักษาสมดุลและไม่ทาลาย เพื่อให้
ธรรมชาติคงอยู่กับตนเองตลอดไป และความเชื่อเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีการผลิตของชุมชน บน
พื้นฐานของการพึ่งตนเอง และสามารถผลิตปัจจัยสี่ที่หาได้เองจากผืนป่า เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ฝังตัวอยู่ในวิถี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การบริโภคด้วยความอ่อนน้อม รู้คุณค่า มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ สอดคล้องกับแนวคิด
หลักของนักคิดสานักหน้าที่นิยม เชื่อว่าขนบธรรมเนี ยม หรือลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในสังคมล้วนมี
ความหมายและหน้าที่ทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมองเป็นเรื่องแปลกก็ตาม พิธีกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากความคิดและจิตนาการ
ต่างๆ ล้วนต้องมีเหตุผลที่สร้างสรรค์ทาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คนในสังคมนั้นย่อมเข้าใจและรับรู้ว่า สิ่งที่ ตนเองและ
สมาชิกในสังคมกระทาหรือประพฤติปฏิบัติมีความหมายและมีบทบาทหน้าที่ อย่างไรก็ดีพิธีกรรมมักมีองค์ประกอบที่
สาคัญ คือตานานอาจกล่าวได้ว่า สมาชิกในสังคมใช้เรื่องเล่าประเภทตานานในการอธิบายเหตุผล และที่มาในการ
ประกอบพิธีกรรม ตานานจึงเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมในขณะที่พิธีกรรมเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรม ที่ สามารถนามา
สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มตนเองซึ่งเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติ และ/หรือ เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ อันเป็นระยะ
หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เพื่อขอร้องให้อานาจที่มองไม่เห็น เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองไม่มั่นใจ แล้วนามาเป็นกลยุทธ์
การเชื่อมประสานถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในกลุ่มสังคม ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเป็นพลวัต (เกรียงไกร เกิดศิริ,
2551, หน้า 16; ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546, หน้า 119; ภาณุเดช เกิดมะลิ, 2552, หน้า 29; ยศ สันตสมบัติ,
2551, หน้า 26-27; ศิริพร ณ ถลาง, 2557, หน้า 364-365)
จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของระบบสังคมกับประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมจะต้อง
ทาหน้าที่ประสานสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมเป็นตั วกาหนดค่านิยมของสังคม และระบบ
สังคมเป็นตัวกาหนดวิถีวัฒนธรรม มีการผลิตซ้า ปรับเปลี่ยน หรือสร้างอุดมการณ์อานาจขึ้นมาใหม่ในบริบทของกลุ่ม
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ชาติพันธุ์ ที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์ทางสังคมอย่างจาเพาะเจาะจงท่ามกลางสภาวะขัดแย้ง ดังนั้น วัฒนธรรม
เปรียบเสมือนรากเหง้าดั้งเดิม และเป็นกลยุทธ์การควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
บนชุดความรู้ที่เกิดจากตานาน ซึ่งปรากฏออกมาในรูปการเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นที่สื่อออกมาให้เห็นถึงความรัก ความ
ห่วงหา ความผูกพัน ความยาเกรง และความศรัทธา ตลอดรวมถึงความเชื่อในเรื่องของดวงวิญาณของบรรพบุรุษ
(เชื่อแบบดั้งเดิม) โดยมุ่งอธิบายระบบสังคมและการทาหน้าที่พื้นฐาน ซึ่งจะทาให้เข้าใจกลไกต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์
ม้ง อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลักสังคมวิทยา ซึ่งนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการในระดับ
พื้นที่ให้สอดรับกับความเป็นพหุวัฒนธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง
2. เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์ สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมชุม ชนม้ ง คณะผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิ จั ย
ออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง
เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Education Participation: CEP) คณะผู้วิจัยได้ให้
สมาชิกของชุมชนม้งเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา และเก็บข้อมูลตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
(The Historical Method) จากคาบอกเล่า พื้นที่อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งมีแนวทางการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. บุคคลผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้นาด้านจิตวิญญาณ และปราชญ์ จานวน 9 คน แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ที่ยินดีและเต็มใจให้ข้อมูล
2. เครื่องมือ
1) แบบสัมภาษณ์ (ขั้นการสร้างเครื่องมือ)
– ผู้วิจัยร่างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อคาถามในประเด็นศึกษาประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏ
ออกมาให้เห็นในรูปของตานานซึ่งเป็นเหตุผลของการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวิถีวัฒนธรรมม้ง
และเป็นภาพอดีตที่มีการสืบทอดมรดกทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่น
– นาแบบสัมภาษณ์ที่ร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ตรวจสอบด้านเนื้อหาและ
ภาษา ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง และ (3)
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
– ผลการตรวจสอบ พบว่า มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ ที่คณะผู้วิจัยได้กาหนด
2) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Observation) เป็นหลักในการเก็บข้อมูล โดย
คณะผู้วิจัยจะเข้าไปร่วมสังเกตและไม่มีส่วนในกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตให้เกิด
ความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ผู้ถูกสังเกตจะรู้ตัวว่ากาลังถูกสังเกต
3. วิธีการและหลักการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยจะใช้ล่ามที่มีความรู้ ความชานาญในภาษาม้งทุก
ขั้ น ตอน และเพื่ อ ให้ ง่า ยต่ อ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระดั บ บุ ค คล (Individual Unit of Analysis) ใช้ เ ทคนิ ค แผนที่
ความคิด (Mind Map) ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจในความซับซ้อนต่างๆ ทางประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า สู่ตานานใน
วิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง ให้เห็นความสาคัญของการจาที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับกระบวนการทางานของสมองที่มี
ลักษณะเหมือนกิ่งก้านขยายเชื่อมโยงแตกต่างไปอย่างทั่วถึง
4. ตรวจสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล (ปฐม
ภูมิ) พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานที่และบุคคลที่ ให้ข้อมูลนั้นๆ ถ้าต่างเวลาต่างสถานที่ ต่างบุคคลแล้วได้ข้อมูล
เหมือนกันหรือไม่ หากได้ข้อมูลเหมือนกันแสดงว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนามาเรียบเรียงลาดับเหตุการณ์
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5. การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งข้ อ มู ลประวั ติ ศาสตร์ จากค าบอกเล่า สู่ ต านานในวิ ถี วั ฒ นธรรม
ชุมชนม้ง โดยปราชญ์ชุมชนม้ง จานวน 3 คน ดังนี้
1) นายกั้ง แซ่ม้า ปราชญ์ชุมชนม้ง จังหวัดตาก
2) นายเจ้อป๋อ แซ่จาง ปราชญ์ชุมชนม้ง จังหวัดตาก
3) นายประดิษฐ์ แซ่หาง ปราชญ์ชุมชนม้ง จังหวัดตาก
6. สรุปประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง นาเสนอต่อผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ (คติชนวิทยา) และทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์ สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนม้ง
1. อธิ บายความสั ม พั น ธ์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องระบบสั งคม บนฐานประวั ติ ศ าสตร์ สู่ ต านานในวิ ถี
วัฒนธรรมชุมชนม้ง โดยใช้เทคนิค ระบบสังคมและหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว (Adaptation) 2)
การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) 3) การบูรณาการ (Integration) และ 4) การรักษาแบบแผน (Latency
หรือ Pattern Maintenance) (สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 165-167)
2. การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคม
วิทยา จานวน 3 คน ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ (ขั้นตอนที่ 1)
3. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
1) พื้นที่ชุมชนม้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กลุ่ม เครือข่ายม้งจังหวัดตาก สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตาก และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
2) บทความทางวิชาการระดับพื้นที่ และระดับประเทศ
ผลการดาเนินการวิจัย
ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง พบว่า
ประวัติศาสตร์กาเนิดและเส้นทางอพยพเข้าสู่ประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์จีน ชนชาติเหมียว มี
ความสัมพันธ์กับ “ซานเหมียว” และ “หนานหมาน” ในยุคดึกดาบรรพ์ คือ ตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีก่อน นัก
ประวัติศาสตร์จีนสันนิษฐานว่า บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือม้งน่าจะมาจากชนเผ่าที่เรียกตัวเองว่า “จิวลี่” ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในพื้นที่ราบภาคตะวันออกของจีน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า เหลือง และแม่น้าแยงซี โดยมีจีหยู่ (Chi You/ Txiv
Wawg) เป็นหัวหน้า แต่จีหยู่ถูกห้วงตี่ (Huang Di) ผู้นาสัมพันธมิตรชนเผ่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเข้าใจกันในปัจจุบันว่าเป็น
บรรพบุรุษของคนจีน นากองกาลังมาจากตอนบนของลุ่มน้าเหลือง เข้าโจมตีและเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าว
จากนั้นชาวเมียวหรือม้งจึง อพยพลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าสู่บริเวณทะเลสาบต้ง ถิน (Dong Ting) ของรัฐ
หยูนนานในที่สุด
ผลกระทบจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ กับการรุกรานของชาวมองโกล ชาวแมนจู และชาวฮั่น
ทาให้เกิดการทาสงครามระหว่างม้งกับผู้รุกรานเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่า นอกจากนั้นแล้ว นโยบายการสร้างรัฐชาติ
และการเก็บภาษีที่มากเกินจากรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นในยุคนั้น เป็นสาเหตุให้ชาวม้งรับสภาพเช่นนี้ไม่ได้จึง
ลุ ก ขึ้ น มาต่ อ ต้ า นและก่ อ การจลาจลหลายครั้งในประวั ติ ศาสตร์จี น แต่ ล ะครั้ งได้รั บ การปราบปรามอย่ างหนัก
โดยเฉพาะกบฏไถ้ผิงกบฏธงแดง-ธงขาว (ค.ศ.1856-1872) และกบฏฮ่อธงดา ส่งผลโดยตรงต่อการอพยพของชาวม้งจาก
ประเทศจีนเข้าสู่บริเวณภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และพม่า สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (2546, หน้า 26) กล่าวว่า “ม้ง” เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงที่เพิ่ง
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ ในบริเวณทางเหนือของประเทศไทยประมาณไม่เกิน 200 ปีที่ผ่านมา ส่วนในบริบทของ
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ประเทศจีนนั้น ม้งจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยหนึ่งของชนชาติ “เหมียว” ซึ่งมักจะมีการใช้คาว่า “ม้ง” กับ “เหมียว”
สลับกัน โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าทั้งสองซื่อนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน
คาว่า “เหมียว” เริ่มปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีนเมื่อประมาณศตวรรษที่ 27 ก่อน
คริสต์ศักราช เมื่อชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าเหลือง หลังจากนั้นจึงได้อพยพสู่ทางใต้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การถูกชาวจีน (ฮั่น) เข้าบุกรุกพื้นที่ทากินและขับไล่ให้ออกจากบริเวณดังกล่าว ในยุคของการสร้างรัฐชาติในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศจีน เวียดนาม พม่า ลาว
และไทย
ในประเด็น นี้ ชาวเขาเผ่าม้งเดิม มีถิ่น ฐานอยู่ใ นประเทศจีนอพยพลงมาทางใต้เข้ ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ลาว และพม่า ด้วยสาเหตุหลายประการ และที่สาคัญที่สุด คือ การอพยพหลบหนีชนชั้นปกครองของ
จี น เข้ า มาอยู่ ใ นประเทศไทยตรงกั บ ปลายรั ชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรามหาจุ ฬ าลงกรณ์ พระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว , 20 กั น ยายน 2411–23 ตุ ล าคม 2453) โดยอพยพผ่ า นประเทศลาว มี 3 ช่ อ งทาง คื อ
ช่องทางอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ช่องทางอาเภอปัว จังหวัดน่าน และช่องทางจังหวัดเลย แนวภูเขาคายเลย
และแยกย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย และปัจจุบัน ชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทยจะกระจายอยู่บริเวณ
พื้นที่ 14 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
ลาปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย กาแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย และสระบุรี
ประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับความเชื่อแบบ
ดั้งเดิม กล่าวคือ คนม้งมีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษ (ผี) ที่สิงสถิตอยู่ภายในบ้านเรือน เป็นผีประจา
ตระกูล จานวน 5 ตน ได้แก่ ผีสือกลั้ง ผีเสากลางบ้าน ผีประตูหน้าบ้าน ผีเตาไฟเล็ก และผีเตาไฟใหญ่ เพื่อปกปัก
รักษา คุ้มครอง ดูแลคนในชุมชน และคนในครอบครัวให้มีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร และสัตว์เลี้ยง
ตลอดรวมถึงความปลอดภัยจากภยันตราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผีสือกลั้ง (xwm kab) จะอาศัยอยู่บริเวณฝาบ้านด้านที่อยู่ตรงข้ามกับประตูทางออก ลักษณะ
ทั่วไปจะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว จะมีขนไก่ติดอยู่บนกระดาษ เป็นตัวแทน
วิญญาณบรรพบุรุษที่ถูกเชิญมาประจาบ้าน และมีหิ้งสาหรับวางเครื่องบูชา เป็นผีที่ช่วยปกปักรักษาสมาชิกใน
ครัวเรือนให้มีความสุข อยู่ดีกินดี ช่วยดลบันดาลให้ทรัพย์สินต่างๆ เข้ามาภายในบ้าน
2. ผีเสากลางบ้าน (ncij daab) จะตั้งอยู่กลางบ้าน มีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมหรือกลมมีความคงทน
คนม้งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของ “เสาเอกของบ้าน” ช่วงของการประกอบพิธีกรรมวันขึ้นปีใหม่ เจ้าของบ้านจะทา
การบูชาด้วยกระดาษขาวเจาะรู ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุกปี เปรียบเสมือนการให้เงินทอง เพื่อเป็นการตอบแทนที่วิญญาณ
ของพ่อมาปกป้องคุ้มครองลูกหลานทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน
3. ผี ป ระตู ห น้ า บ้ า น (khov rooj tas) จะสิ งสถิ ต อยู่ ที่ บ านประตูห ลัก ของบ้ า นเท่ า นั้ น เพื่ อ คอย
คุ้มครองดูแลมิให้สิ่งไม่ดีเข้ามาภายในบ้านได้ และช่วยป้องกันเงินทองไหลออกจากบ้าน และนอกจากนี้แล้วการ
ประกอบพิธีกรรมใดๆ ต้องกราบไหว้ขออนุญาตผีประตูหน้าบ้านก่อน จึงจะเริ่มพิธีกรรมอื่นๆ ภายในบ้านได้ จากคา
บอกเล่าที่ว่า
4. ผีเตาไฟเล็ก (dab ghov cub) จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นดินที่ตั้งเตาไฟสาหรับหุงหาอาหาร และจะ
อยู่บริเวณประตูหน้าบ้านเมื่อเดินเข้าไปแล้วจะอยู่ทางขวามือ เป็นเตาสาหรับเป็นที่ หุงหาอาหารเลี้ยงในครัวเรือน
หรือกล่าวอีกในหนึ่ง คือ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่จน มีกินตลอด
จะต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
5. ผีเตาไฟใหญ่ (dab ghov txug) จะตั้งอยู่บริเวณพื้นดินเป็นที่ตั้งของเตาไฟขนาดใหญ่ สาหรับ
ทาอาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ หมู และไก่ เพื่อจะได้มีสัตว์เหล่านี้ไว้
เพียงพอสาหรับการประกอบอาหาร และเพียงพอสาหรับใช้ประกอบพิธีกรรมมิให้ขาดแคลน
และความเชื่อดังกล่าวจะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมที่แสดงความเป็นตัวตน และปรากฏออกมาในรูปของ
ระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ดังนี้
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1. ระบบผลิต เป็นกระบวนการเข้ามาใช้ประโยชน์จากดิน น้า และป่า ตามความเชื่อในเรื่องของ
วิญญาณเจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่ก่อนแล้ว มีการประกอบพิธีกรรม ตามความเชื่อแบบดั้งเดิม เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษ (ผี)
ดลบันดาลให้พืชพรรณธัญญาหาร และสัตว์เลี้ยง (วัวและหมู) อุดมสมบูรณ์ และมีการยอมรับในอิทธิฤทธิ์อานาจจาก
สิ่งที่มิได้เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู เป็นความสัมพันธ์ระหว่า งคนกั บ
วิญญาณบรรพบุรุษ ดังนี้
1) พิธีกินข้าวโพด คนม้งมีความเชื่อว่า ถ้านาข้าวโพดในไร่มาเลี้ยงวิญญาณบรรพบุรุษของตนที่
บ้านก่อน (ผี 5 ตน) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัว และเพื่อผลผลิตจะได้มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น
หัวหน้าครัวเรือน และหรือผู้นาสายตระกูลแซ่ จะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม กล่าวคือ จะนาข้าวโพดมาต้ม จานวน 1
หม้อ และเมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้ว ก็จะแจกจ่ายและบริโภคกันในครัวเรือน
2) พิธีกินข้าวใหม่ “น้อหมอเบ้ชะ” เป็นพิธีกรรมระดับครอบครัวและระดับชุมชน โดยคนม้งมี
ความเชื่อในเรื่องของความกตัญญู ถ้าได้นาข้าวมาประกอบพิธีเลี้ยงวิญญาณบรรพบุรุษที่บ้าน จะทาให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร กล่าวคือ มีความเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู
2. ระบบคุณค่า (Value System) เป็นกระบวนการให้ความหมาย และความสาคัญของพฤติกรรม
ที่ชุมชนได้สร้างขึ้น ผนวกเข้ากับความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษ (ผี) อันมีผลต่อการจัดระเบียบของความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ยึดโยงระหว่างคนกับคน ผ่านแบบแผนการประกอบพิธีก รรมต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น ที่เกิดจากความเชื่อดั้งเดิม
ผ่านตานานและ “ความทรงจาร่วม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การท าผี “อั ว เน้ ง ” (ua neeb) กรณี ที่ มี ค นไม่ ส บาย (ป่ ว ย) เกิ ด ขึ้ น ในครั ว เรื อ น ผู้ น า
ครัวเรือนจะเชิญผู้ประกอบพิธี (หมอผีประจาหมู่บ้าน) มาทาพิธี ต่อหน้าผีสือก๊ าง ซึ่งเป็นตัวแทนในการสะเดาะ
เคราะห์ โดยวิธีเผากระดาษเงินกระดาษทองชดใช้ หรือชดเชยด้วยหมูและหรือไก่ โดยวิธีการฆ่า เพื่อให้เป็นสิ่งแทน
คนที่เจ็บไข้ หลังจากเสร็จพิธีก็จะร่วมกินอาหารด้วยกัน และการทาผี ยังมีสาเหตุอีกประการ คือ การสร้างขวัญ และ
กาลังใจ เพื่อมิให้เจ็บป่วย และหรือให้ปลอดภัยจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้น
2) พิธี “ตู่ ซู้” (tus xub)
“ต านาน” เกี่ ย วกั บ พิ ธี “ตู่ ชู้ ” (tus xub) มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สายสกุ ล แซ่ และการ
ประกอบพิธีกรรม จะตรงกับข้างแรม 29 ค่า เดือน 9 ของทุกปี เป็นระบบคุณค่าที่ให้ความสาคัญกับความมั่นคง
ทางด้านจิตใจ เป็นการร้อยรัดสายสกุลแซ่ของตนเองให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อฟันฝ่าอุปสรรค์ร่วมกัน เป็นการแสดงออก
ถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งสันปันส่วนซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความรัก และความผูกพัน
3) งานประจาปี (ปีใหม่ม้ง หรือ น่อเป๊เจ๋า Noa peb caug) ตามคาบอกเล่าของบรรพบุรุษ นั้น
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของพิธีกรรมความเชื่อ คือ การระลึกถึง “ฉียี” ที่ต่อสู้กับปีศาจ หลังจาก
ที่ชนะแล้วจึงได้ทาการหยุดพัก 3 วัน กินกับข้าว 10 ถ้วย ใน 1 วัน 30 ถ้วย ใน 3 วัน นั่นคือการขึ้นปีใหม่ จะมีแค่ 3
วันเท่านั้น คือ วันขึ้น 1-3 ค่า เดือน 1 ซึ่งจะมีพิธีอัวด้าคัว (dab quas) ฆ่าไก่เซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ ผีสาง
เทวดา จุดตะเกียงไว้ 3 วัน (ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน) พิธีกรรมนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับคนในบ้านตลอดปี
ใหม่ (วันขึ้น 1 ค่า เดือน 1 จะตรงกับปฏิทินไทย ขึ้น 1 ค่า เดือน 2) และส่วนที่สอง เป็นส่วนของการจัดกิจกรรมการ
เล่นและการเฉลิมฉลอง คือ การระลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตระหว่างการทาสงคราม เป็นกิจกรรมภาคสนาม จะ
มีการร้องราทาเพลง การเล่นลูกช่วง การเล่นลูกข่าง และการยิงหน้าไม้ เป็นกลยุทธ์สาหรับคนม้ง เพื่อสร้างสายใย
ความสัมพันธ์ระหว่างสายตระกูลแซ่ ดังนี้
– การเล่นลูกช่วง “จุเป๊าะ มีลักษณะกลมเหมือนลูกฟุตบอลทาด้วยเศษผ้ามีขนาดเล็ก
พอที่จะถือด้วยมือข้างเดียว กติกาจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ก่อนเล่นฝ่ายหญิงจะเป็นผู้
ที่นาลูกช่วงไปให้ฝ่ายชาย เมื่อตกลงกันได้ก็จะทาการโยนลูกช่วง โดยฝ่ายหญิง และ ฝ่ายชายจะยืนเป็นแถวหน้า
กระดานหันหน้าเข้าหากันมีระยะห่างกันพอสมควร แล้วโยนลูกช่วงให้กันไปมาและสามารถทาการสนทนากับคู่ที่โยน
ได้ เป็นการฝึกในเรื่องของความเป็นเจ้าของ การให้ การรับ และความรัก เป็นระบบความสัมพันธ์ที่ชายและหญิง
จะต้องอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นชาติพันธุ์ม้ง
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– การเล่นลูกข่าง “เดาต้อลุ๊” เป็นการเล่นสาหรับผู้ชาย และมีการแบ่งการเล่นระหว่าง
เด็กกับผู้ใหญ่ และจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตีลูกข่างที่กาลังหมุนอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ตี
ลูกข่างนั้นจะต้องพยายามตีลูกข่างให้ถูกมากที่สุด ถ้าหากสามารถตีลูกที่กาลังหมุนของอีกฝ่ายหนึ่งให้มากที่สุด แต่ถ้า
ตีลูกข่างไม่ถูกก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายหมุนให้อีกฝ่ายหนึ่งตี เป็นการฝึกในเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะ การให้อภัยซึ่ง
กันและกัน เป็นรูปแบบแนวทางของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของกฎกติกาทางสังคม
– การยิงหน้าไม้ เป็นกีฬาสาหรับผู้ชาย แบ่งเป็นทีมๆ ละ 3-5 คน เป้าที่ใช้จะเป็นพวก
ผลไม้ เช่น มะละกอ ระยะห่างระหว่างผู้ยิงถึงเป้าประมาณ 5-10 เมตรโดยประมาณ การแพ้การชนะมิได้อยู่ที่รางวัล
แต่อยู่ที่ความสนุกของการแข่งขัน กล่าวคือ ผู้แพ้ร้องเพลง และ/หรือกินเหล้า เป็นการสื่อถึงวิถีแบบดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษที่ใช้สาหรับการต่อสู้และการล่าสัตว์นามาเป็นอาหาร
4) พิธีเซี่ยเม่ง (Txhiaj Meej) เป็นผีบรรพบุรุษของสายตระกูลแซ่ การประกอบพิธีกรรมคนม้ง
จะใช้เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ ไก่ต้ม 1 ตัว กระดาษเงิน กระดาษทอง ธูปเทียน และผลไม้ต่างๆ ก่อนที่จะไหว้
บรรพบุรุษ ต้องแบ่งอาหาร ผลไม้ และกระดาษเงินกระดาษทองส่วนหนึ่งเผาให้กับเจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าน้า และ
เจ้าเขา ตลอดรวมถึงผีไร้ญาติที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณนั้นก่อน และจึงทาพิธีบูชาวิญญาณบรรพบุรุษด้วยเครื่องเซ่นไว้ที่
เตรียมมา “เป” (เป คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง สาหรับการเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ)
3. ระบบความสัมพันธ์ (Relations System) หมายถึง กระบวนจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับคน โดยใช้ความเชื่อในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษเข้ามาเป็นกลไกในการเชื่อมคนม้งให้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อนบ้าน และเป็นเครือญาติ ตลอดรวมถึงการแบ่งสันปันส่วนเกิน
ความเอื้ออาทร ความเผื่อแผ่ ที่แสดงออกมาในรูปของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคม
1) พิธีแต่งงาน คนม้งมีกฎเกณฑ์สาคัญ คือ ห้ามแต่งงานในสายสกุลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด
จะทาให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่างลาบาก ถึงแม้นว่าจะอยู่ต่างที่ ต่างถิ่ นกันก็ตาม ให้ถือเสมือนเป็นพี่น้องกัน และ
ในประเด็นนี้ ยิ่งยง เทาประเสริฐ, (2549, หน้า 7-8) กล่าวว่า ชาวม้งเชื่อว่ามีสิ่งไม่ดีงามเกิดขึ้นบนโลกมากมาย ทาให้
“เหย่อเซ้า” เป็นเทพเจ้าดลบันให้น้าท่วมโลก ขณะที่น้ากาลังท่วมโลกอยู่นั้น ได้มีพี่น้องคู่หนึ่งได้ไปหลบอยู่ภายใน
หม้อนึ่งข้าวไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถลอยอยู่เหนือน้า และเมื่อน้าได้ลดลง ทั้งคู่จึงรอดชีวิต จึงได้ออกจากหม้อนึ่งข้าว
และได้ตามหาผู้ที่รอดชีวิตบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่พบผู้รอดชีวิต ดังนั้น ทั้งคู่จึงปรึกษากันว่า เมื่อเป็นพี่น้ องกันจะ
ไม่สามารถแต่งงานกันได้ และทั้งสองได้แต่งตัวด้วยชุดม้งที่สวยงาม แล้วให้น้องสาวออกตามหาผู้ที่รอดชีวิตเพื่อจะได้
แต่งงานด้วย แต่เมื่อหาจนทั่วแล้วไม่พบผู้ใด จึงได้กลับมา และให้พี่ชายออกตามหา ซึ่งก็ไม่พบผู้ใดเช่นกัน
เมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งคู่จึงพากันไปปรึก ษา “เหย่อเซ้า” ที่ได้แนะนาให้ทั้งคู่นาหินที่ใช้บดอาหาร
สัตว์ไปกลิ้งบนภูเขาลงมา 3 ครั้ง หากฝาทั้งสองของหินบดกลิ้งมาประกอบกันครบ 3 ครั้ง ก็สามารถแต่งงานกันได้
ดังนั้น ทั้งคู่จึงปฏิบัติตามที่ “เหย่อเซ้า” บอก ซึ่งผลปรากฏว่า ฝาทั้งสองด้านมาประกบกันครบ 3 ครั้ง ทั้งสองจึงได้
แต่งงานกัน ต่อมาฝ่ายหญิงได้ตั้งครรภ์ และเมื่อคลอดลูกออกมากลับมีลักษณะเหมือนลูกฟักเขียว ด้วยความโกรธ
ของผู้เป็นพ่อ จึงใช้มีดผ่าลูกของตนเอง ปรากฏว่าภายในมีลักษณะเหมือนเครื่องในของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสอง
จึงสับเป็นชิ้นๆ โดยโยนส่วนหนึ่งลงลาห้ว ยแล้วเสกให้เป็นชาวพื้ นราบ อีกส่วนหนึ่งโยนขึ้นบนภูเขาแล้วเสกให้
กลายเป็นชนเผ่าต่างๆ
สาหรับในส่วนของม้งได้สับย่อยเป็น 12 ชิ้น แล้วเสกให้เป็นแซ่ต่างๆ 12 แซ่ เพื่อให้ลูกหลาน
มีแซ่ที่ต่างกัน ทาให้สามารถแต่งงานกันได้ และกาเนิดลูกหลานที่สมบูรณ์เหมือนมนุษย์ทั่วไป ซึ่ง 12 แซ่ ได้แก่ 1) แซ่
ว่าง 2) แซ่จาง 3) แซ่ม้าหรือแซ่มัว 4) แซ่ย่าง 5) แซ่โซ้งหรือม้งเมาะ 6) แซ่ท่อหรือแซ่ท้าว 7) แซ่เล้าหรือม้งกือ 8)
แซ่ค้างหรือแซ่จ๋าวหรือม้งปลัว 9) แซ่กือ 10) แซ่หาญ 11) แซ่ลีหรือม้งจาย และ 12) แซ่เฮ้อ ในประเด็นนี้ เมื่อพี่น้อง
แต่งงานกันแล้วลูกที่เกิดมาจะไม่มีความสมบูรณ์ กล่าวคือ จะไม่มีใบหน้า แขน และขา แต่เป็นรูปทรงกลมเหมือน
ลูกโป่ง อ่อนปวกเปียก และกลิ้งไปมาเท่านั้น ความเชื่อดังกล่าว ทาให้คนม้งสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา คือ “ห้ามมิให้หญิง
กับชายในแซ่สกุลแซ่เดียวกันแต่งงานกันเป็นอันขาด”
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สาหรับประเพณีการแต่งงานนั้น ฝ่ายชายที่พึงพอใจในตัวของผู้หญิง ก็จะส่งผู้ใหญ่สกุลแซ่
ของตนเอง มาสู่ขอกับพ่อแม่ของผู้หญิง มีการเจรจาในเรื่องของ วัน เวลา และค่าสินสอด สาหรับเรื่องของค่าสินสอด
โดยปกติคนม้งจะเรียกสินสอดเป็นเงินลัง จานวน 5 แท่ง (ณ ปัจจุบัน 1 ลัง = เงินบาท ประมาณ 8,000 บาท) เป็น
ค่าน้านมให้กับพ่อแม่ของผู้หญิง สาหรับพิธีกรรม คือ ฝ่ายชายต้องเดินทางมาถึงบ้านของฝ่ายหญิงเพื่อทาพิธีแต่งงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 1 คืน และการทาพิธีต่อหน้าหิ้งผีสือกลั้ง ซึ่งเป็นผีประจาสกุลสายแซ่ของผู้หญิง
เมื่อเสร็จพิธีที่บ้านของฝ่ายหญิงแล้ว จะต้องไปทาพิธีต่อที่บ้านของฝ่ายชาย คือ การเรียก
ขวัญอีก 3 วัน เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปก่อน เครื่องเซ่นไหว้มีไก่ 1 ตัว และหมู 1 ตัว มีการกล่าวอวยพรต่อหน้าหิง้ ผีสื
อกลั้งของฝ่ายชาย อันเนื่องจากฝ่ายหญิงเมื่อออกจากเรือนจะต้องไปถือผีบรรพบุรุษของฝ่ายชาย (แซ่ใหม่ผู้ชาย) และ
ถูกตัดออกจากสกุลแซ่ของตนเอง
กรณีเกิดการหย่าและหรือฝ่ายสามีได้เสียชีวิตลง ทาให้ฝ่ายหญิงต้องได้รับความลาบากมาก
อันเนื่องจากเครือญาติของฝ่ายชายไม่ต้องการ และไม่สามารถอยู่ร่วมในสกุลแซ่ของผู้ชายได้ คือ ห้ามใช้แซ่สกุลของ
สามี ฝ่ายหญิงจึงเป็นคนไร้แซ่ จึงเกิดพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่ง คือ พิธีรับลูกสาวกลับมาอยู่กับพ่อแม่
พิธีรับลูกสาวกลับมาอยู่กับพ่อแม่ มีการพูดคุยกันของผู้อาวุโสสายตระกูลแซ่ทั้งสองฝ่าย
มีการว่าความ (เจรจาไกล่เกลี่ย) จะกระทาในช่วงเย็นและหรือในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นเหตุผลเนื่องจากกลางวันคนม้ง
ต้องออกไปทาไร่ กลุ่มเครือญาติจะได้สะดวก และมาพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ เพื่อตกลงในเรื่องของการแบ่งทรัพย์
ที่ได้ร่วมกันสร้างฐานะ และในประเด็นที่มีลูกด้วยกัน เด็กผู้ชายจะต้องไปอยู่กับฝ่ายพ่อ เพื่อสืบสายตระกูลแซ่ต่อไป
ส่วนลูกสาวจะอยู่กับแม่
2) พิธีเกิด คือ จุดเริ่มต้นของครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดมิได้อยู่ตรงที่สามีและภรรยาตกลงปลงใจ
แต่งงานกันตามประเพณีเท่านั้น คนม้งก็เช่นเดียวกัน การให้ความสาคัญกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวที่กาลังจะ
เกิดขึ้นในลักษณะของพยานแห่งรัก และสายใยแห่งความผูกพันประดุจดั่งโซ่ทองคล้องใจนั่น คือ “ลูก” ผู้สืบทอด
สายสกุลแซ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เมื่อภรรยาได้ให้กาเนิดเด็กขึ้นมา มีกฎที่ต้องปฏิบัติ คือ การเรียกขวัญ พร้อมกับตั้งชื่อให้
จะกระทาต่อเมื่อเด็กเกิดได้แล้ว 3 วัน (เชื่อว่าถ้ายังไม่ถึง 3 วัน ก็ถือว่ายังถือว่าเป็นลูกผีอยู่) และขั้นตอนของพิธีกรรม
คือ เตรียม ไก่ 1 คู่ ไข่ 1 ฟอง และธูป 3 ดอก (ธูป คือ สื่อที่ส่งสารไปยังผีบรรพบุรุษ) เรียกผี 5 ตน (ผีสือกลั้ง ผีเสา
กลางบ้าน ผีประตูหน้าบ้าน ผีเตาไฟเล็ก และผีเตาไฟใหญ่) ซึ่งเป็นผีประจาบ้านของสายสกุลแซ่ (สามี) ให้มาปกป้อง
คุ้มครองเด็ก เป็นการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น ณ บ้านหลังนี้ พร้อมกับตั้งชื่อให้กับเด็ก เป็นการ
เสร็จพิธี และกรณีที่เด็กเกิดมาแล้วตายก่อนอายุครบ 3 วัน ญาติต้องฝังศพ (ห่อผ้าขาว) ที่สุสานทันทีโดยมิต้องทา
พิธีกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
ในประเด็นนี้ “รก” ของเด็กผู้ชายจะนาไปฝังไว้ตรง “ผีเสากลางบ้าน” เป็นการบอกถึง
สถานภาพของเด็กที่เกิดมาจะต้องทาหน้าที่เป็นผู้สืบสายสกุลแซ่ของบิดาต่อไป สาหรับ “รก” เด็กผู้หญิงจะนาไปฝัง
ใต้ “เตียงนอน” ของพ่อและแม่ ซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กผู้ชาย คือ เป็นการบอกถึงตาแหน่งของเด็กผู้หญิง คือ ต้องเป็น
แม่บ้าน และทาหน้าที่ช่วยฝ่ายชายในการสืบสายสกุลแซ่ของฝ่ายชายด้วย (คนม้งจะปลูกบ้านอยู่กับพื้นดิน อันเนื่อง
ด้วยวิถีดั้งเดิมของคนม้ง คือ การอพยพ ดังนั้น บ้านที่สร้างจะต้องเรียบง่าย)
3) พิธีตาย จุดสิ้นสุดของชีวิตมิใช่ความสาเร็จของความร่ารวย แต่เป็นจุดที่คนในครอบครัว
จะต้องทาหน้าทีข่ องลูกที่พึงกระทาต่อบุพการี ด้วยความกตัญญู และต้องมีความสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ ข องตนเอง อั น เป็ น สายใยแห่ งความรั ก และความผู ก พั น ต่ อ การจากไปของคนในสายสกุ ล แซ่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ในกรณีที่มีการตายเกิดขึ้นในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ผู้อาวุโสประจาสายสกุลแซ่ จะยิงปืนขึ้นฟ้า 3
นัด เพื่อสื่อให้คนในชุมชนได้รู้ว่ามีคนตายเกิดขึ้น และจะประกอบพิธีกรรมที่บ้านผู้ตาย ญาติผู้ตายจะทาการล้างหน้า
และอาบน้าให้กับผู้ตาย พร้อมกับแต่งตัวให้กับผู้ตายตามประเพณี คือ แต่งกายชุดยาว หรือชุดคนแก่ “เค้าลัวเล่า”
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(ครั้งหนึ่ง คือ ชุดเจ้าสาวใส่ชุดนี้แล้วเดินออกจากตระกูลแซ่ของตนเองไปใช้แซ่ของสามี) จากนั้นก็นาศพไปวางไว้ที่
แคร่ไม้หรือ “ม้าผี” ซึ่งมีความสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร เมื่อเตรียมโลงศพเสร็จก็จะนามาใส่ในโลง วางใกล้หน้าหิ้ง
ผีสือกลั้ง เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว ผู้อาวุโสประจาสายสกุลแซ่ จะยิงปืนขึ้นฟ้าอีก 3 นัด เพื่อสื่อให้คนในหมู่บ้านได้รับรู้
ถึงขั้นตอนดังกล่าว ญาติจะเอาสิ่งที่มีค่า และหรือสิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่ในผู้ตายออกให้หมดด้วย มีการนาผ้าแดงมา
ปิดหน้า (บริเวณหน้าผาก) ของผู้ตาย พร้อมกับถักรองเท้าใหม่ซึ่งทาจากใยกันชง (htaub maj) ให้อีก 1 คู่ สาหรับ
เดินทางไปหาบรรพบุรุษ
บทสวดชี้ทางให้กับผู้ตาย เพื่อที่จะได้กลับไปหาบรรพบุรุษของตนเอง มีการกล่าวเป็นภาษา
พูด บอกถึงบ้านเกิดของผู้ตายว่ามาจากที่ไหน จะได้เดินทางกลับได้ถูก ต่อจากนั้นก็จะมีหมอแคนมาทาพิธีต่อ คือ
การร้องประกอบเสียงแคนในลักษณะของการบอกกล่าวว่า “ผู้ตายขณะนี้ได้ตายแล้วนะ คุณไม่ใช่คน คุณต้องกลับไป
หาบรรพบุรุษ” แคน คือ สื่อส่งสารระหว่างหมอแคนกับผีไม่ดีที่ทาให้คนต้องตาย ถ้าเจ้าภาพ (ญาติ) ของผู้ตายยัง
ไม่พร้อม ก็จะนาศพไว้บนแคร่ไม้ก่อน และเมื่อพร้อมแล้วจึงนาใส่ในโลงศพ (โลงศพต้องวางอยู่บนม้าผี) ศพที่สวดไว้
ประมาณ 3-5 วัน เพราะบางครั้งญาติพี่น้องอยู่ไกล และการฝังศพผู้อาวุโสประจาสายสกุลแซ่ต้องดูรายละเอียดใน
เรื่องของเวลาด้วยว่าผู้ตายเป็นชายหรือหญิง
ณ สุสาน จะมีพิธีฆ่าวัวถ้าผู้ตายมีลูกชาย 1 คน ก็จะฆ่าวัว 1 ตัว ถ้ามีลูกชาย 2 คน ก็ฆ่า 2
ตัว ในกรณีที่ลูกชายมีเมีย 2 คน ต้องฆ่าเพิ่มอีก 2 ตัว เช่นกัน แต่ในกรณีที่ผู้ตายเป็นคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็จะ
ฆ่าวัวเพิ่มอีกหนึ่งตัว สาหรับผู้ตาย วัว คือ พาหนะสาหรับให้ผู้ตายไว้เดินทางกลับไปหาบรรพบุรุษ (ตามความเชื่อ
แบบดั้งเดิม) ต่อจากนั้นจึงนาศพไปฝั่งตามประเพณีต่อไป
สรุปประวัติศาสตร์จากคาบอกเล่า สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวข้องกั บ
อภินิหารและหรืออานุภาพของวิญญาณบรรพบุรุษ (เหย่อเซ้า) ที่แสดงความเป็นปัจเจกของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่คนรุ่น
อดีตพยายามสื่อความเชื่อแบบดั้งเดิม ด้วยวิธีมุขปาฐะ ซึ่งมีความเกี่ ยวโยงกับความเชื่อแบบดั้งเดิม และความเชื่อ
ดังกล่าวจะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมที่แสดงความเป็นตัวตน (อัตลักษณ์) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของระบบผลิต
ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ มีความเกี่ยวโยงกับความเชื่อแบบดั้งเดิม กล่าวคือ คนม้งมีความเชื่อในเรื่อง
ของวิญญาณบรรพบุรุษ (ผี) ที่สิงสถิตอยู่ภายในบ้านเรือน จานวน 5 ตน ได้แก่ ผีสือกลั้ง ผีเสากลางบ้าน ผีประตูหน้า
บ้าน ผีเตาไฟเล็ก และผีเตาไฟใหญ่ เพื่อปกปักรักษา คุ้มครอง ดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์
ด้วยอาหาร และสัตว์เลี้ยง ตลอดรวมถึงความปลอดภัยจากภยันตราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระบบผลิต พบว่า คนม้งจะมีการเฉลิมฉลองผลผลิตที่เกิดขึ้นในรอบปี ซึ่งได้แก่ การปลูกข้าวไร่
และการปลูกข้าวโพด ก่อนจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต คนม้งจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวิญญาณบรรพบุรุษ คือ
จะเก็บเกี่ยวข้าวไร่ และข้าวโพด นามาประกอบพิธีเซ่นไหว้ผีสือกลั้ง ซึ่งเป็นผีประจาสายตระกูลแซ่ของตนที่บ้าน
เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษดลบันดาลให้พืชพรรณธัญญาหาร ตลอดถึงสัตว์เลี้ยง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับความเชื่อ
ระบบคุณค่า คือ กระบวนการให้ความหมาย และความสาคัญของพฤติกรรมทางสังคม ผ่าน การ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อแบบดั้งเดิม ส่งผลต่อการจัดระเบียบของสายสัมพันธ์ทางสังคมที่ยึดโยงระหว่างคนใน
สายตระกูลแซ่ ให้เป็นหนึ่งเดียวของคาว่า “ฅนม้ง” โดยใช้ “ตู่ ซู้” และในเรื่องของ ความกตัญญู จะประกอบพิธี
“เซี่ยเม่ง” การเซ้นไหว้วิญาญบรรพบุรุษ และปีใหม่ม้ง คือ จุดเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่ สุดท้ายในเรื่องของความมั่นคง
ทางด้านจิตใจ และความปลอดภัยจากภยันตรายแก่คนในชุมชน
และระบบความสัมพันธ์ คือ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนม้งเริ่มตั้งแต่ พิธีแต่งงาน พิธีเกิด พิธีตาย
และการทาผี (การเจ็บป่วย/ห่วงใย) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับอานาจเหนือ
ธรรมชาติ (ผี) ผ่านกระบวนการทางพิธีกรรม/ความเชื่อ เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณให้คนม้งมีความผูกพัน มีความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นมิตรเป็นเครือญาติ และเป็นเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการแบ่งสันปันส่วน ตลอดรวมถึงการดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน
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ในการนี้ เ ป็ น การยากที่ จ ะแยกระบบผลิ ต ระบบคุ ณค่ า และระบบความสั ม พั น ธ์ อ อกจากกันได้
เนื่องจากทั้งสามระบบมีความสัมพันธ์เกี่ ยวโยงซึ่งกันและกัน และเป็นการอธิบายถึงความมีตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์
ม้งที่มีจารีตบนพื้นฐานของความเชื่อแบบดั้งเดิม
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์ สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนม้ง มีรายละเอียด ดังนี้
1. การปรับตัว พบว่า ความเชื่อแบบดั้งเดิมในเรื่องของอานาจเหนือธรรมชาติ วิญญาณ (ภาพอดีต)
คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดความสัมพันธ์ โดยระบบอาวุโสของสายตระกูลแซ่ (ชายเป็นใหญ่) บนพื้นฐานของความ
เชื่อในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษ ผ่านเรื่องการนาเสนอแบบทาให้เห็นและแสดงให้ดู จากรุ่นหนึ่งสู่ รุ่นหนึ่ง ส่งผล
ต่ อ การประกอบพิ ธี ก รรม เชื่ อ มโยงเข้ า กั บ ระบบผลิ ต ระบบคุ ณ ค่ า และระบบความสั ม พั น ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ประวัติศาสตร์ สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมได้อย่างเป็นองค์รวม
2. การบรรลุเป้าหมาย พบว่า ระบบผลิตที่เป็นพิธีกรรมระดับครอบครัว ได้แก่ พิธีกินข้าวใหม่ มี
ความเกี่ยวข้องกับความกตัญญูกตเวที คือ จะมีการเซ่นไหว้ วิญญาณบรรพบุรุษ (ผีสือกลั้ง) ให้มากินข้าวก่อ น
ต่อจากนั้นสมาชิกของครอบครัวก็จะมากินข้าวร่วมกัน เป็นความผูกพันของกลุ่มเครือญาติ ส่งผลต่อถึงระบบคุณค่า
ในการประกอบพิธี “ตู่ ซู้” (tus xub) เป็นพิธีกรรมในระดับสายสกุลแซ่ คือ ยุทธวิธีการสร้างสานึกร่วมของความเป็น
สายสกุลแซ่เดียวกัน มีผีบรรพบุรุษร่วมกัน เป็นพลังแห่งสายใยของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันฟัน
ฝ่าอุปสรรค์ร่วมกัน ในความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นกลุ่มเครือญาติ ที่คนม้งทุกคนจะต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกั น
สุดท้าย คือ ระบบความสัมพันธ์ พิธีบาเพ็ญกุศลศพ มีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อแบบดั้งเดิม ที่สอดแทรกไป
ด้วยความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษ และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์
3. บูรณาการ พบว่า ชุมชนได้ร้อยเรียงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ สู่ตานานที่ให้คนม้ ง ทุกสายสกุล
แซ่ ต้องประกอบพิธีกรรมซึ่ง เกี่ยวข้องกับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ มากาหนดเป็นอัตลักษณ์
ในสายสัมพันธ์ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ การจัดงานปีใหม่ม้ง มีการเล่นที่แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความ
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ มีวิ ถีวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมกับเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับตนเองได้มีที่ยืน ณ
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้อย่างสง่างาม
4. การรักษาแบบแผน ชุมชนได้นาเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ สู่ตานานเรื่อง เก้าหมิกับเจ่าหนู่
(Nhauj Mim, Nraug Nus) สองพี่น้องแต่งงานกัน เมื่อลูกที่เกิดออกมาจะไม่มีความเป็นมนุษย์ คือ ไม่มีใบหน้า ไม่มี
แขน และไม่มีขา แต่เป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกโป่งที่อ่อนปวกเปียก กลิ้งไป กลิ้งมาเท่านั้น ขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์ทาง
สังคมที่สาคัญ คือ ห้ามแต่งงานในตระกูลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด จะทาให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่างลาบาก ถึงจะ
อยู่ต่างที่ ต่างถิ่นกันก็ตาม ให้ถือเสมือนเป็นพี่เป็นน้ อ งร่วมสายเลือดพ่ อแม่ เดียวกัน และพิธีบาเพ็ญกุศลศพ ที่
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ในเรื่องของการแต่งกายให้กับผู้ที่เสียชีวิต เพื่อที่จะได้เดินทางไปหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป
ก่อนหน้าแล้ว และพิธีการฆ่าวัว เพื่อให้เ ป็นต้นทุนสาหรับผู้ที่เสียชีวิตนาไปใช้ในภพภูมิหน้า ที่แสดงออกถึงความรัก
และความกตัญญูกตเวที
สรุป ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์ สู่ตานานในวิถีวัฒนธรรมพบว่า
ระบบสังคมที่ให้ความสาคัญกับวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ที่เกิดจากสานึกร่วมทางประวัติศาสตร์ที่มีผีบรรพบุรุษ
ร่วมกัน มาเป็นกลไกการกาหนดอัตลักษณ์ของคนม้ง และเราเรียกสิ่งนี้ว่า “หน้าที่” และเมื่อพิจารณาหน้าที่พื้นฐาน
จะมีการอธิบายถึงสายใยแห่งความสัมพันธ์ของคนม้ง ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ พร้อมกับการส่งทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมให้กับคนม้งรุ่น
อนาคต ที่เกิดจากการกระทา (ปฏิบัติให้เห็น) ได้อย่างลงตัวบนพื้นที่อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งปรากฏออกมาใน
รูปของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
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อภิปรายผล
1. ประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง จะวางอยู่บนพื้นฐานความเชื่อแบบดั้งเดิม มีการจัดความสัมพันธ์โดยระบบ
อาวุโส มีประเพณีอันดีงามที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ อย่างเป็นองค์รวม ที่
สามารถนามาถักทอสายสัมพันธ์ของสายสกุลแซ่ บนพื้นฐานของความรัก และความผู กพันของความเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้ง อันมีขอบเขตที่ครอบคลุมต่อปรากฏการณ์ด้านอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ให้อยู่ในกรอบแห่ง “จารีตม้ง”
และ “จารีตม้ง” คือ กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะปรากฏออกมาในรูปของความเชื่อแบบดั้งเดิมผ่านตานานสอดคล้องกับ
ศิริพร ณ ถลาง (2559, คานา) กล่าวว่า การสืบทอดวัฒนธรรม และสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ถือเป็น
ความคิดสากลของมวลมนุษย์ชาติ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศต้องพยายามหาวิธี หรือ
กุศโลบายในเรื่องการแสดงออก เพื่อประกาศและสืบทอดอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ของตนเองให้คงอยู่
2. คนม้งได้นาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ มากาหนดเป็นวิถีปฏิบัติ พร้อมกับการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับพื้นที่ใหม่เพื่อให้สอดรับกับระบบสังคม ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ พร้อมกับ
การส่งทอดมรดกวิถีวัฒนธรรมให้กับคนม้งรุ่นอนาคต ได้ด้วยวิธีการทาให้ดูและแสดงให้เห็น ซึ่งปรากฏออกมาในรูป
ของอัตลักษณ์ สอดคล้องกับศิริพร ณ ถลาง (2557, หน้า 366, 377-378) กล่าวว่า เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์วิถี
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอานาจเหนือธรรมชาติ ที่ทาให้มนุษย์ต้องประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งของวิ ถีดารงอยู่ เพื่อใช้ในการสร้า งขวัญ กาลังใจ พร้อมกับรักษาสมดุลทางด้ านจิ ตใจ และ
ประวัติศาสตร์วิถีชุมชน คือ กระบวนการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนได้มีที่ยืน สอดคล้องกับ
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต (2551, หน้า 60) กล่าวถึงหน้าที่ของประวัติศาสตร์สามารถนามาอธิบายว่า “เราคือใคร
บรรพบุ รุ ษ ของเราเป็ น ใคร” มี ก ารอธิ บ ายถึ งสถานการณ์ และสถานภาพของคนกลุ่ ม ต่ า งๆ ในสั งคมที่ สู ง ต่ า
ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติ” แนวทางในการประกอบอาชีพต่างๆ ของแต่ละ
กลุ่มชนที่แตกต่างกัน มนุษย์จาเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ จึงมีรูปแบบการรับรู้ และวัฒนธรรมเป็นตัวทาให้
เกิดความหมาย โดยส่งผ่านประสบการณ์ของบรรพบุรุษ ขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการจัดกิจกรรมของคนม้งในพื้นที่จังหวัดตาก จะพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์มีประเพณีที่ดีงาม และมีชุด
ความรู้แบบดั้งเดิม สอดคล้องกับการทาวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านประเพณี ตามปีปฏิทินกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งแบบมีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญในประเด็นทางประวัติศาสตร์ในวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ ส่งผลการพัฒนา และต่อยอดในประเด็นของภูมิปัญญา สอดคล้องกับการทาวิจัย เรื่อง ศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้า
แบบดั้งเดิม ในวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายจากใยกันชง (htaub maj) เพื่อการอนุรักษ์ วิถีแบบดั้งเดิมให้คงอยู่
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาอย่างยิ่งอย่าง ในการตรวจสอบโครงสร้างด้านเนื้อหา ภาษา
พร้อมกับให้คาแนะนา ปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ดังนี้
1) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พธู ร าไพ ประภั ส สร ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ลปะ และวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด จังหวัดตาก
3) ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก
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ขอขอบคุณ ครูเนติกานต์ (หมี่) แซ่ม้า (ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง) ผู้ช่วยนักวิจัยทาหน้าที่ล่าม เก็บข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ ผ่านตานาน
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่อง
บูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
เอกสารอ้างอิง
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ การพูดฉับพลันของนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาสาขา
ภาษาไทย จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินการพูดฉับพลัน โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยหลังการใช้กระบวนการ
สร้างจินตภาพ จากนักศึกษาจานวน จานวน 30 คน มีพัฒนาการในการพูดฉับพลันที่ดีขึ้น หลังการใช้กระบวนการ
สร้างจินตภาพ โดยก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพนั้น มีภาพรวมของค่าเฉลี่ยในการพูดฉับพลันอยู่ที่ 3.86
แต่หลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ นักศึกษามีภาพรวมที่ดีขึ้นในระดับ 4.96 โดยเมื่อแยกตามจานวนของ
นักศึกษา พบว่า ก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ นักศึกษามี พัฒนาการในการพูดระดับดีมาก มีจานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 46.46 นักศึกษาที่มีพัฒนาการในการพูดระดับดี มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 นักศึกษา
ที่มีพัฒนาการในการพูดระดับปานกลาง มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ นักศึกษาที่มีพัฒนาการในการ
พูดระดับน้อย มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 แต่หลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ และมีการประเมิน
พัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ปรากฏพัฒนาการที่อยู่ในระดับดีมาก (4.01–5.00) ทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100
คาสาคัญ: การพูดฉับพลัน / การสร้างจินตภาพ
Abstract
This research aimed to study the development of sudden speech of students in Thai
language program, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University, using imagery creation
process. The target group was 30 students of Thai language program. The tool used was an
assessment to determine the sudden speech skills. The results showed that all accomplished an
improvement of sudden speech. The score prior to the process was 3.86 but after using the imagery
process, the overall average score was 4.96. Prior use of the process, a total of 14 students (46.46%)
achieved very good speech skills, 10 students (33.33 %) achieved good skills, 4 students (13.33%)
achieved moderate skills and only 2 students (6.67%) had low level of skills. After the imagery
creation process, 100 percent of students achieved very satisfactory evaluated scores (4.01 – 5.00).
Keywords: Sudden Speech / Imagery Creation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศาสตร์แห่งการพูดถือเป็นศาสตร์สาคัญที่จะสามารถทาให้กระบวนการสื่อสารประสบความสาเร็จ อย่างดี
เนื่องจาก การพูดจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ ความคิด ของบุคคลต่างๆ ให้เชื่อมถึงกันอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งการพูดที่ดี และการพูดที่ถูกต้องจะนาพาให้ผู้พูดได้รับความสนใจจากบุคคลรอบข้าง และยังเป็นประตู
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ไปสู่ความสาเร็จในทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งการพูดยังถือเป็นการสื่อสารที่มีความสาคัญที่สุดของมนุษย์ (สุจิตร เพียรชอบ,
2537,หน้า 2) เพราะการพูดสามารถถ่ายทอดศาสตร์ต่างๆ ให้สาเร็จได้ ทั้งการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การทางาน
การประกอบอาชีพ จนมีคากล่าวว่า คนพูดดีพูดเป็น จะสามารถเพิ่มโอกาสในการทางานได้มากกว่าคนที่ไม่พูด จึงทา
ให้ทักษะการพูดมีความสาคัญและยังเป็นทักษะที่หลายคนมีความต้องการที่จะฝึกฝนให้ดีขึ้น เพื่อจะนาตนให้สามารถ
พูดได้ดี ในทุกสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ (นิพนธ์ ศศิธร, 2528, หน้า 32) ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนภาษาไทย วิชาศิลปะการ
พูด ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการพูดมาแล้วมากมาย และได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการด้านการพูดมาแล้วหลายครัง้ พบว่า
ปัญหาหลักของนักศึกษาที่ต้องพูดในการแข่งขัน รายการต่างๆ หรือในกระบวนการเรียนการสอนวิชาการพูด คือ
การพู ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ตรี ย มตั ว หรื อ การพู ด ฉั บ พลั น นั่ น เอง เนื่ อ งจากการพู ด ประเภทนี้ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์ในด้านการพูด ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการพูดอย่างยิ่ง เพื่อให้การพูดที่ไม่ได้
เตรียมตัวมานั้น ประสบความสาเร็จ ซึ่งจะพบอยู่บ่อยครั้งว่า นั กศึกษาจะไม่สามารถพูดในหัวข้อที่คณะกรรมการ
หรืออาจารย์ผู้สอนกาหนดให้อย่างฉับพลัน บางคนพูดได้แต่ไม่ครบประเด็น บางคนพูดได้แต่เวลาไม่ครบตามกาหนด
หรือบางคนพูดไม่ตรงกับหัวข้อที่ต้องพูด ทาให้ ประสิทธิภาพในการพูดลดลง ส่งผลต่อสัมฤทธิผลการพูดในภาพรวม
ซึ่งจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย นอกจากนักศึกษาจะไม่คุ้นเคยกับการพูดประเภทนี้แล้วยังมีองค์ประกอบอื่นสาคัญที่
ทาให้การพูดฉับพลันไม่ประสบความสาเร็จ เช่น หัวข้อที่ไม่คุ้นเคย เวลาที่ไม่มีให้เตรียมตัว สภาพแวดล้อม ผู้ชม และ
การกาหนดเวลา ซึ่งล้วนทาให้กระบวนการคิดก่อนพูดนั้น มีความบกพร่องและไม่สามารถร้อยเรียงเนื้อหา และภาษา
ออกมาได้ตามหัวข้อที่ได้รับ ส่งผลโดยตรงต่อการพูดในครั้งนั้นๆ
ผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาสามารถประสบความสาเร็จในการพูดฉับพลัน เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของ
นักศึกษาให้ดีขึ้น จึงได้นาเอาทฤษฎี การสร้างจินตภาพ ซึ่งเป็น ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับจากหลากหลายอาชีพว่า
สามารถสร้างความสาเร็จให้กับบุคคลมาแล้วมากมาย มาประยุกต์เข้ากับวิธีการพูด ซึ่งทฤษฎีการสร้างจินตภาพมีผู้
กล่าวไว้มากมาย ดังดลฤทัย ขาวดีเดช (2540, หน้า 12) ได้กล่าวถึงการสร้างจินตภาพว่า การสร้างจินตภาพคือการ
มองเห็นภาพในการคิด เห็นจากการรับรู้ จากการสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส
และการสั ม ผั ส โดยในขณะที่ มี ก ารสร้ า งจิ น ตภาพนั้ น บุ ค คลจะมี ก ารตอบสนองทางด้ า นสรี ร วิ ท ยา โดย
ไม่รู้สึกตัว หากเป็นทฤษฎีจินตภาพที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ อย่างเช่น กาญจนา ต้นโพธิ์ (2549, หน้า 43) ที่ได้
กล่าวถึงจินตภาพว่า คือการใช้จินตนาการ (Visual Imagery) เป็นสื่อแสดงออกถึงความคิดที่เป็นระบบ เป็นการช่วย
ถ่ายโอนความรู้จากสิ่งที่คุ้นเคยไปสู่สิ่งที่แปลกใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการตีความข้อมูลของแต่ละบุคคล นักเรียนสร้าง
จินตนาการเพื่อให้จาเนื้อหาหรือสิ่งต่างๆ และสามารถสะท้อนออกมาเป็นภาพได้ เพื่อสื่อความเข้าใจและทาให้เกิด
การระลึก หรือ พรนิภา บุณยะรัตเวช (2548, หน้า 32-34) ได้กล่าวว่า การใช้จินตภาพ หมายถึงความสามารถใน
การตีความ หรือแปลความรูปภาพที่ใช้สื่อความหมายให้เป็นภาษาอย่างถูกต้อง และความสามารถในการใช้จินตภาพ
เพื่อสื่อความหมายแทนภาษา โดยมีจินตนาการเป็นทักษะสาคัญ โดยผู้วิจัยได้นาเอาทฤษฎีการสร้างจินตภาพ มา
วิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นกระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดฉับพลัน ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย
โดยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูด ก่อนและหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล ซึ่งนอกจากจะสามารถวิเคราะห์พัฒนาการการพูดฉับพลันของนักศึกษารายบุคคลแล้ว ยัง
เป็นกระบวนการที่นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพูดในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดีอีกอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างกระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดฉับพลันของนักศึกษาสาขาภาษาไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของการพูด ก่อนและหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ ในการพัฒนา
ทักษะการพูดฉับพลันของนักศึกษาสาขาภาษาไทย
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ที่เรียนวิชา ศิลปะการพูด (THE2213) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พัฒนาการ การพูดฉับพลันของนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เนื้อหาการวิจัย
การพูดฉับพลันของนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพในการพัฒนาการพูด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ นาทฤษฎีการสร้างจินตภาพ (นิตยา แก้วคัลณา, 2551, หน้า15) ที่ได้กล่าวถึงจินตภาพว่า คือการ
ใช้จินตนาการ เป็นสื่อแสดงออกถึงความคิดที่เป็นระบบ เป็นการช่วยถ่ายโอนความรู้จากสิ่งที่คุ้นเคยไปสู่สิ่งที่แปลก
ใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการตีความข้อมูลของแต่ละบุคคล และ สามารถสะท้อนออกมาเป็นภาพได้ เพื่อสื่อความเข้าใจ
และทาให้เกิดการระลึก โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
รับข้อมูล

