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บทบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายสถาบันการศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จานวน 4 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุม การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายทั่วประเทศ ให้สามารถที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศและยังเป็นการเชิดชูยก
ย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่าง ๆ
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 (The
TH
4 NSTRU National Research Conference) เล่มนี้ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เผยแพร่นาเสนอ
น าเสนอบทความทั้ งสิ้ น 93 บทความ แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม มนุษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ จานวน 53
บทความ และบทความกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 40 บทความ โดยจัดขึ้นในระหว่าง
วัน ที่ 21-22 มิถุน ายน 2561 ที่ผ่ านมานั้ น ล้ ว นเป็นผลงานที่เกิดจากการสร้ างสรรค์ข องนักวิจั ย
คณาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 22 สถาบัน
ขอขอบคุณ คณะทางานการจัดการประชุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจประเมินบทความ
(Peer reviewers) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยที่นาเสนอ
ตลอดจน คณะกรรมการประจากองบรรณาธิการทุกท่าน ที่ได้มีส่วนสาคัญในการจัดการประชุมและ
การจั ด ท าเอกสารฉบั บ นี้ ใ ห้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง หวั ง ว่ า องค์ ค วามรู้ ที่ มี คุ ณ ค่ า จากงานวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย
ข้อเสนอแนะทั้งหลายที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัยในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านและผู้สนใจได้นา
องค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน และประเทศชาติสืบไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุ รายได้ และระดับการศึกษากับภาวะโภชนาการในผูป้ ่วยสูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 ราย โดยทาการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) แบบบัน ทึกข้อมู ลทั่วไปส่วนบุคคล และ (2) แบบสอบถามพฤติ กรรมสุข ภาพด้านโภชนาการ
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.73 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการเลือกชนิด
อาหารอยู่ระดับต่า (ค่าเฉลี่ย = 2.20, SD = 0.43) พฤติกรรมการกาหนดปริมาณอาหารอยู่ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
= 2.75, SD = 0.72) พฤติกรรมเวลารับประทานอาหารอยู่ระดับต่า (ค่าเฉลี่ย = 2.28, SD = 1.47) และคะแนน
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นโภชนาการโดยรวม พบว่ า อยู่ ร ะดั บ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย = 2.34, SD = 0.43) อายุ
มีค วามสัม พั น ธ์ท างลบอย่ างมีนั ย สาคั ญ ทางสถิติ กับ ระดั บ ภาวะโภชนาการ (r = - 0.47, p < 0.01) ด้ านรายได้
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ ระดั บ ภาวะโภชนาการ (r = 0.62, p < 0.01) และระดั บ
การศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ ระดั บ ภาวะโภชนาการ (r = 0.40, p < 0.01)
ผลการศึกษาทาให้เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และช่วยเพิ่ม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
คาสาคัญ: ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ, ภาวะโภชนาการ, สูงอายุ

ABSTRACT
This descriptive research aimed to explore nutritional behaviors level and examine the
relationships between factors including age, income, and educational level with the nutritional
status of patients with chronic obstructive pulmonary disease. The sample included 60 patients
selected by purposive random sampling. The instruments for data collection included:
1) personal data record form and 2) health nutritional status behavior questionnaire (NSB).
Cronbach’s alpha reliability of NSB was 0.73. The results found that, behavior to choose food of
the samples was at a low level (mean = 2.20, SD=0.43), behavior to assess the amount of food
was at a fair level (mean =2.75, SD= 0.72), and behavior while consuming food was at a low level
(mean =2.28, SD= 1.47). The total score of health nutritional behavior was at a fair level
(mean =2.34, SD=0.43). Age had a negative statistically significant relationship with nutritional
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status level (r=-0.47, p<0.01). Income had a positive statistically significant relationship with
nutritional status level (r=0.62, p<0.01). In addition, educational level had a positive statistically
significant relationship with nutritional status level (r=0.40, p<0.01). The results provide
understanding about factors related to the nutritional status of patients with chronic obstructive
pulmonary disease and help them to improve their nutritional behavior and enhance their quality
of life.
Keywords: elderly, patients with chronic obstructive pulmonary disease, nutritional behavior,
nutritional status

บทนา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นปัญ หาสาคัญทางสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
ก่อให้เกิดอัตราภาระพึ่งพิง และอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประมาณการว่าจะมี
จานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่า 65 ล้านคนทั่วโลก เป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 5 ของโลก และ
อาจเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 3 ในปี พ.ศ.2573 โดยในปี พ.ศ.2555 นั้น มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 3 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก และคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้อ ยละ 30 ในอี ก 10 ปี ข้ างหน้ า ถ้ าไม่ มี ก ารจัด การป้ อ งกั น และรณรงค์ อ ย่ า งจริงจั ง (WHO, 2011)
ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจานวน 1.5 ล้านคน (สานักงานหลักประกันสุขภาพ, 2555) พบมาก
ในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะโครงสร้างประชากรในประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ผู้ป่วยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี (อมรา ทองหงษ์, กมลชนก เทพสิทธา, และภาคภูมิ จงพิริยะอนันต์, 2555)
ในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่าครึ่งมีภาวะขาดสารอาหาร (พิมพ์ใจ คงกาล
, 2551) และในโรงพยาบาลปลายพระยาพบผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหารคิดเป็นร้อยละ
69 (เวชสถิติ โรงพยาบาลปลายพระยา, 2558) เมื่ อ ร่างกายเกิ ด ภาวะขาดสารอาหารจะท าให้ ก ล้า มเนื้ อ ที่ ใช้ ใน
การหายใจอ่ อ นแรง ประสิ ท ธิ ภ าพการหายใจลดลง มี ก ารติ ด เชื้ อ ได้ ง่า ยขึ้ น (บุ ษ รา หมื่ น ศรี , 2559) ส่ งผลต่ อ
การดาเนินของโรคที่รุนแรงเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน การกาเริบของโรคเฉียบพลัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
(Barnett, 2009) นอกจากนี้พบว่าพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง เช่น การรับประทาน
อาหารที่มีแคลเซียมและอาหารที่มีกากใยสูงไม่เพียงพอ การรับประทานมื้อหนัก 3 มื้อ (กาญจนา ใจเย็น, 2557)
รับประทานอาหารประเภททอด อาหารที่ทาให้เกิดก๊าซ (เทพทวย มูลวงษ์, 2555) ส่งผลต่อภาวะขาดสารอาหาร
ดังนั้นการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ไม่เพี ยงช่วยในการคงไว้ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเพียงอย่างเดียว
แต่ ยั งคงไว้ ซึ่ งความสมบู ร ณ์ ข องระบบภู มิ คุ้ ม กั น สิ่ งส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การช่ ว ยให้ ได้ รั บ สารอาหารอย่ า งเพี ย งพอ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ร้อยละ 20 มีภาวะผอมหนังหุ้มกระดูก (Morley, Thomas, &
Wilson, 2006)
ภาวะขาดสารอาหารเป็นผลกระทบสาคัญในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เนื่องจากมีความต้องการ
พลังงานในการหายใจเพิ่มขึ้น 10-15 เท่า (Aniwidyaningsih, Varraso, Cano, & Pison, 2008) และมีอัตราการ
เผาผลาญขณะพักสูงกว่าคนทั่วไป ในขณะที่การได้รับอาหารลดลง เพราะผู้ป่วยมักเหนื่อยขณะรับประทานอาหาร
และมี ค วามรู้สึ ก อยากอาหารลดลง เนื่ อ งจากความจุ ข องกระเพาะอาหารลดลง และจากผลข้ างเคี ย งของยา
(Wattanakitkrileart, 2009) และมี อ ากาศเข้ าไปอยู่ เต็ ม กระเพาะอาหารจากการหายใจผิ ด ปกติ ร่ วมกั บ การที่
กระเพาะอาหารมีภาวะพร่องออกซิเจน ทาให้การย่อยอาหารถูกขัดขวาง (โยธิน เบญจวัง, และสมชัย บวรกิตติ, 2559)
ส่งผลให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่จาเป็นลดลง และน้าหนักตัวลดลง ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีน้าหนักตัว
ลดลง มักเสียชีวิตได้ง่ายกว่าผู้ป่วยที่มีน้าหนักตัวคงที่ การใช้ยาสเตียรอยด์ทั้งชนิดรับประทานและชนิดพ่นพบว่าเป็น
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สาเหตุของภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลต่อการสลายสารแคลเซียมในกระดูกในผู้ป่ วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(รพีพร โรจน์แสงเรือง, ม.ป.ป.)
วิธีการส่งเสริมให้ ผู้ป่วยสูงอายุโ รคปอดอุดกั้ นเรื้อรังมีภาวะโภชนาการให้ เหมาะสมกับ สภาวะของโรค
เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค และภาวะแทรกซ้อน สามารถทาได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพ
(Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011) แต่เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ มีภาวะขาดสารอาหาร
มีความสามารถในการทาหน้าที่ของร่างกายลดลง ส่งผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้นต้องทาให้ผู้ป่วย
สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้ โดยปัจจัยที่มีผลกับภาวะโภชนาการในการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ ทาให้เกิดแรงจูงใจและผลักดันให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้น เพื่อช่วยให้มี
ภาวะโภชนาการที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมสุขภาพด้านภาวะโภชนาการที่ไม่ดีส่งผลให้
เกิดภาวะขาดสารอาหาร และส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคที่รุนแรงขึ้น ทาให้เกิด ภาวะแทรกซ้อน และการติดเชื้อ
เพราะผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต้องการพลังงานในการหายใจที่เพิ่มขึ้น และมีอัตราการเผาผลาญขณะพัก
สู งกว่ า คนทั่ ว ไป ในขณะที่ ก ารได้ รั บ อาหารลดลง ดั งนั้ น ควรมี ก ารส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นโภชนาการ
ให้เหมาะสมกับสภาวะของโรคและกลุ่มวัยผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระวิทยา พยาธิวิทยา และปัจจัย
ทางกายภาพในวัยสูงอายุจะมีการเสื่อมถอยของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับพฤติกรรม
สุขภาพด้านโภชนาการ และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ขอบเขตการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะโภชนาการ และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ด้านโภชนาการ โดยทาการศึกษาในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง โรงพยาบาลปลายพระยาในจังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

วิธีดาเนินการวิจัย
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยอายุ รายได้ และระดั บการศึ กษากับระดับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ
โรงพยาบาลปลายพระยา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จานวน 60 ราย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (1) อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
(2) เป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้อ รั งอย่ า งน้ อ ย 3 เดื อ น (3) สามารถสื่ อ สารและเขี ย นภาษาไทยได้ (4) เต็ ม ใจ
ที่จะเข้าร่วมการวิจัย
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เครื่องมือการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้วิจัยได้
นามาดัดแปลง จากแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยมุสลิมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ของกาญจนา ใจเย็น (2557) ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์และคณะ (Pender
et al., 2011) เลือกใช้เฉพาะส่วนพฤติกรรมด้านโภชนาการ ประกอบด้วยข้อคาถาม 20 ข้อ ผู้วิจัยจะให้ผู้ป่วยตอบ
แบบสอบถามพฤติกรรมด้านโภชนาการที่ผ่านมาในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ข้อคาถาม จะประกอบด้วยการเลือก
ชนิดของอาหาร 14 ข้อ การกาหนดปริมาณอาหาร 5 ข้อ และเวลาการรับประทานอาหาร 1 ข้อ คาตอบจะเป็นมา
ตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ คะแนนที่ ได้ม าเป็ นคะแนนรวม แปลผลคะแนนรายด้ าน และภาพรวม แปลผล
เป็น พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการดังนี้ พฤติกรรมด้านโภชนาการอยู่ในระดับดี (3.68 - 5.00 คะแนน) พฤติกรรม
ด้านโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง (2.34 - 3.67 คะแนน) พฤติกรรมด้านโภชนาการอยู่ในระดับต่า (1.00 - 2.33 คะแนน)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยได้ผ่ านการพิ จารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์และขออนุ ญ าต
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โรงพยาบาลปลายพระยา จั งหวั ด กระบี่ ผู้ วิ จั ย เข้ า พบหั ว หน้ า ฝ่ ายการพยาบาล เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและขออนุญาตคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ข้อมูล คือ ผู้ป่วย
สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดและสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิ จัย
ผู้วิจัยแนะนาตัว อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิทักษ์สิทธิก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลและแจ้งระยะเวลาในการ
ทาวิจัย ใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปโดย
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์หาค่าความถี่ และร้อยละ
2. พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
3. ความสัม พั นธ์ข องปัจ จัยด้ านอายุ รายได้ และระดั บ การศึกษา ตัวแปรมี การแจกแจงแบบโค้ งปกติ
ตามข้อตกลงเบื้องต้น วิเคราะห์ค่าสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment
correlation)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาทั้งหมด จานวน 60 ราย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคล
พบว่า ส่ว นใหญ่ก ลุ่ม ตัว อย่า งเป็น เพศชาย (ร้อ ยละ 90) มีอ ายุเฉลี่ย 71.7 ปี อายุร ะหว่า ง 60-69 ปี (ร้อ ยละ
46.7) สถานะภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 83.3) ประกอบอาชีพเกษตรกร ทาสวน (ร้อยละ 48.3) มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษา (ร้ อ ยละ 83) มี ร ายได้ น้ อ ยกว่ า 5,000 บาท (ร้ อ ยละ 63.3) มี ร ายได้ ไม่ เพี ย งพอ (ร้ อ ยละ 56.7)
การประกอบอาหารโดยผู้ดูแล (ร้อยละ 53.3) ผู้ให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วยเป็นบุตรหลาน (ร้อยละ 63.3) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจานวน ร้อยละ ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (n = 60)
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

54
6

90
10

28
22
10

46.7
36.7
16.6

3
50
7

5.0
83.3
11.7

22
29
1
4
4

36.7
48.3
1.6
6.7
6.7

3
50
4
1
1
1

5.0
83.3
6.6
1.7
1.7
1.7

20
38
2

33.3
63.3
3.4

1
27
32

1.7
45.0
53.3

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ(ปี)
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
Mean = 71.7 ปี ,SD. = 8.6, Min - max = 60 – 90 ปี
สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย/หย่า/แยก
ประกอบอาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกร ทาสวน
ค้าขาย
รับจ้าง
ข้าราชการบานาญ
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี / เทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
ผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย
ผู้สมรส
บุตรหลาน
ญาติ
คนปรุงอาหารรับประทาน
ซื้อรับประทาน
ปรุงเอง
ปรุงโดยผู้ดูแล
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะข้อมูลส่วนสุขภาพ
รายได้(บาท)
< 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
>15,000
ความเพียงพอของรายได้
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

จานวน

ร้อยละ

38
9
4
9

63.3
15
6.67
15

26
34

43.3
56.7

จากลักษณะข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งกาลั ง สู บ บุ ห รี่
(ร้ อ ยละ 56.7) ไม่ ดื่ ม แอลกอฮอล์ (ร้ อ ยละ 81.7) ส่วนภาวะโภชนาการวัดจากดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ร้อยละ 50 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวน ร้อยละ ลักษณะข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (n = 60)
ลักษณะข้อมูลสุขภาพ
ประวัติสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบ
กาลังสูบบุหรี่
เลิกแล้ว แต่เคยสูบ
ประวัติดื่มแอลกอฮอล์
ดื่ม
ไม่ดมื่
ภาวะโภชนาการ (ดัชนีมวลกาย)
น้อยกว่า 18.5 ขาดสารอาหาร
18.5 – 24.9 โภชนาการปกติ
มากกว่า 24.9 โภชนาการเกิน

จานวน

ร้อยละ

2
34
24

3.3
56.7
40

11
19

18.3
81.7

17
30
13

28.3
50
21.7

จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นลักษณะส่วนบุคคล พบว่ า อายุ รายได้ และ
ระดั บ การศึ ก ษา กั บ ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยใช้ ส ถิ ติ เ พี ย ร์ สั น พบว่ า อายุ
รายได้ และระดั บ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะโภชนาการ (ดัชนีมวลกาย) อย่ า งมี นั ย สั ม พั น ธ์ ท างสถิ ติ
(p < 0.01) ดั งตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านอายุ รายได้ และระดับการศึกษากับภาวะโภชนาการ ของผู้ป่วย
สู งอายุ โ รคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง (n = 60)
ปัจจัย

ภาวะโภชนาการ
r
-0.47**
0.62**
0.40**

p-value
0.000
0.000
0.002

อายุ
รายได้
ระดับการศึกษา
**p < 0.01
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพด้าน
โภชนาการโดยรวมอยู่ระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 2.34 คะแนน (SD = 0.43) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการเลือกชนิดอาหารอยู่ระดับต่ามีคะแนนเฉลี่ย 2.20 คะแนน (SD = 0.43) ด้านการกาหนดปริมาณอาหารอยู่
ระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 2.75 คะแนน (SD = 0.72) และด้านเวลารับประทานอาหารอยู่ระดับต่ามีคะแนน
เฉลี่ย 2.28 (SD = 1.47) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (n=60)
พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
ด้านการเลือกชนิดอาหาร
ด้านการกาหนดปริมาณอาหาร
ด้านเวลารับประทานอาหาร
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย (SD)
2.20 (0.43)
2.75 (0.72)
2.28 (1.47)
2.34 (0.43)

ระดับ
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 90 อภิปรายได้ว่า
ส่วนใหญ่แล้วเพศชายสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 71.7 ปี (60-90ปี) สอดคล้องกับการ
สารวจสัดส่วนผู้สูบบุหรี่ประจาของประชากรไทย อายุ15 ปีขึ้นไปเมื่อพิจารณาตามเพศ จะพบว่าในรอบ 24 ปีที่ผ่าน
มาจากปีพ.ศ.2534-2558 อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรเพศชายมีมากกว่าเพศหญิ งทุกปีการสารวจ และ
ข้อมูลการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2558 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป อัตราการบริโภค
ยาสูบของเพศชาย ร้อยละ 39.3 เพศหญิง ร้อยละ 1.8 (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, ปวีณา ปั้นระจ่าง และสานักควบคุม
การบริโภคยาสูบ , 2559) สาเหตุของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สาคัญคือ การสูบบุหรี่พบเป็นสาเหตุของโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (Aoshiba, 2013) มากกว่าร้อยละ 75.4 ของผู้ ป่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้ งหมด (สุ ภาวดี มากะนัด ถ์ , 2559)
ดังนั้นพฤติกรรมการสูบบุหรี่จึงเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศชาย ความเข้มแข็ง และการทดสอบการเป็น
ผู้ใหญ่ของผู้ชายด้วย (เจริญชัย หมื่นห่อ, 2559)
สาหรับปัจจัยลักษณะบุคคลกับภาวะโภชนาการครั้งนี้ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัย สาคัญ
ทางสถิติกับระดับภาวะโภชนาการ ( r = - 0.47, p < 0.01) ซึ่งหมายความว่า อายุมากขึ้นภาวะโภชนาการลดลง
อภิปรายได้ว่า อายุบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการบริโภคอาหารลดลงจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาและพยาธิวิทยา
ในผู้สูงอายุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางโภชนาการ ปัจจัยทางกายภาพในวัยสูงอายุจะมีการเสื่อมถอยของระบบต่าง ๆ
ในร่างกาย จะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาโภชนาการ (ชโลบล เฉลิมศรี, และวีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2557) ดังนั้น อายุ
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ มี ปั จ จั ย อื่น ๆ เข้ ามาเสริม มากขึ้ น เช่ น มี การเปลี่ ยนแปลงของระบบทางเดิ นอาหาร ท าให้ การดู ด ซึ ม
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สารอาหารได้น้อยลง และมีปัญหาในการกลืน คลื่นไส้ หรือท้องผูกเรื้อรัง (Barnett, 2009) และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสรญา แก้วพิทูลย์, และณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ (2555) ภาวะโภชนาการจาแนกตามค่าดัชนีมวลกายกับ
ช่วงอายุมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ปัจจัยด้านรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับระดับภาวะโภชนาการ (r = 0.62,
p < 0.01) ซึ่งหมายความว่า รายได้มากขึ้นภาวะโภชนาการจะดีขึ้นตาม อภิปรายได้ว่ารายได้ที่สูงขึ้นบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพความสามารถการหาอาหารมาบริโภค รายได้เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การมีฐานะยากจน สูญเสีย
รายได้หรืออาชีพ ทาให้ไม่สามารถหาอาหารมาบริโภคให้เพียงพอต่อคนต้องการได้ (ชโลบล เฉลิมศรี, และวีรศักดิ์
เมืองไพศาล, 2557)
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับระดับภาวะโภชนาการ (r = 0.37,
p < 0.01) ซึ่งหมายความว่า การศึกษาที่สูงภาวะโภชนาการจะดีขึ้นตาม อภิปรายได้ว่าระดับการศึกษาสูงขึ้นบ่งบอก
ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ แ ละเลื อ กอาหารมาบริ โ ภคได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
สรญา แก้วพิทูลย์, และณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ (2555) ศึกษาภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสได้รับข้อมูลและเข้าใจกับสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีกว่า จึงทาให้สามารถปฏิบัติตนด้านโภชนาการ
ได้ถูกต้อง และเหมาะสมมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อย จากการศึกษาครั้ งนี้กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ระดับการศึกษาประถมศึกษา และรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระดับการศึกษาทาให้
การรับรู้ การเข้าใจความรู้เรื่องโรค คาแนะนาในการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้ไม่ดีเท่ากับคนที่มีการศึกษา
สูง ยังไม่เคยได้รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวจากบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งการขาดความรู้จะเป็นอุปสรรคหนึ่ง
ของการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ (เทพทวย มู ล วงษ์ , 2555) จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ าปั จ จั ย
ของการศึกษา ความรู้เรื่องคุณค่าของอาหารอาจเป็นเหตุผลสาคัญในการตัดสินใจบริโภค แสดงให้เห็นความสาคัญ
ของการให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และรายได้เป็นแหล่งประโยชน์สาคัญในการ
แสวงหาประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของบุคคล (Pender et al., 2011)

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ านปฏิ บั ติก ารพยาบาล น าปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อภาวะโภชนาการร่วมกั บ การจั ด กิ จกรรมส่ งเสริ ม
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นโภชนาการของผู้ ป่ ว ยสู งอายุ โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง พยาบาลจึ งควรมี ก ารประเมิ น และ
วางแผนการพยาบาล เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ให้มีภาวะ
โภชนาการ และพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการที่ดีและถูกต้อง
2. ด้านการวิจัยทางการพยาบาล ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และ
ภาวะโภชนาการ โดยการวิ จั ย เชิ ง ทดลองเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ด้านโภชนาการ โดยเฉพาะการให้ความรู้ ในการตัดสินใจเลือกชนิด ปริมาณอาหาร และเวลาการรับประทานอาหาร
ที่ถูกต้อง
3. ด้ านการศึ ก ษาการพยาบาล องค์ ก รการศึ ก ษาให้ บ ริ ก ารจั ด อบรมส่ งเสริม ความรู้ แก่ พ ยาบาลและ
ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องปัจจัยสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เช่น การให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถึงการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสมกับวัย การให้ความรู้
อาหารแลกเปลี่ยนที่มีราคาถูก แต่มีคุณค่าทางอาหารสูง
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น วิ จั ย เชิ งส ารวจ เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรับ รู้ อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งบุ ค คลและ
สถานการณ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในอาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา จานวน 836 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็ นการตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและนาเสนอด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และ
ค่ า มั ธ ยฐาน ทดสอบหาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งการรั บรู้อิ ท ธิ พ ลระหว่ างบุ ค คลและการรับ รู้อิ ท ธิ พลสถานการณ์
กับพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล
ของพฤติกรรมสุขภาพและการรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ของพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (2 = 9.457, p-value = .002 และ 2 = 55.540,
p-value = <.001 ตามลาดับ)
คาสาคัญ: การบริโภคอาหาร, การมีกิจกรรมทางกาย, นักเรียนประถมศึกษา, การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล, การรับรู้
อิทธิพลสถานการณ์

ABSTRACT
This survey research aimed to examine the relationship between perceived interpersonal
influences and perceived situational influences to food consumption, and physical activities of
elementary student. Sample was 836 elementary students grade 4- 6 of extra- large schools by
Simple random sampling. Research instrument was a self- administered questionnaire. Data were
described with number, percentage and median. Chi- square test was used to examine the
relationship between perceived interpersonal influences, perceived situational influences to health
behavior, and statistical analyses were significant at the level of 0.05. The research findings were as
follows that the perceived interpersonal influences of health behavior and perceived situational
influences of health behavior statistically significantly associated with health behavior of
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elementary student grade 4-6 (2 = 9.457, p-value = .002 and 2= 55.540, p-value = <.001
respectively).
Keywords: food consumption, physical activities, elementary student, the perceived interpersonal
influences, the perceived situational influences