คิดย้อนข้อมูลเดิม
สิ่งคุ้นเคย ประสบการณ์

สะท้อนเป็นภาพ

สร้างข้อมูลใหม่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการด้านการพูดฉับพลันด้วยกระบวนการสร้างจินตภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยที่มี
กลุ่มประชากรกลุ่มเดียว ทดสอบการพูดฉับพลันก่อนและหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ (One Group
Pretest-Posttest Design) โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รและขอบเขตเนื้ อ หารายวิ ช าการพู ด ของสาขาภาษาไทย คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ออกแบบ กระบวนการสร้างจินตภาพ โดยอาศัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเพื่อแก้ไข ก่อนนาไปใช้ในการวิจัย
4. ก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ ผู้วิจัย ได้ประเมินทักษะการพูดฉับพลัน ของนักศึกษา
สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. ใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดฉับพลันของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
6. ทดสอบพัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษา หลังผ่านการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ
โดยใช้แบบประเมินการพูด
7. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาก่อนและหลั งใช้
กระบวนการพัฒนาทักษะการพูดฉับพลัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เรียนวิชาศิลปะการพูด (THE2213) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระยะเวลาในการทาวิจัย
ระยะเวลาในการศึกษา 14 สัปดาห์ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)
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การสร้างกระบวนการที่ใช้ในการทาวิจัย
การสร้างกระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดฉับพลันของนักศึกษาสาขาภาษาไทย มี
ขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตร รายวิชาศิลปะการพูด สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เพื่อวิเคราะห์ เนื้อหาการพูดฉับพลัน
2. ศึกษาทฤษฎี และแนวคิด ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดฉับพลันของนักศึกษา
3. นาทฤษฎีการสร้างจินตภาพ มาสร้างเป็น กระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อใช้ในการพูดฉับพลัน
สาหรับแสดงการพูด
4. นากระบวนการสร้างจินตภาพ ให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ก่อนนาไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะการพูดฉับพลัน และได้กระบวนการสร้างจินภาพ ที่สมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. หัวข้อ การพูดฉับพลัน และสถานการณ์การพูดฉับพลัน ทั้งหมด 6 หัวข้อ
2. แบบประเมิ น การพู ด ฉั บ พลั น ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น รายบุ ค คล โดยลั ก ษณะเป็ น แบบประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ในการพูดฉับพลัน โดยประเมิน เนื้อหา ความสอดคล้อง ความถูกต้องของภาษา การเรียบเรียงเรื่องราว
และเวลาในการพูด โดยมีเกณฑ์ 4 ระดับ ดังนี้
4 หมายถึง ระดับดีมาก
3 หมายถึง ระดับดี
2 หมายถึง ระดับปานกลาง
1 หมายถึง ระดับน้อย
เกณฑ์การประเมินผลพัฒนาการในการพูดฉับพลัน
การเปรียบเทียบพัฒนาการของการพูด ก่อนและหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ ในการพัฒนา
ทักษะการพูดฉับพลันของนักศึกษาสาขาภาษาไทย มีขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาสาขาภาษาไทย ได้รับหัวข้อในการพูดฉับพลัน โดยไม่ได้ทราบรูปแบบ วิธีการพูด
2. นักศึกษาแสดงการพูดฉับพลัน ตามหัวข้อที่ได้รับ
3. ประเมินการพูดรายบุคคลของนักศึกษา เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
4. ใช้กระบวนการ สร้างจินตภาพ เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาขั้นตอน รูปแบบ วิธีการ ในการเรียบเรียง
ข้อมูล ตามกระบวนการ และทดลองสร้างจินตภาพ เพื่ออธิบายปากเปล่า ให้ผู้สอนได้รับฟัง
5. อธิบาย กระบวนการสร้างจินตภาพเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จาก
กระบวนการสร้างจินตภาพได้ดียิ่งขึ้น
6. กาหนดหัวข้อใหม่สาหรับการพูดฉับพลัน เพื่อให้นักศึกษาแสดงการพูดอีกครั้ง หลังจากศึกษา
และผ่านกระบวนการสร้างจินตภาพ
7. น าผลพั ฒ นาการในการพู ด ครั้ ง ที่ 1 มาเปรี ย บเที ย บกั บ ผลพั ฒ นาการการพู ด ครั้ งที่ 2 เพื่ อ
วิเคราะห์คะแนนการพูดก่อนและหลังใช้กระบวนการพูดฉับพลัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คานวณหาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพของนักศึกษารายบุคคล โดย
ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ด้วย
ค่าสถิติ t-test samples แบบ Paired – Simples t-test
2. หาค่าเฉลี่ยคะแนนการพูดฉับพลันของนักศึกษา นาค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ส่วนประเมินค่า 4 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ระดับค่าเฉลีย่
4.01 – 5.00 หมายถึง มีความสามารถมากทีส่ ุด
3.01 – 4.00 หมายถึง มีความสามารถมาก
2.01 – 3.00 หมายถึง มีความสามารถปานกลาง
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1.00 – 2.00 หมายถึง มีความสามารถน้อย
3. นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการการพูดฉับพลันของนักศึกษามาวิเคราะห์ โดยสรุปเป็น
ความเรียง
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้ า งกระบวนการสร้ า งจิ น ตภาพ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ฉั บ พลั น ของนั ก ศึ ก ษาสาขา
ภาษาไทย ได้กระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดฉับพลัน โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
รับข้อมูล
คิดย้อนข้อมูลเดิม

ประสบการณ์

ความคุ้นเคย

ความชอบ

ภาพบวก/ลบ

จัดระเบียบข้อมูลเดิม

ใคร

สร้างข้อมูลใหม่

อย่างไร

ที่ไหน
ทาอะไร

เมื่อไหร่
พูดถ่ายทอดเป็นข้อมูลใหม่
ลาดับความคิด

ภาพที่ 2 กระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดฉับพลัน
2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของการพูด ก่อนและหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ ในการ
พัฒนาทักษะการพูดฉับพลันของนักศึกษาสาขาภาษาไทย มีผลดังนี้
พัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.86 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .98 และผลหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .06 ซึ่งจะเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 1.12 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 ซึ่ง
หมายความว่า พัฒนาการของการพูดฉับพลันของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ สูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดลองนัยสาคัญแล้วพบว่า P เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายถึง
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พัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพกับก่อนการใช้กระบวนการสร้าง
จินตภาพนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งมีผลสรุปจากการประเมินทั้ง 6 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 พัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.52 และพัฒนาการหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .00 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 1.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54 จึงหมายความ
ว่าพัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อทดลองนัยสาคัญแล้วพบว่า P เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายถึงพัฒนาการในการพูดฉับพลัน
ของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพกับก่อนการใช้กระบวนการสร้างจิน ตภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ครั้งที่ 2 พัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.45 และพัฒนาการหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .00 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 1.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50 จึงหมายความ
ว่าพัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเมื่อทดลองนัยสาคัญแล้วพบว่า P เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายถึงพัฒนาการในการพูดฉับพลัน
ของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพกับก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ครั้งที่ 3 พัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.26 และพัฒนาการหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .18 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 1.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.39 จึงหมายความ
ว่าพัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเมื่อทดลองนัยสาคัญแล้วพบว่า P เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายถึงพัฒนาการในการพูดฉับพลัน
ของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพกับก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ครั้งที่ 4 พัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07 และพัฒนาการหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .18 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 0.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 จึงหมายความ
ว่าพัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเมื่อทดลองนัยสาคัญแล้วพบว่า P เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายถึงพัฒนาการในการพูดฉับพลัน
ของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพกับก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ครั้งที่ 5 พัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .89 และพัฒนาการหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .18 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 0.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 จึงหมายความ
ว่าพัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเมื่อทดลองนัยสาคัญแล้วพบว่า P เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายถึงพัฒนาการในการพูดฉับพลัน
ของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพกับก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ครั้งที่ 6 พัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .88 และพัฒนาการหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .00 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 0.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 จึงหมายความ
ว่าพัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเมื่อทดลองนัยสาคัญแล้วพบว่า P เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายถึงพัฒนาการในการพูดฉับพลัน
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ของนักศึกษาหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพกับก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เรียนในกระบวนวิชาศิลปะ
การพูด THE201 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน มีพัฒนาการในการพูดฉับพลันที่ดีขึ้น หลังการ
ใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ โดยก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพนั้น มีภาพรวมของค่าเฉลี่ยในการพูด
ฉับพลันอยู่ที่ 3.86 แต่หลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ นักศึกษามีภาพรวมที่ดีขึ้นในระดับ 4.96 โดยเมื่อแยก
ตามจานวนของนักศึกษา พบว่า ก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ นักศึกษามี พัฒนาการในการพูดระดับดีมาก
มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.46 นักศึกษาที่มีพัฒนาการในการพูดระดับดี มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33 นักศึกษาที่มีพัฒนาการในการพูดระดับปานกลาง มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ นักศึกษาที่มี
พัฒนาการในการพูดระดับน้อย มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 แต่หลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ และ
มีการประเมินพัฒนาการในการพูดฉับพลันของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ปรากฏพัฒนาการที่อยู่ในระดับดีมาก(4.01–
5.00) ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษามีพัฒนาการในการพูดฉับพลันหลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ
สูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะการพูดฉับพลันด้วยกระบวนการสร้างจินตภาพ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถนาพัฒนาการของการพูด หลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ มาอภิปราย
ได้ดังนี้
1. กระบวนการสร้างจินตภาพ เป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาทักษะการพูดฉับพลันของนักศึกษา ให้
มีพัฒนาการในการพูดฉับพลันที่ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก เป็นกระบวนการที่สร้างมาจากทฤษฎีที่ได้ผ่านการวิจัย
และรองรับอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งกระบวนการสร้างจินตภาพนั้น มีกรอบแนวคิดจากทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับจาก
หลากหลายอาชีพ ว่าสามารถสร้างความสาเร็จให้กับบุคคลมาแล้วมากมาย มาประยุกต์เข้ากับวิธีการพูด ซึ่งการสร้าง
จินตภาพคือการมองเห็นภาพในการคิด เห็นจากการรับรู้ จากการสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้
กลิ่น การรับรส และการสัมผัส โดยในขณะที่มีการสร้างจินตภาพนั้น บุคคลจะมีการตอบสนองทางด้านสรีรวิ ทยา
โดยไม่รู้สึกตัว (จิณณพัต โรจนวงศ์, 2549, หน้า 5 )
หากเป็นทฤษฎีจินตภาพที่ใช้ในการพัฒนาการได้กว่าวถึงจินตภาพว่า คือการใช้จินตนาการ เป็นสื่อ
แสดงออกถึงความคิดที่เป็นระบบ เป็นการช่วยถ่ายโอนความรู้จากสิ่งที่คุ้นเคยไปสู่สิ่งที่แปลกใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการ
ตีความข้อมูลของแต่ละบุคคล นักเรียนสร้างจินตนาการเพื่อให้จาเนื้อหาหรือสิ่งต่างๆ และสามารถสะท้อนออกมา
เป็นภาพได้ เพื่อสื่อความเข้าใจและทาให้เกิดการระลึก (กาญจนา ต้นโพธิ์, 2549, หน้า 43) หรือ ดวงมน จิตร์จานง
(2527, หน้า 25) ได้กล่าวว่า การใช้จินตภาพ หมายถึงความสามารถในการตีความ หรือแปลความรูปภาพที่ใช้สื่อ
ความหมายให้เป็นภาษาอย่างถูกต้อง และความสามารถในการใช้จินตภาพเพื่อสื่อความหมายแทนภาษา โดยมี
จินตนาการเป็นทักษะสาคัญ ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่สามารถทาให้นักศึกษา สามารถจัดระเบียบวิธีคิด และ
ถ่ายทอดเรื่องราวในการพูดได้อย่าง มีประเด็นและพูดได้อย่างถูกต้องตามหลักการพูดฉับพลัน
2. การใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดฉับพลันของนักศึกษาในครั้งนี้ มีการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการวิจัย และมีขั้นตอนการดาเนินงานที่สามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการ
วิจัย โดยก่อนการสร้างกระบวนการ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรในรายวิชาอย่างละเอียดรอบครอบ และวิเคราะห์ปัญหา
ของผู้เรียนเป็รายบุคคล ในเรื่องและประเด็นที่มีข้อบกพร่องในการพูด ซึ่งการพูดฉับพลันถือเป็นประเด็นหัวข้อที่
นักศึกษามีข้อบกพร่องมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้คิด วิเคราะห์ และสร้างกระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ
อย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการกาหนดหัวข้อ สถานการณ์ในการพูด จานวน 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งหลังการพูดฉับพลัน
ของนักศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยจะให้ความรู้เพิ่มเติม บอกข้อบกพร่อง เสริมความรู้ในการพูด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะจะ
เห็นได้ว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับสาหรับนักศึกษาเป็นรายบุคคลนั้น ทาให้นักศึกษากล้าที่จะพูด กล้าที่จะถาม และ
ค้ น พบข้ อ บกพร่ อ งของตนได้เ ป็น อย่ างดี (ฉั ต รวรุ ณ ตั น นะรั ต น์ , 2551, หน้ า 65) ซึ่ งท าให้ เ ห็ น พั ฒ นาการและ
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ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน อีกทั้งการที่ผู้วิจัย ได้เปลี่ยนหัวข้อ และสถานการณ์ให้แตกต่างจากเดิมในทุกครั้ง จะทาให้
นักศึกษาสามารถดึงเอาความรู้ในกระบวนการสร้างจินตภาพ เพื่อสร้างเป็นบทพูดและถ่ายทอดเป็นคาพูดได้อย่าง
ถูกต้อง โดยจะเห็นได้ว่า หลังการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ นักศึกษาร้อยละ 100 มีพัฒนาการ อยู่ในระดับ
4.01-5.00 ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก
การการอภิปรายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการพูดฉับพลันด้วยกระบวนการสร้างจินตภาพ
ส่งผลให้นักศึกษามีพัฒนาการที่สูงขึ้น เนื่องจากกระบวนการสร้างจินตภาพ เป็นกระบวนการที่นักศึกษาทุกคน
สามารถทาได้จริงและมีขั้นตอนที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นกระบวนการที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้สาหรับการพูด
ฉับพลัน จึงนาไปสู่พัฒนาการการในการพูดได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ ผู้สอนควรจะสอนความรู้พื้นฐานในการพูดฉับพลันให้ผู้เรียน
อย่างละเอียด และควรถามข้อมูลย้อนกลับเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานในการพูดฉับพลันว่า ผู้เรียนมีความรู้ที่แท้จริง
ในเนื้อหาของการพูดหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการใช้กระบวนการในการวิจัย
2. ระยะเวลาในการวิจัย หากไม่ใช้ในชั่วโมงในการเรียนการสอน อาจจัดเป็นกิจกรรมโครงการ ที่ใช้เวลา
ต่อเนื่อง เช่น 2 วัน 3 วัน หรือจัดในรูปแบบค่ายพัฒนาทักษะการพูด เพื่อให้ได้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจน และ
สามารถติดตามและประเมินการพุดของนักศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดในรูปแบบอื่น เช่น การพูดในที่
ประชุมชน การพูดทั่วไป หรือการพูดในโอกาสต่างๆ
2. ควรมีการใช้กระบวนการสร้างจินตภาพในการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านการพูด เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการพูดของผู้พูด
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บทคัดย่อ
งานวิจัย เรื่อง การควบคุมแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน: กรณีศึกษาโรงงานแห่งหนึ่งในอาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการทางานในโรงงานผลิตขนมจีน 2) เพื่อ
ศึกษาการควบคุมแรงงานในโรงขนมจีน พื้นที่ในวิจัยในครั้งนี้ก็คือ โรงงานขนมจีนแห่งหนึ่งในอาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าของ
โรงงานขนมจีนและคนงานในโรงขนมจีน ผลการวิจัยพบว่า 1) การทางานในกระบวนผลิตขนมจีนของแรงงาน มีดังนี้
1.1) งานนวดแป้ง 1.2) โรยขนมจีน 1.3) งานจับเส้นขนมจีน และ 1.4) งานนาส่งขนมจีน ส่วนในเรื่องของ 2) การ
ควบคุมแรงงานในโรงขนมจีนนั้น โรงงานใช้การควบคุมทั้งในเชิงบังคับและการสร้างการยอมรับและความพึงพอใจ
ดังนี้ 2.1) การควบคุมผ่านกล้องวงจรปิด 2.2) การควบคุมแบบกาหนดเวลาหรือตารางการทางาน ซึ่งโรงงานขนมจีน
มาสเตอร์จะมีตารางเวลาทางานเป็น 2 แบบ คือ ตารางเวลาประจาและตารางพิเศษที่ยืดหยุ่น 2.3) จัดหาสวัสดิการ
เพื่ออานวยความสะดวก 2.4) การยอมให้แรงงานออกไปทางานข้างนอกเพื่อหารายได้พิเศษ
คาสาคัญ: การควบคุมแรงงาน / โรงงานผลิตขนมจีน / จังหวัดกาแพงเพชร
Abstract
The research entitled Labor Control in Rice vermicelli Factory: A Case Study of Factory in
Mueang District, Kamphaeng Phet Province aims to 1) explore production process of Rice vermicelli
factory and 2) to investigate the labor control in Rice vermicelli factory. The study area is a Rice
vermicelli factory in Mueang district, Kamphaeng Phet province. This is qualitative research which
the researcher use the in-depth interview and informal interview as data collecting method. It is
found that in 1) production process there are 4 main processes that are 1.1) threshing flour 1.2)
boiling flour 1.3) coiling the boiled flour and 1.4) sending rice vermicelli to customers. In terms of
2) labor control in factory, it is found that the employer uses both coercion and
consent/satisfaction in controlling. For example, 2.1) controlling through closed-circuit television
(CCTV), 2.2) controlling through the time (in fixed and flexible schedule upon to the customer’s
demand) 2.3) providing facilities for workers and 2.4) allowing workers to work outside the factory
to get more income.
Keywords: Labor Control / Rice Vermicelli Factory/ Kamphaengphet Province
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อปี พ.ศ.2511 โดยประมาณ เจ้าของโรงงานได้ประกอบอาชีพ ทาไร่ ทานา ปลูกข้าวประมาณ 100 ไร่
ต่อมา ช่วงปี พ.ศ.2512 เกิดภาวะน้าท่วมเป็นจานวนมากและได้รับความเสียหายเป็นจานวนมากทาให้ข้าวโดนน้า
ท่วมจึงทาให้ราคาข้าวตกต่า เจ้าของโรงงานจึงมีความคิดขึ้นมาว่าจะเอาข้าวที่ โดนน้าท่วมมาแปรรูป เพื่อให้ได้
ผลผลิตมากและได้ผลกาไรเพิ่มมากขึ้น โดยการนามาแปรรูปเป็นเส้นขนมจีนและได้จดั จาหน่ายภายในหมู่บ้านและใน
ตลาด ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในหมู่บ้านและในตลาดจึงทาให้ขายดี ต่อมาเจ้าของโรงงานจึงมี
ความคิดที่จะเปิดโรงงานขนมจี น เริ่มจากคนภายในครอบครัว 4 - 5 คน แต่ต่อมามีคนสนใจที่จะสั่งขนมจีนไปขาย
มากขึ้น ทาให้โรงงานต้องการคนงานเพิ่มมากขึ้น จึงประกาศหาตามหมู่บ้านโดยประกาศแบบปากต่อปาก จึงมีคน
ไทยมาทาก่อน 3 - 4 คน
ในเวลาต่อมามีคนสนใจในเส้นขนมจีนเพิ่มมากขึ้นเพราะเส้นอร่อย และเหนียว นุ่ม ทาให้ขายเส้นขนมจีน
ได้มากขึ้นเป็นวันละหลายพันกิโลกรัมถึงสองพันกิโลกรัม จึงทาให้คนงานที่มีอยู่ผลิตเส้นขนมจีนส่งลูกค้าไม่ทัน ยัง
ต้องประกาศรับสมัครคนงานเพิ่ม ซึ่งตอนนั้นมีคนงานที่เป็นชาวพม่ามาทางานในโรงสีแถวบ้าน เจ้าของโรงงานจึงเข้า
ไปสอบถามชาวพม่าคนนั้นเกี่ ยวกับจะรับแรงงานมาทางานในโรงงานขนมจีนของตัวเอง จึงให้คนงานชาวพม่าที่
ทางานในโรงสีโทรติดต่อกับเพื่อนที่อยู่พม่า ข้ามมาทางานในโรงงานขนมจีนของตน เพื่อนของชาวพม่าจึงมาทางาน
ข้ามมาโดยเรือและรถยนต์มาลงที่ตลาดริมเมย แล้วให้เจ้าของโรงงานไปรับที่ริมเมย ที่เจ้าของโรงงานต้องการคนงาน
ชาติพันธุ์ เพราะว่าสามารถจ่ายค่าแรงงานถูกกว่าคนไทยและทางานได้ดีกว่าคนไทย ครั้งแรกได้มาประมาณ 4 - 5
คน พอมาถึงก็พาแรงงานชาติพันธุ์ไปทาบัตรแรงงานต่างด้าวและพาสปอร์ตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาอยู่ได้ไม่นานก็ออก เพราะว่าเมื่อก่อนโรงงานขนมจีนไม่มีที่พัก และไม่มีสวัสดิการ ไม่มีสิ่งที่ดึงดูดแรงงาน
ต่างด้าว จึงทาให้โรงงานขนมจีนประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เจ้าของได้กล่าวกับผู้ทาวิจัยว่า
“โรงงานขนมจีนของเราไม่ได้เป็นโรงงานที่ใหญ่โตมาก จึงไม่อาจจะดึงแรงงานไทยเข้ามาทาได้ และคนไทย
ก็ไม่มีมาทาเนื่องจากคิดว่าเป็นงานที่หนักแต่ได้เงินเดือนไม่ค่อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับงานอื่นๆ แถวบ้าน เช่น
บริษัทโรงงานนาตาลทราย คนไทยส่วนใหญ่จะเลือกไปทาที่โรงงานนาตาลทรายมากกว่าเพราะว่าสบายกว่า เพราะ
เป็นโรงงานใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ควบคุมเครื่องไม่ต้องเหนื่อยเท่าไรและยังได้เงินดีกว่า จึงทาให้โรงงานขนมจีน
ต้องหาแรงงานข้ามชาติเข้ามาทางาน ซึ่งตอนนันก็มีแรงงานข้ามชาติจะมาทางานเป็นจานวนมากจึงเพียงพอต่อความ
ต้องการของโรงงาน”
เมื่อก่อนโรงงานขนมจีนมาสเตอร์จาเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติเสียส่วนใหญ่ เพราะว่าเมื่อก่อนคนไทยมี
ทางเลือกหลายทางที่ดีกว่าจึงไม่ค่อยมาทางานแบบนี้ แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้วิกฤตและย่าแย่มาก มีคน
ว่างงานและต้องการที่จะทางานเป็นอย่างมาก ทาให้ตอนนี้ต้องติดป้ายประกาศจะมีแต่คนไทยเข้ามาสมัครเพราะว่า
โรงงานของเราก็มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ บวกกับคนไทยหางานไม่ค่อยได้ จึงมีคนไทยมาสมัครเป็นจานวนมาก
ปัจจุบันโรงงานขนมจีนก็มีแรงงานไทยปะปนกันกับแรงงานข้ามชาติในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ในส่วนของแรงงานข้าม
ชาติก็เริ่มทยอยออกไปหางานทาตามกรุงเทพ เนื่องจากมีญาติแนะนาหรือชักชวนให้ไปทา
ด้วยสภาพการทางานที่ค่อนข้างหนักแต่ค่าตอบแทนไม่สูงนั้น ก็ทาให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในบาง
ช่วง งานวิจัยเรื่องนี้จึงสนใจที่จะศึกษาว่าโรงงานมีการควบคุมแรงงานอย่างไร เพื่อให้โรงงานมีแรงงานในการผลิต
ขนมจีนได้อย่างต่อเนื่อง และทันตามความต้องการของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการทางานของแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน
2. เพื่อศึกษาการควบคุมแรงงานในโรงขนมจีน
ขอบเขตการศึกษา
โรงงานขนมจีนเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เปิดมาประมาณ 50 ปี ตั้งอยู่ในตาบลไตรตรึงษ์ อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร มีคนงานไทย 5 คน แรงงานชาติพันธุ์ 5 คน เป็นชาวกระเหรี่ยง 4 คน คนลาว 1
คน โรงงานขนมจีนเปิดเวลา 04.00 - 17.00 น. โรงงานผลิตขนมจีนวันละประมาณ 800 – 1,000 กิโลกรัม แต่ถ้า
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ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปีใหม่ ประมาณ 2,000 – 3,000 กิโลกรัม ซึ่งจะส่งออกไปให้ลูกค้าแต่ละพื้นที่โดยมี ในตาบล
ไตรตรึงษ์ ตาก สลกบาตร วังเจ้า และมีมาชื้อในโรงงานขนมจีนเป็นบางส่วน ด้านการผลิตโรงงานขนมจีน ชื้อข้าวมา
ทาเป็นแป้งเองโดยมีโรงงานแป้งเป็นของตัวเอง เพื่อลดต้นทุนในการผลิตทาให้โรงงานขนมจีนมีกาไรเพิ่มมากขึ้น
วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง การควบคุมแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน:กรณีศึกษา
โรงงานแห่งหนึ่งในอาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวิธีการศึกษาและดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
คือ เพื่อศึกษากระบวนการทางานในโรงงานผลิตขนมจีน เพื่อศึกษาการควบคุมแรงงานในโรงขนมจีน โดยมีวิธีการ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
วิธีการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการควบคุมแรงงานในโรงงานขนมจีน: กรณีศึกษา
โรงงานผลิตขนมจีน อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ประชากร/กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ประชากรที่ เ ป็ น เป้ า หมายในการศึ ก ษา ได้ แ ก่ เจ้ า ของและคนงานในโรงงานขนมจี น อ าเภอเมื อ ง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
– ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์
– สัมภาษณ์เจ้าของและแรงงานโรงขนมจีน อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึ ก ษาการควบคุ ม แรงงานในโรงงานผลิ ต ขนมจี น :กรณี ศึ ก ษาโรงงานแห่ งหนึ่ งในอ าเภอเมื อ ง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชรจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนการทาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. เรียบเรียงข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาการควบคุมแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน:กรณีศึกษา
โรงงานแห่งหนึ่งในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรอาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
5. สรุปผลการวิจัยศึกษาการควบคุมแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน:กรณีศึกษาโรงงานแห่งหนึ่งในอาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชรอาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
สรุปผลการวิจัย
การทางานในกระบวนการผลิตขนมจีนของแรงงานในโรงงานขนมจีน
งานนวดแป้ง
การนวดแป้งจะใช้แรงงานชายจานวน 2 คน โดยตาแหน่งงานก็จะมีงานย่อยไปอีกคือ การเตรียมน้า
ร้อน และการโรยเส้นขนมจีน ซึ่งตาแหน่งงานนี้จะได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่น สตาร์ทที่เดือนละ 10,000 บาท เพราะ
จะต้องตื่นไวกว่าคนอื่นตื่นเวลา 01.30น. เพื่อมานวดแป้ง และผสมแป้งดิบและแป้งสุกที่ผ่านขั้นตอนการทาให้สุก
เป็นบางส่วนเข้าด้วยกัน ต้องใช้แรงมากพอสมควร โดยโรงงานก็จะใช้การนวดแป้งด้วยเครื่องนวดแป้งเข้ามาช่วย
เพื่อจะได้เบาแรงไปได้พอสมควร การนวดน้า ทาต่อจากการนวดแป้ง โดยค่อยๆ เติมน้าลงไปน้าที่ใช้เติมต้องเป็น
น้าอุ่น ในขณะที่นวดน้าก็จะใช้คนงานคนเดียว และอีกคนก็จะไปเตรียมน้าร้อน
– การเตรียมน้าร้อน
แรงงานต้องไปเตรียมกระทะขนาดใหญ่ที่ใช้ต้มน้าร้อน มิฉะนั้นน้าร้อนที่ใช้จะลดอุณหภูมิเร็ว
เกินไปทาให้เส้นไม่สุกหรือไม่เหนียว และเตรียมน้าสะอาดในการต้มและการต้มต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ประมาณ
90 - 95 องศาเซลเซียส เติมเชื้อเพลิงตลอดเวลา ในระหว่างที่รอการนวดแป้งให้ได้ที่ คนงานก็จะตั้งน้าร้อนรอเพื่อ
เตรียมที่จะโรยเส้นขนมจีนในขั้นตอนต่อมา
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– การโรยเส้นขนมจีน
โรงงานใช้เครื่องโรยเส้นขนมจีนคนงานก็มีหน้าที่นาเส้นขนมจีนลงในน้าร้อน เพื่อต้มแป้งให้สุก
โดยใช้เครื่องโรยเส้น เมื่อน้าในหม้อเดือด สังเกตเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมา คนงานก็ ต้องเติมน้าเย็นลงไป รักษา
อุณหภูมิของน้าให้อยู่ในช่ ว ง 90 - 95 องศาเซลเซียส แล้วโรยเส้นลงไป ความสูงระหว่างเฝือนกับน้าร้อ นต้ อ ง
ประมาณให้พอดี ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นว่าต้องการขนาดเท่าใด ถ้าต้องการเส้นเล็กก็ยกเฝือนขึ้นสูง ถ้าอยากให้
เส้นมีขนาดใหญ่ก็เอาเฝือนไว้ใกล้กับผิวน้า เมื่อโรยเส้นลงไปแล้วเส้นจะจมน้า รอจนกว่าเส้นจะลอยขึ้นมา ในช่วงนี้
ปล่อยให้น้าเดือดได้ เมื่อเส้นลอยขึ้นมาบนผิวน้าและสังเกตเห็นว่าเส้นสุก คนงานก็จะตักเส้นออกได้ ต่อมาคนงานก็
จะล้างเส้นขนมจีน เมื่อเส้นสุกให้ล้างน้าเย็นทันทีเพื่อให้เส้นคงตัว ไม่อมน้ามากเกินไป การล้างน้าทาได้โดย เมื่อตัก
เส้นออกจากหม้อต้มให้เทน้าเย็นล้างประมาณ 2 ลิตร หลังจากนั้นนาไปแช่น้า เพื่อให้คนงานตาแหน่งจับเส้นได้จับ
เส้นต่อ
งานจับเส้นขนมจีน
คนงานในตาแหน่ งการจับเส้นเป็ นผู้ห ญิงทั้ งหมด และจะมี ประมาณ 5 - 6 คน เพื่ อ ให้ ทั นความ
ต้องการของลูกค้า คนงานกลุ่มนี้จะตื่นเวลาตี 03.00น. เพื่อจับเส้นขนมจีน โดยคนงานตาแหน่งนี้จะได้เงินเดือน
สตาร์ทที่ 8,000 บาท มีหน้าที่ในการนั่งจับเส้น โดยใช้วิธีจับเส้นขนมจีนโดยใช้มือข้างที่ถนัดหยิบเส้นขนมจีนขึ้น
มาแล้วพันเส้นขนมจีนที่นิ้วชี้หรื อนิ้วหัวแม่มือ ให้เส้นขนมจีนห้อยลงมาตามขนาดของจับที่ต้องการ วางขนมจีน
ลักษณะคว่ามือลงในกะละมังแล้วทิ้งไว้สักครู่ เพื่อให้เส้นขนมจีนสะเด็ดน้ามีการเกาะตัวกัน แล้วต่อจากนั้นคนงานก็
จะนาขนมจีนที่ตนเองจับใส่กะละมังไปชั่งกิโล แล้วจึงนาไปวางเพื่อเตรียมจาหน่าย
งานส่งขนมจีน
คนงานในตาแหน่ งพนั ก งานส่ งขนมจีนจะมีประมาณ 2 คน (ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย) เพราะว่ า
จาเป็นต้องมีใบขับขี่ โดยจะตื่นทางานเวลาประมาณ 03.00-03.30น. โดยจะได้เงินเดือน สตาร์ทที่ 9,000 บาท มี
หน้าที่ขับรถไปส่งขนมจีนและยกขนมจีนลงตามที่ลูกค้าสั่งและมีหน้าที่คอยดูแลรถที่ตนเองขับ โดยการล้างรถ ตรวจ
สภาพรถ
การควบคุมแรงงานในโรงงานขนมจีน
การควบคุมผ่านกล้องวงจรปิด
ปัจจุบันโลกได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย และโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ได้ เช่น กล้องวงจรปิดที่ “สามารถช่วยในการจับตาดูการทางาน
ของแรงงาน เวลางานออกมาไม่ดีเราก็จะรู้และทาให้แรงงานดิ้นไม่ออกเพราะเราสามารถเปิดกล้องดูได้ ” เจ้าของ
โรงงานกล่าว
อย่างไรก็ดีเวลาทางาน แรงงานจะไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่ากาลังถูกจับตามองอยู่หรือ เปล่า ซึ่งหลักการ
แบบนี้จะคล้ายกับ Panoptic on คุกวงแหวน ที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางวงแหวนสามารถ
มองเห็นนักโทษได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ในขณะที่นักโทษไม่สามารถมองเห็นเจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างอานาจในการ
ควบคุมทางจิตใจทาให้นักโทษมีความกลัว เพราะมีความสงสัยว่าตัวเองอยู่ภายใต้การเฝ้ามองตลอดเวลา ซึ่งโรงงาน
ขนมจีนมาสเตอร์ก็มีกล้องติดอยู่ที่ 1) จุดผลิตเส้นขนนจีน 2) จุดห้องพักคนงาน 3) จุดทางเข้า-ออกของโรงงาน เพื่อ
ไว้ดูการทางานของแรงงานและยังสามารถช่วยคุมแรงงานได้อีกด้วย โดยที่นายจ้างไม่ต้องมานั่งเฝ้าดูให้เสียเวลา
– กล้องวงจรปิดจุดผลิตเส้นขนนจีน
โรงงานขนมจีนมาสเตอร์ติดไว้เพื่อ “ช่วยสอดส่องการทางานและยังสามารถควบคุมแรงงานให้
ทางานกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตดีมากขึ้นและยังแก้ปัญหาการอู้งาน” การใช้กล้องวงจรปิดจะทาให้
คนงานรู้สึกว่าถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการควบคุมคล้ายๆ กับคุกวงแหวน (Panopticon) ที่ออกแบบมา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางวงแหวน สามารถมองเห็นนักโทษได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ในขณะที่นักโทษ
ไม่สามารถมองเห็นเจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างอานาจในการควบคุมทางจิตใจทาให้นักโทษมีความกลัว เพราะมีความ
สงสัยว่าตัวเองอยู่ภายใต้การเฝ้ามองตลอดเวลา และคนงานจะต้องกากับควบคุมตัวเองตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มี
นายจ้างคอยดูก็ตาม
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ภาพที่ 1 กล้องวงจรปิดจุดผลิตเส้นขนมจีน
– กล้องวงจรปิดจุดทางเข้า-ออก
โรงงานขนมจีนมาสเตอร์ “ติดไว้เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของโรงงานป้องกันไม่ให้มีการ
ขโมยของเกิดขึ้น” เพราะไม่รู้ว่าคนงานอาจจะหน้ามืดอยากได้ทรัพย์สินที่มีค่าแล้วลงมือขโมยทาให้มีปัญหาและ
ส่งผลให้โรงงานต้องสูญเสียคนงานไปได้ โรงงานจึงติดไว้เพื่อป้องกัน