บทนา
ภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนจัดว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่พบเจอและเพิ่มจานวนมากขึ้น
ทุกประเทศทั่วโลกมาตลอดหลายปี (สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2560) ซึ่งจากสถานการณ์
การเพิ่มของโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน องค์การอนามัยโลกจึงได้คาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2025 จะมีเด็กเป็นโรคอ้วน
ทั่วโลกถึง 70 (ล้านคน World Health Organization, 2014)
ในประเทศไทยพบว่าภาวะโภชนาการเกินในเด็กก็เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ
ทั่วโลก โดยหลายปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยมีแนวโน้มมีภาวะโภชนาการเกินและอ้วนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากรายงานของ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 และ 2559 ยังพบว่า ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัย
เรียนระหว่างปีการศึกษา 2558 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 12.5 เป็นร้อยละ 13.1 เนื่องจากพฤติกรรม
ในการบริโภคและได้รับสารอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2559)และจาก
รายงานสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายตามกลุ่มประชากร ของกรมอนามัย พบว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะเกิด
ภาวะโภชนาการเกิน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ติดโทรทัศน์ เล่นเกมส์ โดยจะมีโอกาสเกิดภาวะโภชนาการเกินมากกว่าเด็ก
ทั่วไปถึง 4.7 เท่า (กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย, 2557) ดังนั้นบ่งชี้ได้ว่าการบริโภคอาหารและการมี
กิจกรรมทางกายรวมทั้งการออกกาลังกายเป็นปัจจัยสาคัญต่อการเกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
ในจังหวัดสงขลาก็กาลังประสบปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กเช่นกัน โดยจากรายงานภาวะโภชนาการ
ในเด็กนักเรียน 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ตามดัชนีการประเมินภาวะโภชนาการน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
(Weight for Height) พบว่า ในสามปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น อาเภอเมืองมีความชุกของนักเรียนภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจาก 16 อาเภอของจังหวัดสงขลา และปัจจุบันในปีการศึกษา 2560 มีความชุกสูงถึงร้อย
ละ 15.62 (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)และพบว่านักเรียนในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่มีภาวะโภชนาการเกินอยู่
ในช่ ว งอายุ 10-12 ปี มากที่ สุ ด ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 (สถาบั น การจั ด การระบบสุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556) ซึ่งการสารวจที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนที่มภี าวะเริ่มอ้วนและอ้วนเกิน
เกณฑ์ ที่ ก รมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก าหนดไว้ ใ ห้ มี อั ต ราความชุ ก ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ภายในปี 256 1
(กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ทั้งนี้จากความชุกภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนของเด็กนักเรียนอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ทาให้เห็นได้ชัดว่าควรให้ความสาคัญและหาสาเหตุที่ ทาให้นักเรียนอาเภอเมือง จังหวัด
สงขลามีภาวะโภชนาการเกินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่ภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งนั้ น ส่ ว นหนึ่ ง มาจากค่ า นิ ย มของพ่ อ แม่ ที่ คิ ด ว่ า เด็ ก อ้ ว นเป็ น เด็ ก แข็ ง แรง และน่ า รั ก น่ า เอ็ น ดู รวมทั้ ง
การสนับสนุน และต้องการให้ลูกเจริญอาหาร กินให้มากและกินให้หมด รวมทั้งการชักชวนจากเพื่อน และการสอน
จากครู ก็เป็นแรงสนับสนุนต่อการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายได้อีกด้วย สิ่งแวดล้อมก็นับว่ามีส่วน
สาคัญไม่น้อย และการรับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โปสเตอร์ รวมทั้ง ตัวแบบอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้น
อาหารหรือของกินเล่นบางอย่างโฆษณาโดยใช้เด็กเป็นตัวแบบ หรือดาราที่เด็กชื่นชอบซึ่งทาให้เด็กถูกโน้มน้าว
มากขึ้น และต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้น และเด็กวัยนี้ยังถูกชักจูงได้ง่ายจากรูปลักษณะภายนอกของอาหาร
ที่พ่อค้าแม่ค้าทาให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น โดยที่ส่วนประกอบ ส่วนใหญ่ของอาหารเหล่านั้นคือ แป้ง ไขมัน และเกลือ
ซึ่ งส่ งเสริ ม ให้ เ ด็ ก นั ก เรีย นมี ก ารบริโ ภคอาหารที่ ไ ม่เ หมาะสมพั ชราภัณ ฑ์ (ไชยสั งข์ , ปั ญ จภรณ์ ยะเกษม, และ
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นุชจรีรัตน์ ชูทองรัตน์ , 2557) หากเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการมีกิจกรรมทางกายจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ
ดังกล่าวของเด็กนักเรียนที่เกิดจากการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างหรือการรับรู้จากอิ ทธิพลสื่อโฆษณา สิ่งแวดล้อม
ที่นาไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการเกิดขึ้นของภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนต่อไป
ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลและสถานการณ์ต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบจาลองพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (2006) (Pender, N.J., Murdaugh, C.L. & Parsons, M.A., 2006) ในส่วนของการ
ประเมินความรู้สึกนึกคิดจากการสนับสนุน สั่งสอน ปลูกฝัง ชักชวน จากบิดามารดา เพื่อน ครู และอิทธิพลจาก
สถานการณ์เป็นแนวทางในการศึ กษา ซึ่งหากรู้สาเหตุที่ทาให้เกิดพฤติกรรมจะเป็น ประโยชน์ต่อการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม ทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการควบคุม กาหนด
มาตรการ และพัฒนาสร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้นักเรียนมีการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง มีกิจกรรม
ทางกายที่เหมาะสม ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล (บิดา มารดา เพื่อน ครู) และการรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ของ
การบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล (บิดา มารดา เพื่อน ครู) กับพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูอ้ ิทธิพลสถานการณ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ขอบเขตการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ (Survey Research) แบบบรรยายภาคตั ด ขวาง (Crosssectional Descriptive Study) โดยผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ของโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,065 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คัดเลือกจากนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
(จานวนนักเรียน 600 คน ขึ้นไป) ปีการศึกษา 2560 จานวน 836 คน โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 30 ในการประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรของบุญชม ศรีสะอาด (2558)
2. ขอบเขตด้ า นตั ว แปร ใช้ แ บบจ าลองพฤติ ก รรมส่ งเสริ ม สุ ข ภาพของเพนเดอร์ (Pender’s Health
Promotion Model) เป็นแนวทางในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ น้าหนัก ส่วนสูง รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุด
ของบิดามารดา
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2.1.2 การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งบุ ค คลของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น
ในการเลือกบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายจาก บิดามารดา, เพื่อน และคุณครู
2.1.3 การรั บ รู้ อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งสถานการณ์ ข องพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย สื่ อ โฆษณา
สภาพแวดล้อมที่บ้านและโรงเรียน
2.2 ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 -6 ประกอบด้ ว ย
การบริโภคอาหาร และ การมีกิจกรรมทางกาย
3. ขอบเขตระยะเวลา การวิ จั ย ครั้ งนี้เ ป็น การวิ จัย เชิ งสารวจ (Survey Research) แบบภาคตั ดขวาง
(Cross-sectional Descriptive Study) โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใ ช้ ศึ ก ษา คื อ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4-6 ของโรงเรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จานวน 32 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คัดเลือกจากนักเรียนประถมศึก ษาชั้นปีที่ 4-6 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ (จานวนนักเรียน 600 คน ขึ้นไป) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จานวน
8 โรงเรียน ดังนี้
2.1 คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ (จานวนนักเรียน 600 คน ขึ้นไป) ปีการศึกษา
2560 จานวน 8 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามประเภท
สังกัดของโรงเรียนจานวน 3 ประเภท จากนั้นสุ่มเป็นสัดส่วน โดยโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สุ่มในสัดส่วน 1 ใน 2 โรงเรียนในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สุ่มในสัดส่วน 1 ใน 3 และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สุ่มในสัดส่วน 1 ใน 2 ตามลาดับ
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการหยิบฉลากชื่อโรงเรียนแบบไม่ใ ส่คืน
ได้จานวนโรงเรียนทั้งหมด 4 โรงเรียน และมีจานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งหมด 2,533 คน
2.2 คานวณกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ 4 โรงเรี ย น โดยใช้ เ กณฑ์ ร้ อ ยละ 30 ในการประมาณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากจ านวนประชากรของ
(บุญชุม ศรีสะอาด, 2558) จากการคานวณจะได้กลุ่มตัวอย่างจานวนอย่างน้อย 760 คน แต่เพื่อป้องกันการสูญหาย
ของการเก็บข้อมูลจึงคานวณเพิ่มอีกร้อยละ 10 ได้จานวน 76 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลของงานวิจัย
ครั้งนี้จานวน 836 คน
2.3 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนแต่ละระดับชั้นของแต่ละโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) และคั ด เลื อ กห้ อ งเรี ย นในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ในแต่ ล ะโรงเรี ย น
โดยเลือกห้องเรียนระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน จากจานวนห้องเรียนทั้งหมด ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ า ย
(Simple Random Sampling) โดยการหยิบฉลากชื่อห้องแบบไม่ใส่คืน และใช้วิธีการจับฉลากรายชื่อนักเรี ย น
แบบไม่ใส่คืน จะได้จานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียนรวมทุกระดับชั้น ดังนี้ โรงเรียนที่ 1 จานวน 336 คน
โรงเรียนที่ 2 จานวน 164 คน โรงเรียนที่ 3 จานวน 168 คน และโรงเรียนที่ 4 จานวน 168 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตั วอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (selfadministered questionnaire) และผู้วิจัยเป็นผู้อธิบายข้อคาถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง แบบสอบถามสร้างขึ้น
จากแนวคิดแบบจาลองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและปรับปรุ ง
มาจาก (วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม, 2555) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา น้าหนัก ส่วนสูง รายได้ครอบครัว
และระดับการศึกษาสูงสุดของบิดาและมารดา
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้การบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล เป็นแบบสอบถามความรู้สึกนึกคิดและ
รั บ รู้ ไ ด้ ถึ งการสนั บ สนุ น ในการรั บ ประทานอาหารที่ ถู ก หลัก โภชนาการ มี คุ ณ ภาพในปริ ม าณที่ เ หมาะสม และ
การสนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกาลังกาย รวมถึงส่งเสริม ทาเป็นแบบอย่างหรือปลูกฝังให้มี
การปฏิบัติจากพ่อแม่ เพื่อน และคุณครู มีจานวน 25 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด การแปลความหมายเป็นระดับการรับรู้ดี (ระดับประมาณค่ามากที่สุดและมากรวมกัน
โดยให้คะแนน 1 คะแนน) และการรับรู้ไม่ดี (ระดับประมาณค่าน้อยและน้อยที่สุดรวมกัน โดยให้คะแนน 0 คะแนน)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ เป็นแบบสอบถามความรู้สึกนึกคิดและรับรู้
ได้ว่าสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของนักเรียน สร้างความตระหนัก ความรู้สึกนึกคิด
และการตัดสินใจในการรับประทานอาหารและการมีกิจกรรมทางกายที่ดีต่อตนเอง มีจานวน 15 ข้อ ลักษณะคาถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 2 ระดับ คือ มีผล และ ไม่มีผล การแปลความหมายเป็นระดับการรับรูด้ ี (ระดับประมาณ
ค่าที่มีผล โดยให้คะแนน 1 คะแนน) และการรับรู้ไม่ดี (ระดับประมาณค่าที่ไม่มีผล โดยให้คะแนน 0 คะแนน)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายเป็นแบบสอบถาม
การกระทาหรือการปฏิบัติในการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของ
นักเรียน มีจานวน 23 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าความถี่ในการปฏิบัติ 4 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกวัน
ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง และไม่มีการปฏิบัติ การแปลความหมายเป็นระดับ การปฏิบัติที่ดี หมายถึง
การบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ที่มีการปฏิ บัติทุกวัน และการบริโภคอาหารรวมทั้งการมี
กิจกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสม ที่มีการปฏิบัติบางครั้งและไม่มีการปฏิบัติรวมกันให้คะแนน 1 คะแนน) ระดับการ
ปฏิบัติที่ไม่ดี หมายถึง การบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมที่มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่มี
การปฏิบัติ รวมกัน โดยให้คะแนน 0 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผู้ วิ จั ย น าเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ร วบรวมข้ อ มู ล ทั้ งหมดให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งตามเนื้ อ หา
(Content Validity) จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจาลองพฤติกรรมส่งเสริม
สุ ข ภาพของเพนเดอร์ 1 คน อาจารย์ ส าขาวิ ชาอาหารและโภชนาการ 2 คน และครู ชานาญการพิ เ ศษระดั บ
ประถมศึ ก ษากลุ่ ม สาระสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา 1 คน และน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเครื่ อ งมื อ ตามข้ อ เสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. น าแบบสอบถามจากการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตามเนื้ อ หาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าค านวณดั ช นี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของคาถาม
แต่ละข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.80
3. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยไปทดสอบ
(Try out) กั บ เด็ ก ประถมศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ศึ ก ษา จ านวน 30 คน และน าข้ อ มูล
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป พบว่า แบบสอบถามการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล มีค่าความเที่ยง 0.84 แบบสอบถามการรับรู้
อิทธิพลสถานการณ์ มีค่าความเที่ยง 0.86 และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย
มีค่าความเที่ยง 0.89

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปวิเคราะห์ ดังนี้
1. การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล และการรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จานวน ค่าร้อยละ และค่ามัธยฐาน
2. หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล และการรับรู้อิทธิพลสถานการณ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยใช้ สถิติไคสแควร์ (Chi-square)
ที่ระดับสาคัญ 0.05

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
1. กลุ่ ม ตั ว อย่า งส่วนใหญ่เ ป็น เพศชาย ร้ อ ยละ 52.4 เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 47.6 มี อ ายุ ร ะหว่า ง 10-12 ปี
ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 86.0 รองลงมาศาสนาอิสลาม ร้อยละ 13.6 รายได้ครอบครัวส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 30,0001-35,000 บาท ร้อยละ 29.8 รองลงมา 25,001-30,000 บาท ร้อยละ 26.7 ระดับการศึกษา
สูงสุดของบิดาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 36.5 รองลงมาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 35.9
ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 41.1 รองลงมาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ร้อยละ 35.4
2. ระดับการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล การรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ และระดับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดังตาราง 1 และ
ตาราง 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของระดับการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลและระดับการรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การรับรู้ของพฤติกรรมสุขภาพ
1. การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลของพฤติกรรมสุขภาพ
2. การรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ของพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล
การรับรู้ไม่ดี
การรับรู้ดี
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
41
4.90
795
95.10
112
13.40
724
86.60

Mean

.87
.60

จากตาราง 1 พบว่า การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลของพฤติกรรมสุขภาพของนั กเรียนประถมศึ ก ษา
ปีที่ 4-6 ส่วนใหญ่มีการรับรู้ดี คิดเป็นร้อยละ 95.10 ในส่วนการรับรู้ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 4.90 และการรับรู้อิทธิพล
สถานการณ์ของพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีการรับรู้ดี คิดเป็นร้อยละ 86.60 ในส่วน
การรับรู้ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 13.40
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6
1. การบริโภคอาหาร
1.1 การบริโภคอาหาร (อาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ)
1. รับประทานอาหารเช้าที่มีกลุ่มข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ และนม
2. รับประทานอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อ คือ เช้า กลางวัน และ
เย็น
3. ดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้ว
4. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ใน 1 วัน
5. รับประทานผักสดหลากสี หลายชนิด
6. รับประทานผลไม้สด เช่น แตงโม ฝรั่ง ชมพู่ หรือผลไม้อื่น ๆ
ที่มีรสหวานไม่มาก
1.2 การบริโภคอาหาร (อาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ)
7. ดื่มน้าหวาน เช่น ชาเย็น ชาไข่มุก โอวัลตินเย็น ไมโลเย็น
และน้าอัดลม
8. ดื่มนมเปรี้ยว หรือนมรสปรุงแต่งรสต่างๆ เช่น นมช็อคโก
แลต นมรสหวาน
9. รับประทานขนมหวาน เช่น บัวลอย กล้วยบวดชี ลอดช่อง
ทองหยิ บ ทองหยอด ฝอยทอง โรตี และผลิตภั ณฑ์เบเกอรี่ เช่ น
โดนัท ขนมเค้ก และคุ้กกี้
10. รับประทานอาหารประเภททอด เช่น ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด
กุ้งชุบแป้งทอด หมูทอด หมูปิ้ง และไก่ย่าง
11. รับประทานเนื้อสัตว์ติดมัน เช่น หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู
หนังไก่ และหนังเป็ด
12. รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า
และมันฝรั่งทอด
13. เติ ม เครื่ อ งปรุงรสเค็ ม เช่ น น้ าปลา ซี อิ๊ ว หรื อ แม็ ก กี้ ใน
อาหารที่ปรุงสุกแล้ว
14. เติมเครื่องปรุงรสหวาน เช่น น้าตาล ซอสมะเขือเทศ หรือ
ซอสพริก ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
15. รับประทานขนมกรุบกรอบ และบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
16. รับประทานอาหารมากกว่า 1 จานต่อมื้ออาหาร หรือเติม
อาหารเพิ่มทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรมสุขภาพ
การปฏิบัติที่ไม่ดี
การปฏิบัติที่ดี
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
498
59.60 338
40.40
507
60.60 329
39.40
494
403

59.10
48.20

342
433

40.90
51.80

757
752
751
814

90.60
90.00
89.80
97.40

79
84
85
22

9.40
10.00
10.20
2.60

426

51.00

410

49.00

408

48.80

428

51.20

518

62.00

318

38.00

397

47.50

439

52.50

521

62.30

315

37.70

509

60.90

327

39.10

432

51.70

404

48.30

444

53.10

392

46.90

464
359

55.50
42.90

372
477

44.50
57.10
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตาราง 2 (ต่อ)
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. การมีกิจกรรมทางกาย
2.1 การมีกิจกรรมทางกาย (ที่เหมาะสม)
17. มี ก ารเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย เช่ น การเดิ น วิ่ ง ขี่ จั ก รยาน
กระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูป หรือออกกาลังกาย ในเวลาหลังเลิ ก
เรียนหรือเมื่อกลับบ้าน นานกว่า 20 นาทีต่อครั้ง หรือจนมีเหงื่อ
ออก
18. มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น วิ่งผลัด วิ่งเปี้ยว หรือวิ่งเล่น
ไล่จับกับเพื่อนๆ ในเวลาหลังพักเที่ยง หลังเลิกเรียน หรือในเวลา
ว่างที่โรงเรียน นานกว่า 20 นาทีต่อครั้ง หรือจนมีเหงื่อออก
19. มีการเล่นกีฬา เช่น แบดมินตัน วอลเล่ย์บอล บาสเก็ต
บอล เทนนิส ว่ายน้า หรือกีฬาอื่นๆ หลังเลิกเรียนหรือในวันหยุด

20. ช่วยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองทางานบ้าน เช่น
กวาดบ้าน ถูบ้าน หรือรดน้าต้นไม้ เป็นต้น จนรู้สึกเหนื่อย
และเหงื่อออก
21. ใช้ เ วลาในการดู โ ทรทั ศ น์ ห ลั ง เลิ ก เรี ย น วั น ละ
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
22. ใช้ เ วลาในการเล่ น เกมส์ เล่ น สมาร์ ท โฟน
ใช้คอมพิวเตอร์ วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ระดับพฤติกรรมสุขภาพ
การปฏิบัติที่ไม่ดี
การปฏิบัติที่ไม่ดี
จานวน จานวน จานวน จานวน
430
51.40
406
48.60
515

61.60

321

38.40

482

57.70

354

42.30

410

49.00

426

51.00

517

61.80

319

38.20

420

50.20

416

49.80

391

46.80

445

53.20

326

39.00

510

61.00

2.2 การมีกิจกรรมทางกาย (ที่ไม่เหมาะสม)

23. ใช้เวลาว่างในวันหยุดในการดูโ ทรทัศน์ห รือ เล่ น
เกมส์ เล่ น สมาร์ ทโฟน ใช้คอมพิว เตอร์ วันละประมาณ
2-3 ชั่วโมง หรือมากกว่า

จากตาราง 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6
ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติที่ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 59.60 ในส่วนการปฏิบัติที่ดี คิดเป็นร้อยละ 40.40 โดยมีการบริโภค
อาหารที่มีการปฏิบัติที่ไม่ดี เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.60 ในส่วนการปฏิบัติที่ดี คิดเป็นร้อยละ 39.40 และ
การมีกิจกรรมทางกาย ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติที่ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 51.40 และการปฏิบัติที่ดี คิดเป็นร้อยละ 48.60
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลและการรับรู้อิทธิพลสถานการณ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
การรับรู้อิทธิพล
ของพฤติกรรมสุขภาพ
การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล
การรับรูไ้ ม่ดี
การรับรูด้ ี
รวม
การรับรู้อิทธิพลสถานการณ์
การรับรูไ้ ม่ดี
การรับรูด้ ี
รวม
*
p-value < 0.05

พฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6
การปฏิบัติที่ไม่ดี
การปฏิบัติที่ดี
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน

2

p-value

15
483
498

1.79
57.78
59.57

26
312
338

3.11
37.32
40.43

41
795
836

9.457

.002*

170
328
498

20.33
39.24
59.57

202
136
338

24.16
16.27
40.43

372
464
836

55.540

<.001*

จากตาราง 3 พบว่า พบว่า การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลของพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรู้อิทธิพล
สถานการณ์ของพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .002 และ p-value = <.001 ตามลาดับ)

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล (บิดา มารดา เพื่อน ครู) และการรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ของพฤติก รรม
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติ
ที่ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 59.60 โดยประกอบไปด้วยการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งมีการปฏิบัติที่ไม่ดี
ทั้งการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย คิดเป็นร้อยละ 60.60 และร้อยละ 51.40 ตามลาดับ จากการศึกษา
พบว่า นักเรียนให้ความสาคัญกับการตัดสินใจจากความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของตนเองในการบริโภคอาหาร
และการมีกิจกรรมทางกายมากกว่าการให้ความสาคัญกับประโยชน์ การสนับสนุนจากบิดามารดา เพื่อน และครู
แต่สื่อโฆษณากลับส่งผลทาให้นักเรียนเลือกที่ จะบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพมากกว่าอาหารที่เหมาะสม
กับสุขภาพ (ประภาพรรณ นิลศิริ , 2555) รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่บ้านและสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนที่เอื้อต่อการ
เลือกซื้ออาหารที่ไม่เหมาะสมและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสมเช่นกัน (อรทัย ติ้งฉิ่น, 2552)ซึ่งจากการศึกษา
การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม นักเรียนมีการปฏิบัติที่ไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ รับประทานขนมหวาน เช่น
บั ว ลอย กล้ ว ยบวชชี ลอดช่ อ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ (ร้ อ ยละ 62.00) รั บ ประทานอาหารฟาสต์ ฟู๊ ด เช่ น
แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า มันฝรั่งทอด และไก่ทอด (ร้อยละ 60.90) แต่การบริโภคอาหารที่เหมาะสมนักเรียนกลับมีการ
ปฏิบัติดีเป็นส่วนน้อย ได้แก่ รับประทานผลไม้สด เช่น แตงโม ฝรั่ง ชมพู่ หรือผลไม้อื่น ๆ ที่มีรสหวานไม่มาก (ร้อยละ
97.40) ดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้ว (ร้อยละ 90.60) นอกจากนี้นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงเป็น
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ส่วนใหญ่ โดยรับประทานบ่อยครั้งจนถึงเป็นประจา คือ รับประทานไอศกรีมและขนม ทั้งนี้เนื่องจากอาหารทั้งสอง
ชนิดนี้ สามารถหาซื้อได้ด้วยตนเองเพราะมีขายทั้งในโรงเรียนและหน้าโรงเรียน อีกทั้งอาหารเหล่านี้มีรสชาติที่อร่อย
ทาให้นักเรียนชอบรับประทาน (อนุสรา อารักษ์, 2553) ในส่วนการมีกิจกรรมทางกายนักเรียนมีการปฏิบัติที่ไม่ดี
เช่นกัน โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีการเดินวิ่ง ขี่จักรยาน กระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูป หลังเลิกเรียนหรือในเวลาว่าง
ที่โรงเรียน (ร้อยละ 61.60) รวมทั้งการเล่นกีฬา เช่น แบดมินตัน วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล เทนนิส ว่ายน้า หรือ
กี ฬ าอื่ น ๆ (ร้ อ ยละ 51.00) นั ก เรี ย นมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ดี ด้ ว ยเช่ น กั น แต่ นั ก เรี ย นมั ก ใช้ เ วลาไปกั บ การเล่ น เกมส์
เล่นสมาร์ทโฟน ดูรายการผ่านแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งใช้เวลาไปกับกิจกรรมเหล่านี้หลังเลิกเรียนหรือหลังจากกลับถึง
บ้านมากกว่า 2-3 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 61.00) โดยได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และบิดามารดา
หรือผู้ปกครองเองนั้นก็ปฏิบัติด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะใช้สมาร์ทโฟนระหว่างมื้ออาหาร และใช้สมาร์ทโฟนสนทนาผ่าน
แอพลิเคชั่นมากกว่าการพูดคุยกันกับสมาชิกในครอบครัว และนิสัยติดเล่นโทรศัพท์มือถือของบิดามารดานั้น สามารถ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาสมองของนักเรียนได้อีกด้วย (Baram T, Molet J, Heins K, Zhuo X, Mei
Y T, Regev L, and Stern H, 2016)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลของพฤติกรรมสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลของพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากการศึกษานักเรียนมีการรับรู้จากการสนับสนุนจากบิดา
มารดา อยู่ในการรับรู้ที่ดี นักเรียนรับรู้ได้ว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีการสั่งสอน ปลูกฝัง ในการบริโภคอาหาร
และการมีกิจกรรมทางกายให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนมีการรับรู้อยู่ในระดับการรับรู้ที่ดี บิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จะสนับสนุน ปลูกฝัง สั่งสอน ให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและให้มีกิจกรรมทางกายรวมทั้ง
การออกกาลังกาย ในการศึกษาครั้งนี้บิดามารดาจะไม่ซื้อขนมหวาน น้าหวาน น้าอัดลม มารับประทานหลังมื้อ
อาหาร แต่บิดามารดา จะเตรียมอาหาร 5 หมู่ ให้นักเรียนทุกมื้อ สอนให้เห็นถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย
และพานักเรียนไปออกกาลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย ในวันหยุดเป็นประจา รวมทั้งจากัดการให้ดูโทรทัศน์ และ
เล่นเกมส์ ในส่วนของการสนับสนุนในการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายจากเพื่อน ส่วนใหญ่นักเรียนรับ
รู้อยู่ในระดับการรับรู้ที่ไม่ดี จากการศึกษานักเรียนรับรู้ได้ว่าเพื่อนจะมีการชักชวนที่ไม่ดีต่อการบริโภคอาหารและ
การมีกิจกรรมทางกาย เพื่อนจะชวนซื้อขนมกรุบกรอบ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ รับประทานหลัง
เลิกเรียน ชักชวนรับประทานขนมหวาน น้าหวาน น้าอัดลม หรือนมปรุงรสต่างๆ แต่มีการชักชวนที่ดีในการเล่นกีฬา
ออกกาลังกาย หรือกิจกรรมทางกายร่วมกันในวันหยุด หลังเลิกเรียน หรือในเวลาว่างเป็น และจากการศึกษานักเรียน
รับรู้ได้ว่าครูมีการสั่งสอน ตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมในการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายอย่างดี
ครูสอนให้เห็นถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ใน 1 วัน ประโยชน์ของการรับประทานผักและ
ผลไม้เป็นประจา ประโยชน์ของการดื่มนมรสจืด และครูสอนให้เห็นถึงโทษของการรับประทานอาหารประเภททอด
หรืออาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น อาหารสาเร็จรูป อาหารจานด่วน และขนมหวาน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ น้าหวาน น้าอัดลม
รวมทั้งสอนให้เห็นถึงประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น
เล่มเกมส์แข่งขันเป็นทีม วิ่งแข่งทายปัญหา ทั้งหมดจากการสนับสนุนของครูนักเรียนมีการรับรู้ที่ดีจากการรับรู้ที่ดี
ของนักเรียนจากการสนับสนุนของบิดามารดา ครู แม้จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน แต่ทั้งนี้
นักเรียนมีการปฏิบัติที่ไม่ดเี ป็นส่วนใหญ่ ทั้งการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งมาจากการสนับสนุนจาก
เพื่อนเป็นส่วนหนึ่งเพราะจากการศึกษาเพื่อนจะมีการชักชวนที่ไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้นักเรียนในวัยนี้เพื่อนจะมี
อิทธิพล มีความสนิทสนมกับกลุ่มเพื่อนมาก มีการเรียนรู้ที่เกิดจากการได้เห็น ได้อยู่ร่วมกัน การสนับสนุนผลักดัน
ทั้งทางด้านคาพูด การกระทา ทาให้การปฏิบัติในการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายจึงไม่ เหมาะสมเป็น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ส่วนใหญ่ (ประภาพรรณ นิลศิริ, 2555). ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะมีการปฏิบัติที่ไม่ดีในการบริโภค
อาหารที่ไม่เหมาะสมต่อร่างกาย นักเรียนมีการรับประทานขนมกรุบกรอบและบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป แต่รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ รับประทานผักหลากสีหลายชนิด สอดคล้องกับการศึกษา (กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง, อรพินทร์ ชูชม,
ฉันทนา ภาคบงกช และ สธญ ภู่คง, 2554) พบว่าลักษณะทางสังคม ได้แก่ ตัวแบบด้านสุขภาพจากบิดามารดา
ผู้ปกครอง อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ ถูกหลักโภชนาการ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตเทศบาลเมืองชุมพร ในส่วนของการมีกิจกรรมทางกายรวมทั้งการออกกาลัง
กายนักเรียนมีการปฏิบัติที่ไม่ดีเช่นเดียวกัน โดยนักเรียนมีการเคลื่อนไหวร่างกาย กับเพื่อน ๆ ในเวลาพักเที่ยง
หลังเลิกเรียน นานกว่า 20 นาทีต่อครั้ง หรือจนเหงื่อออกมีการปฏิบัติที่ไม่ดี ทั้งนี้ไม่สอดคล้องกั บการศึกษาของ
(ณั ฏ ฐิ นี ชั ว ชมเกตุ , 2552) โดยพบว่ า อิ ท ธิ พ ลจากบุ ค คลแวดล้ อ มไม่ มี ผ ลต่ อ การออกก าลั ง กายของนั ก เรี ย น
โดยนักเรียนมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการดูแลตนเองได้ จึงเลื อกตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่าการ
สนับสนุนจากผู้อื่น
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ของพฤติกรรมสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การรับรู้อิทธิพลสถานการณ์ของพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการศึกษาพบว่านักเรียนรับรู้ได้ว่าสื่อโฆษณามีผลต่อ
การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ โดยแผ่นพับโฆษณาประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีส่วนลดมาส่งที่บ้านหรือ
ได้รับเมื่อเดินห้างสรรพสินค้าเป็นประจา ทาให้นักเรียนเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจา รวมทั้งการเห็น
โฆษณาในโทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต เช่น พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ ทาให้นักเรียนได้รับประทานเป็นประจา และ
นักเรียนรับประทานอาหาร ขนมกรุบกรอบ น้าหวาน น้าอัดลม ที่โฆษณาลดราคา หรือมีการแถมสิ่งของ ในส่วนของ
สภาพแวดล้อมที่บ้านนักเรียนก็รับรู้ได้ว่ามีผลต่อการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและการได้มีกิจกรรมทางกาย
ที่เหมาะสม จากการศึกษาส่วนใหญ่บ้านของนักเรียนจะมีขนมหวาน น้าอัดลม รวมทั้งมีขนมกรุบกรอบ บะหมี่
กึ่งสาเร็จรูป หรืออาหารสาเร็จรูป ไว้รับประทานเป็นประจาที่บ้าน (จีรภัทร พลอยขาว, 2553) นอกจากนี้ยังพบว่า
กว่าร้อยละ 94 ของโฆษณาตรงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และในอินเทอร์เน็ตเป็นโฆษณาอาหารที่ไม่เหมาะต่อสุขภาพ
ของนักเรียน โดยเฉพาะเครื่องดื่มพร้อมดื่มและขนมขบเคี้ยว ซึ่งผู้โฆษณามักใช้ตัวละครหรือตัวการ์ตูนจูงใจ เกิดการ
โน้มน้าวนักเรียนให้เชื่อถือตัวสินค้าและมีความต้องการบริโภคอาหารเหล่านั้น (สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ, 2560) และในส่วนของการมีกิจกรรมทางกาย พบว่า การที่ ในหมู่บ้าน ชุมชน หรือบริเวณใกล้บ้าน
ของนักเรียนมีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น รวมทั้งที่บ้านมีบริเวณบ้านที่สามารถมีกิจกรรมทางกาย ออกกาลังกาย
หรือเล่นกีฬาได้ มีผลต่อการมีกิจกรรมทางกายรวมทั้งการออกกาลังกายของนักเรียน และในส่วนของสภาพแวดล้อม
ที่โรงเรียนนักเรียนก็รั บรู้ได้ว่ามีผลต่อการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนเช่นกัน โดยการ
ที่ บ ริ เ วณรอบโรงเรี ย นมี ร ถเร่ ข ายมาขายอาหารประเภทน้ าอั ด ลม น้ าหวาน ลู ก ชิ้ น ทอด ไก่ ท อด เฟรนฟราย
ขนมกรุบกรอบ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ น้าแข็งใส และไอศกรีม มีผลต่อการเลื อกรับประทานของนักเรียน และการที่
โรงเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนรวมทั้งมีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมหลังเลิกเรียนหรือมีอุปกรณ์กีฬา
เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของนักเรียนเป็นประจา สามารถช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการมีกิจกรรม
ทางกายรวมทั้งการออกกาลังกาย อย่างสม่าเสมอ และได้ผลที่ดีต่อนักเรียน ดังนั้นอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่สนับสนุน
และส่งเสริมโดยอาศัยการให้ข้อมูลข่าวสาร โฆษณาชวนเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เลือกซื้ออาหาร
เหล่านั้น และเกิดการยอมให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเข้ามา รวมทั้ งสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาหาร
ที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพรวมทั้งการมีสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการตัดสินใจ มีผลต่อความคิด
ความรู้สึกและการตัดสินใจต่อการเลือกปฏิบัติในการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การศึ ก ษาครั้งต่อ ไปควรมีก ารท าวิ จัย ในเชิ งคุณภาพร่ว มด้ว ย เก็ บ ข้ อ มู ลด้ว ยวิ ธีก ารสั มภาษณ์จาก
ผู้ปกครองของนักเรียนหรือสนทนากลุ่มสาหรับนักเรียนโดยเจาะลึกถึงความรู้สึกนึกคิดถึงการตัดสินใจในการบริโภค
อาหารและการมีกิจกรรมทางกายที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เพื่อนาไปรองรับในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างแท้จริงในอนาคต
2. ผู้ วิ จั ย และโรงเรี ย นร่ ว มกั น วางแผนวิ ธี ก ารแก้ ไ ขและป้ อ งกั น นั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ยั ง
ไม่เหมาะสมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจากผลการศึกษาที่ได้ โดยโรงเรียนควรให้มีกิจกรรมในรูปแบบค่ายหรือชมรม
สุขภาพ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการตระหนัก ความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริง เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกาย มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบให้นักเรียนเกิดการรับรู้ที่ดีและตัดสินใจที่จะ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีและเหมาะสมต่อพฤติกรรมสุขภาพโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับ นักเรียน และครู
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การรับรู้ และการตัดสินใจได้ที่ดีและถูกต้องร่วมกันเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง สู่พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายที่ดีและเหมาะสม ซึ่งจะมีการดาเนินโดยทีมผู้วิจัยหลังจากมีการวางแผน
ร่วมกับโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือจากผู้อานวยการโรงเรียน คณะครู
ประจาชั้น และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่อนุญาตให้ทาการวิจัย และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือการวิจัย และคณะกรรมการในการพิจารณาการวิจัยในครั้งนี้
ทุกท่าน ที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ
เพื่อเสริมทักษะทางปัญญา สาหรับนักศึกษาหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ 2 จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) บทเรียนออนไลน์รายวิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพเพื่อเสริมทักษะทางปัญญา 2) แบบทดสอบก่อน
เรียนหลังเรียน และ 3) แบบสารวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบบทเรียนออนไลน์รายวิชาความปลอดภัยและ
จริยธรรมวิชาชีพเพื่อเสริมทักษะทางปัญญา
ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหาของบทเรียน ระบบ
การบริหารการเรียนรู้ การสื่อสาร การวัดประเมินผล และการทาให้เกิดความสัมพันธ์ และมีค่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์เท่ากับ E1/E2 = 41.9/75.65 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คาสาคัญ: การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพเพื่อเสริมทักษะทางปัญญา

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop an online course on safety and ethics of
enhance intellectual skills for students of Bachelor of Science Computer and Digital Technology
Faculty of Industrial Technology in Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. The example used
in this research were students of science degree. Major computer technology and digital
industries. Faculty of Industrial Technology Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 2nd year 40
persons. The research instruments were 1) online tutorials, safety courses and professional ethics,
2 ) pre- test, and 3 ) student surveys on online tutorials, safety and ethics courses to enhance
intellectual skills.
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The study found that online learning consists of 5 components: the content of the lessons,
learning management system, communication, measurement and evaluation, and creating a
relationship, and the efficiency of online learning were E1/E2 = 41.9/75.65 according to the criteria
Keywords: the development of e-learning courses on safety and ethics to enhance intellectual skills.