ภาพที่ 2 กล้องวงจรปิดจุดทางเข้า-ออก
การควบคุมแบบกาหนดเวลาหรือตารางการทางาน
โรงงานขนมจีนมาสเตอร์ใช้การควบคุมแบบกาหนดเวลานายจ้างจะเป็นคนกาหนด โดยจะดูจากความ
ต้องการของลูกค้าและปริมาณในการผลิตเส้นขนมจีน โรงงานขนมจีนมาสเตอร์จะแบ่งเวลาทางานเป็น 2 แบบ คือ
1. ตารางเวลาประจาช่วงเช้าเวลา 03.00น.-07.00น. ช่วงบ่ายจะเป็นเวลา 12.00 – 14.00 น.
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ภาพที่ 3 ตารางเวลาประจา
2. ตารางพิเศษที่ยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ลูกค้าสั่งหรือช่วงเทศกาล ไม่มีเวลาที่ตายตัว ซึ่งการ
ทางานเกินเวลาหรือทาโอที โรงงานจะมีโบนัสให้ หลังจากทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนดในช่วงเช้า โรงงานขนมจีน
จะปล่อยให้แรงงานพักตามอัธยาศัย ทาธุระของตนเองหรือบางคนก็ไปนอนพักผ่อน เพื่อจะมาทางานต่อในช่วงบ่าย
จึงทาให้แรงงานมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางาน ส่งผลให้โรงงานขนมจีนมาสเตอร์มีเส้นขนมจีนส่งทันตามกาหนด
ลูกค้ามาโดยตลอด ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นเวลา 13.00 - 14.30 น.
จัดหาสวัสดิการเพื่ออานวยความสะดวก
โรงงานขนมจีนมีแนวคิดวิธีดึงดูดแรงงานโดยดูจากตัวแรงงานว่า แรงงานเข้ามาทางานในประเทศไทย
แรงงานต้องการอะไร เข้ามาเพื่ออะไร และโรงงานของเรามีสิ่งอานวยความสะดวกมากพอที่จะดึงดูดคนงานหรือไม่
ถ้าโรงงานใดมีสิ่งที่ตอบโจทย์ของแรงงานก็จะสามารถดึงดูดแรงงานเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน และที่สาคัญที่ยากกว่า
การดึงดูดแรงงานเข้ามาคือ การที่เราจะต้องทาให้แรงงานไม่อยากที่จะย้ายโรงงาน หรือทาอย่างไรให้แรงงานอยู่กับ
เราไปให้ได้นานที่สุด โรงงานจีนขนมมาสเตอร์จึงคิดหาวิธีที่จะล่อคนงานเอาไว้ โดยการเตรียมงานในอนาคตไว้ให้
แรงงาน โดยบอกคนงานว่า ถ้าวันหนึง่ แรงงานแก่ขึ้นจนทางานไม่ไหว โรงงานจะมีงานที่สบายมาให้ทาก็คือ โรงงาน
ขนมจีนมีสวนผักและผลไม้อยู่ ก็จะให้แรงงานที่ไม่สามารถทางานหนักได้ไปเก็บพืชผลต่างๆ เป็นการวาดฝันใน
อนาคตไว้ให้ทาให้แรงงานรู้สึกว่าโรงงานขนมจีนมาสเตอร์ดูแลเอาใจใส่คนงาน รักและเป็นห่วงคนงานจึงทาให้
แรงงานตัดสินใจที่ยังอยู่ที่โรงงานขนมจีนมาสเตอร์ต่อไป
– ที่พักอาศัยฟรี ค่าน้า-ค่าไฟฟรี
โรงงานขนมจีนมาสเตอร์ได้สร้างห้องพักคนงานให้คนงานได้อยู่ฟรี และยังมีสวัสดิการค่าน้า-ค่าไฟ
ฟรีอีกด้วย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนงานได้มาก ทาให้คนงานรู้สึกพึงพอใจและประทับใจเป็นอย่างมาก และ
โรงงานยังสร้างห้องพักไว้ในพื้นที่บริเวณโรงงาน เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปทางาน และง่ายต่อการเรียกใช้งาน
เวลามีงานเร่งด่วน เพราะว่าการทางานต้องการความยืดหยุ่น เนื่องจากงานจะขึ้นอยู่กับ Order ของลูกค้า ซึ่ง
จานวนและเวลาที่ต้องการไม่แน่นอน ดั้งนั้นการให้คนงานพักอยู่ในบริเวณโรงงานก็เป็นงานควบคุมให้แน่ใจว่า จะ
ผลิตขนมจีนให้ได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และยังมีรถให้ใช้ฟรีในกรณีที่คนงานป่วยหรือมีเหตุจาเป็นต้องใช้รถ
จริงๆ โดยจะมีคนงานด้วยกันเองที่ขับรถเป็น และมีใบอนุญาตขับขี่พาไปส่งที่โรงพยาบาลหรืออนามัย
– มีข้าวสารฟรี
โรงงานขนมจีนมาสเตอร์จะมีข้าวสารให้คนงานฟรี เอาไว้กินโดยที่ไม่ต้องไปชื้อให้สิน เปลือง
เงินเดือนที่ได้ โดยจะประหยัดค่าใช้จ่ายของแรงงานไปได้พอสมควร คนงานเพียงแค่ไปชื้อกับข้าวมาก็กินได้แล้ว หรือ
บางคนอยากทากินเองก็ได้ ที่โรงงานจะมีพืชผักสวนครัวไว้ให้กินอีกหลากหลายอย่าง เช่น มะเขือ ผักบุ้ง ตาลึง ชะอม
ฯลฯ มีเครื่องครัวให้ เตาแก๊ส
การยอมให้แรงงานออกไปทางานข้างนอกเพื่อหารายได้พิเศษ
เมื่อคนงานทางานเสร็จตามที่โรงงานต้องการ ก็ยังมีเวลาเหลือพอที่จะทาอะไรได้หลายอย่าง บางคนก็
ออกไปหารายได้พิเศษโดยการไปรับจ้างทางานในโรงเกลือที่นายจ้างได้ไปฝากไว้ให้โดยไปกรอกเกลือ แบกเกลือ ได้
ค่าจ้างครั้งละประมาณ 500 – 800 บาทหรือบางคนก็ไปทาที่โรงงานทาน้ายา โดยไป คั่วถั่ว กะเทาะมะพร้าว ปอก
หอม ได้ค่าจ้างประมาณเดือนละ 3,000 - 4,000 บาท ซึ่งการที่โรงงานขนมจีนมาสเตอร์ทาแบบนี้เป็นการสร้างความ
พึงพอใจต่อคนงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรงงานขนมจีนมาสเตอร์ไม่ได้หวงหรือห้ามให้แรงงานตนเองออกไป
ทางานเสริมข้างนอกโรงงาน จึงทาให้แรงงานมีรายได้เสริมทาให้แรงงานมีเงินเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ได้จากโรงงาน
ขนมจีน 8,000 บาทต่อเดือน ขั้นต่าขึ้นอยู่กับตาแหน่งงานและอายุการทางานของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่างกรณีพี่
ลาไยก็พอจะมีเก็บหรือส่งกลับไปให้ญาติ ส่งเงินกลั บไปให้พี่ชายและพี่สาวที่ประเทศพม่า เพื่อเก็บเงินไว้ซื้อที่เพื่อทา
ไร่ ครั้งละ 1 – 2 หมื่นบาท บางครั้งถ้าทางบ้านที่พม่าขัดสนเรื่องเงิน ก็จะโทรมาให้โอนเงินไปให้ ครั้งละ 4 – 5 พัน
บาท จึงทาให้แรงงานที่นี้อยู่ได้และไม่คิดที่จะออกจากโรงงานแห่งนี้ ซึ่งแรงงานที่นี้ มีอายุการทางานที่โรงขนมจีน
มาสเตอร์ที่นานมากกว่า 10 ปีขึ้นถึง 7 คน นั้นหมายความว่าโรงงานขนมจีนมาสเตอร์สามารถดึงดูดคนงานไว้ได้
อย่างดี
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ภาพที่ 4 คนงานออกไปหารายได้พิเศษ
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ความสัมพันธ์ในการผลิตระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกับบริษัททางการเกษตร
ภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญาในตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
The Relation in Production between Corn Farmers and Agro-industry Companies
in Na Bor Kam Sub-district, Mueang District,
Kamphaeng Phet Province
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ในการผลิตระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกับบริษัททางการเกษตรภายใต้
ระบบเกษตรพันธะสัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาตัวละครในระบบเกษตรพันธสัญญากรณีการปลูกข้าวโพด
ในตาบลนาบ่อคา 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขของเกษตรพันธสัญญาในการผลิตข้าวโพดถอดยอด พื้นที่ในวิจัยในครั้งนี้ก็คือ
ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวละครที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตรพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องมีอย่างน้อย 3 ฝ่าย
คือ 1.1) บริษัทการเกษตร 1.2) โบรกเกอร์ และ 1.3) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด นอกจากนี้ในส่วนของ 2) เงื่อนไขใน
การทาเกษตรพันธะสัญญามีอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 2.1) การควบคุมปัจจัยการผลิต 2.2) การควบคุมคุณภาพการผลิต
และ 2.3) การควบคุมเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต
คาสาคัญ: เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด / เกษตรพันธะสัญญา / ความสัมพันธ์ทางการผลิต / ตาบลนาบ่อคา
Abstract
The research entitled “The Relation in Production between Corn Farmers and Agroindustry Companies in Na Bor Kam Sub-district, Mueang District, Kamphaeng Phet Province” aims
1) to investigate the actors involving in corn contract farming in Na Bor Kam sub-district 2) to explore
the conditions in contract farming. The study area of this research is Na Bor Kam Sub-district,
Mueang District, Kamphaeng Phet Province. This research is qualitative study and uses the in-depth
interview and observation as the main data collecting method. The study result indicates that 1)
there are at least 3 actors in corn contract farming; 1.1) agro-industry companies 1.2) brokers and
1.3) corn farmers. Moreover, 2) for the conditions in contract farming, it is found that there at least
3 aspects; 2.1) Production factor control; 2.2) Production quality control and 2.3) Harvest timing
control.
Keywords: Corn Farmer / Contract Farming / Production Relation / Na Bor Kam sub-district
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ ร้อยละ 90.95
ของผลผลิตทั้งหมด ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศ ปัจจุบัน พื้นที่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีประมาณ
6.6 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 4.12 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 611 กิโลกรัม/ไร่ ปัจจุบันการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศ
จาแนกได้ 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (ฤดูฝน) ปลูกตั้งแต่เดือน พ.ค. - ต.ค. ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวมาก ในช่วงเดือนกันยายน
ประมาณร้อยละ 86 ของผลผลิตทั้งประเทศ และรุ่นที่ 2 (ฤดูแล้ง) จะปลูกตั้งแต่เดือน พ.ย. - เม.ย. เก็บเกี่ยวมาก
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ที่สุด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณร้อยละ 14 ของผลผลิตทั้งประเทศ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกมันสาปะหลังและอ้อยมากขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้โดยรวมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ แต่สามารถชดเชยด้วยการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวะดี เจ้าพระยา และแม่โขง (ACMECS) โดยมีตลาด
ส่งออกที่สาคัญ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไต้หวัน โดยเฉพาะมาเลเซีย มีสัดส่วนการนาเข้าร้อยละ 65 ของ
ปริมาณส่งออกรวม สูงกว่าประเทศอินโดนีเซีย และไต้หวัน ที่มียอดนาเข้าประมาณร้อยละ 10 ส่วนการนาเข้านั้น
ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา มียอดนาเข้า ร้อยละ 70 ลาว ร้อยละ 27 และพม่า ร้อยละ 2 เป็นต้น
ปัญหาหลักของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ กระบวนการเก็บเกี่ยวที่ยังไม่ถูกต้อง โดยเกษตรกรบางส่วนจะ
รีบเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนที่ผลผลิตจะแห้งสนิท เพื่อจะเตรียมดินปลูกรอบต่อไป ทาให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี
ความชื้นสูง และเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่สาหรับตากข้าวโพด การซื้อขายจึงถูกหักค่าความชื้นสูงเป็น
ประจา ทั้งยังทาให้คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากเกิดเชื้อราได้ง่าย โดยเฉพาะหากเกิดเชื้อกลุ่มที่ให้
สารอัลฟลาท็อกซิน จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอาหารสัตว์อีกด้วย ถ้าสัตว์เลี้ยงกินสารพิษนี้เข้าไปจะทาให้แคระ
แกร็น น้าหนักตัวลดลง น้านมหรือไข่ลดลง ตับอักเสบ และอาจเกิดมะเร็งในตับ นอกจากนี้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดอาศัยน้าฝน และเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเก็บเกี่ยวพร้อมกัน ทาให้ผลผลิต
เข้าสู่ตลาดพร้อมกันเกิดปัญหาราคาตกต่าเป็นระยะ
ในปัจจุบันด้านการผลิต เกษตรกรจึงนิยมใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมของเอกชน ซึ่งได้แก่ ข้าวโพดถอดยอด
เนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่า สายพันธุ์อื่นๆ โดยในบางพื้นที่สามารถให้ผลผลิตสูงถึง 1.2 - 2 ตันต่อไร่ และมีการทา
พันธสัญญาระหว่างเกษตรกรและบริษัทนายทุน ทาให้มีการกาหนดกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพด
รวมถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่ชัดเจนจึงส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพ ไม่มีปัญหาด้านความชื้นและยังไม่กระทบต่อ
คุณภาพอาหารสัตว์อีกด้วย (ณัฐพงษ์ ทาต่อย, 2560)
เกษตรพันธะสัญญาในประเทศไทย เริ่มนามาใช้ในประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513 ซึ่งจะเรียกว่า
การทาเกษตรแบบครบวงจร เป็นการผลิตที่ต้องนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต สามารถผลิตได้คราว
ละมากๆ ท าให้ เ กิ ด การประหยั ด ต่ อ ขนาด (economies of scale) ช่ ว ยลดต้ น ทุ น การผลิ ต ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อทาให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ และต่อมาภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมอย่าง
จริ ง จั ง โดยก าหนดให้ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และเพื่อลดปัญหาความยากจนซึ่งจะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการ
ส่งออกและทดแทนการนาเข้า ระบบเกษตรพันธะสัญญาจึงเริ่มเข้ามาแพร่หลายมากขึ้นโดยจะมีการทาเกษตรพันธะ
สัญญากับพืชก่อน เช่น อ้อยเป็นพืชที่ประสบความสาเร็จในการเข้าสู่ระบบมากกว่าพืชชนิดอื่น และตามมาด้วยการ
ทาเกษตรพันธะสัญญากับการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ไก่ หมู โค ทั้งนี้การทาเกษตรพันธะสัญญา เกษตรกรจาเป็นต้องใช้
เงินลงทุนจานวนมาก ดังนั้นในช่วงแรกรัฐบาลจึงจัดทาโครงการร่วมกับสถาบันการเงินในนามของโครงการสี่ประสาน
ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ สถาบันการเงิน เกษตรกร และภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) สาหรับภาครัฐมีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับผิดชอบประสานงานระหว่างเกษตรกรกับผูป้ ระกอบการ และสถาบันการเงินมีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้สินเชื่อในการลงทุน และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540 - 2544) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) ได้วางแนวทางในการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักทางสายกลาง
เพื่อให้ประเทศสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และนาไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นการแก้ปัญหาความ
ยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การนาระบบเกษตรพันธะสัญญามาใช้ในประเทศไทย เพื่อต้องการ
พัฒนาการผลิตทางภาคเกษตร โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ทาให้เพิ่มปริม าณการผลิต เกิดการประหยัดต่อขนาด ทาให้
การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศ ระบบเกษตรพันธะสัญญาจะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรทาให้เกษตรกรมี
รายได้ ที่ มั่ น คง มี ก ารพั ฒ นาเทคนิ ค การผลิ ต สามารถผลิ ต ได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
สารสนเทศจากบริษัทผู้ว่าจ้างและบริษัทที่ทาเกษตรพันธะสัญญาก็จะได้ประโยชน์เช่นกัน ทาให้สามารถผลิตสินค้าได้
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ในปริมาณมากโดยไม่ต้องลงทุนสูงในการสร้างโรงเรือนอุปกรณ์เอง และสามารถควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
ตามที่ต้องการ ข้าวโพดก็เป็นส่วนหนึ่งได้ทาเกษตรพันธสัญญา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ลูกผสมหรือข้าวโพดถอด
ยอดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตข้าวโพดใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย ทุกวันนี้ประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ผลิตได้
น้อย บางปีจึงต้องนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาใช้ในประเทศ ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สายพันธุ์ลูกผสมหรือข้าวโพดถอดยอดที่มีลักษณะทางการเกษตรสม่าเสมอ ได้แก่ ขนาดฝัก ความสูงฝัก ความสู งต้น
อายุถึงวันออกไหม และเก็บเกี่ยว ที่สาคัญให้ผลผลิตและคุณภาพสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด จึงเป็นที่ต้องการของตลาด แต่
ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทาพันธุ์ได้ สาหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมที่จาหน่ายในท้องตลาด มักให้ผล
ผลิตสูง มีอายุเก็บเกี่ยว 100-120 วัน พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระจายอยู่ทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดนครสวรรค์
สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ์ สุโขทัย กาแพงเพชร เป็นต้น
ในจังหวัดกาแพงเพชร มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดถอดยอดจานวน 3,230 ราย จานวน 3,864 แปลง
31,627 ไร่ จากพื้นที่ทั้ง 11 อาเภอของจังหวัดกาแพงเพชร อาเภอเมืองกาแพงเพชร 503 ราย 636 แปลง พื้นที่
4,364 ไร่ อาเภอขาณุวรลักษบุรี 608 ราย 740 แปลง พื้นที่ 6,239.75 ไร่ อาเภอคลองขลุง 295 ราย 336 แปลง
พื้นที่ 3,505 ไร่ อาเภอคลองลาน 456 ราย 505 แปลง พื้นที่ 4,170.25 ไร่ อาเภอพรานกระต่าย 170 ราย 192
แปลง พื้นที่ 1,507 ไร่ อาเภอลานกระบือ 190 ราย 219 แปลง พื้นที่ 1,953.25 ไร่ อาเภอปางศิลาทอง 631 ราย
740 แปลงพื้นที่ 6,315 ไร่ อาเภอไทรงาม 60 ราย 66 แปลงพื้นที่ 697 ไร่ อาเภอทรายทองวัฒนา 13 ราย 15 แปลง
พื้นที่ 177.75 ไร่ อาเภอบึงสามัคคี 189 ราย 250 แปลง พื้นที่ 1,957.25 ไร่ อาเภอโกสัมพีนคร 119 ราย 165 แปลง
พื้นที่ 750.75 ไร่ (สานักข่าวเดลินิวส์, 2561)
ชุมชนบ้านนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รวมกันทาพันธะสัญญากับ
บริษัททางการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน เกษตรกรหมู่บ้านนาบ่อคาปลูกข้าวโพดถอดยอดหรือ
ข้าวโพดสายพันธุ์ผสมประมาณ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนาบ่อคาและบริษัทนายทุนได้
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งด้านต้นทุนการผลิตและผลผลิตที่ได้รับ โดยการสร้างพันธะสัญญาระหว่างเกษตรกร
และบริษัทนายทุนเพื่อควบคุมจานวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดถอดยอดหรือข้าวโพดสายพันธุ์ลูกผสมในพื้นที่และทา
ให้ได้รับผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ผลผลิตไม่ล้นตลาด โดยในแต่ละปีทางบริษัทจะมีการกาหนด
พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด แล้วยังมีการกาหนดกระบวนการในการปลูกข้าวโพดและกาหนดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ เกิดการได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งด้านเกษตรกรและ
บริษัทนายทุน (ลาจวน แสงแก้ว, 2561)
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาตัวละครในระบบเกษตรพันธสัญญากรณีการปลูกข้าวโพดในหมู่บ้านนาบ่อคา
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรพันธสัญญาในการผลิตข้าวโพดถอดยอด
ขอบเขตการวิจัย
ชุมชนบ้านนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รวมกันทาพันธะสัญญากับ
บริษัททางการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน เกษตรกรหมู่บ้านนาบ่อคาปลูกข้าวโพดถอดยอดหรือ
ข้าวโพดสายพันธุ์ผสมประมาณ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนาบ่อคาและบริษัทนายทุนได้
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งด้านต้นทุนการผลิตและผลผลิตที่ได้รับ โดยการสร้างพันธะสัญญาระหว่างเกษตรกร
และบริษัทนายทุนเพื่อควบคุมจานวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดถอดยอดหรือข้าวโพดสายพันธุ์ลูกผสมในพื้นที่และทา
ให้ได้รับผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ผลผลิตไม่ล้นตลาด โดยในแต่ละปีทางบริษัทจะมีการกาหนด
พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดแล้วยังมีการกาหนดกระบวนการในการปลูกข้าวโพดและกาหนดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไว้อย่างชัด เจนอีกด้วย เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ เกิดการได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งด้านเกษตรกรและ
บริษัทนายทุน (ลาจวน แสงแก้ว, 2561)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางการ
ผลิ ต ระหว่ า งเกษตรกรผู้ป ลูก ข้ า วโพดกั บ บริษั ท ทางการเกษตรภายใต้ร ะบบเกษตรพั น ธะสัญ ญา โดยมี วิ ธี การ
ดาเนินการวิจัยดังนี้ คือ
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่มีการทาพันธสัญญากับบริษัทในตาบลบ่อคา อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง
วิธีการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วางแผนการทาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยบันทึกเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดพลังการผลิตและความสัมพันธ์ทางการ
ผลิต และแนวคิดการควบคุมความเสี่ยง และความหลากลั่นขัดกันของความสัมพันธ์เชิงอานาจในระบบเกษตร
พันธสัญญา
4. เรียบเรียงข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความสัมพันธ์ทางการผลิตระหว่างเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวโพดกับบริษัททางการเกษตรภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญา
5. สรุปผลการวิจัย ศึกษาความสัมพันธ์ทางการผลิตระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวโพดกับ บริ ษั ท
ทางการเกษตรภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญา
สรุปผลการวิจัย
ตัวละครที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตรพันธสัญญา
บริษัททางการเกษตร
1. บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จากัด เป็นบริษัททางการเกษตรและธุรกิจเคมีเกษตร โดย
ทางบริษัทได้เข้ามาทาเกษตรพันธสัญญากับชาวบ้าน บริษัทจะมีกฎเกณฑ์ในการปลูกข้าวโพด หากชาวบ้านคนใด
ไม่สามารถรับเงื่อนไขของทางบริษัทได้ ทางบริษัทก็จะไม่ทาสัญญาด้วย ในการลงทุนปลูกข้าวโพดทางบริษัทจะเป็น
ฝ่ายลงทุนให้ก่อนทั้งหมด ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยสินค้าดังกล่าวทั้งหมดจะเป็นสินค้าของทางบริษัท
โดยตรง
2. บริษัทมอนซานโต้ เป็นบริษัทมหาชนจากัดด้านเกษตรเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ได้
เข้ามามีบทบาทในการลงทุนปลู กข้าวโพด ตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วและมีการทาพันธสัญญาคล้ายๆ กับบริษัทซินเจนทา
ครอป โปรเทคชั่น จากัด แต่จะมีการเข้มงวดในกระบวนการปลูกน้อยกว่า
โบรกเกอร์
การกลายเป็นโบรกเกอร์ของน้าทร
การเริ่มต้นการเป็นโบรกเกอร์ของนายน้าทร คือ ในระยะแรก น้าทรเริ่มปลูกเพียงแค่ข้าวโพด
แป้ง 20 ไร่ แต่ได้กาไรน้อย ต่อมามีเจ้าหน้าที่ของบริษ้ทซินเจนทาได้เข้ามาสอบถามน้าทรให้ลองปลูกข้าวโพดถอดยอด
น้าทรเลยตัดสินใจลองปลูกข้าวโพดถอดยอด โดยเริ่มแรกปลูกเพียง 5 ไร่ ซึ่งได้กาไรดี น้าทรจึงชวนคนในหมู่บ้านทา
ข้าวโพดถอดยอด ทางบริษัทเห็นว่าน้าทรสามารถชวนคนในหมู่บ้านให้มาปลูกข้าวโพดถอดยอดได้ และยังเป็นคนใน
พื้นที่ ดังนั้นบริษัทซินเจนทาจึงมอบหมายให้น้าทรมาดูแลเรื่องของการจัดหาคน ทาให้น้าทรกลายเป็นตัวกลางของ
หมู่บ้านและเป็นโบรกเกอร์ของบริษัทซินเจนทา
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หน้าที่ของโบรกเกอร์
ช่วยให้คาปรึกษา แนะนาตั้งแต่เริ่มไถกลบดินจนถึงกระบวนการเก็บผลผลิต และช่วยแก้ไขปัญหา
ที่เกษตรกรพบเจอขณะปลูกข้าวโพด มีการประชุมกันก่อนเริ่มต้นปลูกข้าวโพดทุกครั้ง ซึ่งโบรกเกอร์จะเป็นตัวกลาง
ในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับเกษตรกร
ผลประโยชน์ของโบรกเกอร์
ทางบริษัทจะมีโบนัสให้ใ นแต่ละฤดูการเก็บเกี่ยว และในแต่ละครั้งที่ โบรกเกอร์ลงพื้นที่ไปให้
คาแนะนาหรือตรวจงานของชาวบ้าน จะได้เงินรายวันเพิ่มเติมวันละ 300 บาท รวมทั้งจะได้ทั้งค่าปุ๋ยและค่ายาฟรี
ตลอดการปลูกข้าวโพด
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
1. น้าทร เริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดรายได้น้อย ได้ลองปลูกข้าวโพดถอดยอด ซึ่ง
ได้กาไรมากกว่า จึงทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และได้มีโอกาสเป็นโบรกเกอร์ให้กับทางบริษัทซินเจนทาจึงทาให้น้าทร
ได้รับสวัสดิการของทางบริษัททั้งค่าปุ๋ยและค่ายาฟรี ส่งผลให้น้าทรไม่ต้องใช้ ต้นทุนในการปลูกข้าวโพด ได้กาไรจาก
การปลูกข้าวโพดมากยิ่งขึ้น จากรายได้น้อยกลายเป็นรายได้ปานกลาง มีเงินเก็บและมีเงินในการซื้อที่ดินในการทากิน
เป็นของตัวเองได้
2. น้าแจว เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดถอดยอด ปลูกข้าวโพดถอดยอดมาประมาณ 10 ปี ในแต่ละ
ฤดูกาลจะปลูกประมาณ 20 ไร่ ซึ่งได้กาไรดี เพราะน้าแจวหมั่นดูแลข้าวโพดตามที่โบรกเกอร์แนะนา น้าแจวมีเงินเก็บ
จากการปลู ก ข้ า วโพด มี ก ารบริ ห ารจั ด การการใช้ เ งิ น ที่ ดี มี ก ารท าบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ยของการท าข้ า วโพด
ถอดยอดแต่ละครั้ง ทาให้น้าแจวสามารถมีเงินจุนเจือครอบครัว
3. นางยุพา พิรอดรัตน์ เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดถอดยอด ปลูกข้าวโพดถอดยอดมาประมาณ
10 ปีเช่นกัน ซึ่งได้รับคาแนะนาให้ปลูกจากน้าทร ในแต่ละฤดูกาลจะปลูกประมาณ 20 ไร่ ซึ่งได้กาไรดี จากเกษตรกร
ที่ปลูกแค่ข้าวโพดแป้งอย่างเดียวซึ่งได้กาไรน้อย ลองเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดถอดยอดทาให้ได้กาไรมากกว่า สามารถมี
เงินเก็บ สามารนาเงินมาจุนเจือครอบครัว ส่งเงินให้ลูกเรียนได้ และมีเงินในการต่อยอดทาเกษตรผสมอย่างอื่นได้ด้วย
เงื่อนไขในการทาเกษตรพันธสัญญา
การควบคุมปัจจัยการผลิต
ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรซื้อจากบริษัท
ในการลงทุนปลูกข้าวโพดถอดยอด บริษัทจะเป็นผู้ที่ลงทุนในด้านของปั จจัยการผลิต ให้ กั บ
เกษตรกรทั้งหมด เช่น ปุ๋ย ย่ากาจัดศัตรูพืช ยาคุมฮอร์โมน เป็นต้น โดยจะกาหนดให้ใช้ ปุ๋ยจานวน 40 กระสอบ/14 ไร่
ยากาจัดศัตรูพืช 4 ถัง (5 ลิตร)/14 ไร่ และ ยาคุมฮอร์โมน 20 ถุง/ 14 ไร่
ปัจจัยการผลิตเดิมที่เกษตรกรอยู่แล้วหรือต้องจัดหาเอง
1. ที่ดิน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีที่ดินในการทาเกษตรเป็นของตนเอง แต่อาจจะมีเกษตรกร
บางคนที่ต้องการทาข้าวโพดถอดยอดมากขึ้น จึงต้องไปเช่าที่ของบุคคลอื่นทา ในการเช่าที่นี้ทางบริษัทจะไม่มีการ
ออกค่าเช่าที่ให้

ภาพที่ 1 ที่ดินสาหรับปลูกข้าวโพดพันธสัญญา
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2. เครื่ อ งมื อ การเกษตรในการท าข้ า วโพด ทางบริ ษั ท จะไม่ ไ ด้ มี เ ครื่ อ งมื อ การเกษตรให้
เกษตรกรต้องเป็นผู้จัดหาเองและออกค่าใช้จ่ายเอง เช่น รถไถกลบดิน รถขนข้าวโพด รวมถึงค่าน้ามันในการเติมด้วย

ภาพที่ 2 รถขนข้าวโพดถอดยอด
3. แรงงาน
ในการผลิตข้าวโพดภายในระบบพันธะสัญญานั้นเกษตรกรจะใช้แรงงานใน 2 ลักษณะ คือ
แรงงานภายในครอบครับ และ แรงงานจ้าง
− แรงงานภายในครอบครัว
ในขั้นตอนการปลูกข้าวโพดจะมีทั้งการใช้แรงงานของคนในครอบครัวเอง ซึ่งสามารถ
ทากันเองได้ ใช้คนไม่มากนัก เช่น การถอนหญ้า การพ่นยา การถอดยอด การไถกลบดิน เป็นต้น

ภาพที่ 3 แรงงานที่อยู่ในครอบครัว
− แรงงานจ้าง
นอกเหนือจากที่ใช้แรงงานครอบครัวแล้วในบางครั้งจาเป็นต้องใช้ แรงงานจ้างมาช่วย
เช่น ในการเก็บข้าวโพดจาเป็นต้องใช้แรงงานจ้าง เพราะทางบริษัทมีการกาหนดระยะเวลาในการเก็บข้าวโพด
ประมาณ 2 – 3 วัน แต่ละครั้งการเก็บข้าวโพดของเกษตรกรจะไล่เลี่ยกัน ทาให้แค่แรงงานในครอบครัวไม่เพียงพอ
ต้องจ้างชาวบ้านคนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่มาช่ วย ทั้งนี้เป็นเพราะเงื่อนไขการควบคุมเวลาในการเก็บเกี่ยวของ
บริษัทการเกษตรด้วยที่กาหนดให้ชาวบ้านต้องเก็บเกี่ยวให้ทันตามที่บริษัทกาหนด มิเช่นนั้นเกษตรกรก็ต้องไปขายใน
ปีถัดไป
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ภาพที่ 4 สัมภาษณ์คนงานรับจ้าง
การควบคุมคุณภาพของผลผลิต
โดยส่วนใหญ่ผลผลิตของเกษตรกรจะค่อนข้างมีคุณภาพ เพราะในการทาข้าวโพดถอดยอดจะมี
การกาหนดระยะเวลาในการปลูก ใส่ปุ๋ย พ่นยาและเก็บเกี่ยวชัดเจน ทาให้ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่มีคุณภาพตรงตามที่
บริษัทกาหนด แต่จะมีเกษตรกรส่วนน้อยที่ไม่สามารถทาผลผลิตตรงตามเป้าหมายของทางบริษัท ได้ เช่น ไม่ได้ทา
ตามคาแนะนาของโบรกเกอร์ เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่ได้จ้างแรงงานจ้าง ทาให้เก็บข้าวโพดไม่ทัน ต้องทิ้ง
ข้าวโพดไว้ส่งอีกในรอบต่อไป เหตุนี้ทาให้ข้าวโพดแห้ง น้าหนักลด ไม่ได้คุณภาพตามที่บริษัทกาหนด หรือบางครั้ง
เกิดอุทกภัยน้าท่วม ทาให้เกษตรกรจาเป็นต้องปลูกข้าวโพดใหม่ หากไม่ปลูกข้าวโพดใหม่ จะทาให้การเจริญเติบโต
ของข้าวโพดไม่มีคุณภาพ แต่เหตุนี้ทางบริษัทมีการรับผิดชอบลงทุนปลูกข้าวโพดใหม่โดยไม่คิดค่าลงทุนเพิ่ม เป็นต้น
การควบคุมเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางบริษัทจะกาหนดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นรอบๆ ในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละรอบจะกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 1-2 วัน หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวไม่ทันจะต้องรอส่งในรอบ
ถัดไป