ความเป็นมา
ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกระทรวง
ไอซีที เพื่อการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ยังสามารถใช้ทบทวนภายหลั งได้อี กด้วย ด้งนั้นคณะผู้วิ จัยจึงมีแนวคิดในการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการพั ฒ นา
สื่อการเรียนออนไลน์ในรายวิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านเอกสารประกอบ
การเรียนมีความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูล และเรียนรู้ได้ทุกเมื่อ แค่มีสมาร์ทโฟนช่วยในการศึกษาหาความรู้
ได้เพราะสมาร์ทโฟนมีระบบที่รองรับด้านงานออฟฟิศ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารต่าง ๆ จึงง่ายและสะดวก
ในการเรียนรู้
สื่อที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ในรายวิชาความปลอดภัยและจริยธรรมมีเนื้อหาเชิงวิชาการประกอบด้วย
เอกสารในการเรียนเป็นลักษณะเชิงบรรยายเป็นส่วนมาก ทาให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความน่าเบื่อในการเรียนรู้ ทั้งนี้ยัง
มีเรื่องเอกสารที่ผู้สอนจัดทาขึ้นเฉพาะหน่วยมิใช่จาทาอยู่ในรูปแบบหนังสือ มีหลายหน่วยในการเรียนรู้ซึ่งเป็น
อุ ป สรรคให้ กั บ ผู้ เ รี ย นรู้ ใ นการจั ด เก็ บ เอกสารส่ ง ผลให้ เ กิ ด การช ารุ ดและสู ญ หายของเอกสาร การเรี ย นรู้
ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมก็เป็นเรื่องสาคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทางานและ
สอนให้ผู้ทางานมีจริยธรรมในหน้าที่การงานของตนเอง
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยผ่านบทเรียนออนไลน์
ทาให้ผู้ใช้งานระบบสื่อออนไลน์ได้รับความรู้อย่างครบถ้วน สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ และ
สามารถแก้ไขปัญหาในด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสารได้อย่างตรงจุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้เรียนรู้
ให้มากที่สุด ยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากเอกสารชารุดและสูญหายอีกด้วย มีบทเรียนไว้ทบทวนก่อนสอบ มีบททดสอบ
ความรู้ในแต่ละหน่วยให้ฝึกทดสอบ มีสื่อวีดีโอในการช่วยสอนมาประกอบการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความน่าสนใจที่จะ
ศึกษาทาความเข้าใจได้ง่ายสามารถนามาประยุกต์ใช้ประกอบการทางานให้มีความปลอดภัยต่อตนเองและทรัพย์สิน
รู้จักการป้องกันโรคที่มากจากการทางานในที่เสี่ยงภัยโดยที่ผู้ทางานไม่คาดคิดว่าจะเกิดโรคขึ้นได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์รายวิชา ความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ ของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาความปลอดภัยและ
จริยธรรมวิชาชีพ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยนั้น มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ วิ จั ย สร้ า งบทเรี ย นออนไลน์ วิ ช าความปลอดภั ย และจริ ย ธรรมวิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ที่ 2
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ และการพัฒนารูปแบบ
บทเรียนออนไลน์ ประมวลออกมาเป็นหลั กการ ขั้นตอน แล้วนามาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
บทเรียนออนไลน์วิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ
2. สร้างคู่มือประกอบการเรียนการใช้บทเรียนออนไลน์ แล้วนาบทเรียนออนไลน์วิชาความปลอดภัยและ
จริยธรรมวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาปีที่ 2
ประชากร
ประชากร ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ 2 จานวน 40 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น การใช้บทเรียนออนไลน์วิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ
ตั วแปรตาม ทั ก ษะทางปั ญญา (Cognitive skill) ประกอบด้ว ยผลลัพ ธ์ ทางการเรีย นใน 6 ด้ า นตาม
แนวคิดของ Bloom ดังนี้ (1) ความรู้ความจา (2) ความเข้าใจ (3) การนาไปใช้ (4) การวิเคราะห์ (5) การสังเคราะห์
และ (6) การประเมินค่า (เกษม ชูรัตน์, 2558)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ที่ 2 ประกอบด้ ว ย ชื่ อ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ สาระการเรี ย นรู้ กระบวน
การจัดการเรียนรู้ สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
2. คู่มือการใช้ บทเรียนออนไลน์วิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาปีที่ 2
3. แบบทดสอบประเมินผลสาฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาความปลอดภัยและ
จริ ย ธรรมวิ ชาชี พ ส าหรั บ นัก ศึก ษาปีที่ 2 มี ลั ก ษณะเป็น 4 ตั ว เลื อ กที่ มีข้ อ คาถามครอบคลุ มองค์ป ระกอบและ
พฤติกรรมบ่งชี้ในการเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ วิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาปีที่ 2
จานวน 20 ข้อ
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบออนไลน์
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิ ชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อเสริมทักษะทางปัญญา สาหรับ
นักศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดและทฤษฎีมาใช้เป็นแนวทางสาหรับการพัฒนารูปแบบการสอนของ Dick
and Carey Model (ดิค แอนด์แคเรย์, 1990) ดังนี้
1. การกาหนดเป้าหมายการสอน (identify instructional goals) เป็นการกาหนดความมุ่งหมายการสอน
ซึ่งต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษา จากนั้นก็ทาการวิเคราะห์ความจาเป็น (need analysis)
และวิเคราะห์ผู้เรียน
2. การวิเคราะห์การสอน (conduct instructional analysis) ขั้นตอนนี้อาจทาก่อนหรือหลังขั้นที่ 3 หรือ
อาจจะทาไปพร้อม ๆ กันก็ได้ การวิเคราะห์การสอนเป็นการวิเคราะห์ภารกิจ หรือวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนิน
การสอน ในเรื่องนี้ กาเย่ ได้เสนอแนะว่าการวิเคราะห์การสอนอีกลักษณะหนึ่งก็คือ information-processing
analysis ตามแนวคิดของกาเย่นั้นเอง ผลการวิเคราะห์การสอนที่ได้ จะเป็นการจัดหมวดหมู่ของภารกิจ (task
classification) ตามลักษณะของจุดมุ่งหมายการสอน
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3. ศึ กษา พฤติ กร ร ม เ บื้ องต้ นแ ล ะ คุ ณ ลั กษณ ะ ขอ งผู้ เ รี ย น ( identify entry behaviors and
characteristics)
4. เขี ย นจุ ด มุ่ ง หมายการเรี ย น (write performance objectives) ซึ่ ง เป็ น จุ ด มุ่ ง หมายเฉพาะ หรื อ
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและสอดคล้องกับความมุ่งหมายการสอน จุดมุ่งหมายการเรียน
5. สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (develop criterion referenced test) เพื่อประเมินการเรียนการสอน
6. พัฒนายุทธศาสตร์การสอน (develop instructional strategy) เป็นแผนการสอน หรือเหตุการณ์
การสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดมุ่งหมายของการสอน
7. เลือกและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (develop and select instructional materials) เป็นการนา
ยุทธวิธีการสอนที่วางไว้ม าคัดเลือ กกิจ กรรมการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างคู่มือผู้เรียนผู้สอนสื่อ การเรี ย น
การสอน
8. ออกแบบและจัดการประเมินระหว่างเรียน (design and conduct summative evaluation)
9. ออกแบบและจัดการประเมินหลังเรียน (design and conduct summative evaluation)
10. แก้ไขปรับปรุงการสอน (revise instruction) เป็นขั้นการแก้ไขและปรับปรุงการสอน นับตั้งแต่ขั้นที่ 2
จนถึงขั้นที่ 8
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
กรอบแนวคิด

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

ทักษะทางปัญญา (Cognitive skill)
ประกอบด้วยผลลัพธ์ทางการเรียนใน 6
ด้าน ตามแนวคิดของ Bloom (Anderson
and Krathwohl : 2001) ดังนี้
1) ความรู้ความจา
2) ความเข้าใจ
3) การนาไปใช้
4) การวิเคราะห์
5) การสังเคราะห์
6) การประเมินค่า

การใช้บทเรียนออนไลน์วิชาความ
ปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ
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ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อออกแบบและสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์รายวิชา ความปลอดภัย
และจริยธรรมวิชาชีพ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาความ
ปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งได้ผลดาเนินการ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์นักศึกษาปีที่ 2
จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
40 คน

คะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน
( 20 คะแนน )
µ
ơ
8.38
1.957

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน
( 20 คะแนน )
µ
ơ
15.13
3.797

E1
41.9

E2
75.65

ค่าประสิทธิภาพ
(E1/E2)
41.9/75.65

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 8.38 และ 15.13 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
แบบทดสอบ
หลังเรียน(T2)

t
-91.395

df
39

sig
.000

µ
-54.875

ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนออนไลน์
ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์
1. ด้านเนื้อหาบทเรียน
1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา
1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.3 ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบท
1.4 ความน่าสนใจของบทเรียน
1.5 ความสอดคล้องของแบบทดสอบต่อบทเรียน
รวมเฉลี่ย
2. ด้านออกแบบและจัดรูปแบบบทเรียนออนไลน์
2.1 ความเหมาะสมของสีและภาพ
2.2 ความสอดคล้องของภาพต่อเนื้อหา
2.3 ความน่าสนใจต่อบทเรียนออนไลน์
รวมเฉลี่ย

µ

ơ

ระดับ

4.525
4.425
4.45
4.35
4.35
3.55

0.60
0.71
0.75
0.74
0.74
0.47

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.45
4.50
4.575
3.9604

0.68
0.55
0.68
0.81

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์
3. ด้านความพึงพอใจโดยรวม
3.1 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานบทเรียน
ออนไลน์ระดับใด
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน

µ

ơ

ระดับ

4.5

0.60

พึงพอใจมากที่สุด

4.5
4.00

0.60
0.34

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
บทเรียนออนไลน์รายวิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อบทเรียนให้กับ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 หลั ก สู ต ร วิ ท ยาศาสตร์ บั ณฑิ ต สาขาเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ค ณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการบทเรียนออนไลน์รายวิชาความปลอดภัยและ
จริยธรรมวิชาชีพซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการโดยแตกต่างจากการเรียนทั่วไปซึ่งไม่ต้องพกพาเอกสารการเรียนและ
ไม่ต้องกลัวเอกสารการเรียนจะชารุดเสียหายและสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการแค่มีอินเตอร์เน็ต
บทเรี ย นออนไลน์ร ายวิ ชาความปลอดภั ยและจริ ยธรรมวิ ชาชี พ สามารถเพิ่ ม ลด แก้ ไ ข บทเรี ย นออนไลน์ตาม
ความเหมาะสมกับบทเรียนที่จัดทาเพื่อประกอบการเรียนการสอน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์รายวิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ เพิ่มความสะดวกให้แก่
ผู้ศึกษาเรียนรู้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งไม่ต้องพกพาเอกสารการเรียนและไม่ต้องกลัวเอกสาร
การเรียนจะชารุดเสียหาย

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรศึกษาข้อมูลในการวิจัยให้มากขึ้น เพื่อให้ได้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ
2 ควรศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมมูเดิ้ลอย่างละเอียดก่อนดาเนินการพัฒนาวิจัย
3 ควรอออกแบบรูปลักษณ์และธีมที่ใช้ ให้สอดคล้อ งกั บรายวิ ชาความปลอดภัยและจริย ธรรมวิ ชาชี พ
ให้มากที่สุดและสามารถเรียนรู้และเข้าใจง่ายเพื่อส่งผลต่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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คุณลักษณะของโปรตีนเยื่อชั้นนอกของ Pseudomonas stutzeri และรูปแบบการตอบสนอง
ยาปฏิชีวนะ – สารสกัดจากใบพลูของสปีชีส์ Pseudomonas
(Characterization of Pseudomonas stutzeri outer membrane proteins and
Pseudomonas response profile of antibiotics-Piper betel leaf extract)
Dini Aulia Cahya(1), (*)Abdullah Dolah Dalee(2), Umie Lestari(1),
Endang Suarsini(1), Khosiya Sali(2) & Phurkonni Salaeh(2)
(1)
Biology Study Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, State University of Malang,
Malang, Indonesia;
(2)
หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บทคัดย่อ
ในฐานะที่พบอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล พร้อมด้วยลักษณะเป็นเชื้อโรค
ฉวยโอกาสแต่ พ บยาก เชื้ อ Pseudomonasas stutzeri และ Pseudomonas sp. ทั่ ว ๆไป จะเป็ น ที่ รู้ จั กกันว่า
ทาให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Carroll et. al., 2016) แม้ว่า เชื้อจะไวต่อยาปฏิชีวนะหลาย ๆ ชนิด สายพันธุ์
ดื้อยาหลากหลายจากกลุ่มของเชื้อจากโรงพยาบาล ยังคงอุบัติขึ้นและได้กลายเป็นปัญหาที่ท้าทาย วิจัยจึงมุ่งเน้น
ไม่เพียงแต่ในแง่ของการรักษา แต่ยังรวมถึงการควบคุม และการป้องกันด้วย สาหรับงานวิจัยนี้ โปรตีนเยื่อชั้นนอก
(OMP) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยความรุนแรง จะถูกคัดแยก และหลังจากนั้น จะใช้เทคนิค Sodium dodecyl sulfatepolyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า OMP ชนิดหยาบประกอบด้วย
โปรตีนตั้งแต่ 1.78 mG/mL ถึง 2.06 mG/mL เมื่อทาการแยก โดยเทคนิค SDS-PAGE พบว่า OMP ชนิดหยาบ
ประกอบด้วยโปรตีน 13 แถบ กล่าวคือ แถบโปรตีนขนาด 127.8 kDa, 107.9 kDA, 91.2 kDa, 81.5 kDa, 68.8
kDa, 54.9 kDa, 49. 1 kDa, 43.8 kDa, 39.2 kDa, 33.1 kDa, 24.9 kDa, 16.8 kDa, และ 14.2 kDa นอกจากนี้
รูปแบบการตอบสนองของ Pseudomonas sp. ต่อยาปฏิชีวนะ สารสกัดจากใบพลู และการออกฤทธิ์เสริมกัน
ก็ได้ถูกทดสอบ โดยใช้เทคนิค Microplate bioassay และพบให้ค่าความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
(MIC) และค่าควาเข้มข้นต่าสุดในการฆ่าแบคทีเรีย (MBC) ที่ต่างกัน กล่าวคือ สารใบพลูสกัด อะซิโตนมีฤทธิ์
ต้านเชื้อ Pseudomonas sp มากที่สุด (MIC, 31.25 μG/mL) รองลงมาคือสารใบพลูสกัดเมทานอล (MIC, 62.5
μG/mL และสารใบพลูสกัดเฮกเซน (MIC, 125 μG/mL) ในกลุ่มยาปฏิชีวนะปรากฎว่า Gentamycin แสดงฤทธิ์
สูงสุดต่อเชื้อ Pseudomonas sp จากโรงพยาบาล (MIC, 0.048838 uG mL และตามด้วย Kanamycin (MIC, 12.5
μG/mL อย่างไรก็ตาม พบว่า Pseudomonas sp. มีความต้านทานต่อ Tetracycline และ Penicillin ณ ความ
เข้มข้นของการทดสอบ การทดสอบการออกฤทธิ์เสริมกันของ Gentamycin-สารสกัดใบพลู และ Penicillin-สาร
สกัดใบพลู ปรากฏว่า มีการเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งเชื้อ Pseudomonas sp ในระดับหนึ่ง โดยที่ การเสริมฤทธิ์กัน
ดังกล่าว ทาให้ขนาด MIC ของ Gentamycin และ Penicillin ลดลงเป็น 40% และ 70% ตามลาดับ ผลการวิจัย
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การใช้สารปฏิชีวนะร่วมกับสารสกัดจากพืชปรับปรุงขนาดของการรักษา และส่งผลกระทบต่อ
การรักษาโรค ทั้งในแง่เศรษฐกิจและเภสัชกรรม
คาสาคัญ:-
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ABSTRACT
As omnipresent in hospital environments with opportunistic, but rare pathogenic
nature, Pseudomonas stutzeri and Pseudomonas sp. in general are known to cause nosocomial
infections (Carroll et. al., 2016). Despites their susceptibility to a wide range of antibiotics, multi
resistant strains of hospital pathogens has still emerged and become a challenging issue. Not only
their treatment but also their control and prevention are currently the research focus. Outer
membrane protein ( OMP) as one of the virulence factor was isolated, and thereafter by using
sodium dodecyl sulfate- polyacrylamide gel electrophoresis ( SDS- PAGE) , this OMP was
characterized. Results showed that partially-purified OMP constituted proteins ranging from 1.78
mG/mL to 2.06 mG/mL. Upon SDS denaturing, this partially-purified OMP showed 13 bands, and
they were those of 127.8 kDa, 107.9 kDA, 91.2 kDa, 81.5 kDa, 68.8 kDa, 54.9 kDa, 49. 1 kDa, 43. 8
kDa, 39.2 kDa, 33.1 kDa, 24.9 kDa, 16.8 kDa, 14.2 kDa. In addition, the pseudomonas sp. response
profile of antibiotics, Piper betel leaf extract and their combination as determined by microplate
bioassay showed different values of minimal inhibition concentration (MIC) and minimal bactericidal
concentration ( MBC) . That was, Piper betel leaf- acetone extract was the most active against
Pseudomonas sp. (MIC, 31.25 μG/mL), followed by Piper betel leaf-methanol extract, (MIC, 62.5
μG/mL, and Piper betel leaf-hexane extract (MIC, 125 μG/mL). As regard to antibiotics, Gentamycin
was the strongest against the clinical isolates of Pseudomonas sp. ( MIC, 0. 048838 uG/ mL, and
followed by Kanamycin (MIC, 12.5 μG/mL. It was, however, found that these Pseudomonas sp.
showed resistance to Tetracycline and Penicillin at the test concentration. Combination of
Gentamycin- Piper betel leaf extracts and Penicillin- Piper betel leaf extracts synergically effect
antibacterial activity on Pseudomonas sp. to some extent. Relatively, such combination caused
decrease of MIC value to 40% and 70% for Gentamycin and Penicillin, respectively. These findings
showed that combination use of antibiotics- plant extracts improved the treatment dose and put
impact on such treatment both economically and pharmaceutically.
Keywords: Outer membrane proteins, Pseudomonas stutzeri, Response profile, Antibiotics, Piper
betel extract

บทนา
Pseudomonas stutzeri และ pseudomonad ทั่วๆไป พบแพร่กระจายในธรรมชาติ ความสามารถ
ปรับตัวและความคล่องตัว เชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล เป็นส่วนช่วยที่ทาให้เชื้อ
เป็นเชื้อฉวยโอกาสแต่หายาก มีรายงานกล่าวถึงเชื้อนีว้ ่าเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกลุ่มคน ซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
และผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่รับการรักษาบาดแผล ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่มีท่อยางช่วยหายใจ
และผู้ป่วยทางเดินปัสสาวะ นอกจากนี้ บรรดาโรค bacteraemia ที่ได้จากโรงพยาบาล เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ปอดบวม และโรคกระดูกพรุนก็มักเกี่ยวข้องกับ Pseudomonas ทั้งสิ้น (Aloush, et al., 2006: Thaden et. al.,
2017) และการติ ด เชื้ อ P. stutzeri ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ การใช้ ส ารเหลว ยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเลือด
ซึ่งปนเปื้อน หรือเกี่ยวโยงกับ การให้ท่อยาง catheters อยู่ตลอดเวลาในผู้ป่วยที่อ่อนแอ (Scotta, et al., 2012)
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ส าหรั บ P. stutzeri จะแตกต่างจาก pseudomonads อื่น ๆ คือ ไวต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิ ด เช่น Ampicillin,
Tetracycline, Streptomycin, Nalidixic acid, Neomycin, Kanamycin, Polymyxin, แ ล ะ Gentamicin
(Choi, et al., 2017) โปรตีนเยื่อชั้นนอกเป็นที่รู้กันดีว่า ฟังชั่นนั้น ใช่จะทาหน้าที่ทางชีวภาพเท่านั้น แต่ยังทาให้เกิด
โรคได้ เช่น ความรุนแรงอันเกิดจากโปรตีนเยื่อชั้นนอก ซึ่งมีการแสดงออกในแบคทีเรียแกรมลบและมีความจาเป็นต่อ
การรอดชีวิตของแบคทีเรียภายใน macrophages และสาคัญต่อการรุกรานเซลล์ยูคาริโอตอีกด้วย (Wikipedia.
2018)
สายพั น ธุ์ ดื้ อ ยาหลากหลายชนิ ด ของเชื้ อ โรคในโรงพยาบาลได้ อุ บั ติ ขึ้ น เป็ น ความท้ า ทายในการ
ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ และยังเป็นปัญหาในบรรดาสาธารณชน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ แพทย์และบริษัท
ผลิตยา ซึ่งกาลังมองหายาที่มีประสิทธิภาพมาตลอด (Wondemagegn, et al., 2012) การดื้อยาหลากหลายชนิดได้
กลายเป็นความวิตกกังวลทั่วโลก และเป็นผลลัพธ์ของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างกว้างขวาง ความดันแบบคัดเลือกต่อ
เชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งการขาดยา วัคซีนและเครื่องมือช่วยวินิจฉัยชนิดใหม่ ด้วยเหตุนี้ การเรียกร้องเร่งด่วนของโลก
เพื่อค้นหายาต้านจุลชีพตัวใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์จากแหล่งธรรมชาติ จาเป็นต้องผลักดันต่อ ๆ ไป พืช
สมุนไพรมักอุดมไปด้วยสารชีวโมเลกุล เพื่อการรับมือกับอันตรายของสุขภาพ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ฤทธิ์ต้านเชื้ อ
แบคทีเรียของพืชหลายชนิด ถูกรายงานออกมา (Pandey & Mishra, 2010) ดังนั้นการค้นหาผลิตภัณฑ์ทางเลือก
อื่น ๆ ควรทาอย่างต่อเนื่อง และสารพฤกษเคมีตามธรรมชาติ ซึ่งแยกได้จากพืชและใช้ในยาแผนโบราณ ถือเป็น
ทางเลือกที่ดีสาหรับสารเคมีสังเคราะห์ สาหรับพืชสมุนไพรที่ใช้ รักษาโรแบบดั้งเดิมสาหรับโรคในมนุษย์เป็นเวลา
หลายพันปีและในหลายส่วนของโลก ผลเสริมฤทธิ์กันกับยาปฏิชีวนะที่ขายตามท้องตลาดจะต้องมีการประเมินทดสอบ
เป็นระยะ ๆ ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
1. Pseudomonas stutzeri และ Pseudomonas sp. P. stutzeri ถูกคัดแยกจากสารทิ้งจาก
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองมาลัง มาลัง อินโดนีเซีย ในขณะที่ Pseudomonas sp., เป็นเชื้อจากในประเทศไทย
ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล ประเทศไทย เชื้อแบคทีเรีย
ถูกเพาะเลี้ยงให้บริสุทธิ์ และตรวจพิสูจน์ โดยอาศัยลักษณะทางชีวเคมีและสัณธานวิทยา ตามวิธีการมาตรฐาน
ทั่ว ๆ ไป และเชื้อแบคทีเรียถูกเก็บรักษาในอาหารเอียง Brain heart infusion agar (BHIA) ณ 4OC จนกว่าจะเอา
ออกมาใช้ในงานวิจัยนี้
2. การแยกโปรตีนเยื่อชั้นนอกของ P. stutzeri P. stutzeri ใน BHIA อายุ 24 ชั่วโมง ณ 37OC ถูก
เติมด้วย Trichloroacetic acid (TCA) 3% (v/w) และผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 15 นาทีด้วยการเขย่า ที่อุณหภูมิห้อง
จากนั้นส่วนผสมถูกปั่นเหวี่ยงที่ 6000 รอบต่อนาที ณ 4OC เป็นเวลา 15 นาที เพื่อเก็บเกี่ยวตะกอน ซึ่งต่อมาจะนาไป
ละลายในบัฟเฟอร์ฟอสเฟต (PBS), pH 7.4 หลังจากตะกอนที่ปราศจาก TCA ถูกนาไปกาจัดพิไลออกโดยใช้เครื่อง
Pillicutter ณ ความเร็วรอบ 6000 รอบ/นาที ที่ 4OC เป็นเวลา 30 วินาที หลาย ๆ รอบ จนกว่าสารละลายจะใส
เหมือน PBS สารละลาใสดังกล่าวคือ พิไลชนิดหยาบ ในขณะที่ตะกอนเป็นโปรตีนเยื่อชั้นนอก (OMP) ตะกอน OMP
นีจ้ ะถูกเติม 0.5% NOC และหลังจากผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนาน 5 นาทีแล้ว จะทาการปั่นเหวี่ยง ณ ความเร็วรอบ
12,000 รอบต่อนาที ณ 4OC เป็นเวลา 30 นาที ส่วนใสที่ถูกเก็บเกี่ยวเป็น OMP ชนิดหยาบจะถูกนาไปวิเคราะห์เชิง
คุ ณ ภาพและปริ ม าณ โดยใช้ เ ครื่ อ ง Nandrop 2000 Spectophotometer และ SDS-polyacrylamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE) ต่อไป
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3. การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ OMP ของ P. stutzeri ตัวอย่างชนิดหยาบ 3 μl ในหลอด จะนาไป
อ่านค่า โดยใช้ Nandrop 2000 Spectrophotometer เทียบกับ Tris-HCl ตามวิธีการที่กาหนดโดยบริษัท ผู้ผลิต
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ Nanodrop
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ OMP ของ P. stutzeri ตัวอย่างของ OMP จะถูกโหลดใส่ลงบน SDSpolyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) โดย staking gel pH 6.8, และ separating gel pH 8.8
และใช้ ก ระแสไฟฟ้ า 60 mA 130 Volt เป็ น เวลา 90 นาที เจลที่ เ กิ ด ขึ้ น จะถู ก น าไป eluted หรื อ stained
ด้วย commassie brilliant blue ตามวิธีการมาตรฐานที่ยอมรับ
5. การกาหนดน้าหนักโมเลกุล OMP ของ P. stutzeri ในการกาหนดน้าหนักโมเลกุลของแต่ละชิ้น
โปรตีนของ OMP จาก SDS-PAGE จะใช้ซอฟต์แวร์ SPSS 16 สาหรับ Windows เพื่อการคานวณ วิธีทางานของ
ซอฟต์แวร์ดังกล่าว
6. การเตรียมและการสกัดใบพลู วิธีการสาหรับการเตรียมและการสกัดใบพลูได้ดาเนินการตามวิธีของ
Dalee และคณะ (2015) โดยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย จานวนใบพลูในจานวนที่เพียงพอถูกคัด และรวบรวมจาก
หมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา ประเทศไทย โดยบรรจุถุงสะอาด และขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย เพื่อดาเนินการเตรียมและสกัด ได้แก่ การล้างด้วยน้าสะอาด
การตัดเป็นชื้นเล็กๆ การอบแห้งในเตาอบลมร้อนและเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่ปลอดเชื้อ สาหรับตัวทาละลายในการ
สกัด ได้แก่ อะซิโตน เฮกเซนและเมทานอล โดยขั้นตอนการสกัดด้วยตัวทาลายเหล่านั้นจะคล้ายๆ กัน ฟลาสก์ขนาด
500 มล. บรรจุส่วนผสมของ 150 G ชิ้นใบพลูแห้ง ซึ่งแช่ใน 500 mL ของตัวทาละลาย และเขย่า ณ ความเร็ว 160
รอบต่อนาที ที่ 40OC เป็นเวลา 2 วัน ทาการกรองส่วนผสมด้วยกระดาษกรอง Whatman No. 1 ก่อนทาให้เข้มข้น
จนแห้งโดยใช้ Rotary Evaporator สารสกัดแห้งถูกเก็บไว้ในตู้เย็นที่ 4OC สาหรับการทดสอบขั้นต่อไป
7. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านจุลชีพของยาปฏิชีวนะและสารสกัด ใบพลู ในการเตรียมสารสกัด ใบพลู
สาหรับทดสอบ การทดสอบ microplate bioassay เทคนิคที่รายงานโดย Gabrielson et al. (2011) ถูกนามาเป็น
แนวทางด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย โดยสรุปเป็นดังนี้ สารสกัด 5 mG ถูกละลายในบัฟเฟอร์ PBS, pH 7.4 และใช้
เป็ น สารละลายสต็ อ กของสารสกั ด ต่ อ ไป ส าหรั บ ยาปฏิ ชี ว นะแต่ ล ะชนิ ด คื อ Tetracycline, Gentamycin,
Kanamycin และ Penicillin ถูกละลายใน PBS เพื่อให้ได้สต็อกเข้มข้น 500 μG/mL สาหรับการตรวจวัดค่า MIC
ภายใน 96 หลุมของ microplate จะถูกบบรจุด้วย 100 μL ของสารต้านจุลินทรีย์ โดยให้มี ความเข้มข้นลดลง
2 เท่าในหลุมลาดับต่อไป, 100 μL ของอาหาร lactose broth 2X, 30 μL และคัลเจอร์ Pseudomonas sp.
ที่ ค วามขุ่ น 0.5 McFarland ถั ด มา จะปิ ด ฝากรอบ microplate และบ่ ม ที่ 37 OC ความขุ่ น ซึ่ ง หมายถึ ง
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย จะถูกอ่าน หลังจากการผสมกับ reazurin 0.02% สาหรับ MBC จะทดสอบด้วย
การย้ า ยคั ล เจอร์ แ บคที เ รี ย ในหลุ ม ที่ แ สดงผลค่ า MIC, 1+, 2+ และ -1 MIC ไป streak ลงบน Lactose Agar
ผลทดสอบคือการเจริญเติบโตจะอ่าน หลังจากการบ่มนาน 24 ชั่วโมงที่ 37OC การทดสอบทั้งหมดจะทาจานวน
2 ซ้า
8. การเสริมฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ –สารสกัดใบพลู ในหลอดทดลอง การทดสอบทาในลักษณะคล้าย
กับการทดสอบ Microplate bioassay ใน 3.7 ยกเว้นสารต้านจะถูกแทนที่ด้วยส่วนผสมของสารปฏิชีวนะและ
สารสกัดตามสัดส่วนที่กาหนด สัดส่วนของส่วนผสมในแต่ละหลุมคือยาปฏิชีวนะต่อสารสกัด เริ่มต้น 100 μL ต่อ
0 μLและตามมาด้วยการลดลง (ยาปฏิชีวนะ) และเพิ่ม (สารสกัด) ด้วยค่า 10 การทดสอบทั้งหมดจะทา 2 ซ้า
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. คุณสมบัติของ P. stutzeri OMP การวิเคราะห์เชิงปริมาณของ P. stutzeri OMP ชนิดหยาบ
ผลปรากฏว่า ประกอบด้วยโมเลกุลความเข้มข้น ตั้งแต่ 1.78 mG/ml ถึง 2.06 mG/ml (ตาราง 1). ในขณะที่แถบ
13 แถบของโมเลกุล OMP บนแผ่นเจล SDS-PAGE ประกอบด้วย แถบขนาด 127.8 kDa, 107.9 kDA, 91.2 kDa,
81.5 kDa, 68.8 kDa, 54.9 kDa, 49. 1 kDa, 43. 8 kDa, 39.2 kDa, 33.1 kDa, 24.9 kDa, 16.8 kDa, และ 14.2
kDa (รูป 1)
ตารางที่ 1 ผลของการวิเคราะห์เชิงปริมาณของ P. stutzeri OMP ชนิดหยาบ

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายของแผ่นเจล SDS-PAGE แสดงแถบต่าง ๆ ของ P. stutzeri OMP ชนิดหยาบ
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โปรตีนเยื่อชั้นนอกของ Pseudomonas sp. ก็เหมือนกับของแบคทีเรียแกรมลบอื่น ๆ มีสมบัติเป็นเยือ่
เลื อ กผ่า น และสามารถเทียบเป็ นเสมือ นตะแกรงโมเลกุ ลที่ ช่ว ยให้ เ กิดทางผ่า นของวั สดุน้าหนั กโมเลกุลเล็ก ๆ
ที่มีสมบัติชอบน้า (Shen, et al., 2015) บรรดา Omp เหล่านี้ จากการค้นพบของเรา พบว่ามีน้าหนักโมเลกุลอยู่
ในช่วงมากกว่า 3kD (Caroll et. al., 2016) นอกจากนี้ โครงสร้างของ Omp มีรายละเอียดบางอย่าง ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ
นีถ้ ูกอธิบายตามที่ได้แสดงในรูป 2 อย่างไรก็ตาม ณ ที่นี้จะขอกล่าวถึง 2 หลักการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารต้านจุลชีพเพียงอย่างเดียว (หรือตะแกรงโมเลกุล) ซึ่งโมเลกุล hydrophilic เหล่านี้ด้วยขนาด
ต่ากว่าขีดจากัด จะถูกยกเว้นให้สามารถผ่านทางขนส่งของโปรตีนที่เรียกว่า porins ได้ ในทางตรงกันข้าม ส่วนที่
เหลือของเมมเบรนชั้นนอก ถูกพิจารณาให้ยกเว้นการซึมผ่านสาร hydrophilic และในทุกกรณี ยกเว้นยกเว้นสารที่
ไม่ชอบน้า (Hancock & Bell. 1988)

รูป 2. องค์ประกอบทั้ง 3 ของ efflux pump. ได้แก่ ตัว pump เอง (MexB, MexD or MexF, ตาม
ระบบนี้ ) ตั้ งอยู่ ใ นเยื่ อเมมเบรน และเชื่ อ มผ่า นตั วเชื่ อม lipoprotein (MexA, MexC or MexE) จนถึ งทางออก
( OprM, OprJ or OprN). องค์ประกอบของระบบ Efflux แสดงเป็นพยัญชนะโรมันตัวพิมพ์ใหญ่; ส่วนองค์ประกอบ
อื่น ๆ ของเมมเบรน แสดงเป็นเป็นพยัญชนะโรมันตัวพิมพ์เล็กเอียง (Livermore, 2002).
2. รูปแบบการตอบสนองของยาปฏิชีวนะและสารสกัดใบพลู ผลของการตรวจหาค่า MIC และ
MBC ของยาปฏิชีวนะที่จาหน่ายตามร้านยา ได้แก่ Tetracycline, Gentamycin, Kanamycin, และ Penicillin,
สารใบพลูสกัดเมทานอล อะซิโตน และเฮกเซนต่อเชื้อ Pseudomonas sp. แสดงในรูป 3. ส่วนผลสรุปของ
ค่า MIC และ MBC ปรากฏในตาราง 2
การทดสอบความไวแบบ in vitro ของ Pseudomonas sp. ต่ อ ยาปฏิ ชี ว นะ ปรากฏผล เชื้ อ
Pseudomonas sp. ไวต่ อ Gentamycin มากที่ สุ ด (μG/mL MIC, 0.048838), และรองลงมาคื อ Kanamycin
(μG/mL MIC, 12.5). อย่างไรก็ตาม เชื้อ Pseudomonas sp. ไวต่อ Tetracycline น้อยที่สุดเท่าๆกับ Penicillin
(μG/mL MIC, 100). ยิ่งกว่านั้น พบว่า เชื้อ Pseudomonas sp. ไวต่อสารใบพลูสกัดอะซิโตนสูง (μG/mL MIC,
31.25), และตามมาคือ สารใบพลูสกัดเมทานอลและเฮกเซน (μG/mL MIC, 62.5 and 125, ตามลาดับ). ผลของ
MBC ค่อนข้างต่างกันตามตาราง 2 และรูป 4
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A

B

รู ป 3. ผล MIC ของยา Tetracycline, Gentamycin, Kanamycin, และ Penicillin, รวมทั้ ง
สารใบพลูสกัดเมทานอล อะซิโตน และเฮกเซนต่อเชื้อ Pseudomonas sp. การทดสอบทา 2 ซ้า (A และ B).
สีชมพู่แสดง การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และสีม่วงแสดงไม่มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ตารางที่ 2 ผลของ MIC และ MBC สาหรับยา Tetracycline, Gentamycin, Kanamycin, และ Penicillin, รวมทั้ง
สารใบพลูสกัดเมทานอล อะซิโตนและเฮกเซนต่อเชื้อ Pseudomonas sp.

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ มี ค วามต้ อ งการสู ง เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ท างชี ว ภาพที่ ก ว้ า งขวางและ
ส่วนประกอบทางชีวภาพ ซึ่งได้ถูกพิสูจน์แล้วว่า เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคจานวนมาก ข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่ง
สารใบพลูสกัดมีกิจกรรมทางชีววิทยาที่กว้างขวาง อาทิ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้าน hemolytic โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การต้านแบคทีเรีย ซึ่งได้รับการพิสูจน์แบบ in vitro แล้ว Pseudomonas sp แสดงความไวต่อสารใบพลู
สกัดอะซิโตนมากกว่าสารใบพลูสกัดอื่ น ๆ จึงมีความเป็นไปได้ที่การสกัดด้วยอะซิโตนอาจทาให้ได้องค์ประกอบ
หลากหลาย ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์เสริมฤทธิ์กันมากขึ้น ในลักษณะที่ไปเพิ่มกิจกรรมขององค์ประกอบหลักๆ (Tegos, et
al., 2002) ปฏิสัมพันธ์นี้อาจรวมถึง การเพิ่มการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่งมักเป็นอุปสรรค
ภายในด้านความต้านทานเสมอ (Sibanda & Okoh, 2008)
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รูป 4. จาน Lactose Agar แสดงผล MBC ของยา Tetracycline (A), Gentamycin (B), Kanamycin (C),
Penicillin (D), สารใบพลูสกัดเมทานอล (E), อะซิโตน (F), และเฮกเซน (G) ต่อเชื้อ Pseudomonas sp.
โมเลกุลออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คิดว่าน่าจะรับผิดชอบต่อฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในสารใบพลูสกัด เชื่อว่าเป็น
sterol ซึ่ งมี อ ยู่ ใ นปริ ม าณมาก โดย Sterol นี้ ก ระท าบนปฏิ กิ ริ ย าพื้ น ผิ ว หน้ า ภายในผนั งเซลล์ แ บคที เ รี ย และ
เมมเบรน นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักของผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ และในที่สุด นาไปสู่การสร้างรูพรุน
และการสลายตัวของส่วนประกอบของแบคทีเรีย มีรายงานว่า Sterol ทางานอาศัยการทาลายด่านการซึมผ่านของ
โครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ (Tortora, et al., 2016) นอกจากนี้ รายงานก่อนๆ อ้างว่า สารใบพลูสกัดมี
กรดไขมันที่มีความเข้มข้นสูง เช่น palmitic acid, stearic acid และ hydroxy fatty acid esters ซึ่งทั้งหมดมีฤทธิ์
ต้านที่มีศักยภาพในการต้านจุลิ นทรีย์ ที่ก่ อให้เกิดโรคต่ าง ๆ Nalina et al. (2007) และ Chakraborty & Shah
(2011) หลังจากได้ตรวจทดสอบสารใบพลูสกัดใช้ตัวทาละลายต่างๆ พบว่า สารใบพลู สกัด เมทานอลมีปริมาณ
sterols, phenols และ flavonoids สู งกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ tannin ในขณะที่ ส ารใบพลู ส กั ด น้ าพบว่ า มี ป ริ ม าณ
flavonoids และ tannins สู งขึ้ น แต่ มี phenols เล็ ก น้ อ ย สารใบพลู สกั ด เอทิ ลอะซิเ ตตส่ ว นหนึ่ ง มี ร ายงานว่า
มี phenols, tannins และ sterols สูง แต่มีปริมาณฟลาโวนอยด์ปานกลาง
งานวิจัยนีพ้ บว่า Pseudomonas sp มีความไวต่อ Gentamycin มากและต้านต่อ Tetracycline และ
Penicillin ไม่ใช้ประเด็นใหม่ Pseudomonas sp สายพันธุ์อ่อนไวต่อยา จริงๆ แล้ว มีการป้องกันที่สาคัญอยู่ อาทิ
มี AmpC β-lactamase ซึ่งสามารถเหนี่ยวนา ให้ต้านทานต่อ β-lactamase จนทาให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซ์ยา
ปฏิชีวนะที่เกี่ยวข้อง (Poole, 2001) นอกจากนี้ เซลล์ Pseudomonad สามารถกาจัดยาปฏิชีวนะได้หลายชนิ ด
โดยอาศั ย คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ใ ห้ ซึ ม ผ่ า นของเยื่ อ เซลล์ ซึ่ ง กระท าโดย Porin (OprF) รู ข นาดใหญ่ ข องเยื่ อ ชั้ น นอก
ความต้านทานดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็น "การต้านทานที่สือการไม่ให้ซึมผ่าน” ของ MexAB-OprM (รูป 2)
ซึ่ ง เ ป็ น ร ะ บ บ สู บ ฉี ด ที่ ช่ ว ย ข จั ด β- lactamase, chloramphenicol, fluoroquinolones, macrolides,
novobiocin, sulfonamides, tetracycline และ trimethoprim รวมทั้ ง เป็ น สี ย้ อ มและผงซั ก ฟอกชนิ ด ต่ า ง ๆ
(Aeschlimann, 2003; Livermore, 2002; Hamzehpour et. al., 1995; Li et. al., 1994)
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3. ผลเสริมฤทธิ์กันของยาปฏิชีวนะ-สารใบพลูสกัดในการต้าน Pseudomonas sp. ในการกาหนด
ความเป็นไปได้ของการเสริมฤทธิ์กันของยาปฏิชีวนะ-สารใบพลูสกัดในการต้าน Pseudomonas sp. และค่าของ
การต้านเราใช้ยา Gentamycin ร่วมกับสารใบพลูสกัด และ Penicillin-สารใบพลูสกัด ในการตรวจทดสอบผล
ปรากฏ ดังรายงานในตาราง 3
ตารางที่ 3 ผลเสริมฤทธิ์กันต่อการต้าน Pseudomonas sp ของยาปฏิชีวนะตามร้านขายยา-สารใบพลูสกัด ทดสอบ
in vitro โดยเทคนิค microplate bioassay. การตรวจทดสอบกระทา 2 ซ้า

อ้ า งถึ ง ข้ อ ค้ น พบก่ อ นหน้ า นี้ ว่ า Pseudomonas sp. ไวต่ อ Gentamycin สู ง แต่ ต้ า น Penicillin
การรวมกันของแต่ละชนิดยานี้กับสารใบพลูสกัด แสดงให้เห็นการปรับปรุงในกิจกรรมการต้านแบคทีเรีย กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ การรวมกันสามารถลดขนาดของ gentamycin ได้ และส่งผลต่อการรักษาอย่างมีนัยสาคัญทางเศรษฐกิจ
และทางเภสัชกรรม ตัวอย่างเช่น ปริมาณของ Gentamycin ที่ใช้กับสารใบพลูสกัดกลายเป็น 40% ของค่า MIC เดิม
และของ Penicillin ค่ากลายเป็น 50% ของ MIC เดิม เมื่อใช้เดี่ยว ๆ Gentamycin รวมกับสารใบพลูสกัดเฮกเซน
จาเป็นต้องใช้เพียง 70% ของค่า MIC เดิม ในขณะที่ยา Penicillin จาเป็นต้องใช้ 100% -70% ของ MIC เดิม การ
ค้นพบของเราชี้ให้เห็นว่า สารใบพลูสกัดสามารถนามาใช้เป็นแหล่ง ยาทางเลือก โดยเมื่อใช้ร่วมกันกับยาปฏิชีวนะ
จะมีฤทธิ์ในการดัดแปลงกิจกรรมต้านแบคทีเรีย ซึ่งอาจจะใช้ในฐานะเป็น adjuvants ของยาปฏิชีวนะในการรักษา
โรคจากแบคทีเรียที่ทนต่อยาได้หลายชนิด เช่น Pseudomonas sp
รายงานที่ ค ล้า ยกั น ได้ รับการเผยแพร่เมื่ อ เร็ว ๆ นี้ Chung และคณะ (2011) พบว่ า piteracyclic
triterpenoids แสดงให้เห็นถึง กิจกรรมต้าน staphylococcus ที่อ่อนแอ เมื่อใช้เพียงโดยลาพัง อย่างไรก็ตาม
การใช้สารเหล่านี้ร่วมกันทาให้เกิดการเสริมฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นความเกี่ยวข้องของกลไกการทางานหรือ
วิถีที่แตกต่างกัน ที่ให้ผลลัพธ์ถึงค่า MICs ที่ลดลง Kalek & Mohamed (2012) พบว่า ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสาร
ตะไคร้ ส กั ด -Amoxacillin มี ผ ลต่ อ Staphylococcus aureus สายพั น ธุ์ MRSA Karmegam และคณะ (2008)
รายงานถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้สารสกัดจากพืชร่วมกัน เพื่อให้เกิดการต้านแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร

สรุปและข้อเสนอแนะ
โปรตีนเยื่อชั้นนอก (OMP) ของ P. stutzeri ที่ได้รับการสกัดกรองบริสุทธิ์บางส่วนด้วยวิธี SDS-PAGE
มีแถบโปรตีน 13 แถบ โดยแต่ละแถบมีน้าหนักโมเลกุลแตกต่างกัน คือ แถบขนาด 127.8 kDa, 107.9 kDA, 91.2
kDa, 81.5 kDa, 68.8 kDa, 54.9 kDa, 49. 1 kDa, 43.8 kDa, 39.2 kDa, 33.1 kDa, 24.9 kDa, 16.8 kDa และ
14.2 kDa ยา Gentamycin, Kanamycin, Tetracycline และ Penicillin ที่จาหน่ายตามร้านขายยาทั่ ว ๆ ไป
มี ผ ลต้ า น Pseudomonas sp ในระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยที่ Gentamycin มี ค่ า MIC ดี เ ป็ น ล าดั บ ที่ ห นึ่ ง คื อ
0.048838 μG/mL MIC ของ Tetracycline และ Penicillin เท่ า กั น คื อ 100 μG/mL สารใบพลู ส กั ด อะซิ โ ตน
มีฤทธิ์ต้าน Pseudomonas sp มากที่สุด โดยมีค่า MIC เฉลี่ยอยู่ที่ 31,25 μG/mL และตามด้วยสารใบพลูสกัด
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เมทานอล โดยมีค่า MIC เท่ากับ 62,5 μG/mL และสารใบพลูสกัดเฮกเซนที่มีค่า MIC 12.5 μG/mL การเสริมฤทธิ์
ต้ า นแบคที เ รี ย สามารถแสดงให้ เ ห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เมื่ อ ทดสอบใช้ ร่ ว มกั น Gentamycin-สารใบพลูส กั ด และ
Penicillin-สารใบพลูสกัด ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับสารสกัดจากพืชช่วยปรับปรุง
ขนาดของยาให้ดีขึ้น และส่งผลกระทบต่อการรักษาโรค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางเภสัชกรรม จึงควรแก่การ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมและให้ครอบคลุมยาและสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ พืชสมุนไพรท้องถิ่น
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พรรณไม้น้าบางชนิดของไทยที่รับประทานได้
Some Aquatic Plants of Thailand
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บทคัดย่อ
การศึกษาพรรณไม้น้าบางชนิดของไทยที่รับประทานได้บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและ
พื้นที่ใกล้เคียง เป็นการสารวจแบบทั่วไปเพื่อทราบชนิดการนาไปใช้ประโยชน์และนิเวศวิ ทยาของพรรณไม้ น้ า
ดาเนินการสารวจโดยเก็บตัวอย่างพรรณไม้น้าทุกชนิดที่พบกาลังออกดอก ตั้งแต่เดือนตุลาคม2559-ธันวาคม 2560
พบพรรณไมน้าอย่างน้อย 32 วงศ์ 48 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชประเภทชายน้า 17วงศ์ 28 ชนิด พรรณไมน้าที่พบเป็น
ชนิ ด เด น คื อ บอน (Colocasia esculenta) จอก (Pistia stratiotes) ผั ก บุ้ ง (Ipomoea aquatica) และ
ตาลปัตรฤาษี (Limnocharis flava) โดยพบพรรณไมน้ากลุ่มที่เป็นอาหารของมนุษย์ที่รับประทานได้ 16 ชนิด และ
พรรณไม้น้าที่ใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น พรรณไมน้าใช้ทายาสมุนไพร 5 ชนิดพรรณไม้น้าที่เป็นไมประดับ 9 ชนิด
พรรณไมน้าที่เป็นวัชพืชร้ายแรง3ชนิดและพรรณไมน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อมชนิด 4 ชนิด
ค้าส้าคัญ: พรรณไม้น้า, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, รับประทาน

ABSTRACT
The study of the medicinal aquatic plants in was observed in Nakhon Si Thammart
Rajabhat University has been undertaken from October, 2016 to December, 2017. More than48
species of 32families were reported. Most of them were marginal plants which 28 species of 16
families. The botanical names, local names, the habit, the habitat and the therapeutic properties
of plants are also reported. The dominant species were Elephant ear, Water lettuce, Swamp Morning
Glory and Yellow Burt Head. Aquatic plants that used for food, medicine and decoration were 15,
15 and 9 species found respectively. Three species were reported as the serious weeds and four
species were the environmental indicators.
Keywords: aquatic plant, Nakhon Si Thammart Rajabhat University, Edible

บทน้า
จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 08 องศา 22 ลิบดา - 08 องศา 45 ลิบดาเหนือ และ อยู่
ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 37 ลิบดา - 99 องศา 51 ลิบดาตะวันออก พื้นที่มีลักษณะครอบคลุมเป็นเทือกเขา
นครศรีธรรมราชตอนกลาง ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวเหนือจรดใต้ขนานไปกับชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออก มีที่ราบตามหุบเขาเล็กน้อย ดินบนภูเขาเป็นดินที่เกิดจากการผุสลายของหินแกรนิต มียอดเขาสูงสุด
คือ ยอดเขาหลวง สูงจากระดับน้าทะเล 1,835 เมตร เป็นต้นกาเนิดของต้นน้าลาธารหลายสาย เช่น แม่น้าตาปี
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แม่น้าปากพนัง คลองกรุงชิง คลองเขาแก้ว คลองท่าแพ คลองระแนะ และคลองละอาย อันเป็นแหล่งน้าที่สาคัญ
ของพื้นที่แหล่งน้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้าลาคลอง หนอง บึงต่างๆ น้าสะอาด จนสามารถนามาใช้อุปโภคบริโภคได้
มีพรรณไม้น้าต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างมากมาย ขยายพันธุ์ และเพิ่มจานวนพอเหมาะพอควร ที่จะรักษาสมดุล ของ
ธรรมชาติ คนไทยใช้พันธุ์ไม้น้าเหล่านี้ หลายชนิดเป็นอาหาร เป็นพืชผักที่บริโ ภคในชีวิตประจาวันจากการสังเกต
พบว่าในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงมีพรรณไม้น้าหลายชนิดที่เป็นพืชสมุนไพร
และน่ า สนใจเพื่ อ ประโยชน์ ท างการศึ ก ษาและน าพรรณไม้ น้ าสมุ น ไพรบางชนิ ด มาปลู ก ไว้ ใ นเรื อ นเพาะช า
เพื่อประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการกระจายพันธุ์ อีกด้วยพรรณไมน้าหรือพืชน้า (Aquatic
plants) หมายถึง “พืชที่ขึ้นอยู่ในน้าโดยอาจจะจมอยู่ใต้น้าทั้งหมด หรือโผล่บางส่วนขึ้นมาอยู่เหนือน้าลอยอยู่ที่ผิว
น้าหรือเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามริมน้าชายตลิ่ง ”นอกจากนี้ยังรวมถึง พืชที่เจริ ญเติบโตอยู่ในบริเวณที่ลุ่มขังแฉะอีกด้ วย
(กรมประมง, 2538)
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแพรกระจาย รวมถึงการใช้ประโยชนของพรรณไมน้า
ในจั งหวั ด นครศรีธ รรมราช ตั้ งแต่ บ ริ เ วณที่ สูงคื อ แหล่ งน้ าตกอุ ท ยานแห่ งชาติเ ขาหลวงจนกระทั้ งถึ งพื้ นที่ราบ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เนื่องจากมีรายงานเกี่ยวกับพรรณไม้ในบริเวณนี้อยู่น้อยมากทั้งที่พรรณไมน้าเหล่านี้
มีประโยชนเช่น เป็นอาหารของมนุษย์ ใช้ยาทาเป็นไม้ ประดับเป็นดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อมหรือ อาจเป็นโทษ เช่ น
เป็นวัชพืชร้ายแรงเป็นพัน ธุ ไม้ต่างถิ่น ที่รุกรานพื ชท้อ งถิ่นเป็นต้ น จากการทบทวนเอกสารพบว่ ามี พรรณไมน้ า
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 22 วงศ์ 30 ชนิด (กรมชลประทาน, 2538 และ 2541, รัชฎาภรณ และคณะ, 2538)
โดยแยกเป็นในจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 วงศ์ 16 ชนิด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. มีการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้น้าที่เป็นสมุนไพรที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บริเวณทีส่ ูง

คือแหล่งน้าตกอุทยานแห่งชาติน้าตกพรหมโลกจนกระทั้งถึงพื้นที่ราบในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เป็นแนวทางในการทางานวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนายาจากสมุนไพรจากพรรณไม้นา้
3. เป็นการอนุรักษ์ภูมปิ ัญญาไทยและสมุนไพรไทย

วิธีด้าเนินการวิจัย
เก็ บ ตั ว อย่ า งวิ เ คราะห์ ช นิ ด และการแพรกระจายของพรรณไมน้ าบริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรี ธ รรมราช ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณที่ เ ป็ น ที่ สู ง คื อ แหล่ ง น้ าตกจนถึ ง ระบบลุ่ ม น้ าบริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แสดงได้ดังภาพที่1) คือสวนสมเด็จพระศรีนคริ น ทร์ 84 ทุ่ งท่ า ลาด อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราชและสวนสาธารณะเฉลิ มพระเกี ย รติร .9 ตั้ งแต่
เดือนตุลาคม2559 -ธันวาคม 2560 รวมจานวนสถานีเก็ บตัวอย่างทั้ งสิ้น 11 สถานีตาแหน่ งสถานีเก็บตัว อย่ า ง
ดังแสดงใน (ภาพที่ 1) โดยวิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไมน้านั้น ใช้ตามวิธีของ APHA, AWWA and WEF (2005)
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ชนิ ดนั้ นจ าแนก ตามเอกสารของสุชาดา (2530), ชอทิ พ ย (2531), Radanachaless and
Maxwell (1994), ดวงพร และรังสิต (2544) และ ยุพา (2544), อรุณี และคณะ (2552a, 2552b)
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St1 น้าตกอ้าย
เขียว
St2 น้าตกพรหม
โลก
St3 น้าตกหนาน
หินท่าหา (คีรีวง)
St4 รอบเรือนไทย
St5 คณะครุศาสตร์
st6.บ่อน้ากินรี
St7 อาคาร 11
St8 สระมรกต
St9 บริเวณอาคาร
เคียง
St10 ทุ่งท่าลาด
St11 สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติร.9