ภาพที่ 5 การขนย้ายข้าวโพด
อภิปรายผลวิจัย
ตัวละครที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตรพันธสัญญา มีดังนี้
1. บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น และบริษัทมอนซานโต้ เป็นบริษัททางการเกษตรและธุรกิจเคมี
เกษตร โดยทางบริษัทได้เข้ามาทาเกษตรพันธสัญญากับชาวบ้าน บริษัทจะมีกฎเกณฑ์ในการปลูกข้าวโพด หาก
ชาวบ้านคนใดไม่สามารถรับเงื่อนไขของทางบริษัทได้ทางบริษัทก็จะไม่ทาสัญญาด้วย
2. โบรกเกอร์หรือนายหน้า เป็นผู้ช่วยให้คาปรึกษา แนะนาตั้งแต่เริ่มไถกลบดินจนถึงกระบวนการเก็บ
ผลผลิต และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรพบเจอขณะปลูกข้าวโพด มีการประชุมกันก่อนเริ่มต้นปลูกข้าวโพดทุกครั้ง
ซึ่งโบรกเกอร์จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับเกษตรกร
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3. เกษตรกร เป็นผู้ปลูกข้าวโพดภายใต้ระบบพันธสัญญา
ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อตกลงเกษตรพันธสัญญา ที่กล่าวว่า คู่สัญญาจะต้องตกลงเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิต
เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื้อปัจจัยการผลิต วิธีการกาหนดราคาผลผลิต ความรับผิดของเกษตรกรกรณีที่ไม่ ปฏิบัติตาม
สัญญา ระยะเวลาของสัญญา ขั้นตอนการจ่ายเงินและการขอสินเชื่อ การประกันราคา หรือการประกันผลผลิต โดย
ข้อตกลงอาจทาในรูปแบบ ดังนี้
1) การตกลงที่เป็นทางการหรือการตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2) การลงทะเบียนอย่างง่าย
3) การตกลงด้วยวาจา
และยังสอดคล้องกับ การควบคุมเกษตรกรด้วยความสัมพันธ์ทางสังคม (นาวิน โสภาภูมิ, 2556) ที่กล่าวว่า
ในการทาเกษตรภายใต้ระบบพันธสัญญาจะต้องอาศัยตรรกะทางวัฒนธรรม คือ ความสัมพันธ์ทางสังคมในท้องถิ่นมา
ช่วยในการกากับควบคุมเกษตรกร โดยใช้โบรกเกอร์หรือนายหน้าในท้องถิ่นทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้เกิด
ข้อตกลง ด้านการผลิตและการตลาดระหว่างบริษัทกับเกษตรกร โบรคเกอร์ เกษตรกรและบริษัทไม่ได้อิงอยู่บน
หลักการทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียว แต่ยังอิงอยู่กับตรรกะทางวัฒนธรรมในสังคมด้วย กล่าวคือ โบรกเกอร์
ต้องทาหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์กับบริษัท ขณะเดียวกันต้องรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนในชุมชนด้วย
เงื่อนไขในการทาเกษตรพันธสัญญา มีดังนี้
1. ปัจจัยที่เกษตรกรซื้อจากบริษัท กล่าวคือ ในการลงทุนปลูกข้าวโพดถอดยอด บริษัทจะเป็นผู้ที่ลงทุน
ในด้านของปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทั้งหมดก่อน เช่น ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช ยาคุมฮอร์โมน เป็นต้น และเมื่อเก็บ
เกี่ยวผลผลิตแล้ว ทางบริษัทจะหักเงินค่าปัจจัยที่ลงทุนให้เกษตรกรทันที
2. ปัจจัยที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว กล่าวคือ ปัจจัยที่เกษตรกรเป็นเจ้าของเองหรือปัจจัยที่ทางบริษัทไม่ได้
จัดหาให้เกษตรกร เช่น ที่ดินในการปลูกข้าวโพด เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น รวมถึงแรงงานครอบครัวที่สามารถ
จัดการเองได้ภายในครอบครัวและแรงงานจ้างที่ต้องอาศัยบุคคลภายนอกมาช่วยเหลือ
ซึ่งสอดคล้องกับ พลังการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิต ที่กล่าวว่า พลังการผลิตจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมือ่
ผู้ใช้แรงงานได้นาเครื่องมือการผลิตและปัจจัยการผลิตไปใช้ในการผลิตเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้แรงงานจึงมีบทบาทหลัก
และสาคัญที่สุดในการผลิต ไม่มีการใช้แรงงานของผู้ใช้แรงงาน เครื่องมือการผลิตและปัจจัยการผลิต ตลอดจนปัจจัย
การใช้แรงงานอื่นๆ ก็ไม่สามารถจะกลายเป็นพลังการผลิตที่เป็นจริงได้ การประดิษฐ์และการปรับปรุงเครื่องมือการ
ผลิตจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้ใช้แรงงานทั้งสิ้น ผู้ใช้แรงงานจึงเป็นพลังการผลิตที่สาคัญที่สุด ซึ่งทางบริษัทจะมีหลักใน
การวางความสัมพันธ์เชิงอานาจกับผู้ใช้แรงงาน (เกษตรกร) แบบยืดหยุ่น ควบคุมเกษตรกรให้ทาการผลิตสินค้าให้
บริษัท โดยบริษัทใช้ตรรกะทางเศรษฐกิจได้แก่การนิยามเกษตรพันธสัญญาให้เป็นกลไกเชิงสถาบันที่ช่วยสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรยอมรับและเข้ามาอยู่ในการควบคุมอย่างเป็นทางการ เช่น การวาง
เงื่อนไขก่อนการลงทุนผลิต และการประกันราคาที่ชัดเจน เป็นต้น
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรภายใต้พันธสัญญา
ในการทาเกษตรภายใต้พันธสัญญานั้นเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดภายในหมู่บ้านโดยส่วน
ใหญ่ เพราะการปลูกข้าวโพดถอดยอดส่งผลให้ได้กาไรดี ส่งผลให้มีเงินเก็บและมีเงินจุนเจือครอบครัว ถึงแม้ว่าการ
ปลูกข้าวโพดถอดยอดจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนและเข้มงวด แต่ก็ทาให้ผลผลิตดี มีคุณภาพ ได้กาไร รวมถึงยังได้รับ
การสนับสนุนในด้านต่างๆ จากทางบริษัท เช่น ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย, ยากาจัดศัตรูพืช, ยาฮอร์โมน) ประกันราคาและ
มีตลาดรับซื้อ เป็นต้น
สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง เกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความยากจน กรณีศึกษาจั งหวัดเชียงใหม่
(สุดใจ วงจรกิจวัฒนา, 2549, หน้า 53 – 54) พบว่าสิ่งจูงใจสาคัญที่ทาให้เกษตรกรทาเกษตรพันธสัญญาคือ รายได้ที่
เพิ่มขึ้นและการได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี ตลาดรับซื้อและแหล่งทุน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาในบริ บ ทของเกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า วโพดในพื้ น ที่ ต าบลนาบ่ อ ค า อ าเภอเมื อ ง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินการ แต่มิได้เฟ้นหาเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มประสบ
ความล้มเหลวในการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกร ตาบลนาบ่อคา
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชรและบริษัท
2. ควรมีการศึกษาการทาเกษตรรูปแบบอื่นภายใต้ระบบพันธสัญญา ของเกษตรกร ตาบลนาบ่อคา
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชรกับบริษัท
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การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
Designing Media Relationships Learning Resources for Amulets Kamphaengphet
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สาหรับแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม ด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวนั้น
ยังมีไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดกาแพงเพชร ที่มีการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจุดบริการท่องเที่ยวที่เป็นองค์กรของจังหวัดกาแพงเพชร ดังนั้นนักวิจัยจึงทาการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม กาแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกัน โดยพบว่าแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม กาแพงเพชรนั้นมีความต้องการ
ให้สื่อประชาสัมพันธ์นั้น มีความชัดเจน โดดเด่น ทาความเข้าใจได้ง่าย และมีต้องการให้มีการเพิ่มเติมสัญลักษณ์ของ
แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในงานวิจัยนี้ จึงมีการใช้ตราสัญลักษณ์จาก
แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม และการใช้โทนสีน้าตาลอ่อนและสีเหลืองเพื่อช่วยเสริมสร้างความชัดเจนให้กบั
ข้อความเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเนื้อหาการทาพระเครื่องนคร
ชุม
คาสาคัญ: สื่อประชาสัมพันธ์ / แหล่งเรียนรู้ / พระเครื่องนครชุม
Abstract
Research on media design, public relations, learning to make amulets, Khampangphet. This is the
purpose. 1) To design a public relations for learning resources, Khampangphet. The results of the
interview. Learn how to make amulets. Public relations in tourism. There are not many as it should
be. Unlike other attractions in Kamphaengphet. The public relations with print media. Especially in
the tourist service of the organization of Kamphaengphet. Researchers have designed the public
relations media to learn about the amulets of Nakhon Chum Kamphaengphet by participating in
the design of public relations media. Find the source of the amulets. Kamphaeng Phet is in demand.
The media is clear and easy to understand. And there is a need to have more symbols of the
source of learning the amulets. The design of the public relations media in this research is based
on the use of the emblem of the source of the amulets. The use of light brown and yellow tone
to help clarify the content of the media in the press release, according to the recommendations
of information professionals.
Keywords: Media Relations / Learning Resources / Amulets
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม นายสมหมาย พะยอม เป็นผู้ที่คิดริเริ่มในการทาให้เกิดแหล่งเรียนรู้การทาพระ
เครื่องนครชุม ด้วยแรงบันดาลใจจากคาขวัญของจังหวัดกาแพงเพชร “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่
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กล้วยไข่หวาน น้ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” จังหวัดกาแพงเพชร โดยเฉพาะเมืองนครชุมมีแหล่งพระเครื่อง
ชื่อดังอยู่หลายแห่ง สถานที่สาคัญที่คนทั่วไปรู้จักคือ กรุวัดซุ้มกอ กรุวัดพระบรมธาตุ ซึ่งแต่ละองค์นั้น มีมูลค่า
มหาศาลซึ่งอยากจะได้คุ้มครอง จึงทาให้เกิดแนวคิดว่า อยากให้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสานงานพุทธศิลป์ที่งดงามของ
พระเครื่องโบราณให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางพุทธศิลป์ที่คนรุ่นบรรพบุรุษได้มอบให้ผ่าน
กาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับคุณสมหมาย พะยอม เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการพระเครื่องด้วยใจรักและ
สะสมพระเครื่องพิมพ์ต่างๆ ไว้มากมายหลายพิมพ์ ท่านได้คลุกคลีกับช่างฝีมือในการทาพระมาพอควรจากช่างรุ่นเก่า
จึงนาพิมพ์พระโบราณหรือพระเครือ่ งโบราณแท้ๆ มาเป็นตัวอย่าง ในการแกะเป็นพิมพ์ตามพุทธลักษณะเด่นของพระ
โบราณเพื่อใช้ในการพิมพ์พระ โดยพระองค์แรกที่ได้ทาก็คือ พระซุ้มกอ โดยเริ่มทาเป็นอาชีพควบคู่กับการสอน ให้
ความรู้แก่เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไปที่มีความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ กระบวนการ ขั้นตอนกรรมวิธีการทาอย่างละเอียด
ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ปัจจุบันมีการพัฒนาจากการทาเป็นอาชีพสู่แหล่งเรียนรู้ลักษณะทางพุทธศิลป์โบราณและพัฒนา
ไปสู่แหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย พระที่มีในแหล่งการเรียนรู้ได้แก่ ซุ้มกอ กลีบบัว เม็ดขนุน
นางกาแพง เม็ดมะลื่น กาแพงลีลา เปิดโลก เม็ดมะเคล็ด ฯลฯ (บิน, 2538)
ในปัจจุบันนั้นเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ภายในจังหวัดกาแพงเพชรมีการปรับเปลี่ยนสถานที่มีการพัฒนา
ดูแลรักษาเพื่อให้คงความสวยงามและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่เด่นชัดเพื่อช่วยเชิญชวนนักท่องเที่ยว สถานที่แหล่ง
การเรียนรู้การทาพระเครื่องนั้นจึงได้ พบกับปัญหาเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอต่อการนาเสนอแนะให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาแพงเพชร จึงทาให้มีจานวนนักท่องเที่ยวและบุคคลที่มีความ
สนใจเกี่ยวกับพระเครื่องของจังหวัดกาแพงเพชรเข้ามาเยี่ยมชมน้อยลงกว่าในอดีต (ดวงรัตน์, 2561)
สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ คือ เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนาข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงาน
ไปสู่ ป ระชาชน สื่ อ อาจจ าแนกได้ ห ลายประเภทหลายหลั ก เกณฑ์ แต่ ก ารก าหนดประเภทของสื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ จะต้องคานึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่ พัฒนาได้ประโยชน์ในปัจจุบันและศักยภาพเพื่อ
อนาคต เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น (ดารง ภู่รัตน์, 2549)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะทาการจัดทาสื่อประชาสัม พันธ์
สาหรับแหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม ตาบลนครชุม จังหวัดกาแพงเพชรเพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะช่วย
ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของจังหวัดกาแพงเพชรอีกแห่งหนึ่งให้นักท่องเที่ยว บุคคลทั่วไป และเด็กรุ่นใหม่เห็น
อีกมุมมองของประวัติศาสตร์กาแพงเพชรในด้านของพระเครื่อ งที่เป็น ทั้งสิ่งที่บ่ งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวั ด
กาแพงเพชรที่ถูกส่งต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สาหรับแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการเลือกกลุ่มประชากรเรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม
จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้เลือกประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ การออกแบบสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง การเรี ย นรู้ ก ารท า
พระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร ใช้การเลือกแบบเจาะจง ดังนี้
ประชากร คือ ประชากรชุมชนแหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ตั ว แทนสมาชิ ก ชุ ม ชนแหล่ ง เรี ย นรู้ ก ารท าพระเครื่ อ งนครชุ ม จั ง หวั ด
กาแพงเพชร จานวน 3 ท่าน ได้แก่
− นางดวงรัตน์ พะยอม ดูแลแหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
− นางพรรณพร บัวนาค ประธานชุมชนปากคลองใต้ ตาบลนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
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− นางมิตรชัยยา เมฆพัฒน์ เลขานุการชุมชนปากคลองใต้ ตาบลนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการประเมินรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้การทา
พระเครื่องนครชุม โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ดังนี้
− -นางดวงรัตน์ พะยอม ดูแลแหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
− -นางพรรณพร บัวนาค ประธานชุมชนปากคลองใต้ ตาบลนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
− -นางมิตรชัยยา เมฆพัฒน์ เลขานุการชุมชนปากคลองใต้ ตาบลนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวความคิดด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวความคิดด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
1. มีความโดดเด่น สะดุดตาต่อผู้พบเห็น
2. ดึงดูดความสนใจได้ดี
3. ข้อความกะทัดรัด เด่น เน้นตัวอักษร และภาพลักษณ์เป็นที่จดจาได้ง่าย
วิธีการดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ ของการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การทา
พระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร โดยพิจารณารูปแบบคาถามการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ แหล่ง
เรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมจังหวัดกาแพงเพชร
ขั้ น ตอนที่ 2 ลงพื้ น ที่ แ บบส ารวจ และสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการที่ มี ต่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 100 คน และแบบสัมภาษณ์
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้ น ตอนที่ 3 สรุ ป วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบส ารวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการที่ มี ต่ อ สื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ งการเรี ย นรู้ ก ารท าพระเครื่ อ งนครชุ ม จั งหวั ด ก าแพงเพชรและแบบสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมจังหวั ด
กาแพงเพชร โดยการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมจังหวัดกาแพงเพชร เป็น
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์ 5 รูปแบบ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบแผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ
โปสเตอร์ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการทาพระเครื่องนครชุม
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระเครื่องนครชุม เพื่อเสนอแบบร่างต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการทาพระเครื่องนครชุม
จานวน 5 ท่าน
ขั้ น ตอนที่ 5 เสนอแบบร่ า งต่ อ ต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการท าพระเครื่ อ งนครชุ ม จ านวน 5 ท่ า น โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหา ความเหมาะสมของการออกแบบตามกรอบแนวคิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
จากผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ตัวแทนกลุ่มชุมชนแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 3 ท่าน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นและได้นามาเพื่อทาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมโดยผู้วิจัยได้ทาการทดลองออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง 5 รูปแบบ เพื่อ
เป็นต้นแบบและตอบโจทย์ตามความต้องการของกลุ่มชุมชนแหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม โดยใช้
ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรูก้ ารทาพระเครือ่ งนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งมีเนื้อหาการสัมภาษณ์ ดังนี้
จากการสัมภาษณ์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนแหล่ง เรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม นางดวงรัตน์ พะยอม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า แหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดย นายสมหมาย พะยอม ปัจจุบันได้รับการดูแลโดยผู้สืบทอดคือ นาง ดวงรัตน์
พะยอม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการทาพระเครือ่ งนครชุม ซึ่งเปิดทาการมาแล้วกว่า 10 ปี ซึ่งกลุ่ม
ชุมชนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวนั้น ยังมีไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่าง
จากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดกาแพงเพชร ที่มีการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
จุดบริการท่องเที่ยวที่เป็นองค์กรของจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมมีจุดเด่นในด้าน
การท่องเที่ยว คือ เป็นแหล่งพิมพ์พระเครื่องนครชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เป็นแหล่ งการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนร่วมในการพิมพ์พระได้ด้วยตนเอง และมีจุดเด่นคือมีพิมพ์พระเครื่องเมืองกาแพงเพชรที่ครบทุก
แม่พิมพ์ และมีพิมพ์พระที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดกาแพงเพชร คือ “พระซุ้มกอ” ที่เป็นหนึ่งในเบญจภาคีสาคัญของ
ชาวจังหวัดกาแพงเพชร จากการสัมภาษณ์กลุ่มชุมชน จึงมีความเห็นสอดคล้องว่า ควรมีรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบโปสเตอร์ ขนาด A3 สาหรับ การประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม
2. แบบแผ่นพับ สาหรับ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่อง
นครชุม
3. แบบไวนิล สาหรับ การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้การ
ทาพระเครื่องนครชุม
4. แบบไวนิล สาหรับ การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพระเครื่อ งที่มีความโดดเด่นและ
เป็นที่นิยมจากแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม
5. แบบไวนิล สาหรับ การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขั้นตอนการทาพระเครื่องนครชุม
ในด้านเนื้อหาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม กลุ่มชุมชน
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรเป็นเนื้อหาด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม
โดยมุ่งเน้นให้มีการนาเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์และสาคัญต่างๆของแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมโดยผู้วิจัยได้
จาแนกเนื้อหาสาหรับการนาเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ออกเป็น 5 เนื้อหา ดังนี้
1. เนื้อหาด้านประวัติความเป็นมา ของแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม
2. เนื้อหาด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์ ของแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม
3. เนื้อหาด้านข้อมูลการทาพระเครื่อง ของแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม
4. เนื้อหาด้านข้อมูลพระเครื่องที่มีความนิยมและมีความโดดเด่น ของแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่อง
นครชุม
5. เนื้อหาด้านจุดเด่น ความสาคัญต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการทาแผ่นพับ ของแหล่งเรียนรู้การทา
พระเครื่องนครชุม
โดยผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์กลุ่มชุมชน เพื่อการจัดเรียงเนื้อหาลงในสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความเหมาะสม ได้
ข้อสรุปจากกลุ่มชุมชนว่า เนื้อหาด้านประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม ควรใช้กับสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทไวนิล เพราะสามารถกาหนดความกว้างและขนาดได้ตามความต้องการมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
อื่น เนื้อหาด้านข้อมูลประชาสัมพั นธ์ ข องแหล่ งเรีย นรู้ก ารทาพระเครื่ อ งนครชุม ควรใช้กับสื่อสิ่งพิ มพ์ ประเภท
โปสเตอร์ เพราะมีความเหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายและสามารถนาไปติดตามสถานที่ที่มีพื้นที่จากัดได้ดี เนื้อหาด้าน
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ข้อมูลการทาพระเครื่องนครชุมของแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม ควรใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทไวนิล เพราะ
สามารถกาหนดความกว้างและขนาดได้ตามความเหมาะสมกับข้อมูลได้ดี เนื้อหาด้านข้อมูลพระเครื่องที่มีความนิยม
และมีความโดดเด่นของแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม ควรใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทไวนิล เพราะจานวน
ข้อมูลและภาพที่ใช้ประกอบในการออกแบบนั้นมีความต้องการในการใช้พื้นที่ขนาดกว้างการเลือกใช้ไวนิลจึงเป็นการ
ตอบสนองตามความต้องการได้เป็นอย่างดี เนื้อหาด้านจุดเด่น และความสาคัญต่างๆ ของแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่อง
ควรใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับ เพราะมีขนาดไม่ใหญ่มากจนเกินไปเหมาะสาหรับการกระจายประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี
จากการสัมภาษณ์กลุ่มชุมชน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ด้านของสีสันที่ใช้ในสื่อสิ่ งพิมพ์ ควรเป็นสีโทน
น้าตาล หรือสีเหลือง เพื่อความใช้สาหรับพื้นหลัง ทาให้เกิดความชัดเจนของข้อความหรือภาพประกอบ โดยมุ่งเน้น
ภาพพระกอบที่มีความชัดเจน สวยงาม และอ่านได้ง่ายต่อผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยว โดยการจัดเรียงเนื้อหา และคัด
กรองเนื้อหาที่มีความสาคัญด้านแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมนามาประกอบกับสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ ให้มุ่งเน้นการนาเสนอพระเครื่องนครชุม โดยสีที่ใช้มีความต้องการที่จะให้ใช้สีน้าตาลหรือสีเหลือง เพื่อที่จะ
ทาให้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวอักษรและรูปภาพประกอบที่ใช้ในการออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ โดยขนาดของสื่อ
สิ่งพิมพ์จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการนาเสนอ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทไวนิลจะมี
ขนาดที่กว้างและยาวกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ เหมาะสาหรับนาไปใช้งานในสถานที่ที่มีพื้นที่กว้าง เหมาะสาหรับการ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์จะใช้ขนาด A3 เหมาะสาหรับการนาไปใช้งานในสถานที่ที่มี
พื้นที่ไม่มาก สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับ จะใช้ขนาด A4 เหมาะสาหรับในการกระจายข้อมูลประชาสัมพันธ์มีขนาด
ไม่มากและสามารถพกพาไปได้ทุกที่
ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพั นธ์สาหรับแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จานวน 5
รูปแบบ ดังภาพที่ 1 - 5

ภาพที่ 1 รูปแบบที่ 1 เนื้อหาด้านประวัติความเป็นมา
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ภาพที่ 2 รูปแบบที่ 2 เนื้อหาด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 3 รูปแบบที่ 3 เนื้อหาด้านข้อมูลการทาพระเครื่อง
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ภาพที่ 4 รูปแบบที่ 4 เนื้อหาด้านข้อมูลพระเครื่อง มีความนิยมและมีความโดดเด่น