ภาพที่1: แผนที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้น้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการวิจัย
จากการสารวจและจากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลันราชภัฏนครศรีธรรมราช
จ านวน 50 คน พบว่ า มี ก ารใช้ ประโยชน์ จ ากพรรณไม้ น้ า ในพื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษาหลายชนิ ด รวมทั้ งการสื บ ค้ น ข้อมูล
ทางเอกสาร สามารถ แบ่งการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้น้าและนามาประยุกต์ใช้ พบพรรณไมน้าอย่างน้อย 32 วงศ์
48 ชนิด พรรณไมน้าส่วนใหญ่ เป็นพืชประเภทชายน้า 17วงศ์ 28 ชนิดรองลงมาเป็นพืชประเภทลอยน้า 6 วงศ์
6 ชนิด เป็นพืชประเภทใต้น้า 4 วงศ์ 4 ชนิด และพืชโผล่เหนือน้า 8 วงศ์ 8 ชนิดโดยพรรณไมน้าที่พบแพรกระจาย
เป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ศึกษามากกว่าชนิดอื่นคือ บอน (Colocasia esculenta) จอก (Pistia stratiotes ) ผักบุ้ง
(Ipomoea aquatic) และตาลปัตรฤาษี (Limnocharis flava) ตามลาดับ สวนพรรณไม้น้าชนิดอื่น ๆ ที่เหลือนั้น
พบกระจายกันออกไปตามแต่ละสถานีที่สารวจต่ าง ๆ แต่พบไดน้อยกว่า โดยพบพรรณไม้น้ากลุ่มที่เป็ นอาหาร
ของมนุษย์ 16 ชนิดคือ ดังแสดงในตารางที1่ พรรณไม้น้าที่เป็นอาหารของมนุษย์และเป็นยาสมุนไพร ได้แก่
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1. บัวบก
ลักษณะ : บัวบกเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีลาต้นเป็นไหล (stolen) เลื้อยไปตามพื้นดินหรืออยู่
ด้านล่างหน้า ผิวดิน ไหลมีลักษณะทรงกลม ไหลอ่อนมีสีขาว ไหลแก่มีสีน้าตาลใบบัวบกออกเป็นใบเดีย่ วและออกเป็น
กระจุกจานวนหลายใบบริเวณข้อ แต่ละข้อมีใบ 2-10 ใบดอกบัวบกออกเป็นช่อที่ซอกใบของข้อ ช่อดอกมีรูปทรงช่อ
คล้ายร่ม อาจมีช่อเดี่ยวหรือมีประมาณ 2-5 ช่อ แต่ละช่อมีประมาณ 3-4 ดอก มีก้านช่อดอกยาวทรงกลม ขนาดเล็ก
ประมาณ 0.5-5 เซนติเมตร ส่วนกลีบดอกมีสีขาว ตรงกลางมีเกสรตัวผู้ขนาดสั้น
ประโยชน์ทางด้านอาหาร: นามาประกอบอาหารต่าง ๆ ได้แก่ยาใบบัวบก บัวบกจิ้มน้าปลา ข้าว
ยาใส่ใบบัวบก และใช้เป็นผักร่วมกับเครื่องเคียง เช่น ผัดไทยกุ้งสด น้าพริกกะปิกับผักเคียงชนิดต่าง ๆ
สรรพคุณทางยาสมุนไพร: ส่วนของใบและรากใช้พอกแผล จะช่วยไม่ให้เกิดรอยแผลเป็นน้าคั้นสด
ของบัวบกปรับสีผิวให้ดีขึ้นเปล่งปลั่งอายุยืน และสามารถนามารักษาอาการช้าในบารุงหัวใจ บารุงตับ ไต และสมอง
บารุงประสาท และความจา ช่วยขับปัสสาวะ รักษาบาดแผล แผลเปื่อย แก้โรคเรื้อน โรคบิด ลดอาการปวดศีรษะ
และไข้ (Kappor, 2005)
2. ผักกูด
ลักษณะ: เจริญได้ดีในพื้นที่ชุ่มชื้นสูงและมีแสงแดดส่องลงมาได้ในบางช่วงของวัน อาทิ ลาห้วย
ลาธารและแม่น้าที่มีน้าสะอาดไหลผ่าน
ประโยชน์ทางด้านอาหาร: ผักกูดเป็นผักพื้นบ้านเป็นผักสดแนมกับน้าพริกต่าง ๆ ลาบก้อย อาหาร
ประเภทยาต่าง ๆ มีคุณค่าทางอาหารมีโปรตีนสูงได้รับความนิยมและมีรสชาติดีสามารถนาไปปรุงอาหารได้หลาย
ชนิด เช่น ผักกูดไฟแดง ผักกูดน้ามันหอย แกงส้มผักกูด ยาผักกูด (มาโนช และ เพ็ญนภา, 2538)
สรรพคุ ณทางยาสมุ น ไพร: ลดความดั น โลหิ ต สู ง ลดคลอเลสเตอรอล แก้ ไ ข้ ตั ว ร้ อ น แก้ พิ ษ
ยอดอ่อน ดอก เป็นยารสเย็น แก้ร้อนใน แก้ไข้ร้อน แก้อาการท้องอืดแน่น
3. แพงพวยน้้า ผักแพง ผักแพงพวยน้้า พังพวย แพงพวย หญ้านอน
ลักษณะ : ต้นผักแพงพวยเป็นไม้เลื้อย ที่ทอดตัวยาวไปตามพื้นดินและพื้นน้า ลาต้นจะมีสีชมพู
อ่อนและมีนวมอ่อนนุ่มสีขาวคล้ายฟองน้าเกาะอยู่ที่ลาต้น เพื่อช่วยในการพยุงต้นให้ลอยน้าได้
ประโยชน์ทางด้านอาหาร : เป็นผักกินสด ลวกให้สุกแล้วจิ้มน้าพริก หรือใส่ในแกงส้ม
สรรพคุณทางยาสมุนไพร : แก้โรคเบาหวาน ลดความดันโลหิตสูง รวมถึงแก้มะเร็ง บารุงหัวใจ แก้ท้องผูก
4. ออดิบ เอาะดิบ
ลั ก ษณะ : ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปร่างเป็นลูกศร มีนวลเคลือบแผ่นใบ ก้านใบยาวกลม
ออกดอกเป็นช่อ มีกาบหุ้มชาวบ้านจะปลูกไว้กินริมรั้ว หรือข้างบ้าน ขึ้นบริเวณที่มีน้าขังแฉะ
ประโยชน์ทางด้านอาหาร : นามาทาอาหาร เวลาใช้ปรุงอาหารให้ลอกเยื่อบาง ๆ ออก แล้วหั่น
เป็นท่อนคล้ายสายบัว ส่วนมากจะใช้แกงส้ม ยาและใช้เป็นเครื่องเคียงจิ้มกับน้าพริก
สรรพคุ ณทางยาสมุ น ไพร : ล าต้ น ใต้ ดิ น ใช้ แก้ พิ ษ ไข้ พิ ษ ร้ อ น พิ ษ ตานซาง รั ก ษาแผล กั ดฝ้า
กัดหนอง ภาคเหนือใช้ผลสดฝนผสมกับน้าผึ้งกินละลายเสมหะ
5. ผักบุ้ง
ลักษณะ: มีลักษณะเป็นพืชล้มลุกชนิดไม้เลื้อยที่มีเนื้ออ่อน ลาต้นกลวง รากงอกออกมาตามข้อของ
ต้น ใบเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปหอก หรือเป็นรูปขอบขนานแคบ ดอกมีสีขาว ชมพูหรือม่วงอ่อน
ประโยชน์ทางด้านอาหาร: เมนูจากผักบุ้ง จะกินกับข้าวต้ม หรือข้าวสวยก็อร่อย เช่น ผัดผักบุ้ง ยา
ผักบุ้ง ยาผักบุ้งกรอบ แกงเทโพ
สรรพคุณทางยาสมุนไพร: บารุงสายตา รักษาอาการสายตาสั้น ตาต้อ ตาฝ้าฟาง ตาแดง และ
อาการคันนัยน์ตาย ๆ มีสารต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยให้ผิวเปล่งปลั่ง มีน้ามีนวลช่วยป้องกัน และลดโอกาสในการเป็น
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โรคมะเร็งเพิ่มศักยภาพในการบารุงสมอง และเพิ่มความสามารถในการจดจามีกากใยมากช่วยในการขับถ่าย ป้องกัน
การท้องผูก
6. ผักกระเฉด ผักหละหนอง ผักกระเสดน้้า ผักกระเฉด ผักรู้นอน ผักหนอง ผักฉีด
ลักษณะ : ราก เป็นระบบรากฝอย มีสีชมพู แทงรากออกมาเป็นกระจุกจากบริเวณข้อ ที่ราก
มีไรโซเบียมแบบเดียวกับพวกพืชตระกูลถั่ว ลาต้น ผักกระเฉดเป็นไม้เลื้อย เจริญเติบโตได้ดีบนผิวน้าหรือบริเวณพื้นที่
ที่มีน้าขัง ลาต้นกลม เรียวยาว ผิวสีเขียว ภายในตัน มีนวมสีขาวที่เรียกว่า “นม” น้าหนักเบาคล้ายฟองน้าหุ้มตาม
ลาต้นช่วยพยุงให้ลอยน้า ใบ มีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตามข้อ มีใบย่อยรูปไข่ออกตรงข้ามกันเป็นคู่
จากก้านใบหลัก ใบอ่อนสีเขียวอมม่วง ใบแก่สีเขียว ใบจะหุบถ้าโดนแตะหรือหุบในเวลากลางคืน ดอก ดอกออกเป็น
ช่อกลม ๆ สีเหลืองคล้ายดอกกระถิน ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาว มีดอกย่อยจานวนมากในหนึ่งช่อ ดอกด้านบน
เป็นดอกสมบูรณ์เพศส่วนด้านล่างเป็นหมัน ผล หรือฝัก มีลักษณะโค้งงอ ด้านในมีเมล็ด
ประโยชน์ทางด้านอาหาร : นามาประกอบอาหาร หรือกินเป็นผักสด โดยเฉพาะยอดอ่อนที่ให้
เนื้อกรอบ มีรสมัน ในหลายเมนู อาทิ ผัดผักกระเฉด ยาผักกระเฉด แกงส้ม รวมถึงใช้รับประทานสดเป็นผักจิ้ม
น้าพริก หรือกินเป็นผักคู่กับส้มตา
สรรพคุณทางยาสมุนไพร : แก้พิษร้อน สมานแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ
ที่ปลอดภัยต่อร่างกาย บารุงเลือดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนที่ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง ช่วยเสริมสร้างให้ภูมิคุ้มกันโรค
แข็งแรง สุขภาพดี
7. บัวหลวง บัวอุบล โกกระณต บัวฉัตรชมพู บัวฉัตรขาว ปุณฑริก บุณฑริก ปัทมา ปทุม สัตตบุษย์
สัตตบงกช
ลักษณะ : บัวหลวงเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุยืนหลายปี เติบโตได้ดีในดินเหนียว โดยลาต้นของบัวหลวง
นี้สามารถอยู่ได้ทั้ง ใต้ดินและน้า โดยมีเหง้าเป็นท่อนยาว ๆ เมื่อนามาตัดแนวขวางจะเป็นรูกลม ๆ หลายรู และ
มีไหลบัวที่สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้
ประโยชน์ทางด้านอาหาร : เกือบทุกส่วนของบัวหลวงใช้ประกอบอาหารได้ ตารับอาหารจาก
บัวหลวง ได้แก่ แกงยาสายบัว ต้มยาสายบัวน้าข้น และ สายบัวต้มกะทิ เขียวหวานรากบัว แกงเหลืองรากบัว แกงส้ม
รากบัว พล่ากุ้งรากบัว ต้มขาหมูรากบัว แกงจืดใบบัวอ่อน ข้าวห่อใบบัว ห่อหมกไหลบัว ผัดเมล็ดบัว สลัด 4 สีเมี่ยง
บัวหลวง กลีบบัวหลวงกรอบ สาคูไส้หมูบัวหลวง ซาลาเปาไส้เมล็ดบัว ปั้นสิบไส้เมล็ดบัว เมล็ดขนุนเมล็ดบัว
สรรพคุณทางยาสมุนไพร : ใบอ่อน: ช่วยบารุงร่างกายให้ชุ่มชื้น ให้รสฝาดเปรี้ยว ใบแก่ ช่วยบารุง
โลหิต แก้ไข้ และแก้ริดสีดวงจมูกให้รสฝาดเปรี้ยวเมาเล็กน้อย ดอก ช่วยบารุงหัวใจ บารุงครรภ์ ทาให้คลอดลูกได้งา่ ย
และแก้ไข้ แก้เสมหะและโลหิต ให้รสฝาดหอม เกสร ช่วยบารุงครรภรักษา แก้ไข้รากสาด รวมทั้งแก้ไข้จากพิษร้อน
และชูกาลังให้แข็งแรง ให้รสฝาดหอม ฝัก ช่วยแก้อาการท้องเสีย ขับรก และแก้พิษจากเห็ดเมา ให้รสฝาดหอม
เมล็ด: ช่วยแก้อ่อนเพลีย บารุงกาลัง บารุงไขข้อ รวมทั้งแก้ร้อนในกระหายน้า ช่วยให้กระชุ่มกระชวย ตลอดจนขับ
เสมหะ แก้ดีพิการ หรือพุพอง และแก้อาเจียน เพิ่มไขมันในร่างกาย ให้รสหวานมัน เปลือกฝัก ช่วยสมานแผลใน
มดลูก และแก้ท้องเดิน ให้รสฝาดหอมดีบัว ช่วยแก้กระหายน้า ขยายหลอดเลือดหัวใจ และแก้น้ากามเคลื่อนขณะ
นอนหลับ ให้รสขม เปลือกหุ้มเมล็ด: ช่วยคุมธาตุ สมานแผล และแก้ท้องร่วง ให้รสฝาด ก้านดอก ช่วยแก้ริดสีดวง
จมูก ให้รสเย็นเมา ราก ช่วยบารุงกาลัง ขับเสมหะ แก้ร้อนในกระหายน้า รวมทั้งแก้ดีพิการ หรือพุพอง และแก้
อาเจียน ให้รสหวานเย็นมัน
8. บัวสาย
ลักษณะ: พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบ เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากเหง้า ก้านใบยาว แผ่นใบ
ยาวรูปทรงกลม ไม่ยกสูงขึ้นเหนือน้า ขนาดผ่านศูนย์กลางประมา 30 ซม. ฐานใบเว้าลึก ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย
ผิวด้านบนเป็นมัน ด้านล่างมีขนนุ่ม
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ประโยชน์ทางด้านอาหาร: บัวสายใช้เป็นอาหารได้เฉพาะพันธุ์บัวกินสายที่นาสายบัวมาทาเป็น
อาหาร รับประทานเท่านั้น ก้านดอกและไหลใช้รับประทานได้ โดยนาก้านดอกหรือใบมาลอกผิวหรือเปลือกที่หุ้มอยู่
ออก แล้วเด็ดดอกและใบทิ้ง แล้วนามาใช้รั บประทานเป็นผักสดร่วมกับน้าพริก หรือนาไปปรุงเป็นอาหาร เช่น การ
ทาแกง ผัด แกงส้ม แกงกะทิ
สรรพคุณทางยาสมุนไพร : หัว ช่วยบารุงร่างกาย ดอกเมล็ด ช่วยบารุงกาลัง ช่วยบารุงธาตุใน
ร่างกาย ช่วยบารุงหัวใจ ทาให้สดชื่น แก้ไข้ตัวร้อน ช่วยแก้อาการร้อนใน สายบัว: มีรสจืดและเย็น มีเบต้าแคโรทีน
ช่วยบารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ป้องกันและต้านโรคมะเร็งในลาไส้
9. กูดแดง ลาเท็ง ผักยอดแดง ลาเพ็ง ปรง ผักกูดมอญ ลามะเท็ง ปากุ๊มะดิง
ลักษณะ : เป็นพืชตระกูลเฟิร์น มีลาต้นอยู่บนพื้นดินหรือเกาะขึ้นบนต้นไม้ใหญ่รวมกันเป็นกอ ลาต้น
กลมสีเขียว มีใบย่อยเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกันคนใบสอบเรียวสั้น ขอบใบหยักฟันเลื่อย ด้านบนของใบ
มันวาว หลังใบมีเส้นนูน ใบอ่อนมีสีแดงอมน้าตาลม้วนแบบก้นหอย มีขนตามก้าน ก้านใบแก่มีสีเขียวและแข็ง
ประโยชน์ทางด้านอาหาร : เป็นผักพื้นบ้าน ใช้แกงเลียงต้มส้ม ใส่กุ้งสด ต้มกะทิ ส่วนที่ใช้อาหาร
ได้แก่ ใบและยอดอ่อน ทาให้น้าแกงมีสีแดงอมม่วง
สรรพคุณทางยาสมุนไพร: ยอดอ่อน บารุงเลือด และเมือกจากยอดอ่อนของลาเท็ง สามารถรักษา
โรคหูดได้ ราก รักษาแผลงูกัด เถา ใช้เป็นยาบารุงหญิงที่เพิ่งคลอดบุตร ใบ ตาผสมกับดินประสิวดิบเล็กน้อย โปะ
กระหม่อมเด็กแก้ร้อนใน ทั้งต้น ต้มแก้ไข้ ได้หลายชนิด ได้แก่ ไข้ปวดหัวตัวร้อน ไข้หวัด หืดหอบ เถาแก่ นาใบ
ออกตากแดดพอหมาด ใช้ผูกมัดได้ดี และทนความเปียกชื้น
10. บอน ตุน บอนหอม บอนจืด บอนเขียว บอนจีนด้า บอนท่า บอนน้้า คึ ขื่อที้พ้อ ขือท่อซู่ คึที
โบ คูชี้บ้อง คูไทย ทีพอ กลาดีไอย์ กลาดีกุบุเฮง
ลักษณะ: เป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน มักขึ้นเป็น
กลุ่ม ๆ หลายต้นเรียงรายตามพื้นที่ลุ่มริมน้า
ประโยชน์ทางด้านอาหาร: เลือกใช้บอนต้นอ่อน พันธุ์สีเขียวสด และไม่มีสีขาวเคลือบอยู่ตามก้าน
และใบ บอนสีเขียวสด เรียกว่า บอนหวาน ส่วนชนิดที่มีสีซีดกว่า และนวลขาวกว่า เรียกว่า บอนคัน บอนมีปริมาณ
ใยอาหารที่มาก ซึ่งช่วยดักจับสารพิษในลาไส้ใหญ่ได้ทาให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น บอนที่นามาแกงบอน เป็นยอดอ่อน
หรื อ ใบอ่ อ นของบอนที่ อ ยู่ ใ กล้ โ คนต้ น ในการปรุ ง แกงบอนถ้ า ไม่ ใ ช้ น้ ามะขามเปี ย กให้ ใ ช้ น้ าส้ ม ป่ อ ยแทนได้
(สิรวิชญ์ จารัส, 2550; รัตนา พรหมพิชัย, 2542)
สรรพคุณทางยาสมุนไพร: ราก แก้อาการเจ็บคอและเสียงแหบแห้ง แก้ท้องเสีย หัว ยาระบาย
ขับปัสสาวะ กัดฝ้าหนอง ขับน้านมของสตรี ลดความดันโลหิต ก้านใบ ห้ามเลือด แก้พิษคางคก ลาต้น รักษาแผล
ทั่วไปและแผลจากงูกัด แก้อาการฟกช้า ยาง ถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย กาจัดหูด ไหล แก้ฝีตะมอย
11. ผักแพว พริกบ้า หอมจันทร์ ผักไผ่ จันทร์โฉม พริกม้า จันทร์แดง ผักแพ้ว, ผักแพรว, ผักแจว,
ลักษณะ : ผักแพวเป็นพืชล้มลุก มีลาต้นสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ลาต้นตั้งตรงมีข้อเป็น
ระยะๆ ตามข้อมักมีรากงอกออกมา หรือลาต้นเป็นแบบทอดเลื้อยไปตามพื้นดินและมีรากงอกออกมาตามส่วนที่
สัมผัสกับพื้นดิน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกหรือรูปหอกแกมรูปไข่
ประโยชน์ทางด้านอาหาร : ผักแพว นิยมรับประทานในกลุ่ม คนภาคเหนือและอีสาน เป็นผักที่ให้
รสเผ็ดร้อน ทานคู่กับลาบ ซุปหน่อไม้ หรือน้าพริก ภาคใต้นิยมใช้สอยใส่ข้าวยา และรับประทานเป็นผักสดคู่กับอาหาร
พื้นบ้าน
สรรพคุณทางยาสมุนไพร: ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ช่วยขับเหงื่อ ช่วยเจริญอาหาร และช่วย
ย่อยอาหาร แก้อาการท้องผูก ท้องเสีย รักษาอาการไข้หวัด ช่วยกระตุ้นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
หน้า 50
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
12. ผักกูดเขากวาง กูดเพา ขาเขียดน้าเค็ม
ลักษณะ : พืชล้มลุกจาพวกเฟิน สูง 10 – 60 ซม. มีเหง้าสั้น ๆ ใบ มี 3 ชนิดแบบแรกคือ ใบที่
สืบพันธุ์ไม่ได้ เป็นใบประกอบแบบขนนก ยาวประมาณ 20 ซม. ใบย่อยเป็นแผ่นคล้ายรูปสามเหลี่ยมถึงขอบขนาน
ส่วนแบบที่สองคือใบที่สืบพันธุ์ได้มีลักษณะเหมือนชนิดแรกแต่สร้างสปอร์ได้จะยาวได้ถึง 40 ซม.ใบย่อยแตกออกเป็น
หลายแขนงคล้ายเขากวาง อับสปอร์เกิดเรียงตามเส้นใบ ถูกหุม้ ปิดไว้ด้วยขอบใบ สปอร์มสี ีเหลือง และใบแบบที่สาม
เป็นใบเดี่ยว ขอบใบหยักเว้าแบบขนนก เป็นใบที่พบบนต้นที่เจริญอยูใ่ ต้น้า
ประโยชน์ทางด้านอาหาร: คนไทยทุกภาครู้จักรับประทานผักกูดเป็นอาหาร เนื่องจากยอด
อ่อ นมีร สชาติจืด อมหวาน กรอบ และสามารถปรุง อาหารได้ห ลายชนิด เช่น ผัก สดหรือ ผัก ลวก การผัด
การแกง และการยา
สรรพคุณทางยาสมุนไพร: แพทย์พื้นบ้า นล้านนา ใช้รัก ษาโรคริดสีดวงทวาร โดยใช้หัวผักกูด
ร่ว มกับเมล็ดมะกอก รากถั่วพู รากกระทุงหมาบ้า เปลือ กมะเดื่ออุทุมพร โดยนาหัวผักกูดมาฝนกับน้าซาวข้าว
ใช้ดื่มครั้งละ 1 แก้ว วันละ 3 เวลา หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เป็นประจาทุกวัน
13. เหงือกปลาหมอ แก้มหมอ แก้มหมอเล จะเกร็ง นางเกร็ง อีเกร็ง เหงือกปลาหมอน้าเงิน
ลักษณะ: เป็นไม้เป็นพรรณไม้น้าประเภทชายน้าหรือริมตลิ่ง มีลักษณะเป็นพุ่มเล็ก ๆ ยอดตั้งตรง
สูงได้ถึง 1 เมตร มีลาต้นแข็ง สีเขียวอมเทา มีหนามตามข้อ ใบเดี่ยว รูปไข่ รูปรี หรือรูปขอบขนาน ขอบใบหยักเว้า
เป็นซี่ฟัน ปลายซี่มีหนามแหลม แผ่นใบหนาเป็นมัน ช่อดอกออกที่ปลายยอด ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศมี 2 สี
คือสีขาวมีจุดประสีม่วงแดง และสีม่วงกลีบปากมีแถบสีเหลืองอ่อนกลีบหนาอวบน้า ผลเป็นฝักรูปไข่หรือทรงกระบอก
เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดจานวนมาก ทั้งต้น รักษาโรคผิวหนังพุพอง น้าเหลืองเสีย
สรรพคุณทางยาสมุนไพร : ใบ แก้โรคผิวหนัง ขับน้าเหลืองเสีย ขับเสมหะ บารุงประสาท ลาต้น
ใต้ดิน แก้ไข้ แก้พิษแมลงป่อง
14. ผักหนาม
ลักษณะ: เป็นพรรณไม้น้าประเภทชายน้าหรือริมตลิ่ง มีอายุหลายปี ตระกูลเดียวกับบอน มีเหง้า
อยู่ใต้ดิน ต้นตั้งตรง มีหนามแหลมตามลาต้น และใบชอบขึ้นตามดินโคลนและพื้นที่ชื้นริมน้า
ประโยชน์ทางด้านอาหาร: นิยมเด็ดยอดอ่อนนามามาต้มกินกับน้าพริก แต่ต้องนาไปทาให้สุกหรือ
ดองก่อนรับประทานเพื่อกาจัดพิษ
สรรพคุณทางยาสมุนไพร : ใบ ช่วยรักษาอาการไอ และปวดท้อง ราก สามารถต้มดื่มแก้เจ็บคอ
หรือต้มให้เด็กแรกเกิดอาบ เหง้า ใช้เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ หรือต้มน้าอาบแก้คัน จากพิษหัด อีสุกอีใสสุกใส และ
โรคผิ ว หนั ง ทั้ ง ต้ น ช่ ว ยขั บ ปั ส สาวะ แก้ อ าการปั ส สาวะพิ ก าร โดยน าล าต้ น แห้ ง 10-15 กรั ม มาต้ ม น้ ากิ น
15. พลับพลึง
ลักษณะ : เป็นพรรณไม้น้าประเภทชายน้า เป็นพืชล้มลุกขึ้นเป็นกอ และมีหัวอยู่ใต้ดิน ลาต้นกลม
มีความกว้างประมาณ 15 ซม. และยาวประมาณ 30 ซม.ใบจะออกรอบ ๆ ลาต้น ลักษณะใบแคบยาวเรียวใบจะอวบ
น้า ขอบใบจะเป็นคลื่น ตรงปลายใบจะแหลม
สรรพคุณทางยาสมุนไพร : ใบ รสเอีย น ทาให้อ าเจีย นเป็น เสมหะ รัก ษาฝีไ ด้ทุก ชนิด เช่น
ฝีร้อ ยประคา ฝีม่ว ง แก้อ าการปวดเมื่อ ยตามข้อ เคล็ด ขัด ยอก ช้า บวม ฟกช้าดาเขีย ว หรือ พัน ตามอวัย วะ
ที่เ คล็ด ขัด ยอก บวมแพลง ถอนพิษ ได้ดี ต้น รสขม ใช้เ ป็น ยาบารุง กาลัง ขับ เสมหะ เป็น ยาระบาย ทาให้
คลื่น เหีย นอาเจีย น รัก ษาโรคเกี่ย วกับ ระบบทางเดิน ปัส สาวะและระบบน้าดี เมล็ด รสเฝื่อ นขม เป็น ยาบารุง
ยาระบาย ขับประจาเดือน และขับปั สสาวะ
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16. เอื้องหมายนา
ลั ก ษณะ : เอื้ อ งหมายนา เป็ น พรรณไม้ น้ าชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ดอกสวยงาม กลี บ ดอกนุ่ ม ละมุ น
หอมอ่อน ๆ ลาต้นตั้งตรง ใบของเอื้องหมายนาจะขึ้นไม่เหมือนกับใบของต้นไม้อื่นๆ แต่จะ เวียนเหมือนบันไดวนแลดู
สวยงาม จึงเป็นเหตุให้เอื้องหมายนากลายเป็นพืช เศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
และไม้ตัดดอก มาประดับแจกัน
ประโยชน์ทางด้านอาหาร : สามารถนามาปรุงเป็นอาหารได้ ส่วนใหญ่นิยมนามาประกอบเป็นอาหาร
คือ หน่ออ่อน และดอกอ่อน โดยนามาต้มรับประทานเป็นผักร่วมกับนาพริกแกงส้ม และแกงเลียง
สรรพคุณทางยาสมุนไพร : ราก รสขมเมา ขับพยาธิ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง ทั้งต้น สมานมดลูก
17. ผักเป็ดไทย ผักเป็ดแดง ผักเป็ดขาว ผักเปี๋ยวแดง ผักเป็ด ผักเป็ดไทย ผักหอม บะอุ่ม บ่ะดิเยี่ยน
ลักษณะ : ลาต้นตั้งตรงหรือทอดขนานไปตามพื้น เป็นพรรณไม้น้าประเภทชายน้าหรือริมตลิ่ง มักมี
รากออกตามข้อของลาต้น อาจสูงถึง 60 ซม. ลาต้นค่อนข้างเป็นเหลี่ยม สีม่วง ภายในกลวง และมีขนเรียงเป็นแถว
อยู่ตรงข้ามกันตลอดความยาวของปล้อง ส่วนอื่น ๆ จะเรียบใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ
ประโยชน์ทางด้านอาหาร : ผักเป็ดแดง จะมีใบและลาต้นสีแดง ไม่นิยมนามารับประทาน เนื่องจากมี
รสชาติเอียน ๆ ส่วน ผักเป็ดขาว จะมีใบและลาต้นสีเขียว เป็นชนิดที่นิยมนามารับประทาน โดยแยกประเภทออกไป
ตามลักษณะอีก 3 ประเภทคือ ผักเป็ดใบมน ผักเป็ดใบแหลม และผักเป็ดใบกลม ผักเป็ดใบแหลมที่มีรสชาติค่อนข้าง
ขม ผักเป็ดใบกลมจึงนิยมถูกนามารับประทานมากที่สุด
สรรพคุณทางยาสมุนไพร : เป็นยาบารุงเลือด แก้ฟกช้า ช่วยละลายเลือดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยกระจายเลือดที่ข้นมากไม่ให้จับกันเป็นก้อน ทาให้ไม่หน้ามืดเป็นลม นอกจากนี้ยัง
มีสารซาโปนินที่ช่วยฟอกเลือด ลดอาการปวดข้อ ทั้งยังเป็นส่วนผสมของสมุนไพรที่ใช้ในการอยู่ไฟของคุ ณ แม่
ที่ เ พิ่ งคลอด และช่ ว ยลดอาการปวดหั ว ไมเกรนให้ ทุ เ ลาลงได้ นอกจากนี้ ยั งขั บ ไขมั น ไม่ ใ ห้ อุ ด ตั น ในเส้ น เลื อ ด
ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลาไส้ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ต้านพิษต่อตับ และลดไข้อีกด้วยทั้งต้น นาไปต้มดื่มดับพิษโลหิต
บารุงโลหิต ขับน้านม แก้ไข้รักษาอาการปวดมวนในท้อง โรคกระเพาะอาหาร แก้ท้องผูก ถ่ายเป็นเลือด
ตารางที1่ รายชื่อพรรณไม้น้าที่มสี รรพคุณในทางการแพทย์แผนโบราณ
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อพฤกษศาสตร์
สรรพคุณในทางการแพทย์แผนโบราณ
1. บัวบก
1. Centella asiatica
1. ทั้งต้น- รักษาอาการช้าในบารุงหัวใจ บารุงประสาท และ
ความจาช่วยขับปัสสาวะ รักษาบาดแผล สรรพคุณในทาง
การแพทย์
2. ผักกูด
2. Diplaziumes
2. ใบ แก้ ไ ข้ ตั ว ร้อ น แก้ พิ ษ อั ก เสบ บ ารุ งสายตา บารุ งโลหิต
culentum
แก้โลหิตจาง กันเลือดออกตามไรฟัน ขับปัสสาวะ
3. แพงพวยน้า
3. Ludwigia
3. ทั้งต้น-แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้ ปวดศีรษะ แก้โรคนอนไม่หลับ
adscendens
เป็นยาระบาย แก้เบาหวาน กลาก เกลื้อน
4. ออดิบ
4. Colocasia gigantea 4. ลาต้นใต้ดิน สุมเป็นถ่ายแก้พิษไข้ พิษร้อน พิษตานซาง ลา
เอาะดิบ
ต้นใต้ดินสด รักษาแผล กัดฝ้า กัดหนอง แก้โรคเถาดานในท้อง
ภาคเหนือใช้ผลสดฝนผสมกับน้าผึ้งกินละลายเสมหะ
5. ผักบุ้ง
5. Ipomoea aquatica 5. ทั้งต้น-แก้บิด พอกแก้โรคผิวหนัง
6. ผักกระเฉด
6. Neptunia oleracea 6. ผักกระเฉด นม แก้ไข้ร้อนใน ถอนพิษตับอักเสบ บารุง
ร่างกายให้แข็งแรง ใบ ดับ พิษทั้งปวง ดับพิษเบื่อเมา แก้ไข้
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ตารางที1่ รายชื่อพรรณไม้น้าที่มสี รรพคุณในทางการแพทย์แผนโบราณ (ต่อ)
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อพฤกษศาสตร์
สรรพคุณในทางการแพทย์แผนโบราณ
7. บัวหลวง
7. Nelumbo
7. ดอก นามาทาสมุนไพรแก้ไข้และเป็นยา บารุงหัวใจ เกสร
nucifera
ใช้ เ ป็ น สมุ น ไพรเข้ า เครื่ อ งเป็ น ยาหอมเมล็ ด บั ว บ ารุ ง รั ก ษา
ประสาทและไต หรือแม้อาการท้องร่วง หรือบิดเรื้อรัง ดีบัวหรือ
ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดมีสี เขียวเข้ม ใช้เป็นส่วนผสมของยาแผน
โบราณ
8. บัวสาย
8. Nymphaea lotus 8. ดอก บารุงหัวใจ ทาให้แช่มชื่น บารุงกาลัง แก้ร้อนใน เมล็ด
บารุงกาลัง หัว บารุงครรภ์ บารุงธาตุ
9. กูดแดง ลาเท็ง 9.Stenochlaena
9.แก้ปวดฟัน ใช้ใบ ต้มกับเกลือ แล้วอมบ้วนปาก แก้ไข้
palustris
มาลาเรียโดย ใช้แก่นขนุน แก่นขี้เหล็ก รากและเถาลาเท็งเอา
ทั้ง 3 อย่างต้มน้าดื่ม
10. บอน ตุน
10. Colocasia
10 .แก้ไข้ แก้อาการเจ็บคอ เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ แก้เถา
esculenta
ดานในท้ อ ง รั ก ษาแผล แก้ พิ ษ แมลงป่ อ ง ก าจั ด หู ด รั ก ษาฝี
ตะมอย แก้อาการฟกช้า ขับน้านมสตรี
11. ผักแพว
11. Persicaria
11. ทั้งต้น ช่วยเจริญอาหาร ขับลมในกระเพาะอาหาร
พริกบ้า
odorata
12. ผักกูดเขา
12. Ceratopteris
12. แก้พิษไข้ พิษร้อน พิษตานซาง ลาต้นใต้ดินสด รักษาแผล
กวาง กูดเพา thalictroides
กัดฝ้า กัดหนอง แก้โรคเถาดานในท้อง
ผักกูดน้า
13. เหงือกปลา
13. Acanthus
13. ใบ- แก้โรคผิวหนัง ขับน้าเหลืองเสีย ขับเสมหะ บารุง
หมอแก้มหมอ ebracteatus
ประสาท ทั้งต้น- รักษาโรคผิวหนังพุพอง น้าเหลืองเสีย
14. ผักหนาม
14. Lasia spinosa
14. ใบ- แก้ปวดท้อง เหง้า – ขับเสมหะ แก้ไอ ต้มน้าอาบแก้คัน
และไข้หวัด โรคผิวหนัง
15. พลับพลึง
15. Crinum siaticum 15. ใบย่างไฟ พันแก้เคล็ดบวม
16.เอื้องหมายนา 16. Costus
16. เป็นยาถ่าย แก้ตกขาว บวมน้า ฆ่าพยาธิ รักษาโรคติดเชื้อ
speciosus
ในทางเดินปัสสาวะแผลอักเสบบวมมีหนอง และฆ่าพยาธิ แต่มี
ข้อควรระวัง คือ เหง้าสดจะมีพิษ เมื่อบริโภคในปริมาณมากจะ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การใช้พรรณไม้น้าเป็นอาหารในประเทศไทยนั้น ปรากฏว่าประชาชนยังไม่ค่อยรู้จักใช้พรรณไม้น้าเป็น
อาหารเท่าใดนัก นอกจากในบางพื้นที่เท่านั้น การรับประทานก็มักจะเป็นเพราะความเคยชินที่เคยรับประทาน
มาแต่เด็ก และมีการถ่ายทอดกันในครอบครัวตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนใหญ่ใช้ส่วนราก ลาต้น ใบ และดอก เช่น
ผักแพวนิยมรับประทานในกลุ่มคนภาคเหนือและภาคอีสาน แต่มีพรรณไม้น้าบางชนิดที่คนไทยทุกภาครู้จักนามา
รับประทานเป็นอาหารได้แก่ ผักกูด บอน บัวสาย บัวหลวง ผักกะเฉด ออดิบ และมีพรรณไม้น้าบางชนิดที่มีดอก
สวยงามกลายเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ อี ก ประเภทหนึ่ ง ในปั จ จุ บั น นิ ย มปลู ก เป็ น ไม้ ป ระดั บ และปลู ก เป็ น ไม้ ตั ด ดอก
มาประดับแจกัน ได้แก่เอื้องหมายนา
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ข้อเสนอแนะเพื่อน้าผลการวิจัยไปใช้
จากการที่มีการนาพรรณไม้น้าบางชนิดมาประกอบอาหาร และเป็นสมุนไพรรักษาโรคกันบ้างแล้ว แต่ก็
ยังคงมีพรรณไม้น้าอีกหลายชนิดที่รับประทานได้ ซึ่งพบอยู่ทั่วไปในประเทศไทย และยังมิได้นามาใช้ประโยชน์ใด ๆ
เลย สมควรที่จะได้รับความสนใจเพื่อการนามาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาหริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ได้สนับ สนุนงบประมาณ เพื่อ
ทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวมถึงหมอพื้นบ้านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่องานวิจัยชิ้นนี้ ขอขอบคุณ ผศ.เคียง รักเกาะรุ้ง
ที่ได้เอื้อเฟื้อ ภาพพรรณไม้น้าบางชนิด ตลอดจนนักศึกษาที่เรียนรายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต ชีวิตและ เศรษฐกิจ
พอเพียง และวิชาปลาสวยงามและพรรณไม้น้าจนทาให้งานวิจัยชิ้นนีใ้ ห้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
เรื่อง การเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่อาเภอนบพิตาและสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรศักดิ์ แก้วอ่อน1, สาวิตรี ชามทอง1, อานวย น้อยผา1
Mr.Surasak Kaew-on1, Mrs.Sawitree Chamthong1, Amnuay Noypha1
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
sukaewon@hotmail.com1

บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนวิ ทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เรื่องการเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่อาเภอ
นบพิตา และอาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุทกภัย
และดินถล่มในพื้นที่อาเภอนบพิตา และอาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
โดยมี ค รู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และชุ ม ชน มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการวิ จั ย และน าบทเรี ย นไปใช้ กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนบพิตาวิทยา อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 23 คน โรงเรียน
ชุมชนวัดเทพราช อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 38 คน และประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเกิดอุทกภัยและดินถล่ม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนหาแนวทางในการป้องกัน หลีกเลี่ยง และบรรเทาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยและแผ่นดินถล่มจากเอกสารและการลงพื้นที่วิจัย
มี 4 ปัจจัยคือ ความลาดชันของพื้นที่ ความสามารถในการระบายน้าของดิน ปริมาณน้าฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่
ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเกิด
อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่อาเภอนบพิตา และอาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
83.35/80.87 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนในระดับดีมาก (x̅ = 4.80) 3) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียน
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่อาเภอนบพิตา และอาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.92 และ 4) แนวทางในการป้องกัน หลีกเลียง และบรรเทาจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ควรมีการรวมกลุ่มกัน ของชุมชนคอยเฝ้าระวังภัย โดยมีหน่วยงานของรัฐไปให้ความรู้ ให้
คาแนะนาและติดตั้งสัญญาณเตือนภัย
คาสาคัญ : ชุดบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น, อุทกภัยและดินถล่ม

Abstract
Education, science lessons and developed a series of local participatory. Consistent
with the lifestyle and the reality of the local people about the floods and landslides in the district
Nopitam and Sichon. Nakhon Si Thammarat Province. The purpose of the study was to study and
gather knowledge about the causes of flooding and landslides in the district Nopitam and Sichon,
Nakhon Si Thammarat to set a science lesson appropriate local learners and in line with the realities
of local teachers, students, and community involvement in the research process evaluation of
learning. The knowledge about Flooding and landslides. The sample consisted of high school
students in grade 3 in Sichon and Nopitam district and provide the means to prevent, avoid and
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mitigate the impact occurred. The research found that: 1) the factors contributing to flooding and
landslides including slope of the area, the ability of soil drainage, rainfall. falling heavily in the area
for several days, and land use, 2) the develop a series of lessons, with a robust set of lessons by
science camp for youth in the district Nopitam and Sichon found that the effectiveness of the
lesson ( E1 / E2) is 83. 35 / 80. 87, with a satisfaction rating of 4. 80 on average, students who
participated in a very good level. In addition, 3) the evaluation of learning samples found. Students
gain knowledge scores increased by 27. 92 percent increase compared before and after the even,
and 4) the guidelines for ways to prevent, avoid and mitigate the impact occurred with the
integration of the Community Watch disasters. The state agencies to educate. Advise and install
the alarm. For the safety of people in risky areas.
Keywords: Local Sciences Learning Package, flood and landslides

บทนา
จากการที่ได้เกิดเหตุการณ์ดินถล่ม น้าป่าไหลหลากและอุทกภัยขนาดใหญ่ในพื้นที่ทุกอาเภอในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2554 สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชในหลายพื้นที่ ประชาชนได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนประมาณ 312,500 ครัวเรือน
จานวน 909,800 คน ทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย เช่น บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง
299 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 9,000 หลัง มูลค่าความเสียหายโดยรวมทั้งจังหวัดเบื้องต้น ประมาณ 3,200
ล้านบาท โดยเฉพาะในพื้นที่ของอาเภอนบพิตาและสิชล ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะ
ในวันที่น้าหลาก ฝนตกหนัก น้าจากเทือกเขาได้ชะพาดินหินไหลลงมาให้เห็นเป็นทางยาว กระแสน้าทาให้ถนน
สะพานเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด ส่วนบ้านเรือนหลายสิบหลัง สวนยาง และสวนผลไม้ริมสองฝั่งของคลองกลายลาน้า
สายหลักของคนนบพิตา ก็ถูกพัดหายไปกับทะเลโคลน ทิ้งร่องรอยไว้เพียงทางน้ากว้างใหญ่ และหาดทรายที่ เต็มไป
ด้วยก้อนหินใหญ่น้อยปรากฏให้เห็นทั่วไป จากการวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยในเบื้องต้นของการเกิดภัยพิบัติในครั้งนี้
คือจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนในตอนกลางของจังหวัดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสีย่ ง
สูงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยดินถล่มสูงดังรูปที่ 1 ด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาที่มีความลาดชันสูงประกอบกับถ้ามีร่อง
ความกดอากาศต่า (ร่องฝน) พัดผ่านและปกคลุมในพื้นที่จะก่อให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน ทาให้มีความ
เสี่ยงสูงในการเกิดดินถล่มมากขึ้นเมื่อเกิดฝนตกหนักจนชั้นดินอุ้มน้าไม่ไหว
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รูปที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2542)
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
และน้ าป่า ไหลหลากได้เกิ ดความตระหนัก มี ก ารเรีย นรู้ เข้ า ใจสภาพพื้ นที่ และการเกิ ดภัยธรรมชาติ ดั งกล่าว
การแสวงหาแนวทางป้องกัน หลีกเลียง และบรรเทาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ โดยการศึกษาและ
พัฒนาชุดบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพความเป็นจริงของคน
ในท้ อ งถิ่ น เรื่ อ งการเกิด อุท กภัยและดินถล่มในพื้ น ที่อ าเภอนบพิตา และสิชล จั งหวั ด นครศรีธรรมราช โดยใช้
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจากนั ก วิ ช าการ ครู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและชุ ม ชนจะช่ ว ยพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1) เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่อาเภอ
นบพิตา และสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) เพื่อพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการผู้เรียนในแต่ละระดับและสอดคล้อง
กับความเป็นจริงของท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
3) เพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกัน หลีกเลียง และบรรเทาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุทกภัย
และดินถล่มในพืน้ ที่อาเภอนบพิตา และสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตของโครงการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยกับ ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ในพื้นที่ที่พบแหล่ง
น้าพุร้อน โดยมีการศึกษาและพัฒนาชุดบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นในระดับ มัธยมศึกษา ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและ
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ดินถล่ม 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอนบพิตา และสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการลงพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและดิน
ถล่ม ร่วมกันศึกษา ถอดบทเรียนและพัฒนาเป็นชุดบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
โรงเรียนร่วมวิจัยคือโรงเรียนวัดไพศาลสถิต อ.เมือง โรงเรียนนบพิตาวิทยา อ.นบพิตา โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
อ.สิชล และมีนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชั้นปีที่ 4
จานวน 8 คน เป็นผู้ร่วมวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงการทดลองมีการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การส ารวจข้ อมู ลพื้น ฐานเพื่ อ สรุปองค์ความรู้ ผู้ วิ จั ย ท าการศึก ษาข้ อมูลทั่ ว ไปของพื้ นที่วิจัย
เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย ดินถล่มในประเทศไทย การเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่เป้าหมายผลกระทบ และการ
ป้องกันรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนาข้ อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และรวบรวม จากนั้นได้ลงพื้นที่วิจัย ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของพื้นที่ทาวิจัย ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ปรากฏการณ์การเกิดอุทกภัยและ
ดิ น ถล่ ม วิ ถีชีวิ ตของคนในพื้ น ที่ โดยมี นายกองค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบล และเจ้ าหน้า ที่ใ นสานั ก งาน ประชาชน
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมถึงอาสาสมัครป้องกันสาธารณะภัยในพื้นที่ เป็นผู้ให้ข้อมูลจากนั้นได้จัดทาสนทนากลุ่มย่อย
( Focus Group) โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั้งสองพื้นที่ มาประชุมที่ มีการตรวจสอบองค์ความรู้จากการสารวจ
พื้นทีม่ ีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพื้นที่ รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการประชุมนามาสรุปเป็น
ชุดความรู้เพื่อนามาจัดทาชุดบทเรียนต่อไป
ตอนที่ 2 สร้ า งชุ ด บทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ท้ อ งถิ่ น เรื่ อ งการเกิ ด อุ ท กภั ย และดิ น ถล่ม ในพื้ น ที่ ต.กรุ งชิ ง
อ.นบพิตา และ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยนาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการในตอนที่ 1 มาตรวจสอบ
กับหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ กาหนดช่วงชั้นที่เหมาะสม
ซึ่งได้กาหนดชุดบทเรียนสาหรับนักเรียนในช่ว งชั้นที่ 2 – 3 จากนั้นวิ เคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิ จัย กาหนดสาระการเรียนรู้เพื่ อน าไปสร้ างกิจ กรรมในชุดบทเรี ยน กาหนดรูปแบบของ
ชุดบทเรียนเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน โดยให้นักเรียนได้
ไปศึกษาสภาพภูมิประเทศในพื้นที่จริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
และสาระการ กาหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตรวจสอบและปรับปรุงชุดบทเรียน จัดทาคู่มือครู
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบทดสอบก่ อ น-หลั ง เรี ย น แบบให้ ค ะแนนกิ จ กรรมแบบ Rubric
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ตอนที่ 3 นาชุดบทเรียนที่ได้ไปทดลองใช้และปรับปรุง นาชุดบทเรียน ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตาม
ขั้ น ตอนข้ า งต้ น ไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นช่ ว งชั้ น ที่ 2 และ 3 โรงเรี ย นวั ด ไพศาลสถิ ต อ.เมื อ ง
จ.นครศรีธรรมราช โดยการนานักเรียนไปจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน เรื่องธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่
ต.กรุงชิง อ.นบพิตา และ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นาผลการทดลองใช้ชุด บทเรียนทั้งหมดมาประเมิน
และปรับปรุงกิจกรรมเวลาทากิจกรรมให้เหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ของระดับชั้นของนักเรียน
ตอนที่ 4 น าชุ ด บทเรี ยนที่ ปรั บปรุงแล้วไปใช้ กั บนั ก เรี ยนในพื้ น ที่ ประสบภัยเพื่อ หาประสิท ธิภ าพของ
ชุดบทเรียน คือพื้นที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิตา ใช้นักเรียนช่วงชั้น 3 โรงเรียนนบพิตาวิทยา อ.นบพิตา พื้นที่ ต.เทพราช
อ.สิ ช ล ใช้ นั ก เรี ย นช่ ว งชั้ น 3 โรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด เทพราช อ.สิ ช ล จ.นครศรี ธ รรมราช โดยจั ด เป็ น กิ จ กรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน เรื่อง ธรณีพิบัติภัย ระยะเวลาจัดกิจกรรม 1 วัน มีบุคคลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยธรรมราชเป็นวิทยากร และมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ 75 โดยใช้สูตร E1/E2 กระทาโดย การคานวณหาค่า E1
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จากการนาคะแนนของนักเรียนในแต่ละกิจกรรมของชุดบทเรียนมาหาค่าเฉลี่ย แล้วคิดเป็นร้อยละ ส่วน E2 คานวณ
จากคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนมาคานวณค่าเฉลี่ยและเทียบเป็นร้อยละ จากนั้นนาค่า E1/E2 มาตัดสินโดยไม่
ต่าว่าเกณฑ์คือ 75/ 75 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้จากชุดบทเรียน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ ตาบล
กรุงชิง อาเภอนบพิตา และพื้นที่ตาบลเทพราช อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนานักศึกษาผู้ร่วมวิจัย
ลงพื้นที่ พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ อบต. และชาวบ้านผู้ประสบภัยทาการสอบถาม สัมภาษณ์ และสารวจ
พื้นที่ประกอบการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จัดทา Focus Group เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาร่วมกัน
นาเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดดินถล่มและแนวทางป้องกันภัยทั้งสองพื้นที่ สรุปสาเหตุสาคัญ
ของการเกิดดินถล่มทั้งสองพื้นที่ มาจากลักษณะภูมิประเทศ มีภูเขาล้อมรอบสลับกับพื้นที่ราบคล้ายแอ่งกระทะพื้นที่
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ภู เ ขาลาดชั น ดิ น เป็ น ดิ น เหนี ย วปนทรายซึ่ ง มี ส ภาพร่ ว นซุ ย ฝนตกติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน
มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ามาเป็นพื้นที่สร้างรายได้ ได้แก่ การทาเหมืองแร่ การปลูกพืชเศรษฐกิจ และคนในชุมชน
สร้างที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้า พื้นที่ป่าไม้ในบริ เวณภูเขาส่วนใหญ่ต้นไม้มีอายุมากทาให้ประสิทธิภาพในการอุ้มน้า
ของรากน้อยจึงทาให้เกิดดินถล่มได้ง่ายซึ่งข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับกรมทรัพยากรธรณีวิทยาเมื่อมีฝนตกติดต่อกัน
เป็นเวลาหลายวัน จนดินไม่สามารถอุ้มน้าได้จึงเกิดการเคลื่อนตัวของดิน ผลของการเกิดดินถล่มที่รุนแรงทาให้สภาพ
ทางธรณีวิทยาของพื้นที่เปลี่ยนแปลง เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางน้า เกิดลาคลองสายใหม่ ลาคลองเดิม ตื้นเขินและ
กว้างขึ้น และเต็มไปด้วยก้อนหินที่ไหลลงมาจากภูเขา เป็นเหตุหน้าแล้ง ลาคลองก็จะแห้ง ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ของชาวบ้านเนื่องด้วยพื้นที่ทั้งสอง ชาวบ้านประกอบอาชี พทางด้านการทาสวนยางและสวนผลไม้ ซึ่งต้องอาศัยน้า
ในการเพาะปลูกตลอดปี
สาหรับแนวทางในการแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย ดินถล่ม ในปี พ.ศ. 2554 เส้นทางคมนาคม
ของทั้งสองหมู่บ้านถูกตัดขาด การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกเข้าถึงอย่างลาบากมาก ชาวบ้านหลาย
ครัวเรือนที่ต้องสูญเสียทรัพย์สิน บ้านเรือน สัตว์เลี้ยง พืชผลที่ปลูกไว้ แต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วทางรัฐบาล
ได้เข้าช่วยฟื้นฟู ทาให้คนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ได้อพยพไปไหน แต่ได้มีการรวมกลุ่มกันคอยเฝ้าระวังภัย
โดยมีหน่วยงานของรัฐไปให้ความรู้ ให้คาแนะนาและติดตั้งสัญญาณเตือนภัย เช่น มาตรวัดระดับน้า การใช้สัญญาณ
ธงเป็นเครื่องหมายเตือนเมื่อเกิดฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน
2) นาความรู้มาใช้สร้างชุดบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพ
ความเป็นจริงของคนในท้องถิ่น เรื่อง การเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่อาเภอนบพิตาและอาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษาและชุมชน สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นชุดบทเรียนใช้สาหรับ
การนานักเรียนลงไปศึกษาในพื้นที่จริง ใช้เวลาในการทากิจกรรม 6 ชั่วโมง โดยจัดในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์
สาหรับเยาวชน เรื่อง ธรณีพิบัติภัย มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และเยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่และ
บริเวณใกล้เคียงชุดบทเรียนที่ได้ประกอบด้วยแบบบันทึกกิจกรรม(สาหรับนักเรียน)และคู่มือครู(สาหรับครู ) นาชุด
บทเรียนไปทดลองใช้และนามาปรับปรุง
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ตัวอย่างชุดบทเรียนและคู่มือครูจัดทาโดยนักศึกษาที่ร่วมวิจัย
3) หลังการนาชุดบทเรีย นไปทดลองใช้และนามาปรับปรุงแล้ว ผู้วิจัยได้นาชุดบทเรียนไปใช้กับโรงเรียน
ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงภัยพิบัติทารง
ธรณีวิทยาที่เกิดจากการการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติ เยาวชนและคนในพื้นที่จะได้รู้จักการป้องกันตัว
การเฝ้าระวังเมื่อเกิดเหตุการณ์ทานองเดียวกัน รวมทั้งจะได้เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะการรักษาป่าไม้ธรรมชาติให้คงอยู่การใช้ชุดบทเรียนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับ
เยาวชน เรื่อง ธรณีพิบัติภัยที่ตาบลกรุงชิง อาเภอนบพิตา ใช้นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนนบพิตาวิทยาที่ตาบล
เทพราชใช้ นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เช่นกัน จากโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช นาผลการประเมินการทากิจกรรมของ
นักเรียนมาหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียน พบว่า การจัดกิจกรรมที่ตาบลเทพราชนักเรียนได้คะแนนกิจกรรมเฉลี่ ย
ร้อยละ 81.14 ได้คะแนนทดสอบก่อนทากิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 48.10 คะแนนทดสอบหลังทากิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ
78.42 คะแนนหลังทากิจกรรมเพิ่มขึ้ นร้อย 30.32 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้ อยละ 4.81อยู่ในระดับ ดี ม าก
สาหรับการจัดกิจกรรมที่ตาบลกรุงชิงนักเรียนได้คะแนนกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 85.55 ได้คะแนนทดสอบก่อนทา
กิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 57.80 คะแนนทดสอบหลังทากิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 83.33 คะแนนหลังทากิจกรรมเพิ่มข้น
ร้อยละ 25.53 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 4.79 อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ผลการประเมินการใช้ชุด
บทเรียนทั้งสองพื้นที่มีคะแนนที่สูงขึ้นและคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เมื่อหาคะแนนเฉลี่ยของ
การใช้ชุดบทเรียนทั้งสองพื้นที่ พบว่า ประสิทธิภาพของชุดบทเรียน(E1/E2) เท่ากับ 83.35/80.87 ซึ่งสูงกวาเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ที่ 75/75 และคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 4.80อยู่ในระดับดีมาก
นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับความรู้เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบคะแนนก่ อนทากิจกรรมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 52.95
กับคะแนนหลังทากิจกรรมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.87 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังทากิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.92

สรุปผลการวิจัยและแนวทางการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ด บทเรี ย นท้ อ งถิ่ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม เรื่ อ ง การศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ด บทเรี ย น
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่อาเภอนบพิตา และอาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดประสงค์ที่สาคัญคือการพัฒนานักศึกษาที่จะเป็นครูในอนาคตให้ได้เรียนรู้และพัฒนา
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละงานวิ จั ย โดยการให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ร่ ว มท างานวิ จั ย พั ฒ นาชุ ด บทเรี ย น
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วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นาชุดบทเรียนไปใช้กับนักเรียนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยดินถล่มเพื่อสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุและ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น การเฝ้ า ระวั ง ภั ย จากอุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม การตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการทากิจกรรมร่วมกันครั้งนี้จึงเป็น การพัฒนาด้านองค์ความรู้เรื่องการเกิดอุทกภัยและดิน
ถล่มในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งของนักเรียนและนักศึกษาสาหรับ
นักศึกษายังได้พัฒนางานวิจัย พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์จากการที่ได้ทางานกลุ่มสร้างภาวะผู้นา ฝึกความอดทน
ปรับปรุงตัวให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผลการประเมินที่อยู่ในระดับดีมากทาให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการพัฒนานักศึกษาทีจ่ ะ
ออกไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไป นอกจากนั้นยังก่ อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่นและเครือข่าย
การทางาน ได้แก่
1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณะผู้วิจยั ของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
2) โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่วิจัย ได้ทราบองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัยและดินถล่มการเฝ้าระวังภัย
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาชุดบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเกิด
อุ ท กภั ย และดิน ถล่ม ในพื้ น ที่ อ าเภอนบพิ ต า และอ าเภอสิชล จั งหวั ด นครศรีธ รรมราช คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้สนับสนุนทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่สนับสนุนด้านเครื่องมื อ อุปกรณ์ในการเก็บข้อ มูลภาคสนาม ขอขอบคุณโรงเรียนร่ว มวิ จั ย
ประกอบด้วยโรงเรียนวัดไพศาลสถิต อาเภอเมือง โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช อาเภอสิชล และโรงเรียนนบพิตาวิทยา
อ าเภอนบพิ ต า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกรุ งชิ ง อ าเภอนบพิ ต า จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตาบลเทพราช อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อนุเคราะห์วิทยากร
และอานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยในพื้นที่ประสบภัย ขอขอบคุณนัก ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ร่วมกระบวนการวิจัยและสุดท้ายขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้สนับสนุนและส่งเสริมด้านความรู้ทางวิชาการ เวลา ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ จนงานวิจัยนี้
สาเร็จได้ด้วยดี
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Influence of Filler Type and Content on Stress Softening and Loss Energy of
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของสารตัวเติม 3 ชนิด คือ เขม่าดาเกรด N550 ซิลิกา และแคลเซียมคาร์บอเนต
โดยแปรปริมาณในช่วง 0-80 ส่วนต่อยาง 100 ส่วนโดยน้าหนัก ที่ผสมในยางธรรมชาติต่อสมบัติด้านการอ่อนตัวของ
ความเค้น และพลังงานสูญหายของยางวัลคาไนซ์ พบว่ายางธรรมชาติผสมเขม่าดาเกรด N550 มีสมบัติความเค้นสูง
กว่ายางธรรมชาติผสมซิลิกา และแคลเซียมคาร์บอเนตตามลาดับ การอ่อนตัวของความเค้นของยางธรรมชาติที่ผสม
เขม่าดาเกรด N550 และผสมซิลิกามีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งลดลงมากกว่ายางธรรมชาติที่ผสมแคลเซียมคาร์บอเนต
นอกจากนี้ ยางธรรมชาติที่ผสมเขม่าดาเกรด N550 ยังมีพลังงานสูญหายสูงที่สุดด้วย แต่มีความเครียดคงรูปต่ากว่า
ยางธรรมชาติผสมซิลิกา ในขณะที่จานวนรอบของการถูกกระทาอย่างต่อเนื่องต่อยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมพบว่า
เมื่อจานวนรอบของการถูกกระทาเพิ่มขึ้น ความเครียดคงรูปถาวรของยางมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนการอ่อนตัวของ
ความเค้น และพลังงานสูญหายมีค่าลดต่าลง เมื่อยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมในปริมาณที่มากขึ้น ทาให้ความเค้น
ความเครียดคงรูปถาวร และพลังงานสูญหายของยางมีค่าสูงขึ้น
คาสาคัญ : ยางธรรมชาติ, การอ่อนตัวของความเค้น, พลังงานสูญเสีย, สารตัวเติม

ABSTRACT
This work studies the effect of filler type on stress softening and loss energy of natural
rubber ( NR) vulcanizates. Three fillers, namely carbon black N550, silica, and calcium carbonate
were used in this work. The filler contents were varied in the range of 0-80 phr [parts (by weight)
per hundred parts of rubber] . It was found that carbon black N550 filled- NR was the highest of
stress and loss energy. On the other hand, silica filled-NR was the highest of permanent set strain.
Increasing the number of cycles of cyclic deformation, the permanent set strain of filled- NR
increased, while the stress softening, and loss energy decreased. Maximum stress, permanent set
strain, and loss energy of filled-NR vulcanizates increased with increasing the filler loading in rubber
composites.
Keywords: Natural rubber, Stress softening, Loss energy, Filler
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บทนา
ยางธรรมชาติ เ ป็ น สารพอลิ เ มอร์ ที่ มี น้ าหนั ก โมเลกุ ล สู งมาก การจั ด เรี ย งตั ว ของโครงสร้ า งทางเคมี
เป็นแบบ cis-1,4-polyisoprene ก่อนการใช้งานจึงจาเป็นต้องบดให้นิ่ม (masticate) เพื่อให้การบดผสมยางและ
สารเคมีทาได้ง่ายขึ้น [1] ยางธรรมชาติที่ยังไม่ผ่านกระบวนการวัลคาไนซ์ (Vulcanization) จัดเป็นวัสดุประเภทหยุ่น
หนืด (viscoelastic material) มีสมบัติเป็นทั้งพลาสติกและอิลาสติก [2-4] นั่นคือ ยางสามารถยืดและไหลได้เมื่อ
ได้รับแรงกด ซึ่งเป็นสมบัติของพลาสติก เมื่อเอาแรงออกยางสามารถกลับคืนสู่รูปเดิมได้ ซึ่งเป็นสมบัติของอิลาสติก
ดังนั้น เมื่อยางมีสมบัติทั้งพลาสติกและอิลาสติก ทาให้ยางยุบตัวหรือยืดเมื่อได้รับแรงกดหรือแรงดึง แต่เมื่อคลายแรง
กระทาออก ยางจะคืนรูปกลับแต่ไม่เท่าเดิม ส่วนยางธรรมชาติที่ผ่า นการวัลคาไนซ์แล้วสามารถยืดได้ถึงประมาณ
1000% หรือมากกว่านั้น [5-7] สมบัติในการยืดได้สูงนี้ ทาให้ยางธรรมชาตินี้สามารถทาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยืดได้สูง
เนื่องจากยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลที่สม่าเสมอ ทาให้สามารถตกผลึกได้เมื่อดึง [8-10] ทาให้ยางธรรมชาติ
มีความต้านทานต่อแรงดึงและความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง
การนายางธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีการเติมสารตัวเติมชนิดเสริมแรงบางชนิด เช่น เขม่า
ดา (carbon black) หรือ ซิลิกา (silica) [11-13] เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานให้กับยางธรรมชาติ
โดยสารตั ว เติ ม เหล่ า นี้ จ ะยึ ด ติ ด กั บ โมเลกุ ล ยางด้ ว ยอั น ตรกิ ริ ย าทางกายภาพและทางเคมี สารตั ว เติ ม อื่ น ๆ
นอกเหนือจากเขม่าดา และ ซิลิกา ได้แก่ ดินขาวหรือเคลย์ (clay) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate,
CaCO3) ทัลคัม (talc) ซึ่งสารเหล่านี้ไม่เสริมแรงจนถึงเสริมแรงได้ปานกลางขึ้นกับขนาดของอนุภาค [14] แต่จะช่วย
ลดต้นทุนในการผลิต และช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้โดยง่าย
ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมที่วัลคาไนซ์แล้วเมื่อถูกกระทาอย่างต่อเนื่องจะมีการอ่อนตัวของความเค้น
(stress softening) หรือเกิดการแตกหักเสียหายได้ [4,11] ปรากฏการณ์การอ่อนตัวของความเค้นนี้รู้จักกันทั่วไป
ในชื่อผลของมูลลินส์ (Mullins effect) นอกจากนี้ยางซึ่งเป็นวัสดุประเภทหยุ่นหนืดจะเกิดการสูญหายพลังงานจาก
แรงกระท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กล่ า วคื อ แรงที่ ใ ช้ ใ นการผิ ด รู ป จะมากกว่ า แรงที่ ใ ช้ ใ นการคื น ตั ว กลั บ โดยพลั งงาน
ที่สูญหายไปนี้จะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนสะสม (heat build-up)

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหาย (hysteresis loss energy) ของยาง
ธรรมชาติผสมสารตัวเติม 3 ชนิด ได้แก่ เขม่าดาเกรด N550 แคลเซียมคาร์บอเนต และซิลิกา โดยใช้แปรปริมาณของ
สารตัวเติมในช่วง 0-80 phr เพื่อนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยางต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ผสมยางคอมเปานด์ตามสูตรการทดลองในตารางที่ 1 โดยนายางมาบดผสมกับสารเคมีด้วยเครื่องบดผสม
ยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 10x20 นิ้ว ซึ่งมี Friction ratio เท่ากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัยเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการบดผสมดังตารางที่ 2 แล้วนายางคอมเปานด์ที่เตรียมได้ มาทดสอบลักษณะการวัล
คาไนซ์ด้วยเครื่ อง Moving die Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ที่อุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียส อัดเบ้ายางคอมเปานด์เป็นแผ่นทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94
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ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยนี้
ยางและสารเคมี
ปริมาณ (phra)
ยางธรรมชาติ
100
100
100
100
กรดสเตียริค
1.5
1.5
1.5
1.5
ซิงค์ออกไซด์
5
5
5
5
b
สารตัวเร่ง CBS
1.5
1.5
1.5
1.5
c
สารตัวเติม
0
20
40
60
น้ามันแนฟทานิค
0
1
2
3
กามะถัน
2
2
2
2
a
ส่วนต่อยาง 100 ส่วนโดยน้าหนัก [parts (by weight) per hundred parts of rubber]
b
CBS: N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide
c
เขม่าดาเกรด N550 / ซิลิกา / แคลเซียมคาร์บอเนต

100
1.5
5
1.5
80
4
2

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการผสมและลาดับการใส่สารเคมีในการผสมยางคอมเปานด์
ขั้นที่
1
2
3
4
5
6
7

วิธีการ
บดยาง
เติมกรดสเตียริค
เติมซิงค์ออกไซด์
เติมสารตัวเร่ง
เติมสารตัวเติม และน้ามัน
เติมกามะถัน
ม้วนยางเป็นแท่ง แล้วใส่ด้านปลายผ่านลูกกลิ้ง ครั้งสุดท้ายรีดเป็นแผ่น

เวลา (นาที)
2
1
2
2
10
2
10 ครั้ง

จากนั้นนาแผ่นทดสอบมาตัดเป็นชิ้นทดสอบรูปดัมเบล (dumb-bell) แล้วนาไปทดสอบด้วยเครื่อง
Universal Testing Machine ด้วยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตร/นาที โดยดึงยางให้ยืดออก 100 เปอร์เซ็นต์
แล้วให้หดตัวกลับ ในโหมด cycle จานวน 7 รอบ บันทึกค่าความเค้นสูงสุด (maximum stress) และความเครียด
คงรู ป ถาวร (permanent set strain) และค านวณพลั ง งานที่ สู ญ เสี ย ไปในเนื้ อ ยาง (hysteresis loss energy)
ดังสมการที่ (1) ทาการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ รายงานผลด้วยค่าเฉลี่ย
Hysteresis loss energy (kJ/m2)
=
AL – AU
(1)
2
โดยที่ AL หมายถึง พื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเค้น (N/mm ) กับระยะยืด (mm) ขาขึ้น (kJ/m2)
AU หมายถึง พื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเค้น (N/mm2) กับระยะยืด (mm) ขาลง (kJ/m2)
แผนผังสรุปการดาเนินการทดลองในงานวิจัย นี้แสดงดั ง ภาพที่ 1 ตั้งแต่การผสมยางคอมเปานด์
การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบการอ่อนค่าความเค้นและพลังงานสูญเสีย
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ภาพที่ 1 แผนผังการผสมยางคอมเปานด์ การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบสมบัติในงานวิจัยนี้

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะยืดของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมทั้ง 3 ชนิด คือ เขม่าดาเกรด
N550 แคลเชี ย มคาร์ บ อเนต และซิ ลิ ก า เป็ น สารตั ว เติ ม ในปริ ม าณ 80 phr แสดงดั ง ภาพที่ 2(ก), 2(ข) และ
2(ค) ตามลาดับ โดยดึงยางให้ยืดออก 300 เปอร์เซ็นต์แล้วปล่อยให้ยางหดตัวกลับ ด้วยอัตราเร็วในการดึงยืดและหด
กลับเท่ากับ 500 มิลลิเมตรต่อนาที ทาการทดลองดึงให้ยางตัวอย่างยืด -หดจานวน 7 รอบ พบว่าค่าความเค้นของ
การดึงให้ยางยืดออกในรอบแรกมีค่า สูงกว่า ความเค้นของการหดกลับของยาง โดยในการหดตัวกลับของยางนั้น
ยางจะไม่กลับสู่ตาแหน่งได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือค่าความเค้นจะเป็นศูนย์ที่ความเครียดค่าหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการคงรูป
อย่างถาวร นอกจากนี้ค่าความเค้นในการยืดยางดังกล่าวยังมีค่าสูงกว่ าความเค้นในการยืดยางรอบต่อ ๆ มาซึ่งจะได้
พิจารณาการลดลงของค่าความเค้นและความเครียดที่คงรูปอย่างถาวรต่อไป ส่วนความแตกต่างระหว่างความเค้น
ของการดึงให้ยางยืดออกกับความเค้นของการหดกลับของยางในแต่ละรอบของการผิดรูป สามารถคานวณหา
พลังงานสูญหายหรือพลังงานที่สะสมในเนื้อยางตามสมการที่ (1) ดังกล่าวแล้วข้างต้น
ยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมทั้ง 3 ชนิดมีพฤติกรรมที่เหมือนกัน โดยยางธรรมชาติที่ผสมเขม่าดาเกรด
N550 มีค่าความเค้นในการดึงรอบแรกสูงกว่ายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิดอื่น ๆ แสดงดังภาพที่ 2 (ง) ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเขม่าดาซึ่งเป็นสารตัวเติมชนิดเสริมแรง [4,11] เมื่อผสมเข้าไปในยางธรรมชาติสามารถเกิดอันตรกิรยิ า
ระหว่างโมเลกุลยางกับเขม่าดาทั้งทางกายภาพและทางเคมี ทาให้สามารถส่งผ่านแรงกระทาจากภายนอกไปสะสมใน
อนุภาคของเขม่าดาได้ ส่งผลให้ต้องใช้แรงดึงมากขึ้นเพื่อให้ยางผิดรูปหรือยืดออกในระยะยืดที่เท่ากัน
ส่วน
ยางธรรมชาติผสมซิลิกา ซึ่งซิลิกาจัดเป็นสารตัวเติมชนิดเสริมแรงเช่นกัน แต่เนื่องจากบนพื้นผิวของซิลิกามีหมู่ ไฮด
รอกซิล หรือหมู่ไซลานอลอยู่ในปริมาณมาก ทาให้มีความเป็นขั้วสูง ซิลิกาจึงแตกตัวและผสมเข้ากับยางธรรมชาติซึ่ง
ไม่มีขั้วได้ยาก ยางธรรมชาติผสมซิลิกาจึงมีค่าความเค้นในการดึงรอบแรกต่ากว่ายางธรรมชาติที่ผสมเขม่าดาเกรด
N550 อย่างไรก็ตาม ยางธรรมชาติผสมซิลิกายังคงมีค่าความเค้นในการดึงรอบแรกสูงกว่ายางธรรมชาติที่ผสม
แคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติมชนิดไม่เสริมแรงจนถึงเสริมแรงได้
ปานกลาง
ขึ้นกับขนาดของอนุภาค [14-15] สามารถเกิดอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลยางกับสารตัวเติมเหล่านี้ได้น้อย ทาให้ไม่
สามารถส่งผ่านแรงกระทาจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของสารตัวเติมเหล่านี้ ทาให้ใช้แรงดึงน้อยในการดึงให้ยาง
เกิดการยืดออก นิยมใช้เป็นสารตัวเติมเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต และทาให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้โดยง่าย
เหมาะสาหรับผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่มีความยืดหยุ่น ผิดรูปได้ง่าย แต่หากต้องการผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน
ที่
รับแรงได้สูง ยืดตัวออกน้อย ควรใช้ยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติม
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Cycle no.