ภาพที่ 5 รูปแบบที่ 5 เนื้อหาด้านจุดเด่น ความสาคัญต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการทาแผ่นพับ
จากการประเมิ น รู ป แบบการออกแบบสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ส าหรั บ แหล่ งเรี ย นรู้ ก ารท าพระเครื่ อ งนครชุ ม โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเนื้อหา จานวน 3 ท่าน เพื่อการพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ สาหรับแหล่งเรียนรู้การทา
พระเครื่องนครชุม ให้มีความเหมาะสม โดยผู้วิจัยได้ข้อสรุปตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังต่อนี้
ด้านความโดดเด่น สะดุดตาต่อผู้พบเห็น จากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเนื้อหา จานวน 3 ท่าน
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ ควรมีการปรับปรุงด้านเนื้อหา ให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมดุลในด้านของรูปภาพ และข้อความ ไม่ควรให้ข้อมูลประเภทข้อความมากเกินไป เพราะ
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จะทาให้ผู้รับสารไม่สนใจในข้อมูล และทาให้รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีความโดดเด่น จึงเห็นว่าควรปรับปรุงด้านเนื้อหา
ให้มีความกระชับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทไวนิล เนื่องจากมีขนาดและพื้นที่ที่มีความกว้าง
มากกว่าปกติจึงไม่ควรให้มีเพียงแต่ตัวอักษรมากจนเกินไป
ด้านดึงดูดความสนใจ จากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเนื้อหา จานวน 3 ท่าน มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ควรมีการปรับปรุงด้านการใช้สีของพื้นหลัง เพราะไม่ควรที่จะมีความชัดเจนมากจนเกินไป จะเป็น
เหตุที่ทาให้ตัวอักษรหรือภาพประกอบนั้นมองออกได้ยากและซับซ้อนกว่าปกติ จึงทาให้ความดึงดูดความสนใจนั้น ไม่
มีความโดดเด่นลงไป อย่างชัดเจน ทาให้สื่อประชาสัมพันธ์ ขาดความน่าสนใจ ในตัวของผลงานของ
สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนั้น จึงควรให้มีการสนใจในการเลือกใช้สี ให้มากยิ่งขึ้น
ด้านข้อความ และภาพลักษณ์เป็นที่จดจาได้ง่าย จากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเนื้อหา จานวน
3 ท่ า น มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ในด้ า นของการใช้ ภ าพประกอบในการออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เพราะภาพที่ใช้ควรจะต้องมาจากแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม เพียงที่เดียว เนื่องจาก
ภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และที่จดจานั้น จะมาจากพิมพ์พระ การวางรูปแบบของพระ เป็นต้น เพราะแม่พิมพ์ของ
พระของแต่ละแหล่งนั้น จะมีการเหมือนกัน เพื่อเป็นตัวแยกแยะของแต่ละแหล่ง รวมถึงรูปแบบการเรียงพระด้วย
เช่นกัน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ สาหรับแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเนื้อหา โดยสรุปผลการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบสื่อสิง่ พิมพ์ได้ทั้งหมด 3 ประเด็น
ดังนี้
1. ควรมีการการปรับปรุงเนื้อหาข้อความให้กระชับมากยิ่งขึ้นในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
2. ควรมีการใช้สีของพื้นหลังให้มีความเหมาะสมกับสีของตัวอักษรเพื่อที่ช่วยในการดึงดูดความสนใจได้ดี
3. ควรมีการเลือกใช้ภาพในการออกแบบอย่างเหมาะสมโดยการใช้ภาพจากแหล่งเรียนรู้การทาพระ
เครื่องนครชุมเพียงแห่งเดียว
อภิปรายผล
ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เกิดจากการนาเสนอภาพและข้อมูล คือแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม มา
ออกแบบโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งสอดคล้องกับดารง ภู่รัตน์ (2549) ที่กล่าว การนาเสนอภาพประกอบและข้อมูลต่างๆ
เพื่อจะได้ให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและเกิดการเชื่อถือ ปัจจุบันสิ่งพิมพ์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมจาก
ผู้ ป ระกอบการบริ ษั ท และองค์ ก รต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ น าภาพและ ข้ อ มู ล ของแหล่ ง เรี ย นรู้ ก ารท าพระเครื่ อ ง
นครชุมมาคัดกรองข้อมูล เพื่อที่ได้ใจความสาระสาคัญในส่วนต่างๆ เพื่อนามาทาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิเชษฐ์ บุตรทจี (2551) ว่าด้วยเรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งผลวิจัย
แสดงให้เห็นว่าการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีความน่าสนใจและการให้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์ของสื่อประชาสัมพันธ์ เพราะการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อต่างๆ
นั้นคือสิ่งที่ช่วยชักนาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจต่อบุคคลหรือหน่วยงานสถาบันนั้น เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร และ
ยังสอดคล้องกับ ยุทธพงษ์ โผ่พวงพันธุ์ (2551) ที่กล่าวว่า การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและภาพที่ใช้ มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งานดูเหมาะสมกับ สื่อประชาสัมพันธ์นั้นๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้
นาไปกระจายความรู้ให้กับนักเรียนตามสถานที่เรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสาคัญของ
มรดกสาคัญ 1 ในของดีเมืองกาแพงเพชร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร ในสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีในปัจจุบัน
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2. หากมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ควรให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้การทาพระเครื่องนครชุมเพื่อให้
เกิดเอกภาพในการสร้างการจาจดของผู้ชม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องศึกษากลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานผู้ไร้ที่ดินในไร่มันสาปะหลังบ้านหัวทุ่งน้อย ตาบล
คลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของการจ้างแรงงานใน
ไร่มันสาปะหลังของชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับแรงงานไร้ที่ดินในไร่มัน
สาปะหลัง 3) เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินที่รับจ้างในไร่มันสาปะหลัง ของชุมชนบ้า น
หัวทุ่งน้อย พื้นที่ในวิจัยครั้งนี้คือ บ้านหัวทุ่งน้อย ตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร วิจัยนี้
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยที่ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยได้กาหนดโครงสร้างและคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการไปเก็บ
ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานไร้ที่ดิน ผลงานวิจัยพบว่า 1) ลักษณะของการจ้างแรงงานในไร่
มันสาปะหลังมีลักษณะการจ้างงานมีดังนี้ คือ การจ้างแบบรายวันและการจ้างแบบเหมามี 3 รูปแบบ คือ เหมาปลูก
มันสาปะหลัง เหมาขุดมันสาปะหลัง เหมาฉีดยามันสาปะหลัง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานไร้ที่ดินกับนายจ้างมี
ลักษณะดังนี้ คือ การจ้างแบบเครือญาติและการจ้างแบบลูกจ้างนายจ้างยั งมีบางส่วนของกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่มี
นายจ้างคอยอุปถัมภ์และกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่ไม่มีนายจ้างอุปถัมภ์ 3) แรงงานไร้ที่ดินที่รับจ้างในไร่มันสาปะหลังมี
กลยุทธ์ในการดารงชีพดังนี้ คือ นอกจากการรับจ้างในภาคการเกษตรแล้วกลุ่มของแรงงานไร้ที่ดินยังมีการออก
รับจ้างทีน่ อกเหนือจากภาคการเกษตรคือการออกรับจ้างทางานก่อสร้าง ตัดไม้, ค้าขายและการรับจ้างทั่วไป
คาสาคัญ: ที่ดิน / เกษตรกรรม / แรงงานไร้ที่ดิน / บ้านหัวทุ่งน้อย/ มันสาปะหลัง
Abstract
The research entitled Livelihood Strategy of Landless Farmers in Cassava Farm in Baan Hua
Tung Noi, Klong Somboon Sub-district, Klong Klung District, Kamphaengphet Province aims 1) to
explore the employment types in cassava farming in Baan Hua Tung Noi community 2) to study
the relation between employers and landless labors in cassava farming and 3) to study the
livelihood strategy and negotiation of landless labors. The research area is Baan Hua Tung Noi,
Klong Somboon Sub-district, Klong Klung District, Kamphaengphet Province. This research is
qualitative research that employed in depth interview for data collection. The key informants are
landless labors in the community. The study found that 1) there are 3 types of employment;
subcontract for planning, harvesting and pesticide providing. 2) in terms of relation between
employers and labors we found that there are 2 types; kinship employing and non-kinship
employing and some landless labors are support by employers but some are not. 3) landless labors
have the livelihood strategy; off farm working such as working in construction sites, selling and
general employed.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หมู่บ้านหัวทุ่งน้อย เป็นหมู่บ้านที่ขนาดเล็กที่มีการย้ายถิ่นฐานมาจากหลากหลายที่ ซึ่งมาบุกเบิกป่าดิบเพื่อ
ทาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยพื้นที่เป็นที่แห้งแล้ง ชาวบ้านจึงทาได้แค่ปลูกมันสาปะหลังเพียงเท่านั้นที่จะได้ผลผลิตดี
ที่สุด แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ย้ายถิ่นฐานมาโดยไร้ที่ดินทากิน ไม่มีที่ดินทากิน จึงทาได้แค่รับจ้างทางานเพื่อหา
เงินเลี้ยงดูครอบครัวตลอดทั้งปีและอยู่โดยไร้ที่ดินทากิน
หมู่บ้านหัวทุ่งน้อย เดิมเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ใช้เส้นทางการเดินทางจากหมู่บ้านทุ่งแก้วเข้าสู่
หมู่บ้านวังไทร โดยก่อนออกจากหมู่บ้านหัวทุ่งน้อยจะมีพื้นที่ทานาอยู่ประมาณ 3 ไร่ จึงเรียกกันจนติดปากว่า “บ้าน
หัวทุ่งน้อย”ในปี พ.ศ. 2522 ได้จัดตั้งหมู่บ้านเป็น หมู่ 10 ตาบลหัวถนน ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสาราญ พุทธเสม ในปี
พ.ศ. 2529 ได้แยกตาบลเป็น หมู่ 2 ตาบลคลองสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายทรงศักดิ์ โชคศรีสุข ปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ นายเล็ก เปรมบุญ ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านอพยพมาจาก อาเภอเมือง อาเภอชุมแสง อาเภอตาคลี จัง หวัด
นครสวรรค์ จากจังหวัดนครปฐม พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรีเป็นบางส่วน แต่อยู่รวมกันด้วยความสามัคคี
อาชีพหลักของประชาชนในหมู่บ้านหัวทุ่งน้อย คือ การทาการเกษตร โดยการปลูกมันสาปะหลังและ
รับจ้างบางส่วน โดยแยกเป็น มีอาชีพรับจ้างเพียงอย่างเดียว (ไม่ได้ทาไร่) มี 17 ครัวเรือน ส่วนที่เหลืออีก 200
ครัวเรือน ประกอบอาชีพทาไร่มันสาปะหลัง มีร้านค้าจาหน่ายของอุปโภคและบริโภคจานวน 7 แห่ง มีผู้ประกอบการ
ลานมัน 2 ราย เพื่อรับซื้อมันสาปะหลังในหมู่บ้านละหมู่บ้านใกล้เคียง มีรายได้โดยเฉลี่ย 30,000 บาทต่อคนต่อปี
อัตราค่าแรง 250 บาทต่อวัน สถานที่ท่องเที่ยวมี 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้า ซึ่งภายในอ่างเก็บน้ามีการปล่อยพันธุ์ปลา
ต่างๆ หลายชนิด บริเวณรอบอ่างเก็บน้ามีถนน และมีการปลูกพืชยืนต้น ผลไม้และดอกไม้ประดับ ล้อมรอบ ทาให้มี
บรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะสาหรับเป็นสถานที่พักผ่อนของชุมชน
การใช้ประโยชน์ ที่ดินการปลูกมันสาปะหลังเป็นส่วนมาก ปลูกไม้ยืนต้นรอบๆ บ้าน และปลูกในไร่เป็น
บางส่วน ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักสวนครัวส่วนใหญ่ที่ดินทาการเกษตรเป็นที่ดินของตนเอง เช่าที่ดินของ
คนอื่นในนอกหมู่บ้าน และรับจ้างทาเกษตรในไร่ของผู้อื่น โดยบุคคลที่ไม่มีที่ดินทากิ นจะอาศัยโดยการรับจ้างทา
เกษตรในไร่ผู้อื่น บางคนต้องรับจ้างงานอื่นทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะของการจ้างแรงงานในไร่มันสาปะหลัง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานไร้ที่ดินกับนายจ้าง
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินที่รับจ้างในไร่มันสาปะหลัง
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
บ้านหัวทุ่งน้อย หมู่ 10 ตาบลหัวถนน อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง ศึกษากลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานผู้ไร้ที่ดินใน
ภาคเกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย ตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวิธีการศึกษาและ
ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาลักษณะของการจ้างแรงงานในไร่มันสาปะหลังของชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับแรงงานไร้ที่ดินในไร่มันสาปะหลัง เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการดารงชีพของ
แรงงานไร้ที่ดินที่รับจ้างในไร่มันสาปะหลังของชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย โดยมีวิธีการดาเนินงานวิจัยดังนี้
วิธีการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินใน
ภาคเกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย ตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
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ประชากร/กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ประชากรที่เป็นเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ แรงงานผู้ไร้ที่ดินบ้านหัวทุ่งน้อย ตาบลคลองสมบูรณ์
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์แรงงานผู้ไร้
ที่ดินบ้านหัวทุ่งน้อย ตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษากลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินในภาคเกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย ตาบล
คลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนการทาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. เรียบเรียงข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษากลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินในภาค
เกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย ตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
5. สรุปผลวิจัยศึกษากลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินในภาคเกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย
ตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
สรุปผลการวิจัย
ประวัติของกรณีศึกษาของแรงงานไร้ที่ดิน
1. นายวินัย ศรีทอง อายุ47ปี แต่เดิมทีเป็นคนสลกบาตรมาเติบโตที่บ้านหัวทุ่งน้อยอาศัยอยู่กับครอบครัว
สองคนภรรยา โดยอาศัยอยู่บ้านของตัวเอง เหตุที่ไม่มีที่ดินคือไม่มีที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นบุคคลไร้ที่ดินทากิน
รายได้ในแต่ละปีคือ รับจ้างทาไร่ขุดมัน ฉีดยา ปลูกมัน ช่วงเวลาว่างงานก็จะออกหาปลา ทางานก่อสร้าง และมีลูกส่ง
เงินมาให้กินทุกเดือน เป็นทุนที่ใช้ในการดารงชีวิตในแต่ละปี
2. นางวรรณา ศรีทอง อายุ 56 ปีแต่เดิมทีเป็นคนสลกบาตรมาเติบโตที่บ้านหัวทุ่งน้อย โดยอาศัยอยู่กัน
สามคนสามีและลูกชาย อาศัยอยู่บ้านของตัวเอง เหตุที่ไม่มีที่ดินทากินคือไม่มีที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นบุคคลไร้
ที่ดินทากิน รายได้ในแต่ละปีคือ สามีทาเลี้ยงโดยการรับจ้างทาไร่ ก่อสร้าง หาปลาเนื่องจากตัวเองทางานไม่ไหว บวก
กับลูกที่ส่งมาให้ทุกเดือน เป็นทุนในการดารงชีพในแต่ละปี
3. นางแช่มเกตุ เกตุชื่น อายุ 85 ปี แต่เดิมทีเป็นคนทุ่งทรายย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหัวทุ่งน้อยเมื่อ
ประมาณ 55 ปีที่แล้ว อาศัยอยู่บ้านที่รัฐบาลสร้างให้โดยอาศัยอยู่ตัวคนเดียว สามีได้เสียชีวิตไปแล้ว เหตุที่ไม่มีที่ดิน
ทากินเพราะไม่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นบุคคลไร้ที่ดินทากิน รายได้ในแต่ละปี เมื่อช่วงที่ทางานไหวก็รับจ้างทาไร่
ดารงชีพแต่ตอนนี้ทาไม่ไหวจึงให้ลูกเลี้ยงดูและรับเบี้ยยังชีพ 800 บาทต่อเดือน ในการดารงชีพตลอดทั้งปี
4. นางหนอม ทิมทอง อายุ 63 ปีแต่เดิมทีเป็นคนหมู่บ้านหัวถนน ย้ายมาบ้านหัวทุ่งน้อยเมื่อประมาณ 30
ปีอาศัยอยู่กับครอบครัวสองคนสามี มีลูกสี่คนทางานอยู่ต่างจังหวัดหมดทุกคน เหตุที่ไม่มีที่ดินทากินเพราะขายรักษา
ลูกจนหมด รายได้ในแต่ละปี รับจ้างทาไร่มัน ขุดมัน ทาหน่อไม้ดองขายและลูกส่งเงินมาให้กินทุกเดือน บวกกับได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกเดือนเดือนละ 600 บาท ทุนทั้งหมดเหล่านี้เป็นทุนที่ใช้ในการดารงชีพตลอดทั้งปี
5. นายมงคล พุทธเสม อายุ 58 ปีแต่เดิมทีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ย้ายมาบ้านหัวทุ่งน้อยเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2512 อาศัยอยู่บ้านของนายจ้างโดยอาศัยอยู่กันสามคนลูกและภรรยา เหตุที่ไม่มีที่ดินทากินคือ
ขายจนหมดเพื่อเอาเงินมาใช้จิปาถะ รายได้ในแต่ละปีคือ รับจ้างทาไร่อยู่กับนายจ้างตลอดทั้งปี ว่างงานก็หาปลาออก
ชนไก่ โดยรายได้หลักก็จะมาจากการรับจ้างทาไร่ที่ใช้ในการดารงชีพตลอดทั้งปี
6. นายสมพง รักบุญ อายุ 74 ปีแต่เดิมทีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านหัวทุ่งน้อย
เมื่ อ ประมาณ 50 ปี โดยอาศั ย อยู่ กั บ ครอบครัว สองคนกั บ ภรรยา อาศั ย บ้ า นของตั ว เอง เหตุ ที่ ไ ม่ มี ที่ ดิ นท ากิน
เนื่องมาจากไม่มีที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นบุคคลไร้ที่ดินทากิน รายได้ในแต่ละปีรับจ้างทาไร่และได้รับเบี้ยยังชีพ
700 บาท ต่อเดือน บวกกับลูกส่งเงินมาให้ใช้บ้างเป็นครั้งคราว เป็นทุนที่ใช้ในการดารงชีพในแต่ละปี
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7. นางอบ ฝุ่นจันทึก อายุ 54 ปีแต่เดิมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาบ้านหัวทุ่งน้อยเมื่อประมาณ 22
ปี ย้ายเข้ามาอาศัยบ้านที่รัฐบาลสร้างให้อาศัยอยู่กับลูกชายสองคน เหตุที่ไม่มีที่ดินทากิน เพราะไม่มีที่ดินมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ แล้วเข้ามาบ้านหัวทุ่งน้อยก็มารับจ้างทาไร่มัน ขุดมัน ฉีดยา ก่อสร้าง ทากินแบบนี้ตลอดทั้งปีเพื่อเลี้ยงดู
ตัวเองและลูกชาย
8. นางประยง สีสิษ อายุ 76 ปี แต่เดิมที่เป็นคนหนองเบน ย้ายเข้ามาเมื่อประมาณ 20 ปี ได้มาตั้งถิ่น
ฐานที่บ้านหัวทุ่งน้อยอาศัยอยู่กันสองคนกับสามี อาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง เนื้อที่ประมาณหนึ่งงาน เหตุที่ไม่มีที่ดิน
ทากินคือไม่มีที่ตั้งแต่ย้ายเข้ามา จึงเป็นบุคคลไร้ที่ดินทากิน รายได้ในแต่ละปีในการดารงชีพคือ รับจ้างทาไร่และรับ
เบี้ยยังชีพ 700 บาท ต่อเดือน บวกกับลูกส่งเงินมาให้เป็นครั้งคราวในการยังชีพตลอดทั้งปีของครอบครัว
9. นาง สุมาลี อ่องอร่าม อายุ 49 ปีแต่เดิมทีย้ายมาจากจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อประมาณ 30 ปี ได้เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานที่บ้านหัวทุ่งน้อย อาศัยอยู่กับครอบครัวจานวนสามคน มีแม่แล้วก็นางสุมาลีและสามีของป้าสุมาลี โดย
อาศัยอยู่บ้านของตนเอง เหตุที่ไม่มีที่ดินทากินเพราะไม่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงไร้ที่ดินทากิน รายได้ในแต่ละปีคือ
การรับจ้างทาไร่ ช่วงไหนว่างงานสามีก็จะออกไปหาปลาและทางานก่อสร้างมาดารงชีพตลอดทั้งปีในการเลี้ยงดู
ครอบครัวและก็มีลูกคอยส่งเงินมาให้อีกทางหนึ่ง
รูปแบบของการจ้างแรงงานในไร่มันสาปะหลัง
การจ้างแบบรายวัน จ้างเป็นวัน เฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน ซึ่งจะเริ่มทางานตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
ช่วงเช้าก็จะทางาน 08.00 น. จนไปถึงพักเที่ยงทานข้าว 11.30 น. แล้วจะเริ่มทางานอีกทีตอน 13.00 น. ตรงไป
จนถึง 17.00 น. ไม่ว่าจะเป็น ปลูก ขุด ฉีดยา ก็จะรับวันละ 300 บาท หลังจากเลิกงานตามเวลา นายจ้างก็จะ
จ่ายเงินทันที ซึ่งการทางานรายวันจะไม่ค่อยเร่งงานสักเท่าไหร่ทาไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะได้งานที่ล่าช้าไปบ้าง ซึ่งไม่มี
อะไรนอกเหนือจากนี้แล้ว
การจ้างแบบเหมา
การจ้างแบบเหมาปลูกมันสาปะหลัง
จะจ้างปลูกเป็นไร่ ถ้านายจ้างทอนต้นให้ ตัดต้นให้ เรามีหน้าที่ปลูกอย่างเดียว ก็จะเหมาไร่ละ
300 - 350 บาท แต่ถ้าเรา ตัดตนเอง ทอนต้นเอง และปลูกด้วยจะเหมาไร่ละ 450 – 600 บาท การจ้างงานแบบ
เหมา จะไม่มีกาหนดเวลาการทางานจะเริ่มงานตอนไหนก็ได้และจะเลิกงานตอนไหนก็ได้แล้วแต่ผู้รับเหมา เมื่อได้เงิน
มาแล้วก็จะนามาหารจ่ายค่าแรงให้ทุกคนเท่าๆ กัน แล้วแต่มากน้อย ซึ่งการทางานแบบเหมา จะเป็นงานเร่งยิ่งเสร็จ
เร็วเท่าไหร่ก็สามารถรับเหมาต่อได้อีกหลายไร่ ซึ่งจะได้เงินมากกว่ารายวันถึงสองเท่าแล้วแต่ผู้รับเหมาตกลงต่อรอง
ราคากัน และผู้รับเหมาจะหัก ค่ารถคันละ 100 บาท ในการขนท่อน มันที่เหลือจะหารเท่ากันหมด
การจ้างเหมาฉีดยา
การเหมาฉีดยาจะมี 2 ลักษณะ 1) ไร่ร่อง และ 2) ฉีดฮอร์โมน โดยการฉีดไร่ร่อง จะเป็นการเดิน
ฉีดทุกร่องทั่วทั้งไร่ เพื่อฆ่าหญ้าที่อยู่ตามร่องมันโดยไม่ให้หญ้าขึ้นคุมการเจริญเติบโตของมันสาปะหลัง การฉีดไร่ร่อง
จะฉีด 2 ครั้งถึง 3 ครั้ง เว้นระยะและดูหญ้าที่ขึ้นมาซึ่งจะเหมาไร่ละ 300 บาท
ส่ ว นการฉีดฮอร์โ มนจะฉี ดเมื่ อเริ่มโตและโดยฉี ดสารไปที่ 5 - 6 ร่ อ งซึ่ งจะไวกว่ าไร่ร่ อง ฉี ด
ฮอร์โมนต้องฉีดเช้ามืดหรือไม่ก็ช่วงเย็น เท่านั้นเพราะใบมันสาปะหลังจะเปิดรับสารอาหารเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต
โดยจะเหมาไร่ละ 60 บาท
การจ้างเหมาขุดมันสาปะหลัง
การเหมาขุดมันก็จะมี 2 ลักษณะคือมันเก่ากับมันใหม่ โดยการเหมาขุดมันเก่าก็จะเริ่มตั้งแต่ตัด
ต้นมันทิ้ง ขุดมันขึ้นมาโยนเป็นกองไว้ จนไปถึงเฉาะหัวมัน เมื่อเสร็จแล้วก็ขนหัวมันขึ้นรถนาไปขายที่ลานมันหรือโรง
รับซื้อมันสาปะหลัง โดยขุดมันเก่าจะเหมาขุดเป็นตันละ 200 บาท ค่ารถขนมันไปขายอีกตันละ 100 บาท ถ้าลานมัน
อยู่ไกลก็จะเพิ่มราคาขนมันสาปะหลัง เป็นตันละ 150 – 200 บาท ตามความใกล้ไกล ส่วนมันใหม่จะมีลักษณะการ
ขุดเหมือนกัน แต่จะเหมาขุดแพงกว่ามันเก่าเป็นตันละ 300 บาทต่อตัน ค่ารถขนมันสาปะหลังก็จะอยู่ในราคา
เดียวกันกับมันเก่าความแตกต่างกันระหว่างมันเก่ากับมันใหม่ มันเก่าจะเก็บไว้ 2 ปีส่วนมันใหม่จะเอาไว้แค่ปีเดียว
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ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานไร้ที่ดินกับนายจ้าง มี 2 รูปแบบ
การจ้างแบบเครือญาติ
คือ การจ้างงานแบบเครือญาติจะมีทั้งแบบคนที่มีที่ดินทากินและไม่มีที่ดินทากินเป็นของตัวเอง การ
จ้างงานแบบเครือญาตินั้นอาจมีผลกระทบกับการทางานในบางเรื่อง เพราะการจ้างแบบเครือญาติจะมีความสนิท
สนมกันอาจทาให้คนที่เป็นลูกจ้างไม่ค่อยตรงต่อเวลาในการเริ่มทางานหรือเวลาในการพัก เพราะเหตุผลนี้จึงอาจจะ
ทาให้การทางานนั้นไม่เสร็จตามที่กาหนดไว้ และการจ้างงานแบบเครือญาติก็มีทั้งการให้ค่าจ้างหรือการจ้างวานมา
ช่วยเหลือเพื่อเอาแรงกัน
การจ้างแบบลูกจ้างนายจ้าง
คือ การจ้างงานแบบลูกจ้างกับนายจ้างนั้นจะมีบุคคลที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตัวเองเข้ามารับจ้างโดย
ส่วนมาก เพราะอาจเกิดจากการที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ดังนั้นจึงต้องหารายได้เสริมจากการรับจ้างทัว่ ๆ
ไป เพื่อดารงชีพและเลี้ยงดูคนในครอบครัว แต่สาหรับการจ้างงานแบบนี้นายจ้างจะมีการระบุเวลาการทางานเพื่อ
บอกกับลูกจ้างอย่างชัดเจนก่อนที่จะเริ่มทางาน เพื่อที่จะทาให้งานนั้นเสร็จตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
กลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่มีนายจ้างคอยอุปถัมภ์
พบว่ามีแรงงานบางกลุ่มที่จะมีนายจ้างคอยอุปถัมภ์ เช่น นายวินัย ศรีทอง นางวรรณา ศรีทอง
นางแช่ม เกตุชื่น และนายมงคล พุทธเสม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินเหล่านี้จะมีนายจ้างที่คอยอุปถัมภ์และจ้าง
งานประจาตลอดทั้งปี มีความสัมพันธ์กึ่งเครือญาติ โดยลูกจ้างพวกนี้จ ะสามารถกู้เ งิน จากนายจ้า งได้ใ นยามที่
เดือดร้อนหรือขาดรายได้ เมื่อถึงฤดูกาลทางานก็รับจ้างใช้หนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งจะดีกว่าไปกู้เงินนอกระบบ และมี
นายมงคล พุทธเสม ที่นายจ้างอุปถัมภ์ที่อยู่อาศัยให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพียงแค่ทางานให้นายจ้างเท่านั้น
กลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่ไม่มีนายจ้างอุปถัมภ์
ส่วนกลุ่มที่เป็นแรงงานไร้ที่ดินที่ไม่มีนายจ้างคอยอุปถัมภ์ อย่างเช่น นางหนอม ทิมทอง นาง
สุมาลี อ่องอร่า นางประยง สีสิษ นายสมพง รักบุญ และนางอบ ฝุ่นจันทึก ซึ่งกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินเหล่านี้จะไม่มี
นายจ้างอุปถัมภ์ จึงต้องหางานทาทั่วไป มีนายจ้างคนไหนมาจ้างก็ไปรับจ้างเพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี จะไม่มีไป
ทางานกับนายจ้างคนไหนเป็นหลัก กลุ่มแรงงานเหล่านี้จะไม่ค่อยสามารถไปกู้ยืมเงินใครได้เนื่ องจากไม่สามารถหา
เงินก้อนไปใช้หนี้ จึงต้องหางานทาบวกกับบางรายรับเบี้ยยังชีพและลูกส่งเงินมาให้ในการดารงชีพตลอดทั้งปี นางอบ
ฝุ่นจันทึกเป็นบุคคลที่ค่อนข้างลาบากที่สุดอาศัยอยู่บ้านที่รัฐบาลสร้างให้ทางานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง ต้องออก
รับจ้างทุกที่ทั้งในและต่างจังหวัดทั้งก่อสร้าง ขุดมัน ปลูกมัน และไม่มีใครให้กู้ยืมเงินต้องทาเลี้ยงดูตัวเองไปวั นๆ
ตลอดทั้งปีเพือ่ ความอยู่รอด
กลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินในไร่มันสาปะหลัง
เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทากินจะมีความเสี่ยงอย่างมากในการหารายได้และไม่มีความแน่นอนในการดารงชีวิต
เพราะเมื่อไรที่ไม่มีการจ้างหรือจ้างงานน้อยลงจะทาให้เกษตรกรไร้ที่ดินทากินไม่มีงานทาและไม่มีรายได้ในการดารง
ชีพหรือเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งอาจทาให้เดือดร้อนไปถึงการไม่มีเงิ นไปใช้หนี้ที่ได้กู้สหกรณ์ และที่กู้ ธกส. มาอาจทาให้
เกิดคดีความหรือถูกฟ้องดาเนินคดีได้หากไม่มีรายได้จากการทางานจึงทาให้เกิดความเสี่ยงของเกษตรกรไร้ที่ดินทากิน
การเป็นแรงงานที่อื่นนอกภาคการเกษตร
1. นายวินัย ศรีทอง (อายุ 47 ปี) รับจ้างก่อสร้าง โดยหลังจากงานรับจ้ างภาคการเกษตรหมด
ฤดูกาล ดังนั้นลุงวินัยจึงต้องหารับจ้างในทางอื่นๆ เพื่อที่จะนารายได้นั้นมาใช้-จ่ายและเลี้ยงดูคนในครอบครัว ในการ
ดารงชีพ
2. นายมงคล พุทธเสม (อายุ 58 ปี) รับจ้างทั่วไป โดยในอดีตลุงมงคลเคยมีที่ดินทากินอยู่ 10 ไร่ แต่
ในช่วงหลังเกิดปัญหาขึ้นลุงมงคลจึ งขายที่ดินทั้งหมด เลยทาให้ปัจจุบันลุงมงคลไม่มีที่ดินทากิน ดังนั้นลุงมงคลจึงหา
รับจ้างทั่วไปทั้งในหมู่บ้านและสถานที่อื่นๆ เพื่อที่จะมีรายได้ไว้ใช้ในการดารงชีพ
3. นางวรรณา ศรีทอง (อายุ 56 ปี) รับจ้างทั่วไป โดยป้าวรรณาไม่มีที่ดินทากินตั้งแต่แรก จึงหา
รายได้เสริมจากการรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างรีดผ้า/ซักผ้า รับจ้างกวาด/ถูบ้าน เพราะต้องนารายได้จากการรับจ้างมา
ไว้เพื่อการดารงชีพและเลี้ยงดูคนในครอบครัว
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4. นายสมพง รักบุญ (อายุ 74 ปี) รับจ้างก่อสร้าง โดยลุงสมพงไม่มีที่ดินทากินมาตั้งแต่แรก ดังนั้น
ลุงสมพงจึงต้องหารายได้เสริมจากการรับจ้างก่อสร้าง เพื่อต้องหารายได้มาไว้เลี้ยงครอบครัวและใช้ในชีวิตประจาวัน
ถ้าหากว่าลุงสมพงไม่มีงานรับจ้างอื่นๆ นี้ จะทาให้ลุงสมพงมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพต่อไป
5. นางอบ ฝุ่นจันทึก (อายุ 54 ปี) รับจ้างก่อสร้าง โดยป้าอบไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ปัจจุ บันยาย
อบอาศัยอยู่เพียงลาพังและอาศัยอยู่บ้านที่รัฐบาลสร้างให้ ดังนั้นยายอบจึงมีการหารายได้เสริม คือ การรับจ้าง
ก่อสร้าง เพื่อการนารายได้จากการรับจ้างในส่วนนี้มาเก็บไว้ใช้ในการดารงชีพ
6. นางประยง สีสิษ (อายุ 76 ปี) ว่างงาน ป้าประยงไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองตั้งแต่ แรก ปัจจุบันป้า
ประยงอาศัยอยู่กับสามี ป้าประยงไม่สามารถหารายได้เสริมจากการรับจ้างได้ เนื่องจากป้าประยงมีอายุมากทาให้ป้า
ประยงทางานไม่ไหว ดังนั้นป้าประยงจึงว่างงาน แต่ป้าประยงจะมีการได้รับเบี้ยยังชีพในทุกๆ เดือน และยังมีลูกของ
เขาคอยส่งเงินมาให้ใช้ในการดารงชีพ
การทาการค้าขาย
1. นางหนอม ทิมทอง (อายุ 63 ปี) ค้าขายและมีการปลูกพืช ผักสวนครัวไว้ที่บริเวณที่อยู่อาศัย
เหตุผลที่ป้าหนอมปลูกพืชผักสวนครัวก็เพื่อเก็บไว้บริโภคเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและนาไปขายในบางส่วนเพื่อหารายได้
เสริมไว้ดารงชีพ
2. นางแช่ม เกตุชื่น (อายุ 85 ปี) ค้าขาย มีการสานสุ่ม สานตะกร้า เพื่อนาออกไปขายตามตลาด
หรือบางทีก็จะมีคนมาสั่งทา เหตุผลที่ป้าแช่มทาผลิตภัณฑ์จักสานนั้นเพราะว่าป้าแช่มมีอายุมากแต่ยังสามารถทาสิง่ นี้
ได้ ดังนั้นป้าแช่มจึงทาผลิตภัณฑ์จักรสานขายเพื่อการหารายได้ไว้ดารงชีพต่อไป
3. นางสุมารี อ่องอร่าม (อายุ 49 ปี) ค้าขาย ถ้าหากว่าไม่มีงานจากภาคการเกษตร ป้าสุมารีก็จะมี
การหารายได้เสริมโดยการขายน้าแข็งใสเพื่อนามาใช้ในการดารงชีพ
การต่อรองของเกษตรกรไร้ที่ดินทากิน
ชาวบ้านมีการต่อรองกับนายจ้างในเรื่องของการจ้างงานโดยกาหนดราคาการจ้างงานโดยการจ้างงาน
จะเป็นรายวันหรือแบบเหมาทางานโดยเกษตรกรไร้ที่ดินทากินจะต่อรองการจ้างงานรายวันจะเป็นวันละ 300 บาท
แต่ถ้าเป็นแบบเหมาทาจะคิดเป็นไร่ ไร่ละ 450 บาทต่อไร่และยังมีการต่อรองในการเลี้ยงเครื่องดื่มให้กับลู กจ้าง
ภายในแต่ละวันด้วย

ภาพที่ 1 แผนที่เดินดินบ้านหัวทุ่งน้อย
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ความสัมพันธ์ในการจ้างงานของนายจ้างกับกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินบ้านหัวทุ่งน้อย
ความสัมพันธ์กันในการจ้างงานของนายจ้างกับกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินโดยการจ้างงานในหมู่บ้านหัวทุ่งน้อยจะ
มีนายจ้างที่มีไร่ 100 – 200 ไร่ ขึ้นไป อยู่หลายคน แต่จะมีนายจ้างหลักๆ ที่แรงงานไร้ที่ดินถูกจ้างหรือไปรับจ้างอยู่
เป็นประจาคือ ป้าเวียงจะมีจานวนไร่ถึง 200 กว่าไร่ โดยจะมีแรงงานไร้ที่ดินที่ไปรับจ้างอยู่ตลอด คือ 1) นางวรรณา
ศรีทอง 2) นายวินัย ศรีทอง 3) นางแช่ม เกตุชื่น และ 4) นางอบ ฝุ่นจันทึก ซึ่งป้าเวียงจะมีงานให้ทาตลอดทั้งปีจึงทา
ให้แรงงานไร้ที่ดินกลุ่มนี้มีรายได้เพียงพอที่จะนาไปใช้ในการดารงชีพตลอดทั้งปี และนายจ้างอีกคนหนึ่งคือ ป้าดงจะ
มีไร่อยู่จานวน 100 กว่าไร่ โดยประมาณ จึงมีกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่เข้ามารับจ้าง คือ 1) นางสุมาลี อ่องอร่าม 2) นาย
มงคล พุทธเสม 3) นางหนอม ทิมทอง ซึ่งกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินกลุ่มนี้จะมารับจ้างประจา แต่ไม่ได้มารับจ้างตลอดทั้งปี
เพราะจานวนไร่ไม่ได้เยอะมาก นอกเหนือจากรับจ้างกันกับนายจ้างประจาแล้ว ยังมีกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่ออกรับจ้าง
กับนายจ้างคนอื่น คือ 1) นางอบ ฝุ่นจันทึก 2) นายมงคล พุทธเสม ซึ่งนายจ้างที่ไปรับจ้างคือ ป้าคอยและลุงมาโนช
ซึ่งป้าคอยและลุงมาโนชมีไร่ถึง 200 กว่าไร่ โดยลุงมาโนชยังได้ให้ที่อยู่อาศัยกับนายมงคล พุทธเสม และคอยจ้างงาน
ไปตลอด ส่วนนายสมพงษ์ รักบุญและนางประยง สีสิษ ทางานไม่ไหวแล้วเนื่องจากมีอายุมากดังนั้นรายได้หลักๆ ก็มา
จากการได้รับเบี้ยยังชีพและลูกส่งเงินมาให้ใช้ในการดารงชีพตลอดทั้งปี
อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบของการจ้างงานในไร่มันสาปะหลังลักษณะการจ้างงานมี 2 ลักษณะคือ คือการจ้างงานแบบรายวัน
และการจ้างงานแบบเหมาด้วยการจ้างงานแบบรายวันจะจ้า งเฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคนต่อวัน จะเริ่มงานตั้งแต่
08.00 - 7.00 น. ไม่ว่าลักษณะงานจะจ้างไปทาอะไรก็จะรับวันละ 300 บาท หลังเลิกงานนายจ้างจะจ่ายค่าแรงทันที
ส่วนการจ้างงานแบบเหมาจะเหมาจ้างเป็นไร่ โดยเฉลี่ยแล้วจ้างอยู่ในราคาไร่ละ 350 – 450 บาทต่อไร่ การจ้างงาน
แบบเหมาจะไม่มีกาหนดเวลาเริ่มทางานและก็ไม่มีกาหนดเวลาเลิกงานเมื่อเสร็จงานได้เงินมาแล้วจะนามาหารกันทุก
คนคนละเท่าๆ กันแล้วแต่มากน้อย และจานวนไร่ที่รับเหมาโดยขึ้นอยู่กับลูกจ้างและนายจ้างตกลงราคาค่าจ้างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานได้ที่ดินต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ในการดารงชีพของแรงงานไร้ที่ดิน ในภาคการเกษตรอื่นๆ รวมทั้ง
ในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม
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พลวัตภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
ตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Dynamic of Knowledge of Pottery: A Case Study of Baan Tung Luang
PotteryTung Lung Sub-district, Kirimas District, Sukhothai Province
วันวิสา ทองแจ่ม1 ปราณี นวลทุ่ง2 ภูริณัฐร์ โชติวรรณ3 รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล4 และ สยมพู นกหงษ์5
Wanwisa Thongjam1, Pranee Nuantoong2, Purinat Chotiwan3, Rattikarn Sophaksrikoon4 and
Sayomphoo Nokhong5
1, 2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4 อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
5 นักพัฒนาของหมู่บ้านทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

3 อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง พลวัตภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
ต าบลทุ่ ง หลวง เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาความเป็ น มาของการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2) ศึกษาพลวัตของภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
บ้านทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 3) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
ทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยการดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากการเก็บข้อมูลให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
จะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับการเก็บข้อมูลที่ไ ด้จากการศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จากบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละประเด็น และสรุปข้อ
ค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร จากการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นมาของการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เครื่องปั้นดินเผาบ้านมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ชุ ม ชนเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเป็ น ชุ ม ชนที่ เ ก่ า แก่ ไ ม่ ไ ด้ ย้ า ยถิ่ น ฐานมาเป็ น 100 ปี 2) พลวั ต ของภู มิ ปั ญ ญาการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผา จากปัจจัยและสภาพสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นทาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุที่ทาให้การผลิต
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาแบบเดิ ม ซึ้ งเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนบ้ า นทุ่ งหลวงก าลั งจะสู ญ หายไป ที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งผลให้มีการปรับตัว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
คาสาคัญ: พลวัต / ภูมิปัญญา / เครื่องปั้นดินเผา / บ้านทุ่งหลวง / จังหวัดสุโขทัย
Abstract
Research entitled a study of the potential of pottery: a case study of Ban Thung Luang
Pottery is a qualitative research aims 1) to study the history of Ban Thung Luang Pottery 2) To study
the dynamics of pottery production at Ban Thung Luang, Khiri Mat District, Sukhothai Province. 3)
To study the wisdom of Ban Thung Luang pottery. Khiri Mat District, Sukhothai Province This
research is a qualitative research. Use in-depth interviews. (Informal and objective-based interviews)
from texts, papers, journals, publications and related research. Qualitative data analysis the analysis
of interview data from the data collection is more complete. By analyzing the data, the data
obtained from the interviews was analyzed together with the data collected from the study. Verify
completeness and accuracy of data. From the interviewer's record of each issue. And summarize
the findings from the interview and data from the analysis of documents. The research found that:
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1) the history of pottery production in Tum Luang, Khiri Mat district, Sukhothai. From the aunt's
narration. Pottery house has been from the past to the present. Pottery community is an ancient
community that has not relocated to 100 years. 2) What is the dynamics of pottery production?
2.1. Instead of knowing how to hit with a hand. 2.2 Using a tunnel burner. 2.3. The use of a massage
machine. Instead of laboring in the soil. 3) Ban Thung Luang Pottery Conservation Approach 3.1
The pottery group was established with 15 members by adjusting pottery knowledge to improve
the quality of life of the people in the community by drawing people from the pottery group.
Developed by Homestay House. 3.2 The promotion of arts and culture of Thung Luang. The dances
of the villagers have been set up to preserve the pottery. To tell the story of pottery through
dance. The materials used in the production along with the dance. The song is said to be a ritual
of belief.
Keywords: Dynamics / Wisdom / Production / Pottery
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เครื่องปั้นดินเผามีบทบาทสาคัญต่อมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณนอกจากจะใช้เป็นภาชนะสาหรับใส่อาหาร
ประกอบพิธีกรรม ตามความเชื่อหรือใช้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาได้รับความนิยมมากขึ้น และมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง อาจเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาความแข็งแกร่ง คงทนถาวรและไม่ก่อให้เกิดพิษภัยต่อผู้ใช้งาน ประกอบกับในปัจจุบัน
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิตทาให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องปั้นดินเผาได้มากมาย
หลากหลายรูปแบบ (สนิท ปิ่นสกุล, 2554, หน้า 1)
เครื่องปั้นดินเผาเป็นงานหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย มนุษย์นาเครื่องปั้นดินเผา
มาใช้ด้านเครื่องใช้ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากไม่ว่าเป็นอุตสาหกรรม
แต่การทาเครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบันนี้มีความเจริญมากกว่าอดีต โดยเฉพาะรูปทรงที่พัฒนาตามเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทาให้รู้เรื่องราวประวัติเครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบันเท่านั้น แต่เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาใน
อดีตไม่สามารถที่จะทราบประวัติความเป็นมาได้ เครื่องปั้นดินเผามีความผูกพันกับการดารงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะมนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องใช้สอยในชีวิตประจาวันบรรจุอาหารและสิ่งของ ฉะนั้นจึงได้มี
การประดิษฐ์คิดค้นและปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา จากการสารวจแหล่งโบราณคดีในอาณาจักรไทย
พบว่าพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 เป็นต้นมา ในพื้นที่ของอาณาจักรไทยได้ปรากฏแหล่งเตาเผาตั้งกระจัดกระจาย
รวมทั้งได้มีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาหลายชนิดจากแหล่งเตาเผาในอาณาจักรไทย และที่ผลิตจากแหล่งเตาใน
ต่างประเทศ ถูกนามาเพื่อใช้สอยและจาหน่ายให้กับกลุ่มชนบางกลุ่ม เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ถูกผลิตและตกแต่งด้วย
เทคนิคและลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ตามความสมารถของช่างในแต่ละท้องถิ่น เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
พบว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาถูกกาหนดทั้งด้านรูปแบบ การผลิตและการขยายจากระบบเศรษฐกิจ และการขยาย
จากระบบเศรษฐกิจและระบบทุนนิยม ทาให้เห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
อย่างชัดเจน กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม เช่น รูปทรงหินดุ มาเป็นทรงหลักในการสร้างสรรค์ผนวกเข้ากั บรูปทรงที่
แทนความหมายเกี่ ย วข้ อ งการผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น พิ ม พ์ ห รื อ แม่ พิ ม พ์ มาผนวกเข้ า กั น เพื่ อ สื่ อ ถึ ง ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการปรับตัวทางเศรษฐกิจ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัยมีกรรมวิธีการผลิตที่สืบ
ทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สืบต่อกันมายาวนานดังปรากฏลงในบันทึกของสมเด็จเจ้า
ฟ้ากรมพระยานิรัศรานุวัติวงศ์ เมื่อครั้งเดินทางมาสารวจมณฑลพิษณุโลกในปี พ.ศ.2444 ความตอนหนึ่งว่า “วันที่
18 เวลาตื่นนอนตอนเช้า พระยาสุโขทัยเอา “หม้อกรัน” มาให้ 3 ใบ เป็นหม้อที่ตั้งใจทาอย่างประณีต ภาษาบ้าน
นอกเขาทาที่บ้านทุ่งหลวงอยู่ใต้เมืองสุโขทัยฝั่งตะวันตก หม้อใหญ่กระพุงเกือบ 2 ศอก เขาก็ทามีชุมพละสีหสงคราม
ให้มาแต่วัง ไม้ขรก็มี” จากหลักฐานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบ้านทุ่งหลวงมีการปั้นหม้อดินมานานนับศตวรรษ ตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยการนวดดินแล้วนามาขึ้นรูปด้วยการตี หรือขึ้นรูป “แระ” (แป้นหมุนทาด้วยล้อจักรยาน) จากนั้น