10
5
0

0

100

200

Elongation (%)
(ก) เขม่าดา N550

Cycle no.

2.0 CaCO3 @ 80 phr

2

Stress (N/mm )

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

2

Stress (N/mm )

15 N550 @ 80 phr

1.5
1.0
0.5
0.0

300

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

0

100

200

300

Elongation (%)
(ข) แคลเซียม

คาร์บอเนต
Cycle no.

6
4
2
0

0

100

200

Elongation (%)
(ค) ซิลิกา

15 Filler @ 80 phr

N500

2

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

Stress (N/mm )

2

Stress (N/mm )

8 Silica @ 80 phr

10
Silica
5
0

300

CaCO3
0

100

200

300

Elongation (%)
(ง) รอบแรกของยางผสม

สารตัวเติม
ภาพที่ 2 ความเค้นกับระยะยืดจากการยืด-หดอย่างต่อเนื่องจานวน 7 รอบ ของยางธรรมชาติที่ผสม (ก) เขม่าดา
N550 (ข) แคลเซียมคาร์บอเนต (ค) ซิลิกา และ (ง) รอบแรกของยางผสมสารตัวเติมในปริมาณ 80 phr
ความเค้นสูงสุดของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม ชนิดต่า ง ๆ ที่ถูกดึงให้ยางยืดออก 300 เปอร์เซ็น ต์
ในแต่ละรอบอย่างต่อเนื่องจานวน 7 รอบ แสดงดัง ภาพที่ 3(ก) พบว่าเมื่อจานวนรอบที่ดึงให้ยางยืด -หดเพิ่มขึ้น
ความเค้นของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทุกชนิดมีค่าลดลงตามจานวนรอบที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบที่สองค่าความเค้น
จะลดลงหลังจากการดึงให้ยางยืดออก 300 เปอร์เซ็นต์ในรอบแรกค่อนข้างมาก หลังจากนั้นในรอบต่อ ๆ มาค่าความ
เค้นลดลงอีกเล็กน้อย โดยยางธรรมชาติผสมเขม่าดาเกรด N550 มีค่าความเค้นสูงสุด สูงกว่ายางธรรมชาติผสมซิลิกา
และแคลเซียมคาร์บอเนต ตามลาดับ การอ่อนตัวหรือลดลงของความเค้นนี้ อาจเป็นผลมาจากการดึงยางให้ยืดออก
ในรอบแรก ทาให้เกิดการแตกหักของโซ่โมเลกุลยาง (bond rupture) หรือพันธะระหว่างโมเลกุลที่อ่อนแอ [16-18]
การคลายการเกี่ยวพัน (disentanglement) ของโซ่โมเลกุล [19] หรือการจัดเรียงตัว (orientation) ของโซ่โมเลกุล
ยาว [20] ดังนั้นการดึงให้ยางยืดออกในรอบต่อ ๆ มา จึงใช้แรงดึงน้อยลงหรือมีค่าความเค้นลดลงนั่นเอง
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ภาพที่ 3 (ก) ความเค้นสูงสุด และ (ข) การอ่อนตัวของความเค้นจากการยืด-หดอย่างต่อเนื่อง จานวน 7 รอบ
ของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมในปริมาณ 80 phr
นอกจากนั้น จะเห็นว่ายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมต่างชนิดกันในปริมาณ 80 phr มีการอ่อนตัวของ
ความเค้นที่แตกต่างกัน อาจเป็นผลเนื่องมาจากการดึงให้ยางตัวอย่างยืดออก ทาให้สารตัวเติมแต่ละชนิดที่เติมลงไปมี
การแตกหักของโครงสร้างสารตัวเติม หรือการแตกหักของพันธะระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม [21-22]
หรือการเลื่อนไถล (molecules slipping) ของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติม [19,23] ที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้ค่าความเค้นลดต่าลงต่างกัน แสดงดังภาพที่ 3(ข) ซึ่งพบว่ายางธรรมชาติผสมเขม่าดามีการอ่อนตัวหรือการลดลง
ของค่าความเค้นมากกว่ายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิดอื่น ๆ นั้นแสดงว่าการดึงให้ยางยืดออก 300 เปอร์เซ็นต์
อาจทาให้เกิดการแตกหักของโครงสร้างเขม่าดาหรือการแตกหักของพันธะระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคเขม่าดา
หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของเขม่าดาดังกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งโดยทั่วไปโครงสร้างเขม่าดาจะอยู่ใน
ลักษณะของแอกโกลเมอเรต (agglomerate) ซึ่งประกอบด้วยแอกกรีเกต (aggregate) ของเขม่าดาที่ยึดกันอยู่อย่าง
หลวม ๆ สามารถแตกและถูกทาลายได้ง่ายจากการยืดออกของยาง [15,24] ในทานองเดียวกัน ซิลิกาซึ่งปกติจะมี
โครงสร้างเป็นกลุ่มก้อน (clusters) ที่ยึดติดกันอยู่ด้วยพันธะไฮโดรเจน ก็สามารถแตกและถูกทาลายได้เช่นกัน
แต่เกิดขึ้นได้ยากกว่าการแตกแอกโกลเมอเรตของเขม่าดา ตลอดจนอนุภาคซิลิกาไม่มีอันตรกิริยากับโมเลกุลยางที่จะ
ทาให้เกิดการแตกหักของพันธะระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกาหรือการเลือ่ นไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของ
ซิ ลิ ก า จึ งท าให้ ก ารลดลงของความเค้ น ที่ น้ อ ยกว่ า ยางที่ ผสมเขม่ าด าเกรด N550 ในขณะที่ ย างธรรมชาติผสม
แคลเซียมคาร์บอเนตมีการอ่อนตัวของความเค้นน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะสารตัวเติมชนิดนี้ไม่มีโครงสร้างที่จะเกิด
การแตกหักได้ และมีอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติมน้อย
ความเค้ น สู ง สุ ด และการอ่ อ นตั ว ของความเค้ น ของยางธรรมชาติ ที่ ผ สมสารตั ว เติ ม ปริ ม าณ 80 phr
มีแนวโน้มจะคงที่หลังจากถูกดึงให้ยืด-หดเป็นรอบที่ 5 นั่นคือการใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติผสมสาร
ตัวเติมอาจจาเป็นต้องมีการดึง -ยืดเพื่อเป็นการปรับสภาพ (conditioning) ก่อนการใช้งานจริงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
สามารถรับแรงกระทาได้ตรงกับสมบัติที่แท้จริงของตัวผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ยังส่งผลให้ยางผสมสาร
ตัวเติมเกิดการคงรูปถาวร ไม่สามารถคืนกลับสู่รูปร่างเดิมได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะพิจารณาขนาดของการคงรูปถาวรนี้
ต่อไป
วัสดุยางเมื่อถูกกระทาให้เกิด การผิดรูป หลังจากเอาแรงกระทาออกแล้ว ยางสามารถคืนตัวกลับสู่รูปร่าง
เดิมได้แต่ไม่สมบูรณ์ จะเกิดการคงรูปถาวรขึ้นบางส่วน ภาพที่ 4(ก) แสดงความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติ
ที่ผสมสารตัวเติมชนิดต่าง ๆ พบว่าหลังจากดึงให้ยืดออก 300 เปอร์เซ็นต์ในรอบแรก ยางธรร มชาติผสมซิลิกา
เป็นสารตัวเติมมีการคงรูปถาวรมากที่สุด นั่นคือมีความเครียดคงรูปถาวรประมาณ 72 เปอร์เซ็นต์และความเครียดคง
รูปถาวรนี้มีค่าสูงขึ้นตามจานวนรอบที่ถูกกระทา ในขณะที่ยางธรรมชาติผสมเขม่าดาเกรด N550 และแคลเซียม
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คาร์บอเนต มีความเครียดคงรูปถาวรประมาณ 40 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และความเครียดคงรูปถาวรนี้มีค่า
สูงขึ้นตามจานวนรอบที่ถูกกระทาเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการแตกหักของโซ่โมเลกุลยางหรือพันธะระหว่าง
โมเลกุลที่อ่อนแอ เกิดการคลายการเกี่ยวพันของโซ่โมเลกุล หรือเกิดการจัดเรียงตัวของโซ่โมเลกุ ลยาง การแตกหัก
ของโครงสร้างสารตัวเติม หรือการแตกหักของพันธะระหว่างโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม หรือ การเลื่อนไถล
ของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติมดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้
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ภาพที่ 4 (ก) ความเครียดคงรูปถาวรในการหดกลับ และ (ข) พลังงานสูญหายจากการยืด-หด แต่ละรอบ
ของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมในปริมาณ 80 phr
เมื่อนามาคานวณพื้นที่ ใต้กราฟความสัม พั นธ์ระหว่า งความเค้น กับระยะยืดของการดึ งให้ย างยื ด ออก
(ขาขึ้น) และพื้นที่ใต้กราฟของการหดตัวกลับ (ขาลง) แล้วนามาคานวณพลังงานสูญหายตามสมการที่ (1) ได้ผลแสดง
ดังภาพที่ 4(ข) ซึ่งจะเห็นได้ว่ายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิดต่าง ๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การดึงให้
ยางยืดออก 300 เปอร์เซ็นต์ในรอบแรกมีพลังงานสูญหายมากที่สุด แล้วการดึงรอบถัดไปจะมีพลังงานสูญหายลดลง
ซึ่งพลังงานเหล่านี้ถูกใช้ไปในการแตกหักของโครงสร้างสารตัวเติมหรือการแตกหักของพันธะระหว่างโมเลกุลยางกับ
อนุภาคสารตัวเติม หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติมดังกล่าวแล้วข้างต้น โดยยางธรรมชาติ
ที่ผสมเขม่าดาเกรด N550 มีพลังงานสูญหายมากที่สุด รองลงมาเป็นยางธรรมชาติผสมซิลิกา ในขณะที่ยางธรรมชาติ
ที่ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตมีพลังงานสูญหายน้อยที่สุด ซึ่งยางที่มีสมบัติดังกล่าวนี้ เหมาะสาหรับประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการดูดซับพลังงาน เช่นยางกันกระแทก ยางกันชน ยางรองแท่นเครื่องจักร เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะยืดในการดึงให้ยางตัวอย่างยืด -หดรอบแรกของยางธรรมชาติ
ที่ ผสมเขม่าดาเกรด N550 ซิลิกา และแคลเซียมคาร์บอเนต ในปริมาณ 0-80 phr แสดงดังภาพที่ 5(ก), 5(ข) และ
5(ค) ตามล าดั บ จะเห็ น ว่ า ยางธรรมชาติ ที่ ผ สมสารตั ว เติ ม ทั้ ง 3 ชนิ ด มี พ ฤติ ก รรมที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น กล่ า วคื อ
ค่าความเค้นของการดึงให้ยางยืดออกในรอบแรกมีค่าสูงขึ้น และมีขนาดของพื้นที่ระหว่างการยืดและการหดตัวของ
ยางที่สูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ความเครียดคงรูปถาวรก็สูงขึ้นเช่นกัน ตามปริมาณของสารตัวเติมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้
พิจารณาการลดลงของค่าความเค้นและความเครียดที่คงรูปอย่างถาวรต่อไป ส่วนความแตกต่างระหว่างความเค้น
ของการดึงให้ยางยืดออกกับความเค้นของการหดกลับของยางในแต่ละรอบของการผิดรูป สามารถคานวณหา
พลังงานสูญหายหรือพลังงานที่สะสมในเนื้อยาง ดังกล่าวแล้วข้างต้น
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ภาพที่ 5 ความเค้นกับระยะยืดจากการยืด-หดรอบแรกของยางผสมสารตัวเติมในปริมาณ 0-80 phr
(ก) เขม่าดา N550 (ข) ซิลิกา และ (ค) แคลเซียมคาร์บอเนต
จากภาพที่ 6(ก) จะเห็นว่าค่าความเค้นสูงสุดของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทั้ง 3 ชนิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณของสารตัวเติมที่เพิ่มขึ้น โดยยางธรรมชาติที่ผสมเขม่าดาเกรด N550 มีความเค้นสูงสุดสูงกว่ายางที่ผสม
ซิลิกา และแคลเซียมคาร์บอเนต ตามลาดับ ในทานองเดียวกันกับค่ าพลังงานสูญหาย ดังแสดงในภาพที่ 6(ข) พบว่า
พลังงานสูญหายของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมทั้ง 3 ชนิด มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณของสารตัวเติมที่
เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งยางธรรมชาติที่ ผสมเขม่ า ดาเกรด N550 มี พ ลั งงานสู ญ หายสู งกว่ า ยางที่ ผ สมซิ ลิก า และแคลเซียม
คาร์บอเนต ตามลาดั บ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณที่สูงขึ้นของสารตัวเติมทาให้สามารถส่งผ่านแรงกระทาจาก
ภายนอกไปสะสมในอนุภาคของสารตัวเติมได้มากขึ้น [4,11] ส่งผลให้ต้องใช้แรงดึงสูงขึ้นเพื่อให้ยางผิดรูปหรือยืด
ออกในระยะยืดที่เท่ากัน ดังอธิบายแล้วข้างต้น นอกจากนั้น การผสมสารตัวเติมในปริมาณที่มากขึ้น อาจเป็นผลให้
สารตัวเติมแต่ละชนิดที่เติมลงไปมีการแตกหักของโครงสร้างสารตัวเติม หรือการแตกหักของพันธะระหว่างโมเลกุล
ยางกับอนุภาคสารตัวเติม [21-22] หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติม [19,23] สามารถเกิด
ได้มากขึ้นด้วย ส่งผลให้ค่าพลังงานสูญหายเพิ่มขึ้น ตามปริมาณของสารตัวเติม ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงความเครียด
คงรูปถาวร ดังแสดงในภาพที่ 6(ค) ซึ่งความเครียดคงรูปถาวรมีค่าสูงขึ้นตามปริมาณของสารตัวเติมที่เพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 6 (ก) ความเค้นสูงสุดจากการดึงรอบแรก (ข) พลังงานสูญหายรวมจากการยืด-หด 7 รอบ (ค) ความเครียดคง
รูปถาวรในการหดรอบที่ 7 ของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมในปริมาณ 0-80 phr

สรุปผลการวิจัย
ยางธรรมชาติผสมเขม่าดาเกรด N550 มีการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายสูงที่สุด รองลงมา
เป็นยางธรรมชาติผสมซิลิกา ในขณะที่ยางธรรมชาติผสมแคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าน้อยที่สุด ความเครียด คงรูปถาวร
ของยางธรรมชาติผสมซิลิกามีค่าสูงที่สุด สูงกว่ายางธรรมชาติผสมเขม่าเกรด N550 และแคลเซียมคาร์บอเนต
ตามลาดับ โดยเมื่อจานวนรอบของการถูกกระทาอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติผสม
สารตัวเติมทุกชนิดมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่การอ่อนตัวของความเค้น และพลังงานสูญหายมีค่าลดต่าลง เมื่อ
ปริมาณของสารตัวเติมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเค้นสูงสุด พลังงานสูญหาย และความเครียดคงรูปถาวรมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ผลการวิจัยที่ได้เกี่ยวกับสมบัติด้านการอ่อนตัวของความเค้น และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมสาร
ตัวเติมชนิดต่าง ๆ นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางทางวิศวกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับแรงกระทาอย่างต่อเนื่อง หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องรับแรงกระทาซ้า ๆ ในขณะใช้งาน เช่น ยางล้อรถ
ยางรองคอสะพาน ยางรองแท่นเครื่อง และยางรองอาคาร ซึ่งอาจต้องทาการวิจัยต่อไปในกรณีของยางธรรมชาติ
ผสมซิลิกาที่ใช้สารคู่ควบไซเลนและผลของปริมาณของสารตัวเติม
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การวิเคราะห์ภาพถ่ายของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DF HYA โดยใช้เทคนิค ซีซีดี โฟโตเมตรี
The Photo Analysis of the binary star system DF HYA
by using CCD photometry technique
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพถ่ายของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DF HYA โดย เทคนิค ซีซีดี โฟโตเมตรี
เพื่อหาค่าโชติมาตรปรากฏและแสดงการเปลี่ยนแปลงกราฟแสงของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DF HYA ทาการเก็บ
ข้อมูลวันที่ 7 ธันวาคม2558 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ใช้กล้องโทรทรรศน์
สะท้อนแสงชนิด ริทชี่-เครเตียง (Ritchey-Chretien Telescope) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ที่เชื่อมต่อกับแผ่น
กรองแสงสีเหลือง (V) สีน้าเงิน (B) และสีแดง (R) โดยเทคนิค ซีซีดี โฟโตเมตรี (CCD Photometry) และนามา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม AstroImageJ แสดงผลการวิเคราะห์ทั้ง 3 ช่วงความยาวคลื่น สีเหลือง (V) สีน้าเงิน (B)
และสีแดง (R) มีค่าโชติมาตรปรากฏตั้งแต่ 11.863 ถึง 12.167, 10.666 ถึง 10.399 และ 10.807 ถึง 11.177 เกิด
อุ ป ราคาปฐมภู มิ ที่ ต าแหน่ ง 2457364.40937, 10.39408 2457364.29642, 11.83941 และ2457364.4037,
10.81424271 และเกิดอุปราคาทุติยภูมิที่ตาแหน่ง 57364.29191, 10.43027 2457364.39259, 11.93748 และ
2457364.28815, 10.86909 ตามลาดับ ทั้ง 3 ช่วงความยาวคลื่นปรากฏว่าลักษณะกราฟแสงเกิดการบังกันที่ทาให้
ค่าความสว่างต่าสุด 2 ครั้ง ที่มีความลึกไม่เท่ากัน จัดเป็นระบบดาวคู่อุปราคา ประเภท W UMA
คาสาคัญ : ระบบดาวคู่แบบแตะกัน, CCD Photometry, โปรแกรม AstroImageJ

ABSTRACT
This research Photo Analysis of the binary star system DF HYA by using CCD photometry
technique. To find the Apparent magnitude of the difference and to show the change in the light
curve of the binary star system DF HYA Data collection on December 7, 2015 Regional Observatory
for the Public Nakhon Ratchasima. Use a reflective telescope Ritchey-Chretien Telescope Diameter
of 0.5 m is connected to the yellow (V) blue filter (B) and red (R) by the CCD photometry technique.
And analyzed by the program AstroImage J Display analytical results to the yellow ( V) blue filter
(B) and red (R) The apparent magnitude ranging from 11.863 to 12.167, 10.666 to 10.399 and 10.807
to 11. 177 Primary Eclipse at position 2457364. 40937, 10. 39408, 2457364. 29642, 11. 83941, and
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2457364. 4037, 10. 81424271 and secondary eclipse occurred at positions 57364. 29191, 10. 43027,
2457364. 39259, 11. 93748 and 2457364. 28815, 10. 86909 respectively. The 3 wavelength ranges
appear as light interactions that cause the minimum brightness at twice the depth. A binary star
system Eclipse type W UMA.
Keywords: binary star system, CCD photometry, AstroImage J.

บทนา
การศึกษาทางดาราศาสตร์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุท้องฟ้า ปริมาณพื้นฐานอย่าง
หนึ่งที่ถูกส่งมาจากวัตถุท้องฟ้า คือพลังงานที่ส่งออกมาในรูปของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic
radiation) ดั งนั้ น เป้ า หมายของการสังเกตการณ์อ ย่า งหนึ่ งทางดาราศาสตร์คือ การวั ดปริมาณการแผ่รังสีคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุท้องฟ้าให้ได้ รายละเอียดมากที่สุดและแม่นยาที่สุด กระบวนการวัดพลังงานที่ส่งออกมาจาก
วัตถุท้องฟ้าในรูปแบบของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่า โฟโตเมตรี (Photometry)
การสังเกตการณ์เกี่ยวกับการแปรแสงของดาวทาได้หลายวิธี เช่น การถ่ายภาพ การวัดความเข้มโดยวิธี
โฟโตอิเลคทริก โฟโตเมตรี (Photoelectric Photometry) หรือ วิธีซีซีดีโฟโตเมตรี (Charge Coupled Devices
Photometry-CCD Photometry) โดยในระบบดาวคู่เหล่านี้ที่จะมีกลไกเกิดขึ้นหลายประการ และเพื่อที่จะศึกษา
กลไกของระบบดาวคู่มีวิธีการคือ การหาค่ากราฟแสง (light curve) ในช่วงการเกิดอุปราคาที่มีความสาคัญคือค่า
แสงเวลาต่าสุด เพื่อใช้ทานายธรรมชาติทางกายภาพของระบบดาวคู่ได้ เช่น การถ่ายเทมวล คาบของการแปรแสง
และอาจมีดาวดวงที่ 3 อยู่ในระบบ เป็นต้น
วิธีการทางโฟโตเมตรีเป็นวิธีการวัดปริมาณการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุท้องฟ้ าโดยใช้อุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Charge Couple Device หรือ CCD ข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถถ่ายภาพดาวได้ครั้ง
ละหลายๆดวง และมีความแม่นยาค่อนข้างสูง
ระบบดาวคู่ก็เป็นระบบดาวประเภทหนึ่งที่ถูกศึกษาวิจัยเป็นจานวนมาก การกาหนดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ดวงดาวทีม่ ีลักษณะเป็นระบบดาวคู่ที่หลากหลายนี้ จาเป็นที่จะต้องมีหลักฐานรวมถึงทฤษฎีในการศึกษาวิวัฒนาการของ
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของดวงดาวเพื่อจะได้มีการจัดจาแนกได้ถูกต้อง ระบบดาวคู่สามารถจาแนกตาม
ลักษณะที่ค้นพบหรือศึกษา (ต้องใจ จาย, นิตยา จาปารัตน์, วิระภรณ์ ไหมทอง, 2560) ดังนี้ 1) ระบบดาวคู่แบบมองเห็น
แยกกัน 2) ระบบดาวคู่แบบการวัดทางดาราศาสตร์ 3) ระบบดาวคู่สเปกโทรสโคปี และ 4) ระบบดาวคู่อุปราคา
ระบบดาวคู่อุปราคาที่มีตาแหน่งของดาวอยู่ใกล้กันหรือจะอยู่ไกลกันมากก็ตาม ถ้าวงโคจรของระบบดาว
อยู่ในระนาบเดียวกับแนวสายตาภาพที่ปรากฏแก่สายตาจะเสมือนกับว่ามีดาวเพียงดวงเดียว เมื่อดาวดวงหนึ่งโคจร
มาบังอีกดวงหนึ่งก่อให้เกิดการแปรแสงของระบบดาวคู่นั้น (Zeilik, M., & Gregory, S. A., 1998)
ระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน DF HYA มีพิกัดตาแหน่ง R.A. 08h 55m 02.243s และ Dec. 06° 05'
37.69” เป็นระบบดาวคู่ที่อยู่ในกลุ่มดาว Hydra
ดั ง นั้ น คณะผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยของระบบดาวคู่ แ บบแตะกั น DF HYA โดยโปรแกรม
AstroImageJ เพื่อหาค่าโชติมาตรปรากฏและสร้างกราฟแสงของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DF HYA

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. หาค่าโชติมาตรปรากฏของระบบดาวคู่ DF HYA
2. แสดงกราฟแสงของระบบดาวคู่ DF HYA
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ขอบเขตการวิจัย
ในงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ โดยการหาค่าโชติมาตรปรากฏและแสดงกราฟแสงของระบบดาวคู่แบบแตะ
กัน DF HYA ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ใช้กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงชนิด ริทชี่ -เครเตียง (RitcheyChretien Telescope) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ที่เชื่อมต่อกับแผ่นกรองแสงสีเหลือง (V) สีน้าเงิน (B) และสี
แดง (R) โดยเทคนิค ซีซีดี โฟโตเมตรี (CCD Photometry) ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
นครราชสีมา นาภาพที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม AstoImage J เพื่อหาค่าโชติมาตรปรากฏและสร้างกราฟแสง
ในโปรแกรม Origin Lab 9.0

วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของดาวตรวจสอบและดาวเปรียบเทียบ
star
DF HYA
Cheek1
Cheek2

NOMAD1
0960-0178706
0961-0177411
0961-0177293

R.A. (2000)
DEC. (2000)
08h 55m 02.243s 06° 05' 37.69"
133.7895658
+06.1621167
133.7115069
133.7115069

R
10.04
10.600
11.900

B
11.45
11.416
12.218

V
10.80
10.927
12.020

ฐานข้อมูลจาก Aladin

ภาพที่ 1 ภาพระบบดาวคู่แบบแตะกัน DF Hya
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ในกรณีที่ทาการเลือ กดาวเองสามารถดูข้อมูล ได้จาก ฐานข้อมูล aladin v9, ฐานข้อมูล SIMBAD,
ฐานข้อมูล Stellarium
1.1 ฐานข้อมูล aladin v9
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ภาพที่ 2 หน้าต่างโปรแกรม aladin v9
1.2 ดูข้อมูลพื้นฐานของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DF HYA ได้ที่ http://simbad.u-strasbg.fr/simba
d/sim-basic?Ident=df+hya&submit=SIMBAD+search

ภาพที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DF HYA จากฐานข้อมูล Simbad
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1.3 ดูข้อมูลพื้นฐานของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DF HYA

ภาพที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DF HYA จากฐานข้อมูล Stellarium
2. ขั้นตอนการ Reduction ภาพ
2.1 ทาการ Reduction ภาพเพื่อปรับปรุงภาพถ่ายสู่ค่ามาตรฐาน (Calibration) ในช่วงความยาวคลื่น
สีเหลือง (V) สีน้าเงิน (B) และสีแดง (R) ตามลาดับ โดยโปรแกรม AstrolmageJสามารถคานวณการ Reduction
(อัญชลี ยะกุณะ, 2558). ดังสมการ (1)
Cal.Frame 

Raw  Dark  Bias
Flat

(1)
เมื่อ
Cal. Frame คือ ภาพถ่ายที่ทาการแก้ไขแล้ว
Raw คือ ภาพถ่ายดาว (ข้อมูลดิบ)
Dark คือ ภาพถ่ายปิดชัตเตอร์เวลาเท่ากับเวลาถ่ายดาว
Bias คือ ภาพถ่ายด้วยเวลา 0 วินาที
Flat คือ ภาพถ่ายแสงขาว
สาหรับความยาวคลื่นสีน้าเงินใช้ 253 ข้อมูล สีเหลืองใช้ 253 ข้อมูล และสีแดง ใช้ 253 ข้อมูล สาหรับ Dark
ใช้ 40 ข้อมูล Bias ใช้ 10 ข้อมูล และ Flat ใช้ 10 ข้อมูล
2.1.1 ใส่ข้อมูล Raw Bias Dark และ Flat ลงในช่องเพื่อ Reduction ภาพ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างใส่ข้อมูลการ Reduction ภาพ
2.1.2 ข้อมูลภาพที่มีมาตรฐานหลังจากการ Reduction

ภาพที่ 6 ข้อมูลภาพ Reduction
3. ขั้นตอนการ Analyze
3.1 ทาการ Analyze ภาพในช่วงความยาวคลื่นสีเหลือง (V) สีน้าเงิน (B) และสีแดง (R) ตามลาดับ
โดยโปรแกรม Astrolmage J
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3.1.1 ทาการโฟโตเมตรี (Photometry)

ภาพที่ 7 หน้าต่างภาพ DF HYA
ขึ้นสัญลักษณ์เป็นวงกลมสามวง ทาการติกดาวคู่ DF HYA ติกดาวอ้างอิงที่หนึ่ง และติกดาวอ้างอิงที่ 2
แล้วกดปุ่ม Enter
*หมายเหตุ วงเขียว หมายถึง ดาวของผู้ศึกษา
วงสีแดงสองวง หมายถึง ดาวเปรียบเทียบและดาวตรวจสอ
3.1.2 ข้ อ มู ล ระบบดาวคู่ DF HYA ที่ ไ ด้ จ ากการโฟโตเมตรี (Photometry) โดยน าข้ อ มู ล ใน
คอลัมน์ E (ค่าJD) และ R (ค่าฟลักซ์) ไปคานวณตามสมการที่ (2) และ (3)