1162

จึงนามาเผาแบบเตาสุม โดยใช้ไม้ไผ่และฟางเป็นเชื้อเพลิง โดยยังคงมีกันให้เห็นกันอยู่ในหลายบ้าน ชาวบ้านยังคง
อนุรักษ์การผลิตแบบดั้งเดิมและได้มีการพัฒนาการผลิตไปตามยุ คตามสมัย (กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่ง หลวง,
ม.ป.ป.)
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นมาของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาพลวัตของภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้นในยุคพ่อขุนรามคาแหงมหาราชมากกว่า 100 ปี ทิศเหนือติดตาบลบ้าน
ป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และตาบลปากพระ อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทิศใต้ ติดตาบลโตนด อาเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย ทิศตะวันออก ติด ตาบลท่าฉนวน อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทิศตะวันตกติดตาบลศรีคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาความเป็นมาของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและ
ศึ ก ษาพลวั ต ของภู มิ ปั ญ ญาการผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นทุ่ ง หลวงและแนวทางในการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญา
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ผู้ให้ข้อมูล
- ประชากร ได้แก่ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
- ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา นายสยุ ม พู นกหงส์ นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน นายวั น ชั ย
โมรัษเฐียร รองนายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เป็ น การสั ม ภาษณ์ ใ นรู ป แบบที่
ไม่ เ ป็ น ทางการ โดยการใช้ ป ระเด็น /แนวคาถามกว้า งๆ เพื่ อ กระตุ้ น ให้ คู่ส นทนาเล่า เรื่ อ งราวอย่ า งมีเ ป้าหมาย
ผู้สัมภาษณ์มักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นคู่สนทนา ใช้ทักษะการสื่อสาร สร้างการสนทนาอย่างมี
เป้าหมาย การสัมภาษณ์เชิงลึกจึงแตกต่างจากการสัมภาษณ์เชิงสารวจ ซึ่งเป็นการถามเพื่อให้ตอบมากกว่า การ
สนทนาและผู้ตอบจะให้ข้อมูลไปตามโครงสร้างคาถามที่เตรียมไว้แล้วเท่านั้น ขณะที่การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการใช้
คาถามนาไปสู่การสนทนา ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย สบายๆ และเป็นส่วนตัว ซึ่งมีขั้นตอนในการสัมภาษณ์
เชิงลึกดังนี้
1. สร้างบรรยากาศ ทักทาย (small talk)
2. ชี้แจง แนะนาตัว/อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย/แจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบว่าเขามีความสาคัญอย่างไร
3. ดาเนินการสนทนาตามประเด็นวิจัย
4. แสดงความเข้าใจเรื่องของเขา
5. สนทนาให้ได้ความจริง
6. การตั้งคาถามที่ผู้ตอบจะไม่ตอบในภาวะปกติ ทั้งนี้ผู้เก็บข้อมูลต้องเคารพต่อความจริงที่ถูกเปิดเผยขึ้น
7. การลดระดับอารมณ์ความรู้สึกหลังพูดคุยแล้ว
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8. ปิดการสนทนา ก่อนยุติการสนทนา ควรย้าถึงการรักษาความลับ และขออนุญาตติดต่อกลับมาใน
กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ในการสร้ า งแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความเป็ น มาของการผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาและศึ ก ษาพลวั ต ของ
ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เก็บข้อมูลของผู้วิจัยมีกระบวนการดังนี้ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของ
การผลิตเครื่องปั้นดินเผา การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการผลิต จากตารา เอกสาร วารสารสิ่งตีพิมพ์และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
− เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บจากข้อมูลจากเอกสารเป็นหลักซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารภาษาไทย เช่น รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และนาไปเป็นฐานคิดในการวาง
กรอบคิดในการศึกษาวิจัย
− เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล จนครบถ้ ว นครอบคลุ ม แล้ ว ผู้ วิ จั ย ก็ จ ะเข้ า ไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม ( Field
research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จะใช้วิธีการสารวจพื้นที่ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง
− นาหัวข้อคาถามที่กาหนดนาไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยจะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ทั้ง
เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการ รวมทั้งผู้วิจัยจะใช้วิธีเก็บข้อมูลในลั กษณะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
− นาข้อมูลที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการ นาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและเขียนเป็น
รายงานวิจัย
− เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากการเก็บข้อมูลให้มีความ
สมบรูณ์มากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับการเก็บข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จากบันทึกการสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละประเด็น และสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาความเป็นมาของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและศึกษาพลวัตของภูมิปัญญาการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงเป็นอย่างไร และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
อ าเภอคี รี ม าศ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย รู ป แบบของข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม
เครื่องปั้นดินเผา ตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผา นายสยุมพู
นกหงส์ นักพัฒนาชุมชน และนายวันชัย โมรัษเฐียร รองนายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง
ความเป็นมาของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ตาบลทุ่งหลวงเป็นตาบลที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในอาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย แต่เดิมเรียกบ้านวังยางหรือบ้าน
หนองยาง โดนมีหลักฐานเป็นชื่อวัดในบริเวณชุมชนทุ่งหลวง ได้แก่ วัดโพธิ์ทอง วัดตาเณร วัดเนินทุ่งหลวง วัดศาลา
อกแตก และวั ด นางจุ ติ โดยเฉพาะวั ด นางจุ ติ นี้ ไ ด้ พ บพระพุ ท ธรู ป สั ม ฤทธิ์ ส มั ย สุ โ ขทั ย (ปั จ จุ บั น เก็ บ ไว้ ใ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง) วัดที่กล่าวมานี้ ปัจจุบันถูกรื้อทาลายไม่เหลือซากแล้ว นอกจากนี้หากได้
พิจารณาตามสาเนียงการใช้ภาษา จะมีลักษณะเป็นภาษาพื้นบ้านโบราณและเกี่ยวกับสถานที่นี้มีคากล่าวถึงในจารึก
สุโขทัยหลักที่ 9 จารึกวัดสรศักดิ์ในบรรทัดที่ 29 และ 30 ใจความว่า
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“…นากับพระวิหาร 140 อยู่บ้านนาไผ่ล้อมแล บ้านหอดนาจังหัน อยู่บ้านสุกพอมน้อย 200 บ้านวังคัด 20
บ้านป่าชาม 20 บ้านตาลโจะ 20 บ้านหนองบัวหลวง 40 นากับหอพระอยู่บ้านหนองยางน้อย 70 ...”
จากข้อความที่ปรากฏในจารึกหลักที่ 9 กล่าวถึงหมู่บ้านที่ปัจจุบันอยู่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ บ้านนาไผ่ล้อม
บ้านตาลโจะน่าจะเป็ นบ้านโตนด บ้านหนองยางน้อย ที่ปรากฏในจารึกน่าจะเป็นบ้านทุ่งหลวงในปัจจุบัน หากแต่
หนองบัวหลวงอาจเป็นบริเวณแหล่งที่เป็นแอ่งน้าแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีสภาพเป็นหนอง เพราะสมัยที่รัชกาลที่ 6 เสด็จ
ประพาสเมืองสุโขทัย ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วง (2519) มีข้อความตอนหนึ่งว่า
“… ในระหว่างทางที่จะไปจากเมืองสุโขทัย (เมืองเก่า) ไปเมืองธานี (เมืองใหม่) นั้นมีตาบลหนึ่งเรียกว่า
ทุ่งหลวง เข้าใจว่าทุ่งหลวงนี้เองจะเป็นทะเลหลวงของพระเจ้ารามคาแหง คงมุ่งความเป็นที่กว้างมีน้าขังเป็น ฤดู
อย่างเช่น ทุ่งเขางูที่ราชบุรี หรือห้องพรหมมาศที่ลพบุรีนั้น ทุ่งหลวงนี้และทุ่งอื่นทางทิศตะวันออกแห่งเมืองเก่า และ
ตลอดไปจนถึงเมืองใหม่ ยังมีไร่นาบริบูรณ์อยู่สมกับคาที่พระเจ้ารามคาแหงกล่าวไว้…”
ซึ่งถ้าพิจารณาตามหลักฐานในจารึกและท่องเที่ยวพระร่วง ชุมชนทุ่งหลวงหรือบ้านทุ่งหลวง แต่เดิมอาจอยู่
ในช่วงระยะทางจากสุโขทัยเมืองเก่าแล้วเคลื่อนย้ายหลักแหล่งไปอยู่ในเขตหนองยางหรือวังยาง หรือในเขตทุ่งหลวง
ปัจจุบัน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย มีกรรมวิธีการผลิตที่สืบ
ทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสืบต่อกันมายาวนาน ดังปรากฏลงในบันทึกของสมเด็จเจ้า
ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ วันที่ 18 เวลาตื่นนอนตอนเช้า พระยาสุโขทัยเอาหม้อกรัน มาให้ 3 ใบ เป็นหม้อที่
ตั้งใจทาอย่างประณีต ภาษาบ้านนอกเขาทาที่บ้านทุ่งหลวงอยู่ใต้เมืองสุโขทัยฝั่งตะวันตก หม้อใหญ่กระพุงเกือบ 2
ศอก เขาก็ทามีชุมพละสีหสงครามให้มาแต่วังไม้ขรก็มี จากหลักฐานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าตาบลทุ่งทุ่งหลวงมีการปั้น
หม้อดินมานานนับร้อยปี ปัจจุบันมีการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดตั้งกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงขึ้นโดย
การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านภายใต้โครงการหมูบ้านอุตสาหกรรม และได้รับการ
ประกาศให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่น ในปี พ.ศ.2539
บ้านทุ่งหลวงเป็นชุมชนที่ไม่เคยอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่แห่งใด ตั้งแต่จาความได้ การถ่ายทอดการทา
เครื่องปั้นดินเผาของที่นี่มีมานานและได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เราก็สันนิษฐานว่า บ้านทุ่ง
หลวงของเราก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยซึ่งมีอยู่ในหลักศิลาจารึก (วันชัย โมรัษเฐียร, 2561, ตุลาคม 4)
สืบเนื่องจากบ้านทุ่งหลวงเป็นบ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่สืบทอดมาตั้งแต่ ครั้งสมัยสุโขทัย โดยใน
สมัยก่อนการปั้นดินจะปั้นเป็นข้าวของเครื่องใช้สาหรับใช้สอยกันภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ได้ปั้นเพื่อการค้าขาย
ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมเข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน ช่วยสนับสนุนบ้านทุ่งหลวงในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรม (วันชัย
โมรัษเฐียร, 2561, ตุลาคม 4)
จากคาบอกเล่าของป้าแรม เครื่องปั้นดินเผาผลิตกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า พอโตมาก็
เห็นพ่อแม่ปั้นเครื่องปั้นดินเผาแล้ว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเป็นชุมชนที่เก่าแก่ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานมาเป็น 100 ปีแล้ว ก็มี
การสืบทอดเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ สมัยปู่ย่าตายาย บ้านทุ่งหลวงเป็นที่ราบลุ่ม ทาไร่ทานา ว่างจากทานาก็เอาดิน
เหนียวในท้องนาหรือตามหนองมาทาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น ปั้นหม้อ ปั้นโอ่ง ปั้นกระทะต่างๆ
เอาไว้ใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีการสืบทอดกันมาเรื่อยๆ จนมาถึงการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน คือ การปั้นหม้อโอ่งลูกใหญ่ๆ
ก็ไปแลกเปลี่ยนสินค้าจังหวัดข้างเคียงหรือตาบลใกล้เคียงโดยที่ปั้นโอ่งใหญ่ไปแลกข้าวเปลือก ฟืน ของกินของใช้
ต่างๆ เป็นต้น
พลวัตของภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเปลี่ยนไปอย่างไร
จากปั จ จั ย และสภาพสั งคมปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ เ ห็ น ถึ งการเปลี่ ย นแปลง เป็ น เหตุ ที่ ท าให้ ก ารผลิ ต
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาแบบเดิ ม ซึ่ งเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนบ้ า นทุ่ งหลวงก าลั งจะสู ญ หายไปที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลให้มีการปรับตัว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยด้านต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทโดยตรงกับ
ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่ งเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงการผลิต มีการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพื่อ
เพิ่มการผลิต ส่งผลต่อภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เช่น วัตถุดิบที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การขึ้นรูปที่ใช้วิธีการเปลี่ยนไปจากเดิม การตกแต่ง การเผา รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันบ้านทุ่งหลวงได้รับ
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การพัฒนาและส่งเสริมจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องธุ รกิจชุมชนมากขึ้น เพราะการทาเครื่องปั้นดินเผา
บ้านทุ่งหลวงนั้นเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน สามารถพัฒนารูปแบบวิธีการให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาดและยังสามารถผลิตได้จานวนมากๆ และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ได้แก่ รูปแบบและขบวนการผลิตมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตรูปแบบใหม่
และได้ปริมาณมากกว่าที่เกิดจากเครื่องมีสมัยใหม่ เช่น เครื่องนวดดินไฟฟ้า แป้นหมุนไฟฟ้า เตาเผาซึ่งมีหลายขนาด
เป็นต้น (วันชัย โมรัษเฐียร, 2561, ตุลาคม 4)
การใช้แป้นหมุนไฟฟ้าแทนการขึ้นรู้ด้วยการตีโดยใช้มือ
ภูมิปัญญาในการผลิตยังใช้ความรู้เดิม จากเมื่อก่อนเริ่มจากการขึ้นรูปด้วยการตีโดยการใช้มือ แต่ใน
ปัจจุบันคนที่ขึ้นรูปด้วยมือเหลือเพียงคนเดียวที่สามารถทาได้ ต่อมาได้ปู่ย่าตายายเขาก็เลยบอกให้เอาไม้มาทาเป็น
แป้นหมุนใช้มือหมุน ในปี พ.ศ.2535 ธนาคารเจบิก เข้ามาลงทุนให้ รุ่นปัจจุบันจะใช้การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า
หรือชาวบ้านเรียกว่าแป้นหมุนมอเตอร์ และการใช้บล็อกพิมพ์สาหรับคนที่ขึ้นแป้นหมุนไม่ได้
- การขึ้นรูปด้วยการตีด้วยมือ
การขึ้นรูปด้วยการตี เป็นวิธีการขึ้นรูปที่มีมาตั้งแต่สมัยเก่าก่อนสืบต่อกันมา ช่างปั้นต้องมีทักษะ
ความชานาญในการปั้น วัดสุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปประกอบด้วย แป้นหมุน ไม้ตี หินดุ เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อม
แล้ว นาดินเหนียวที่เตรียมไว้มาขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนตามรูปแบบ รูปทรงตามความต้องการ ซึ่งจะทาการปั้นช่วงปาก
และคอของภาชนะ แล้วใช้นิ้วทาลวดลายโดยรอบชิ้นงาน ต่อจากนั้นตัด ชิ้นงานออกจากหน้าแป้นหมุน ผึ่งลมพอดิน
หมาด จึงนามาตีก้นทรงโดยใช้หินดุประคองด้านในขณะใช้ไม้ตีด้านนอก โดยให้น้าหนักการตีเท่าๆ กัน การหมุนตี
ทรงให้สม่าเสมอดินจะขยายกว้างออกตามการตี คอยควบคุมรูปทรงขณะตี ตามต้องการ ขณะตีทรงควรมีวัสดุนุ่มๆ
มารองชิ้นงาน เช่น ฟองน้าหรือหมอนก็ได้ เมื่อได้รูปทรงได้ความหนาบางตามความต้องการแล้วจึงนาชิ้นงานไปผึ่งรอ
จนกว่าชิ้นงานแห้งจึงนาไปเผา
นางโถม เรือนอินทร์ หรือป้าโถม ผู้ที่สามารถปั้นหม้อกรันด้วยวิธีการตี หนึ่งทาทรงก่อน ใช้ผ้าลูบ
ให้ดินเนียนไล่ดินให้เสมอกัน เสร็จแล้วก็ทาตรงคอ ทิ้งไว้ให้ดินหมาดก่อนจึงจะตีได้
- การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
การขึ้ น รูป ด้ว ยแป้ นหมุน เป็ น การขึ้น รูปที่ ใ ช้ หลัก การง่ ายๆ แต่ ต้ อ งอาศั ยความชานาญและ
ประสบการณ์มาก ส่วนจะมีรูปทรงลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปั้นแป้นหมุ นมีทั้งแบบใช้แรงเหวี่ยงด้วนมือ ใช้เท้าถีบ
และแป้นหมุนไฟฟ้า ผลงานจากการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนจะมีลักษณะทรงกลมและมีวิธีการขึ้นรูปดังนี้ นาดินที่เตรียม
ไว้มาวางไว้บนแป้นหมุน ขนาดตามความต้องการขึ้นอยู่กับรูปแบบ งานแรกเริ่มผู้ปั้นทาการจับศูนย์ของก้อนดิน
ต่อจากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงตรงกลาง ค่อยๆ เปิดขยายก้นชิ้นงานและรีดดินให้มีความบางตามต้องการ และดัด
แต่งทรงตามแบบ เมื่อปั้นเสร็จผึ่งลมพอดินหมาด จึงใช้ลูกกลิ้งตกแต่งลวดลาย และใช้ลวดตัดก้นชิ้นงานออกจากแป้น
หลังจากนั้นรอชิ้นงานแห้งจึงนาไปเผา
นางกุมาร เรือนอินทร์หรือป้ามาร ผู้ที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนผลิตชิ้นงานประเภท โอ่ง กระถาง ที่นึ่ง
ข้าวเหนียว และหม้อต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการค้าขายในต่างจังหวัด
- การขึ้นรูปด้วยการปั้น
กระบวนการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้มือปั้นเป็นวิธีการขึ้นรูปที่เ ก่าแก่ที่สุด โดยอาศัย
ความเหนียวของเนื้อดินปั้น ผู้ปั้นต้องมีทักษะความชานาญเป็นอย่างมาก และเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย การ
ปั้นด้วยมือสามารถขึ้นรูปตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ หลักการสาคัญ คือ การทาดินให้เป็นเส้นกลมยาว
แล้วนามาขดบนดินแผ่นที่เตรียมไว้เป็นฐาน การขดต่อเนื่องขึ้นไปตามรูปทรง และขนาดที่กาหนด รอยต่อของดินต้อง
ใช้น้าดินเป็นถังประสานและใช้มือกดประสานให้สนิท จากนั้นตกแต่งผิวให้เรียบตกแต่งลวดลาย ใส่รายละเอียด
ชิ้นงานให้เรียบร้อย รอชิ้นงานแห้งนาเข้าเผาในขั้นตอนต่อไป
นางเฉลา อยู่กลัด หรือป้าบู่ ผู้ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านขึ้นรูปด้วยการปั้นรูปเหมือน รูปลอยตัว มี
รางวัลการันตีในฝีมือมากมาย ป้าบู่ยังได้ถ่ายทอดการปั้นรูปเหมือนให้กับลูกชาย คือ นายจักษ์กริช อยู่กลัด โดยป้าบู่
ได้สาธิตและอธิบายการขึ้นรูปด้วยมือว่า ป้าปั้นมาประมาณ30 ปีแล้ว สมัยก่อนพ่อกับแม่จะตีโอ่ง ป้าก็ตีโอ่งเหมือน
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แม่ แต่ป้าชอบวาดรูปตุ๊กตาตอนรอโอ่งแห้ง ป้าเลยเอาดินลิงมาปั้นเป็นตัวตุ๊กตาดู เราชอบอะไรเราก็ปั้นอันนั้น แล้วก็
เริ่มปั้นมาเรื่อยๆ
- การขึ้นรูปด้วยการหล่อหรือการใช้บล็อกพิมพ์
การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อเป็นเทคนิควิธีการที่นาเอาแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์มาใช้ในการผลิต
ชิ้นงาน ซึ่งสามารถผลิตชิ้นงานซ้าๆ กันได้จานวนมาก ขั้นตอนที่สาคัญในการผลิตชิ้นงานเมื่อเตรียมแบบพิมพ์สาหรับ
หล่อเรียบร้อยแล้ว คือ เตรียมน้าดินหล่อที่ผ่านการกรองโดยละเอียด ซึ่งความเข้มข้นของน้าดินหล่อกลวงจะอยู่ที่ค่า
ความถ่วงจาเพาะ 1.7 และใส่สารช่วยให้น้าดินกระจายตัวไม่ตกตะกอน (โซเดียมซิลิเกต) เมื่อน้าดินมี ความข้น
เหมาะสมในการหล่อ จึงนาไปเทใส่แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่เตรียมไว้ แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์จะดูดน้าในน้าดินทา
ให้ดินเกาะติดแบบพิมพ์เพิ่มความหนาของชิ้นงาน ขณะหล่อต้องคอยเติมน้าดินให้เต็มตลอดเวลาเมื่อดินจับกันได้
ความหนาของชิ้นงานแล้วให้ค่อยๆ เทน้าดินออก ทิ้งไว้ผึ่งลมรอจนชิ้นงานล่อนออกจากพิมพ์ จึงค่อยๆ แกะแบบพิมพ์
ออกทีละชิ้น นาชิ้นงานมาขูดแต่งตะเข็บตัดขอบ เช็คชิ้นงานให้เรียบร้อย จึงนาผลงานไปผึ่งรอแห้งแล้วเตรียมเผา
ต่อไป ส่วนมากใช้ผลิตชิ้นงานประเภทกล่องยากันยุง กล่องกระดาษทิชชูและแก้วน้ารูปการ์ตูน
นางสาวบุษยา ภู่ศรี ได้บอกวิธีการหล่อว่า การหล่อเราต้องเอาดินแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาปั่นให้
ดินข้นเสร็จแล้วกรอง เสร็จแล้วก็นามาหล่อใส่พิมพ์ เราต้องคอยเติมให้มันเต็มพิมพ์เพราะน้าดินมันจะยุบตัวลง ทิ้งไว้
หนึ่งคืน แล้วก็แกะออก ผึ่งให้แห้ง แต่งตะเข็บ หรือแต่งลูก แต่งแล้วเช็ดให้เงารอเข้าเตาเผา แบบพิมพ์ที่หล่อของที่นี่
จะมีเป็นแก้วรูปโดเรมอน คิตตี้ แก้วมังกร แล้วก็ซามูไร เป็นต้น
การใช้เตาอุโมงค์ แทนการเผาแบบสุมไฟ
สมัยก่อนนั้นใช้เผาเครื่องปั้นดินเผาโดยการสุมไฟในการเผา การเผาแบบสุมไฟจะให้สไี ม่เสมอกันทาให้
เสียหายหลายใบในการเผา การที่เผาแบบสุมไฟต้องใช้พื้นที่แห้ง ใช้ไม้ที่แห้งค่อยดูสังเกตไฟว่าแรงพอที่จะเผา ฝนตก
ก็เผาไม่ได้ทาให้เสียเวลา แต่ปัจจุบันในนั้นได้มีพัฒนาเป็นสร้ างเตาเผาเรียกว่า เตาอุโมงค์คือ สร้างบนดินมีหลังคา
สามารถเผาได้ตลอดเวลา มีขนาดใหญ่สามารถเผาเรื่องปั้นดินเผาได้มาก ฤดูฝนก็สามารถเผาได้ เตาอุโมงค์ทาให้เตา
แข็งแรงกว่าการเผาแบบสุมไฟ
การใช้เครื่องนวดดิน แทนการใช้แรงงานคนในการย่าดิน (โดยการใช้เท้า)
การใช้แรงงานคนในการย่าดินหรือการนวดดิน สมัยก่อนนั้นจะเป็นรางเหยียบดิน ชาวบ้านที่ทา
เครื่องปั้นดินเผาจะให้เด็กๆ ลูกหลานมาย่าดิน ก่อนให้เป็นก้อนกลมก่อนที่จะทาเครื่องปั้นดินเผาได้ เพราะสมัยก่อน
นั้นจะไปเอาดินที่หนองน้าที่เป็นสาธารณะของหมู่บ้านที่คนในหมู่บ้านสามารถไปเอาเองได้โ ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่
ก่ อ นที่ จ ะเป็ น ดิ น เหนี ย วที่ ส มบู ร ณ์สามารถปั้ น เครื่อ งปั้ น ดิ น เผาใช้ ก ระบวนการหลายขั้ น ตอน แต่ ปั จ จุ บั น นั้ นมี
เทคโนโลยี ทาให้มีเครื่องทุ่ นแรงและสะดวกขึ้นไม่ต้องทาให้หลายขั้นตอน สามารถปั้นเครื่องปั้นดินเผาได้อาจเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่สมัยนี้มีพัฒนารูปแบบตามความต้องการของตลาดทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เลยต้องใช้เครื่องนวด
ดินแทนการย่าดินเพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เสียเวลา
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
1. จั ด ตั้ ง กลุ่ ม เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาขึ้ น มาโดยมี ส มาชิ ก จ านวน 15 คน โดยการปรั บ ความรู้ เ รื่ อ ง
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยดึงจากคนในกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาได้พัฒนาต่อยอดโดย
จัดทาโฮมสเตย์บ้านทุ่งหลวงขึ้น เพื่อเป็นรายได้เสริม ตอนนี้มีทั้งหมด 7 หลังซึ่งทุกหลังอยู่ในชุมชนหมู่ 2 เนื่องจาก
เป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผา เพราะเราจะการทาเครื่องปั้นเผาซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะได้ทดลองทาจริงได้สัมผัสวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทุ่งหลวง ซึ่งปัจจุบันเราก็มีไกด์ทัวร์เพื่อนาเที่ยวชุมชนตามเส้นทางที่เราได้จัดทาโปรแกรมไว้
สาหรับรองรับนักเรียน นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
2. การส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของตาบลทุ่งหลวงหลวง ได้จัดทาชุดการแสดงระบาชาวดิน เพื่อ
อนุรักษ์การทาเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเล่าเรื่องราวการทาเครื่องปั้นดินเผาผ่านท่ารา โดยนาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
มาแสดงควบคู่กับทางรา ในบทเพลงจะกล่าวถึงพิธีกรรมความเชื่อ ขั้นตอนการทาตั้งแต่การขุดดินจนกระทั่งออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ โดยมีเรื่องราวตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยสมัยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชและ
พระยาลิไท โดยระบาชาวดินจะสื่อให้เห็นถึงการทาเครื่องปั้นดินเผาในสมัยก่อน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม
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ภูมิปัญญาในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาของตาบลทุ่งหลวง นาเสนอให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้รับชมและรับรู้
เรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาผ่านเพลงและท่าราชุดระบาชาวดิน
ป้ า เฉลิ ม เล่ า ว่ า ที่ ไ ด้ ม าจั ด ท าเป็ น ชุ ด ระบ าชาวดิ น ขึ้ น มาก็ เ พื่ อ ต้ อ งการเล่ า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและเรื่องราววิถีชีวิตในสมัยเก่าดั้งเดิมของการทาเครื่องปั้นดินเผาให้กับเด็กรุ่นหลังและ
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามา ท่อนเพลงแต่ละท่อนจะเล่าเรื่องตั้งสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามและพระยาลิไทที่เป็น
ที่มาที่ไปของหม้อกรัน ซึ่งท่านโปรดปรานงานฝีมือและหม้อกรันก็เป็ นหม้อมงคลไม่ควรมองข้าม ชุดระบาชาวดินนี้
คนที่แสดงจะถือพวกจอบ กระจาด กระเดือด ถือพระพิฆเนศ แม่ธรณี มีบายศรี ต้มไข่นะ บอกเล่าเก่าสิบว่าเรา
สักการะบูชา ก็จะสื่อให้คนภายนอกรู้ถึงการกระทาเครื่องปั้นดินเผาในสมัยโบราณที่เค้าทาด้วยมือทั้งหมด แม้กระทั่ง
เหยียบดิน ตี ขึ้นรูปด้วยตีอย่างเดียว สมัยก่อนไม่มีแป้นหมุนเหมือนสมัยนี้ แป้นหมุนก็จะเป็นแป้นไม้อีก ไม่ใช่เหมือน
แบบนี้ ป้ายังทันรางดินก็จะเป็นไม้ดุ้นใหญ่ๆ เขาจะเซาะเหมือนเรือ แล้วก็จะเหยียบในนั้นแหละให้ดินกับทรายมันกิน
กัน เหยียบไปเถอะ นานมากในสมัยก่อนที่เขาปั้นเพื่อแลกของกันกินนะ ไม่ได้ทาไว้ขาย อย่างข้าวเปลือกก็จะตวงโอ่ง
ต่อโอ่ง ไหต่อไหตักให้เต็มเลยแล้วก็เอามาแลก สมัยก่อนจะใช้ฟืนไม้ไผ่ป่าในการเผา แต่เดี๋ยวนี้ใช้ไม้อะไรก็ได้เพราะ
พัฒนาเตาขึ้นมาแล้ว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรนางานวิจัยไปเผยแพร่เพื่อให้เข้าใจถึงพลวัตในภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
2. ควรถ่ า ยทอดความรู้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางให้ เ ยาวชนรุ่ น หลั ง ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ ความเป็ น มาและการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อไปศึกษาหาความรู้สืบต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การทาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาลวดลายภาชนะหม้อดินเผา อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและความเชื่อที่
มีต่อลวดลาย
2. การทาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบและกระบวนการเผาเครื่องปั้นดินเผาที่ประหยัดเชื้อเพลิง
และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาพลวัตภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่ง
หลวง ตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจาร์ยภูริณัฐร์ โชติวรรณ อาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย ผู้ให้ข้อมูล ให้คาแนะนาและชี้แนะแนวทางในการทางานวิจัยจนสาเร็จ อีกทั้งผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
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อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นอย่างสูงที่ช่วยอ่านงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยชิ้นนี้
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ งการเปลี่ ย นไปนั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ก รณี ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาชาติ พั น ธุ์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงศาสนาของกลุ่มนักศึกษา
ชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์
ภายหลังการเปลี่ยนศาสนา พื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการใช้วิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต แบบการสังเกต
ทางอ้อม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นผลวิจัยพบว่า
1) เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงศาสนาของกลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พบว่า 1.1) สาเหตุของการเปลี่ยนศาสนาส่วนใหญ่ เกิดจากการความเชื่อความศรัทธา เชื่อว่าการเปลี่ยนศาสนา
เปลี่ยนแล้วทาให้หายจากอาการเจ็บป่วย 1.2) ช่วยในเรื่องของโอกาสการศึกษาและมีทุนทางการศึกษาให้ 1.3)
เปลี่ยนตามบิดา-มารดาเพราะได้มีการเปลี่ยนตามบิดามารดาเพราะเรื่องอาการเจ็บป่วยและมีความเชื่อเรื่องเปลี่ยน
ศาสนาแล้วหายจากการเจ็บป่วย 1.4) มีการเรียนรู้คาสอน เช่น เรียนรู้พระบัญญัติ 10 ประการ คือ บทบัญญัติ 10
ประการของนิกายโรมันคาทอลิค บทบัญญัติ 10 ประการของนิกายคริสเตียน
2) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์ภายหลังการเปลี่ยนศาสนา สาเหตุ
พบว่า 2.1) มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้นเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็ก
คนอื่นๆ 2.2) การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและง่ายขึ้นไม่มีความซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน 1.3) การเข้าโบสถ์เป็นการนมัสการ
แบ่งปันความคิด และปัญหาประสบการณ์ให้คนอื่นได้รับฟัง
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงศาสนา / นักศึกษาชาติพันธุ์
Abstract
The transition to Christianity of Ethnics; Case study of Ethics in Kamphaeng Phet Rajabhat
University research is written to 1) study the condition of religion transition of ethics students in
Kamphaeng Phet Rajabhat University;s 2). Study the change that is happened in their life after
transitioning religion. Scope of the research is in the Kamphaeng Phet Rajabhat University. This is a
qualitative research studying by using in-depth interview and indirect observation to analyzing the
data. The results of the research are as following.
1) The condition of religion transition of ethics students in Kamphaeng Phet Rajabhat
University; 1.1) Most of religion transition cause is the ethnics believe that transiting the religion can
cure the illness. 1.2) It helps in education, and there are scholarships for them. 1.3) Transition by
following their parents because of illness and, they believe that transiting the religion can cure the
illness. 1.4) Studying commandments such as Ten Commandment that is the commandment of
the Roman Catholicism.
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2) Study the change that is happened in their life after transitioning religion. Scope of the
research is in the Kamphaeng Phet Rajabhat University; 2.1) There are the opportunities to study.
Ethnic children can have equal rights as the others. 2.2) They can live easier. They do not have the
complex living like before. 2.3). Going to the church to worship to god provides thoughts and
problem experiences exchanging.
Keywords: Religion Transition / Ethnic Students
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งเป็น 1 ใน 5 ศาสนาซึ่งอยู่ในประเทศไทย
โดยมีกรมการศาสนาให้การรับรอง การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย ศาสนาคริสต์เริ่มจากการเผยแพร่จาก
ชาวยุ โ รปเป็ น กลุ่ ม แรกที่ น ามาเผยแพร่ ศาสนาคริ ส ต์ แ บ่ ง นิ ก ายออกเป็ น 3 นิ ก ายคื อ นิ ก ายคาทอลิ ก นิ ก าย
โปรเตสแตนต์ และนิกายออเทอดอกซ์ คนนับถือคริตส์ศาสนานิกายทั่วโลกเรีย กเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันว่า
คริสเตียน ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย และเผยแพร่อย่างรุ่งโรจน์ในโลกตะวันตก ประวัติศาสตร์
ของศาสนามีความยาวนานสืบทอดมาแต่ศาสนายิว แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากศาสนายิวในช่วงของการเผยแ พร่
ศาสนา คือ ในสมัยที่พระเยซูออกสั่งสอนประชาชน อย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์ยังคงยืนหยัดต่อสู่กระแสต้านของ
สังคมตะวันตกในสมัยนั้นมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์มีจิตใจศรัทธาพระเจ้าอย่างเด็ดเดี่ยว
มุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียสละ จึงประสบความสาเร็จอย่างสูง ทาให้พวกตะวันตกในสมัยต่อมาได้เข้าสู่
กระแสศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ศาสนาคริสต์ต่างให้ความเคารพในคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยถือว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระ
วาจาของพระผู้เป็นเจ้า ตลอดจนหนทางแห่งความรอดจากทุกข์ทั้งปวง ความหมายของไบเบิล (Bible) คือ หนังสือ
หลายเล่ม ชุดหนังสือ เพราะเป็นความหมายที่ได้มาจากศัพท์ภาษาละตินและภาษากรีก คือ บีบลีอา (Biblia) ซึ่งเป็น
พหูพจน์ของบีบลีออน (Biblion) แต่ภาษาอังกฤษใช้ไบเบิล (Bible) และการที่เรียกว่าไบเบิลนี้ อาจเป็นเพราะคัมภีร์
ไบเบิลประกอบด้วยหนังสือหลายเล่มแล้วนามารวมเป็นเล่มเดียวกัน ในเล่มเดียวกันนี้ต่อมาแบ่งเป็นสองภาค คือ
ภาคพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) ซึ่งเขียนเป็นภาษาฮิบรูเกือบทั้ งหมด มีบางส่วนที่เขียนเป็นภาษา
อารามาอิคและภาษากรีก ไบเบิลในภาคนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ จึงเป็นที่ยอมรับ
ของทั้งสองศาสนานี้ว่า มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นหลักสาคัญในการดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องสมบูรณ์ (มูลนิธิ ชาว
คริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย, 2551)
การเปลี่ยนศาสนาเป็นเรื่องที่พบได้โดยทั่วไป และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท่ามกลางกระแสความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในยุคสังคมไร้พรหมแดน ทาให้คนมีความเลื่อนไหลด้านความเชื่อหรือความศรัทธาในศาสนา ทั้งด้วย
เรียนรู้ด้วยตัวเอง การปะทะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มและจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมการเปลี่ย นศาสนา เป็น
กระบวนการเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนตัวตนโดยสมบูรณ์แบบของคน โดยอาศัยพลังศรัทธาการเปลี่ยนศาสนาเกิดจาก
การที่บุคคลตัดสินใจเลือกยอมรับตนเองในมุมมองอัตลักษณ์ใหม่ โดยมีเหตุผลทั้งจากความต้องการค้นหาความหมาย
ของชีวิต เป็นความผูกพันเสน่หา และความต้องการแสดงความเป็นตัวตน สังคมไทยจัดเป็นสังคมพุทธ ด้วยมี
ประชากรไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93.6 รองลงมาคือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4.9 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.2
และศาสนาอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีศาสนา คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลาดับแต่ยังไม่พบรายงานหรือสถิติการเปลี่ยนศาสนา
ของคนไทยอย่างเป็นทางการ (สรวงสุดา เจริญวงศ์และคณะ, 2558)
การเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาเป็นสิ่งที่เปลี่ ยนแปลงได้ยากที่สุดในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เพราะเป็นสิ่งที่นับถือสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่การเปลี่ยนศาสนาอาจเกิดขึ้นได้หากศาสนาใหม่นั้น
สามารถสนองความต้องการที่เป็นผู้เปลี่ยนศาสนาต้องการได้ และการเปลี่ยนศาสนาย่อมมีผลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี ตลอดจนความเชื่อที่มีอยู่เดิม การเปลี่ยนศาสนาในชนชาติอื่นๆ ไม่ใช่สิ่งที่
เกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพราะศาสนาถือเป็นเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ยากในการเปลีย่ นแปลง แต่พบว่าการเปลี่ยนศาสนาใน
ชาวชาติพันธุ์มีได้ทั่วไป (Steward, 1963, p.62 อ้างใน เพียงจิตร เทียนย้อย, 2535, หน้า 7)
ในประเทศไทยศาสนาคริสต์ได้มีการเผยแพร่ศาสนาโดยพวกมิชชันนารีอาสาสมัครมาเผยแพร่ศาสนา พวก
มิชชันนารีนั้นเป็นฝรั่ง ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือพวกชาวเขาบนป่าบนเขา สร้างโบสถ์เพื่อให้ชาวเขาได้มีที่นมัสการ
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สร้างโรงเรียนสอนภาษาให้ กับชาวเขา ให้พวกชาวเขานั้นได้มีโอกาสในเรื่องการศึกษา ชาวเขาเริ่มมีการยอมรับ
ศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้น เพราะศาสนาคริสต์นั้นมีแต่การให้ ที่ศาสนาคริสต์ขึ้นไปเผยแพร่ศาสนาชาวเขาบนดอยนั้น
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ บนดอยให้ได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น ให้ความเป็น อยู่ที่ดีขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่ แต่
ก่อนนั้นก่อนที่ชาวเขาจะมานับถือศาสนาคริสต์นั้น ชาวเขาได้มีการนับถือความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี กราบไหว้ผี
นับถือผีเป็นบรรพบุรุษก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามา ทาให้ชาวเขามีโอกาสมากขึ้น ทาให้ชาวเขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ยามที่ท้อแท้ก็มีที่พักสาหรับเพิ่มพลังในชีวิต พวกเขาให้ความเชื่อที่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อโลกได้ดับสูญไปแล้วนั้นจะได้ไป
อยู่บนสวรรค์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้รอพวกเขาทุกคนบนโลกที่เชื่อและไว้วางใจ และมีการใช้ชีวิตประจาวันนั้นง่าย
กว่าเดิม เรื่องบางอย่างไม่จาเป็นต้องทาเหมื อนทุกครั้งที่เคยทา การให้ชาวเขานับถือศาสนาคริสต์นั้นถือว่าประสบ
ความสาเร็จค่อนข้างดี ชาวเขาจานวนมากได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์ได้ขึ้นไปเผยแพร่ศาสนา
ให้กับชาวชาติพันธุ์จึงอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนศาสนาของชาวชาติพันธุ์ว่าทาไมถึงต้องการ เปลี่ยน
ศาสนา เปลี่ยนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินชีวิตและเศรษฐกิจที่ไปในทางที่ดีขึ้น ประโยชน์ทางการศึกษาที่
ได้รับจากการเปลี่ยนศาสนาการให้โอกาสความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มโอกาสในการยอมรับเข้าสู่สังคมมากขึ้นกว่าเดิม
(วรชิต มุกดาสวรรค์ และสิรีธร นวพงษ์ภูษา, 2561, สิงหาคม 9)
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาการเปลี่ ย นไปนั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
กรณีศึกษานักศึกษาชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อศึกษาการเปลี่ยนศาสนาของชาติพันธุ์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ผ่านกลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์ภายหลังการเปลี่ยนศาสนา
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก ลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาได้ ร ะบุ ก ลุ่ ม เป้ า หมายไปที่ ช าติ พั น ธุ์ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงศาสนา
ของกลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

กลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์ที่
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์

ความเปลีย่ นแปลงในชีวิตภายหลัง
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การปรับตัว

1171

วิธีการดาเนินงานวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการเปลี่ ย นไปนั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ : กรณี ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาชาติ พั น ธุ์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยเรื่องการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษานักศึกษาชาติพันธุ์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดเฉพาะกลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาคริสต์ จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) คาถามกึ่งโครงสร้างลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ โดยแบบสัมภาษณ์ในการกาหนดคาถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย
การสังเกต (observation) แบบการสังเกตทางอ้อม (indirect observation) เป็นการสังเกตการณ์ที่ผู้
สังเกตการณ์ไม่ได้เฝ้าดูโดยตรงๆ แต่จะดูจากที่บันทึกมาจากการลงพื้นที่ภาคสนาม
การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยแบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การเก็บรวบรวมด้านเอกสาร ผู้ทาการวิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความต่างๆ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้ทาวิจัยได้ลงพื้นที่ผู้ทาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยออกแบบประเด็นให้คลอบคลุมและสอดคลองกับงานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความ การจาแนกชนิดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะข้อมูล การหา
ความเกี่ยวโยงปรากฏการและขั้นตอนต่างๆ การหาคาอธิบาย การสังเคราะห์ และการสร้างข้อสรุป
สรุปผลวิจัย
1. จากการศึกษาเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงศาสนาของกลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พบว่า 1) สาเหตุของการเปลี่ยนศาสนาส่วนใหญ่ เกิดจากการความเชื่อความศรัทธา เชื่อว่าการเปลี่ยน
ศาสนาเปลี่ยนแล้วทาให้หายจากอาการเจ็บป่วย 2) ช่วยในเรื่องของโอกาสการศึกษาและมีทุนทางการศึกษาให้
3) เปลี่ยนตามบิดา-มารดาเพราะได้มีการเปลี่ยนตามบิดามารดาเพราะเรื่องอาการเจ็บป่ว ยและมีความเชื่อเรื่อง
เปลี่ยนศาสนาแล้วหายจากการเจ็บป่วย 4) มีการเรียนรู้คาสอน เช่น เรียนรู้พระบัญติ 10 ประการ คือ บทบัญญัติ 10
ประการของนิกายโรมันคาทอลิค
2. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์ภายหลังการเปลี่ยนศาสนา สาเหตุพบว่า
1) มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้นเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ
2) การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและง่ายขึ้นไม่มีความซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน 3) การเข้าโบสถ์เป็นการนมัสการ แบ่งปันความคิด
และปัญหาประสบการณ์ให้คนอื่นได้รับฟัง
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ภาพที่ 2 วัดพระคริสต์สมภพ จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 3 บ้านพักในวัดพระคริสต์สมภพ

ภาพที่ 4 การเข้าพิธีมิสซาบูชา
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ภาพที่ 5 หนังสือสวดมนต์
อภิปรายผล
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การเปลี่ ยนไปนับ ถื อ ศาสนาคริสต์ ข องกลุ่ม ชาติ พั นธุ์ : กรณี ศึ ก ษานัก ศึ กษาชาติพั นธุ์ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรศึ ก ษาเงื่ อ นไขของการเปลี่ ย นแปลงศาสนาของกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาชาติ พั น ธุ์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า 1) สาเหตุของการเปลี่ยนศาสนาส่วนใหญ่ เกิดจากการความเชื่อความ
ศรัทธา เชื่อว่าการเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนแล้วทาให้หายจากอาการเจ็บป่วย 2) ช่วยในเรื่องของโอกาสการศึกษาและมี
ทุนทางการศึกษาให้ มีความสอดคล้องกับวิจัยของ Mischung (1980) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาของชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) ที่อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถื อผี
ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง แต่ปัจจุบันพบว่าความเชื่อได้ลดลงสาเหตุเพราะชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยงได้เปลี่ยนไปนับถือคริสต์ศาสนามากขึ้น และผลการศึกษาถึงสาเหตุการเลิกนับถือผีพบว่า มีสาเหตุมาจาก
การประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในราคาแพง และมีความยุ่งยากในข้อห้ามต่างๆ ในการประกอบ
พิธีกรรม อีกทั้งเมื่อเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ก็จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ ด้านอนามัย และด้าน
การศึกษา จากคณะผู้เผยแพร่ศาสนาอีกด้ วย 3) มีการเรียนรู้คาสอน เช่นเรียนรู้พระบัญ ญัติ 10 ประการ คือ
บทบัญญัติ 10 ประการของนิกายโรมันคาทอลิค คือ 1) จงนมัสการ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าองค์เดียวของท่าน 2)
อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3) อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4) จงนับถือบิดามารดา 5) อย่า
ฆ่าคน 6) อย่าผิดประเวณี 7) อย่าลักขโมย 8) อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น 9) อย่าปลงใจผิดประเวณี 10) อย่ามักได้
ทรัพย์สินของผู้อื่น บทบัญญัติ 10 ประการของนิกายคริสเตียน คือ 1) อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา 2) อย่า
ทารูปเคารพสาหรับตน เป็นรูปสิ่งใดที่อยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้าใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้
หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น 3) อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร 4) จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวัน
บริสุทธิ์ 5) จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า 6) อย่าฆ่าคน 7) อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา 8) อย่าลักทรัพย์ 9) อย่า
เป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน 10) อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือทาสทาสีของเขา และมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของแลร์รี่ พอสตัน (Poston, 1992) พูดถึงการเคลื่อนไหวทางศาสนาของกลุ่มดะวะห์พยายามเชิญชวนให้
ชาวคริสต์และชาวยิวในการหันมารับนับถือศาสนาอิสลาม ท่ามกลางบริบททางประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ความ
เชื่อทางศาสนาที่มีความใกล้เคียงกันทางศาสนาของชาวยุโรป ทั้งนี้เพราะว่า อิสลามถือว่าชาวคริสเตียนและชาวยิว
เป็นชาวคัมภีร์ (People of the Book) หมายถึง หมู่ชนที่ศรัทธาในคัมภีร์ที่ชาวยิวและชาวคริสเตียนนับถือศรัทธา
เช่นกัน แต่มุสลิมเชื่อว่าพระเจ้ากาหนดคัมภีร์อัล -กุรอานเป็นเล่มสุดท้ายและเป็นเล่มเดียวที่ยึดถือปฏิบัติตาม ดังที่
ปรากฏในตัวบทในอัล-กุรอานถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้นมิชชันนารีมุสลิมจึงไม่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาเป็น
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ชาวคัมภีร์เหล่านั้น เช่น ศาสนาอนุญาตให้มุสลิมสามารถแต่งงานกับชาวคัมภีร์ได้โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายเข้ารับอิสลาม
ก่อน
ดะวะห์แต่ละกลุ่มต้องใช้วิธีการดะวะห์ต่างกันออกไป บางกลุ่มใช้การสอนระบบโรงเรียน บางกลุ่มใช้การ
บรรยาย บางกลุ่มใช้การออกดะวะห์ตับลิฆแบบเป็นหมู่คณะ แต่เน้นการใช้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับท่านศาสดามูฮัมมัด
มากที่สุด โดยอ้างเรื่องราวและหลังฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยของท่านศาสดาออกเผยแพร่ศาสนาในตอนเริ่มต้น
โดยเฉพาะเน้นเชิญชวนให้คนหันมาเข้ารับอิสลาม แต่ต่อมาเมื่อสังคมหันมาสนใจเรื่องศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างเคร่งครัด จนพวกเขาเห็นว่าตนเองสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อและค่านิยมแก่คน
ในสังคม เช่น คนเข้ามาละหมาดที่มัสยิดมากขึ้น เมื่อผู้หญิงเข้ามาปกปิดร่างกายตามศาสนาบัญญัติมากขึ้น รวมถึง
กลุ่มคนทางานดะวะห์จาเป็นต้องวางกรอบตัวเองให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการทางานดะวะห์อย่างเคร่งครัด
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์ภายหลังการเปลี่ยนศาสนา สาเหตุ
พบว่า 1) มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้นเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับเด็กชาวเขา ให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กคน
อื่นๆ 2) การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและง่ายขึ้นไม่มีความซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน 3) การเข้าโบสถ์เป็นการนมัสการ แบ่งปัน
ความคิด และปัญหาประสบการณ์ให้คนอื่นได้รับฟังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจารัส กันทะวงษ์ (2531) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบการเผยแพร่ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) ที่บ้านผาเด๊ะ ตาบล
พระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จากการศึกษาพบว่า การเผยแพร่พุทธศาสนาใช้วิธีการเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง แล้วหลังจากนั้นจึงมีการสร้างสานักสงฆ์และให้พระสงฆ์ประจาวัดอยู่เพื่อเผยแพร่พทุ ธ
ศาสนา และชักชวนให้ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงนั บถือตลอดจนนาบุตรหลานเข้าบวชเป็นสามเณร พุทธศาสนาเข้าไป
เผยแพร่ที่หมู่บ้านตั้งแต่ พ.ศ. 2527 มีเด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงบวชเณร 4 คน ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ 23
ครอบครัว หรือ 120 คน
สาหรับการเผยแพร่คริสต์ศาสนา จะใช้วิธีการเผยแพร่โดยการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และด้านอนามัย มีการช่วยเหลือเป็นประโยชน์แก่การดาเนินชีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีการ
จั ด ตั้ งธนาคารข้ าว และให้ กู้ เงิ นไปประกอบอาชี พ อี ก ทั้ งการช่ ว ยเหลือ ของผู้เ ผยแพร่ศาสนาคริ สต์จะให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในหมู่บ้านทุกคนที่ไม่เหมือนกับพุทธศาสนาที่มีปัญหาด้านการเงินแหล่งเงินทุน การ
ให้ความช่วยเหลือจึงไม่ต่อเนื่อง คริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 10
ครอบครัว ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ คริสตศาสนามีการห้ามมิให้ชาวเขาที่นับถือคริสตศาสนามีความเชื่อดั้งเดิม
เกี่ยวกับผี ให้ละทิ้งการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เคยปฏิบัติมา ต่างจากพุทธศาสนาที่มิได้มีข้อห้ามเหล้านี้ จึงเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ตัวเลขจานวนของผู้ที่นับถือศาสนามีมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
จารัส กันทะวงษ์ (2531) ได้กล่าวสรุปถึงสาเหตุของการเปลี่ยนศาสนาไว้ดังนี้
สาเหตุของการเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง คือ
1. เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านชาวพุทธอื่นๆ มีการติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ มีการร่วม
ทาบุญกันจึงมีความเลื่อมใสศรัทธา
2. จากการที่หน่วยงานต่างๆ ของทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในหมู่บ้าน
พร้อมพระสงฆ์ แล้วชักชวนให้ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงหันมานับถือศาสนาพุทธ
3. เนื่องจากศาสนาพุทธไม่ได้ห้ามเด็ดขาดในความเชื่อเรื่องผี ตามความเชื่อเดิมของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
และพระสงฆ์บางรูปมีความเชื่อในไสยศาสตร์ การทานายโชคชะตา
4. การเปลี่ ย นมานั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธคื อ การนั บ ถื อ ตามอย่ า งกั น ของครอบครั ว ที่ เป็ น เครื อ ญาติหรือ
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกัน
สาเหตุของการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงคือ
1. เนื่ อ งจากคณะผู้ เ ผยแพร่ ศ าสนาคริ สต์ ได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ระดั บ การด ารงชี วิ ต ของชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยง ให้มีความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ ทาให้ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้มองเห็นความสาคัญของศาสนาคริสต์และให้
การนับถือ
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2. เจ้าหน้าและบาทหลวงที่เข้ามาเผยแพร่มีความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเป็น
อย่างดี จึงทาให้เกิดการยอมรับในกลุ่มของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
3. เนื่องจากการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแบบดั้งเดิมมีพิธีการมาก และต้องใช้
เครื่องเซ่นสังเวยมาก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่เอื้ออานวยต่อชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่จะประกอบ
พิธีกรรม จึงทาให้ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ เนื่องจากศาสนาคริสต์ห้ามเด็ดขาดในความเชื่อ
เรื่องผี และต้องนับถือพระเจ้าองค์เดียว
4. ในการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในด้านการศึกษาของคณะผู้เผยแพร่ศาสนานั้น
กระทาโดยนาบุตรหลานของครอบครัวชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงส่งเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และเด็กเหล่านี้
ก็นับถือศาสนาคริสต์ เมื่อกลับมาอยู่กลับครอบครัวก็จะชักจูงญาติพี่น้องให้เข้ามานับถือคริสต์ศาสนาด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรสนับสนุนโอกาสเรื่องการศึกษาของกลุ่มชาวชาติพันธุ์ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
2. ควรสนับสนุนเรื่องความเป็นอยูห่ ลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครั้งต่อไปควรทาวิจัยถึงเรื่องศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้ผีของชาวชาติพันธุ์
2. ควรศึกษาเรื่องสิทธิในการได้รับการศึกษาของชาวชาติพันธ์
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รายชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการดาเนินงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5
th
The 5 Kamphaeng Phet Rajabhat University National Conference
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
คณะกรรมการอานวยการ
มีห น้ าที่ ให้ ค าปรึก ษา เสนอแนะ การวิ นิ จ ฉัย และตั ด สิ น ใจ และแก้ ปั ญ หาในการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
8. ที่ปรึกษาอธิการบดี
กรรมการ
9. คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
10. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
11. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
13. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
14. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
15. ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยกาแพงเพชร แม่สอด
กรรมการ
16. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
17. ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
18. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
19. ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
20. ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
กรรมการ
21. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
22. ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการ
23. หัวหน้าการเงิน
กรรมการ
24. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
มีหน้าทีก่ าหนดรูปแบบการจัดทาประชุม และบริหารจัดการบทความ ประกอบด้วย
1. ดร.สุภาพร พงศ์ภญ
ิ โญโอภาส
ประธานกรรมการ
2. ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
กรรมการ
3. อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ
กรรมการ
4. อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
กรรมการ
5. อาจารย์อเนก หาลี
กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล
กรรมการ
7. นายสุรเชษฐ ขอนทอง
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
กรรมการและเลขานุการ
*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผูจ้ ัดไม่ได้มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้น

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
มีหน้าทีร่ ับลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเตรียมเอกสารลงทะเบียนการนาเสนอแบบ
บรรยาย ประกอบด้วย
1. ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
กรรมการ
3. อาจารย์กรรณิกา อุสาสาร
กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ บุญยงค์
กรรมการ
5. นางสาวพรอุมา ส้มแป้น
กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ เครือคาจิ๋ว
กรรมการ
7. นายรณชัย หมูสุปาน
กรรมการ
8. นางสาวชุติมา ทอสาร
กรรมการ
9. นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ
กรรมการ
10. นายสุรเชษฐ ขอนทอง
กรรมการ
11. อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
กรรมการและเลขานุการ
12. นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัวไป จานวน 8 คน
ผู้ช่วยกรรมการ
13. นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 4 คน
ผู้ช่วยกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และสือ่ เทคโนโลยี
มีหน้าที่จัดสถานที่ประชุมวิชาการ จัดสถานที่ถ่ายภายงานประชุมวิชาการ ติดตั้งโปสเตอร์และจัดการ
ระบบเครื่องเสียง ประกอบด้วย
1. อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ประธานกรรมการ
2. ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
กรรมการ
3. อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
กรรมการ
4. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
กรรมการ
5. นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
กรรมการ
6. นายทวิช ปิ่นวิเศษ
กรรมการ
7. นายสุรเชษฐ ขอนทอง
กรรมการ
8. นายศศิพงษ์ บุญยงค์
กรรมการ
9. นางสาวพรอุมา ส้มแป้น
กรรมการ
10. นายเอกพงษ์ เครือคาจิ๋ว
11. นายรณชัย หมูสุปาน
12. นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
13. นักศึกษาโปรแกรมวิจิตรศิลป์ จานวน 6 คน
ผู้ช่วยคณะกรรมการ
14. นักศึกษาโปรแกรมพลังงาน จานวน 10 คน
ผู้ช่วยคณะกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ จัดทาแผนผังสถานที่จัดประชุม เชิญผู้สื่อข่าวและ
บันทึกภาพการจัดประชุมวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
กรรมการ
3. อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ
กรรมการ
4. อาจารย์เอนก หาลี
กรรมการ
5. นางสาววรรณภา รอดจันทร์
กรรมการ
*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผูจ้ ัดไม่ได้มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้น

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล
นายภูเบศ ละอินทร์
นายศศิพงษ์ บุญยงค์
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
นายทวิช ปิ่นวิเศษ
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
มีหน้าทีบ่ ริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม ทาคูปองอาหาร และจัดเก็บคูปองอาหาร ประกอบด้วย
1. อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
กรรมการ
3. นางสาวชุติมา ทอสาร
กรรมการ
4. นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ
กรรมการ
5. นายเอกพงษ์ เครือคาจิ๋ว
กรรมการ
6. นายรณชัย หมูสุปาน
กรรมการ
7. นางสาวพรอุมา ส้มแป้น
กรรมการ
8. นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
กรรมการ
9. นางสาวละเอียด ช่วงสุวรรณ์
กรรมการ
10. ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
มีหน้าที่ประสานการเดินของผู้ทรงคุณวุฒิ และต้อนรับผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมการประชุม
และสื่อมาลชน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ประธานกรรมการ
2. ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
กรรมการ
3. ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
กรรมการ
4. ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
กรรมการ
5. ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
กรรมการ
6. อาจารย์เศวต สมนักพงษ์
กรรมการ
7. อาจารย์เอนก หาลี
กรรมการ
8. อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ
กรรมการ
9. อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
กรรมการ
10. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
กรรมการ
11. อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกจิ เสถียร
กรรมการ
12. อาจารย์พิมพ์กานดา จันดาหัวดง
กรรมการ
13. นางสาวชุติมา ทอสาร
กรรมการ
14. นายสุรเชษฐ ขอนทอง
กรรมการ
15. อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผูจ้ ัดไม่ได้มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้น

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
มีหน้าที่จัดกิจกรรมในพิ ธีเปิด เป็ นพิธีกรในการเปิ ดการประชุมวิชาการ เป็นพิ ธีกรในการประชุม
วิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ แจ้งเวลาให้กับผู้นาเสนอแบบบรรยาย และแจกเกียรติบัตร ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
อาจารย์เศวต สมนักพงษ์
อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกจิ เสถียร
อาจารย์พิมพ์กานดา จันดาหัวดง
อาจารย์เอนก หาลี
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 14 คน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
มีหน้าทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึก รับค่าลงทะเบียน เบิกจ่ายงบประมาณ จัดทา
บัญชีรายรับรายจ่าย และสรุปค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1. อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ส่งต่าย
กรรมการ
3. นางสาวชุติมา ทอสาร
กรรมการ
4. นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ
กรรมการ
5. นายรณชัย หมูสุปาบ
กรรมการ
6. นางสาวพรอุมา ส้มแป้น
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสารและประเมินผล
มีหน้าที่จัดทาเอกสารในการประชุม จัดทาวุฒิบัตร ประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ และจัดทา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย
1. ดร.สุภาพร พงศ์ภญ
ิ โญโอภาส
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
กรรมการ
3. อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
กรรมการ
4. อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ
กรรมการ
5. อาจารย์เอนก หาลี
กรรมการ
6. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
กรรมการ
*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผูจ้ ัดไม่ได้มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้น

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายทวิช ปิ่นวิเศษ
นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
นายเอกพงษ์ เครือคาจิ๋ว
นางสาวพรอุมา ส้มแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี จานวน 10 คน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการ

*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผูจ้ ัดไม่ได้มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้น

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5
th
The 5 Kamphaeng Phet Rajabhat University National Conference
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการตรวจบทความวิจัย มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ตามหลักการของบทความ
วิชาการ และบทความวิจยั ก่อนนาเสนอผลงาน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
2. รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
3. รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา
4. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง
5. รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
6. รศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
7. รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
8. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
9. รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พ่วง
10. รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์
11. รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
12. รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
13. ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
14. ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
15. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
16. ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
17. ผศ.ดร.ศิรเิ พ็ญ ดาบเพชร
18. ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์
19. ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา
20. ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ
21. ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
22. ผศ.ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์
23. ผศ.ดร.เกรียงไกร นามนัย
24. ผศ.ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์
25. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
26. ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
27. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ
28. ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน
29. ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร
30. ผศ.ดร.ศุุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
31. ผศ.ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี
32. ผศ.ดร.โชคชัย สุทธาเวศ
33. ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
34. ผศ.ดร.สุรางคณา ระวังยศ
35. ผศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
36. ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร
*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผูจ้ ัดไม่ได้มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้น

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ผศ.ดร.พิสิษฐ์ มณีโชติ
ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย
ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
ผศ.นฤมล เถื่อนกูล
นาวาโท ดร.ชิตวัน เชยสกุล
ดร.เฉวียง วงค์จินดา
ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์
ดร.วารัช มัธยมบุรุษ
ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล
ดร.ปะราสี เอนก
ดร.ณพฎ์ โสภีพันธ์
ดร.กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด
ดร.นงนุช เกตุ้ย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
2. รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
3. ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
4. ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
5. ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวกุล

*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผูจ้ ัดไม่ได้มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้น

กองบรรณาธิการจัดทารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5
th
The 5 Kamphaeng Phet Rajabhat University National Conference
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย
1. ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
2. ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
3. นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ร.น.
4. ดร.นงนุช เกตุ้ย

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย
1. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
2. ดร.สุภาพร พงศ์ภญ
ิ โญโอภาส
3. ดร.จารุวรรณ ขวัญแน่น
4. ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
5. ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
6. ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผูจ้ ัดไม่ได้มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้น

คณะกรรมการวิพากษ์การนาเสนอบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5
th
The 5 Kamphaeng Phet Rajabhat University National Conference
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการวิพากษ์บทความแบบปากเปล่า (Oral Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1. ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผศ.ดร.พิสิฐ มณีโชติ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร.จิรารัตน์ เอี่ยมสะอาด
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
1. รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
2. ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
3. ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการวิพากษ์บทความแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1. ผศ.ดร.นิเวศน์ คารัตน์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ดร.สามารถ กมขุนทด
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผูจ้ ัดไม่ได้มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้น