ภาพที่ 8 ข้อมูลระบบดาวคู่ DF HYA
3.2 ค่าฟลักซ์ และค่าวันจูเลียน (Julian Date:JD) ที่ได้จากการ Analyze สามารถนาไปคานวณ
ดังสมการที่ (2) และ (3)
การหาค่าโชติมาตรปรากฏ[4] โดยการนาค่าฟลักซ์มาแทนในสมการที่ (2)
m1  n  2.5log10 f 1 / f n  (2)
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**หมายเหตุ
1) ค่าฟลักซ์ คือ ปริมาณพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่ผ่านหนึ่งหนึ่งหน่วยพื้นที่ เนื่องจากเราไม่สามารถ
สร้างทรงกลมมาเพื่อรับพลังงานแสงที่ปล่อยออกมาจากดาวฤกษ์ได้ทั้งหมดแต่ สิ่งที่เราวัดได้แต่สิ่งที่วัดได้คือค่าฟลักซ์
2) โชติ ม าตรปรากฏ (Apparent magnitude) คื อ การจั ด อั น ดั บ ความสว่ า งของดาวบนท้ อ งฟ้ า
ซึ่งมองเห็นจากโลก
แปลงค่า วันจูเลียน (Julian Date:JD) เป็นค่าวันจูเลียนศูนย์สุริยะ (Heliocentric Julian Date:HJD)
ตามสมการ (3) เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งที่สาคัญในการสร้างกราฟแสง จึงจาเป็นต้องมีการใช้การวัดเวลาที่เป็นมาตรฐาน
และตรงกันสาหรับทุกผู้สังเกตจากทุกตาแหน่งโลก โดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลาง

HJD  JD  Δt (3)
โดย Δt เป็นค่าการแก้ศูนย์สุริยะ (heliocentric correction) ซึ่งแปลงเวลาการสังเกตการณ์บนโลก
ให้เป็นเวลาการสังเกตการณ์ เมื่อยึดตาแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นจุดอ้างอิง
**หมายเหตุ
1) วันจูเลียน (Julian Date: J.D.) คือ เวลาที่บันทึกเป็นเวลาสากล (Universal Time) และวัน เดือน
ปี ซึ่งแทนด้วย Julian Date โดยเริ่มนับวันจูเลียนตั้งแต่เวลาเที่ยงวันสากล คือ 12h U.T. ของ วันที่ 1 มกราคม
4713 ปีก่อนคริสตศักราช (ค.ศ.) วันจูเลียนจะใช้การกาหนดวันโดยโลกเป็นจุดศูนย์กลาง (Geocentric)
2) วันจูเลียนศูนย์สุริยะ (Heliocentric Julian Date: H.J.D.) วันจูเลียนศูนย์สุริยะ (Heliocentric
Julian Date: H.J.D.) คือ เวลาทางดาราศาสตร์ที่ นับเป็นจานวนวันมีค่าบ่งในรูปของทศนิยมของวัน เริ่มนับวันใด
วันหนึ่งในอดีตเป็นเวลาเริ่มต้นโดยมี ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลาง
4. การสร้างกราฟแสงจากโปรแกรม Origin pro 9.0
นาค่าโชติมาตรปรากฏและค่าวันจูเลียนศูนย์สุริยะ (Heliocentric Julian Date:HJD) ทั้ง 3 ช่วงความ
ยาวคลื่นสีเหลือง (V) สีน้าเงิน (B) และสีแดง (R) ไปสร้างกราฟในโปรแกรม Origin pro 9.0
4.1 เลือกช่วงข้อมูลทั้ง 3 ช่วงความยาวคลื่นสีเหลือง (V) สีน้าเงิน (B) และสีแดง (R) โดยไปที่ Plot
→ Symbol→ Scatter → Enter ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 หน้าต่าง Plot กราฟ
4.2 กราฟแสงที่ได้จากโปรแกรม Origin pro 9.0

ภาพที่ 10 กราฟแสงในช่วงความยาวคลื่นสีเหลือง(V) สีน้าเงิน(B) และสีแดง(R)
ได้กราฟแสงในช่วงความยาวคลื่นสีเหลือง(V) สีน้าเงิน(B) และสีแดง(R)

ผลการวิจัย
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ภาพที่ 11 กราฟแสงของระบบดาวคู่ DF HYA ระหว่างค่าโชติมาตรและค่า HJD
จากการสังเกตการณ์ในช่วงความยาวคลื่นสีแดง (R)

ภาพที่ 12 กราฟแสงของระบบดาวคู่ DF HYA ระหว่างค่าโชติมาตรและค่า HJD
จากการสังเกตการณ์ในช่วงความยาวคลื่นสีเหลือง (V)
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ภาพที่ 13 กราฟแสงของระบบดาวคู่ DF HYA ระหว่างค่าโชติมาตรและค่า HJD
จากการสังเกตการณ์ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B)

ภาพที่ 14 กราฟแสงในช่วงความยาวคลื่นของระบบดาวคู่ DF HYA
สีเหลือง (V) สีน้าเงิน (B) และสีแดง(R)
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากกการวิเคราะห์ภาพถ่ายของระบบดาวคู่ แบบแตะกัน DF HYA โดยใช้เทคนิค ซีซีดี โฟโตเมตรี
ในครั้งนีส้ รุปได้ ดังนี้
ช่วงความยาวคลื่น สีเหลืองพบว่าเกิดอุปราคาปฐมภูมิ ที่ตาแหน่ง 2457364.40937, 10.39408 และ
เกิดอุปราคาทุติยภูมิทีตาแหน่ง 57364.29191, 10.43027
ช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงินพบว่าเกิดอุปราคาปฐมภูมิ ที่ตาแหน่ง 2457364.29642, 11.83941 และ
เกิดอุปราคาทุติยภูมิทีตาแหน่ง 2457364.39259, 11.93748
ช่วงความยาวคลื่นสีแดงพบว่า เกิดอุปราคาปฐมภูมิ ที่ตาแหน่ง 2457364.4037, 10.81424271 และ
เกิดอุปราคาทุติยภูมิทีตาแหน่ง 2457364.28815, 10.86909
เมื่อวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ DF HYA ทั้ง 3 ช่วงความยาวคลื่นปรากฏว่าลักษณะกราฟแสง
เกิดการบังกันที่ทาให้ค่าความสว่างต่าสุด 2 ครั้ง ที่มีความลึกไม่เท่ากัน จัดเป็นระบบดาวคู่อุปราคา ประเภท W
UMA

กิตติกรรมประกาศ
รายงานนี้สาเร็จลุล่วงไดด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจากอาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์มูซามีน สูหลง กรรมการที่ปรึกษา ผู้ศึกษาขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงยิ่ง
ขอขอบคุณนายตอริก เฮ็งปิยา เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในครั้งนี้
ท้ายที่สุดนี้ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงบิดา มารดา ที่ได้ให้การสนับสนุนและได้ให้ความช่วยเหลือคอยห่วงใย
และเป็นกาลังใจด้วยดีตลอดมาจนทาให้รายงานวิจัยเล่มนี้สาเร็จได้ด้วยดี
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การย้อนรอยอุบัติเหตุจราจรด้วยโปรแกรม CAD ZONE กรณีศึกษา: รถกระบะนั่ง 2 ตอนแวนชน
รถจักรยานยนต์บริเวณสามแยกทางหลวงหมายเลข 4046 จังหวัดนครศรีธรรมราช
Backtracking a Traffic Accident by the CAD Zone Program: A Case Study of a
Wagon Car crashed a Motorcycle at the Junction of Highway No. 4046,
Nakhon Si Thammarat
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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจาลองลักษณะการชนของรถจากอุบัติเหตุจราจร เพื่อหาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุจราจรด้วยโปรแกรม CAD ZONE และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
หลักการย้อนรอยอุบัติเหตุจราจรถูกนามาใช้โดยการพิจารณา 3 ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ คน รถ และถนน
จากนั้นจึงประยุกต์ใช้ โปรแกรม CAD ZONE เพื่อจาลองลาดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรของการชนกัน
ระหว่างรถกระบะนั่ง 2 ตอนแวนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณสามแยกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 หมู่ 6
ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาจากแบบจาลองลักษณะการชนของรถ พบว่า
ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากความบกพร่องของถนน และความบกพร่องของคนจากการขาดความรู้เรื่องการใช้
ถนนบริเวณทางแยก ซึ่งในอนาคตการศึกษาการย้อนรอยอุบัติเหตุจราจรสามารถตอบโจทย์ปัญหาด้านการคมนาคม
สาหรับการจัดการด้านจราจรของทางภาครัฐบาลด้านถนนปลอดภัยได้
คาสาคัญ: รถจักรยานยนต์, ย้อนรอยอุบัติเหตุ, อุบัติเหตุจราจร

ABSTRACT
This research aims to simulate a collision between vehicles of a traffic accident, to
determine causes of a traffic accident by the CAD ZONE program and to collect knowledge of
guidelines on traffic accident prevention. The principle of traffic accident backtracking was applied
by considering three factors of an accident, namely, driver, vehicle, and road. Then, the CAD ZONE
program was used to simulate a traffic accident sequence of a collision between a wagon car and
a motorcycle at the junction of highway No. 4046, Moo 6, Tambon Na-San, Amphoe Phra-Phrom,
Nakhon Si Thammarat. The results of the collision simulation found that the accident happening
factors occurred from road defects and driver's shortcomings due to the lack of knowledge about
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road usages at the junction. In the future, the study of traffic accident backtracking could solve the
traffic problem for government traffic management in road safety.
Keywords: Motorcycle, Accident Backtracking, Traffic Accident

บทนา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรยังคงเป็นปัญหาสาคัญระดับโลกซึ่งการเกิดอุบัติเหตุจราจรไม่ใช่เรื่องดวง
หรือความบังเอิญ แต่หากเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยการเกิดอุบัตเิ หตุจราจรอันได้แก่ คน รถ และถนน ทีม่ ีความ
เกี่ยวข้องกันเป็นเหตุการณ์จนทาให้เกิดอุบัติเหตุจราจรขึ้น (สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2549)
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นอันดับ 2
ของโลก มีผู้เสียชีวิต 24,237 คน หรือคิดเป็น 36.2 คนต่อแสนประชากร (World Health Organization (WHO),
2016) ข้อมูลจากสถิติใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยสานักโรค
ไม่
ติดต่อ พบว่าอัตราการเสียชีวิต ของประชากรจากอุบัติเหตุจราจรอยู่ระหว่าง 21 – 23 คนต่อแสนประชากร เฉลี่ย
14,771 คนต่อปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มประชากรที่เสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 15 – 19 ปี รองลงมาคือ 20 – 24
ปี ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นและคนที่เริ่มทางานโดยส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง เพศชาย
เสี ย ชี วิ ต สู งกว่ า เพศหญิ งประมาณ 3 เท่ า โดยเพศชายเสี ย ชี วิ ต ร้ อ ยละ 79 และเพศหญิ งเสี ย ชี วิ ต ร้ อ ยละ 21
รถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุของยานพาหนะที่มีจานวนการเสียชีวิตมากที่สุด 6,083 คน รองลงมาคือ รถเก๋ง 1,360
คน และคนเดินเท้าเป็นอันดับ 3 รองมาจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์และรถเก๋ง (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
สานักโรคไม่ติดต่อ, 2560) และใน 14 จังหวัดภาคใต้จานวนผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จราจรโดยรถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ. 2555 – 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจานวนผู้เสียชีวิตรวมสูงที่สุด 1,015 คน (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
จากการจราจร สานักโรคไม่ติดต่อ, 2560)
สาหรับการศึกษานี้ผู้วิจัยได้มีการศึกษาอุบัติเหตุจราจรกรณีรถกระบะนั่ง 2 ตอนแวนชนกับรถจักรยานยนต์
บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 บริเวณสามแยก หมู่ 6 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม ลาดับเหตุการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุจราจร และวิเคราะห์ หาสาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุ
ดังกล่าว เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจาลองลักษณะการชนของรถจากอุบัติเหตุจราจร
2. เพื่อสืบค้นและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร
3. เพือ่ รวบรวมองค์ความรู้และเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุจราจร

ขอบเขตการวิจัย
รถกระบะนั่ ง 2 ตอนแวนชนกั บ รถจั ก รยานยนต์ บริ เ วณสามแยกทางเข้ า ส านั ก งานต ารวจภู ธ ร
พระพรหม บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 หมู่ 6 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วิธีดาเนินการวิจัย
การย้อนรอยอุบัติเหตุจราจรคือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจรขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เป็นที่สนใจของประชาชนและ
สังคม ทางคณะผู้วิจัยจะลงพื้นทีเ่ พื่อสืบค้นและทาการตรวจสอบองค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรนั้น
ๆ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านคน (ผู้ขับขี่รถ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า) องค์ประกอบด้านรถ และองค์ประกอบด้าน
ถนน (สภาพถนนและสภาพแวดล้อมบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุจราจร) เพื่ออธิบายลาดับของการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยมี
พื้นฐานจากข้อมูลที่เป็นจริง (River R.W., 1995)ทั้งนี้ไม่ได้เน้นการหาผู้กระทาผิดแต่ต้องการหาข้อสรุปของสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร เพื่อนาไปสู่การหาแนวทางป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเช่นเดียวกันนั้นเกิดซ้าอีก
เครื่องมือการวิจัย
1. กล้องสารวจ เครื่องวัดมุมและเครื่องบันทึกข้อมูล (Laser Technology, Inc., 2013) สามารถสารวจ
ความเร็วรถ และสามารถบันทึกพิกัดจุดต่าง ๆ ในข้อมูลภาคสนามบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุจราจร
2. ล้อวัดระยะ และเทปวัดระยะ (แสดงในภาพ 1)
3. โปรแกรม CAD ZONE (Laser Technology, Inc., 2013) เมื่อได้ข้อมูลจากข้อ 1. ลงข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม CAD ZONE เพื่อใช้จาลองลาดับการเกิดอุบัติเหตุจราจร (แสดงในภาพ 2)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากคณะผู้วิจัยได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเตรียมอุปกรณ์และออกเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งสามด้าน
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านคน รถ และถนน ดังนี้
1. ข้อมูลด้านคน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ประสบเหตุ และผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งข้อมูลที่ต้องการจะ
ประกอบด้วยใคร คือ ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ, อะไร คือ เกิดอะไรขึ้น, ที่ไหน คือ สถานที่ใด, เมื่อไหร่
คือ เมื่อ วัน เวลา อะไร และอย่างไร คือ ทาไม่ถึงเกิดและเกิดขึ้นได้อย่างไร (ปิติ จันทรุไทย และธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ,
2560) โดยการถ่ายภาพและจดบันทึกข้อมูล
2. ข้อมูลด้านรถ ตรวจสอบสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุจราจร และถ่ายภาพรถที่เกิดเหตุทุกทิศทางเพื่อค้นหา
ร่องรอย หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แสดงในภาพ 5)
3. ข้อมูลด้านถนน วัดระยะถนน จุดชน (point of impact, POI) จุดสุดท้ายของรถ (point of Rest, POR) และ
ร่องรอยต่าง ๆ บริเวณที่เกิดเหตุโดยใช้กล้องสารวจบันทึกข้อมูลสภาพที่เกิดเหตุ ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ และการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนน (สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2549) เพื่อหาข้อบกพร่องของสถานที่เกิดเหตุ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาข้อมูลที่ได้จากภาคสนามทั้ง 3 องค์ประกอบประกอบด้วยองค์ประกอบด้านคน รถ และถนน ที่มี
ความสัมพันธ์กับช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุได้แก่ ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด มาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุโดยใช้ทฤษฎีของ Haddon Matrix Model (Runyan CW, 1998)
2. วิเคราะห์ความเร็วของรถขณะชนจากสมการ (1) การคานวณหาความเร็วของรถยนต์จากรอยเบรก หรือ
รอยไถล (Skid Marks) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)
V = √2fgd
(1)
เมื่อ
V = ความเร็วของรถ (เมตรต่อวินาที)
f = สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างล้อกับผิวถนน
= 0.75 (สานักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง) [10]
g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (เมตรต่อวินาที2)
d = รอยเบรก รอยไถล (เมตร)
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3. วิเคราะห์และจาลองลาดับการเกิดอุบัติเหตุด้วยโปรแกรม CAD ZONE ซึ่งจาลองลักษณะการชนของรถ
ในรูปแบบสองมิติและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

ภาพ 1 : อุปกรณ์เก็บข้อมูลภาคสนาม

ภาพ 2 : จาลองลาดับการเกิดอุบัติเหตุจราจรด้วยโปรแกรม CAD ZONE

ผลการวิจัย
ผลสารวจข้อมูลด้านคน ข้อมูล อุบัติเหตุรถกระบะนั่ง 2 ตอนแวนชนกับรถจักรยานยนต์ เกิดขึ้นเมื่อ
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 17.30 น. บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 บริเวณสามแยก หมู่
6 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด 3 คน ซึ่งเสียชีวิต
1 คน ณ จุดเกิดเหตุ และเสียชีวิต 2 คนที่โรงพยาบาล (แสดงในตาราง 1) โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้ขับขี่และผู้ซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานบริเวณที่เกิดเหตุพบว่าทั้งผู้ขบั ขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวม
หมวกนิรภัยขณะขับขี่
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ตาราง 1 อาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุ
ลาดับ เพศ
1
หญิง

อายุ
23 ปี

2

หญิง

3

ชาย

8
เดือน
7 ปี

อาการบาดเจ็บ
ขาหักทั้งสองข้าง มีบาดแผลทั่วร่างกาย อาการสาหัส
(เสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

หมายเหตุ
แม่ของเด็กหญิงอายุ 8
เดือน

อาการสาหัส เสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ผลสารวจข้อมูลด้านรถ รถทีไ่ ด้รับความเสียจากอุบัติเหตุจราจรมีทั้งหมด 2 คัน ประกอบด้วย
- รถกระบะนั่ง 2 ตอนแวน ยี่ห้อ ISUZU D-MAX ADVENTURE MASTER 3.0 Di TURBO สีบรอนซ์
ทอง ทะเบี ย นนครศรีธ รรมราชไม่มี ระบบถุ งลมนิ รภั ย (Airbag), เกี ย ร์ Manual, พวงมาลั ย Power ได้ รั บ ความ
เสียหายบริเวณด้านหน้าเป็นหลักโดยรายละเอียดความเสียหายดังแสดงในภาพ 3

ภาพ 3 : ความเสียหายของรถกระบะนั่ง 2 ตอนแวนที่อุบัติเหตุเกิดเหตุ
- รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น wave 110 สีชมพู ทะเบียนนครศรีธรรมราชความเสียหายเกิดขึน้
บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถจักรยานยนต์เป็นหลักโครงรถด้านหน้า ล้อหน้า บิดเสียรูปจากการไถลไฟหน้า
และไฟท้ายรถแตกเสียหายจากการชนกระจกบริเวณหน้าปัดรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย กระจกมองข้างทั้ง
ซ้ายและขวาหลุดออกจากตัวรถโดยรายละเอียดความเสียหายดังแสดงในภาพ 4
ผลสารวจข้อมูลด้านถนน อุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นบริเวณสามแยกพิกัดจุดเกิดเหตุ ละติจูด 8.355533
เหนือ ลองติจูด 99.902120 ตะวันออก โดยถนนสายหลักเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ
มีป้ายเตือนทางร่วมทางแยกระยะทาง 80 เมตรลักษณะผิวทางเป็นถนนคอนกรีต 2 ช่องจราจรกว้างช่องจราจรละ
3.2 เมตร ลักษณะผิวไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 1.5 เมตร สภาพขีดสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางชัดเจนส่วนถนนสายรอง เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.2 เมตรไหล่ทาง
กว้าง 0.8 เมตรสภาพขีดสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเลือนลางไม่ชัดเจน ก่อนถึงทางร่วมทางแยกไม่มี
ป้ายเตือนทางแยก ไม่มีป้ายหยุดรถ และไม่มีราวกันอันตรายบริเวณทางแยกซึ่งลักษณะทางกายภาพของถนนบริเวณ
ที่เกิดอุบัติเหตุดังแสดงในภาพ 5
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ภาพ 4 : ความเสียหายของรถจักรยานยนต์ทเี่ กิดอุบัตเิ หตุ

ภาพ 5 : ลักษณะทางกายภาพของถนนบริเวณสามแยกที่เกิดอุบัติเหตุเหตุ
ผลการวิเคราะห์และสารวจความเร็วของรถ จากสมการ (1) ความเร็วรถกระบะนั่ง 2 ตอนแวนขณะ
ชนกับรถจักรยานยนต์เท่ากับ 74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งใกล้เคียงกับความเร็วโดยเฉลี่ยจากการสารวจความเร็วของ
รถบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 โดยใช้กล้องสารวจความเร็วรถยนต์จานวน 37 คันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559
เวลา 12.30 น. พบว่า ความเร็วโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 71 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และค่าความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์
มีค่าเท่ากับ 79 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (แสดงในภาพ 6)
ตาราง 2 ข้อมูลความเร็วรถยนต์ทไี่ ด้จากการสารวจภาคสนาม
ช่วงชั้น จุดกึ่งกลางชั้น ความถี่
ความเร็ว
(ui)
(fi)
58-59.9
59
1
60-61.9
61
1
62-63.9
63
4

fiui
59
61
252

ค่าร้อยละของความถี่ในช่วงชั้นต่อความถี่
รวม
2.7
2.7
10.8

ค่าสะสมของค่าร้อยละ
2.7
5.4
16.2
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ตาราง 2 ข้อมูลความเร็วรถยนต์ทไี่ ด้จากการสารวจภาคสนาม (ต่อ)
ช่วงชั้น จุดกึ่งกลางชั้น ความถี่
fiui
ความเร็ว
(ui)
(fi)
64-65.9
65
1
65
66-67.9
67
2
134
68-69.9
69
4
276
70-71.9
71
6
426
72-73.9
73
1
73
74-75.9
75
2
150
76-77.9
77
4
308
78-79.9
79
6
474
80-81.9
81
2
162
82-83.9
83
2
166
84-85.9
85
86-87.9
87
1
87
รวม
37 2,693

ค่าร้อยละของความถี่ในช่วงชั้นต่อความถี่
รวม
2.7
5.4
10.8
16.2
2.7
5.4
10.8
16.2
5.4
5.4
2.7

ค่าสะสมของค่าร้อยละ
18.9
24.3
34.1
51.3
54.1
59.5
70.3
86.5
91.9
97.3
97.3
100.0

ภาพ 6 : ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ด้วย
ทฤษฎีของ Haddon Matrix Model (แสดงในตาราง 3)
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ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุกับช่วงเวลา
ปัจจัย
คน

รถ

ถนน

ช่วงเวลา
ก่อนเกิด
ขณะเกิด
- ผู้ขับขี่รถกระบะนั่ง 2 ตอนแวนขับรถ - ผู้ขับขีแ่ ละผู้ซ้อนท้าย
ด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเพื่อแซงรถคัน รถจักรยานยนต์ได้รับแรงกระแทก
ข้างหน้า (ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไร) ก่อน จากรถกระบะอย่างรุนแรง
ถึงทางแยก
- ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ตั ด สิ น ใจ
ผิดพลาดขณะเลี้ย วรถไปทางขวาจาก
ถนนสายรองไปถนนสายหลัก
- ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
- ไม่พบข้อบกพร่อง
- รถกระบะนั่ง 2 ตอนแวนที่มีมวลสูง
ชนกับรถจักรยานยนต์ที่มีมวลต่ากว่า

- ไม่ มี ป้ า ยเตื อ นทางร่ ว มทางแยกบน - ไม่พบข้อบกพร่อง
ถนนสายรอง
- ไม่มีป้ า ยหยุดรถก่อ นถึ งทางแยกบน
ถนนสายรอง
- เส้นหยุดรถบนถนนสายรองเลือนลาง
ไม่ชัดเจน
- ไม่มีราวกันอันตรายบริเวณทางแยก
- ไฟกระพริบก่อนถึงทางแยก

หลังเกิด
- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เสียชีวิตที่
โรงพยาบาล
- ผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 1 คน
เสีย ชีวิต ณ จุ ด เกิดเหตุ และอี ก 1
คน เสียชีวิตที่โรงพยาบาล

- รถกระบะนั่ ง 2 ตอนแวนได้ รั บ
ความเสียหายบริเวณด้านหน้าเป็น
หลัก
- รถจั ก รยานยนต์ ไ ด้ รั บ ความ
เสียหายทั่วทั้งคัน
- ไม่พบข้อบกพร่อง

ลักษณะการชนของรถจากอุบัติเหตุจราจร ผลการวิเคราะห์ผังลาดับการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่ได้จาก
การสารวจและสัมภาษณ์ผู้ประสบเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ สามารถเขียนลาดับการเกิดเหตุได้ 4 ช่วงเหตุการณ์ดังนี้
1. รถกระบะกาลังแซงรถคันข้างหน้า (ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไร) ก่อนถึงทางแยก
2. รถจักรยานยนต์ตัดสินใจผิดพลาดเลี้ยวรถไปทางขวา
3. รถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ที่เลนซ้ายทางไปสานักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. รถทั้งสองคันพุ่งไปทางเดียวกันและหยุดบริเวณข้างทาง (แสดงในภาพ 7–8)
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รอย ถลบนผิวถนน

ภาพ 7 : รอยไถลบนผิวถนนบริเวณที่เกิดเหตุ

ป อ.ลานสกา

ภาพ 8 : ลักษณะการชนของรถจากอุบัติเหตุจราจรด้วยโปรแกรม CAD ZONE

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การย้ อ นรอยอุ บั ติ เ หตุ จ ราจรเป็ น การน าหลั ก การด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการค้ น หา
ข้อเท็จจริง เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกรณี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพบว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุจราจรคือความบกพร่องของถนนประกอบด้วยการไม่มีป้ายเตือนทาง
ร่วมทางแยกบนถนนสายรอง ไม่มีป้ายหยุดรถก่อนถึงทางแยกบนถนนสายรอง เส้นหยุดรถบนถนนสายรองเลือนลาง
ไม่ชัดเจนไฟกระพริบก่อนถึงทางแยก และไม่มีราวกันอันตรายบริเวณทางร่วมทางแยกและสาเหตุร่วมคือปัจจัยด้าน
คนซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดของการขับรถบริเวณทางแยกที่เป็นถนนสายหลักกับถนนสายรอง ประกอบกับช่วงเวลา
ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตัดสินใจผิดพลาดในการเลี้ยวรถไปทางขวาบริเวณทาง
แยก ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
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- ปัจจัยด้านถนน
ตามมาตรฐานคู่มือการติดตั้งป้ายจราจร (สานักสารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท สานัก
สารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท, 2556)
1. ควรติดตั้งป้ายเตือนทางร่วมทางแยกบนถนนสายรอง
2. ควรติดตั้งป้ายหยุดรถบริเวณทางร่วมทางแยกบนถนนสายรอง
3. ควรทาสีเส้นหยุดรถบนผิวถนนสายรองให้ชัดเจน
4. ไฟกระพริบก่อนถึงทางแยก
5. ควรติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณสามแยกอย่างเหมาะสม
- ปัจจัยด้านคน
1. ควรมีการกวดขันเรื่องวินัยจราจร การขับรถบริเวณทางแยกถนนสายหลักกับถนนสายรอง
2. ควรขับรถโดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด
3. ควรมีการรณรงค์จับกุมผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และการสร้างจิตสานึกที่ดีต่อการสวมหมวกนิรภัย
แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัย ปใช้
1. ผู้ที่สนใจและทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนสามารถนาผลงานวิจัยที่ได้ไปศึกษาและประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
และองค์กรของตนได้
2. เป็นแนวทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจจะศึกษาประเด็นการย้อนรอยหรือการสืบค้น
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 โรงพยาบาลพระพรหมพนักงานสืบสวน
สถานีตารวจภูธรพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยกู้ภัย ผู้ประสบเหตุและญาติที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลใน
ทุกด้าน ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรดังกล่าวอย่างดียิ่ง และ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการนาเสนอบทความ
ฉบับนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันสาหรับการจาลองสถานการณ์และการเตรียมเอกสาร
ต่าง ๆ ทุกขั้นตอนในการขอใบอนุญาตขับขี่ เรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการสอบใบขับขี่ โดยมีขอบเขต
ของการวิจัย คือการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันการจาลองสถานการณ์การสอบใบขับขี่
เพื่อให้ประชาชนมองเห็นความสาคัญของใบขับขี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จานวน 40 คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้ องเรีย นเป็ นหน่ วยสุ่มเครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินหาผลสัม ฤทธิ์คุณภาพสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ์ตูนแอนิเมชัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการสอบใบขับขี่
โดยการใช้ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชั น หลั ง เรี ย น (µ=18.60, σ=2.89) สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น (µ =16.80, σ =4.23)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องการเตรียมความพร้อม และขั้นตอน
การสอบใบขับขี่ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (µ =4.50, σ =0.50)
คาสาคัญ : การ์ตูน, แอนิเมชัน, การสอบใบขับขี่

ABSTRACT
This research aimed to Develop cartoon animation for simulation and document
preparation. Every step of getting a driver's license. Preparation and Driver Examination Procedures
The scope of the research. This study is a study of the development of cartoon animation
simulation driving license. Let the people see the importance of driving license. The research
samples were 40 students from the second year of computer science. They were randomly
assigned by using the classroom as a random unit. The tools used in the research were the
evaluation form, achievement, quality, comics, animation and the student satisfaction
questionnaire on cartoon animation. Statistics used in data analysis are the mean ( µ ) , standard
deviation (σ)
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The results of the study were as follows: 1) the learning achievement on the preparation
and the procedure of driving license examination using cartoon animation (µ = 18.60, σ = 2.89)
was higher than before learning (µ = 16.80, σ = 4.23) Statistical significance at .05 level, 2) the
satisfaction in the cartoon animation was in good level with (µ = 4.50, σ = 0.50).
Keywords : cartoon, animation, driver’s license

บทนา
อุบัติเหตุจราจร (Road Traffic Accidents) เป็นปัญหาระดับโลกของสังคมที่ใช้รถในการคมนาคมขนส่ง
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ปี พ.ศ.2573 หากแต่ละประเทศไม่มีมาตรการที่ดี
ในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน จานวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเฉลี่ยปีละ 2.4 ล้านคน ซึ่งทาให้อันดับ
สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขยับสูงขึ้นจากอันดับ 9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นอันดับ 5 นาหน้าโรคร้ายหลายโรค
รวมถึงโรคเอดส์และโรคมะเร็ง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกที่กาลังเผชิญกับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
จราจรอย่างหนักหน่วง ทาให้รัฐบาลต้องยกให้ปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ โดยกาหนดให้ปี 2554-2563
ให้ทุกภาคส่วนดาเนินโครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549)
ปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกนั้นประกอบไปด้วย คน รถ และถนนโดยส่วนใหญ่ของถนน
นั้น อุปกรณ์ควบคุมการจราจร อันประกอบไปด้วยป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร เป็นส่วน
หนึ่งที่มีผลต่ออัตราการเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงของอุบัติเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุการจราจรทางบกสาหรับ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะผู้ จัดทาเล็งเห็นว่าการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้กฎจราจรจะช่วย
เสริมสร้างทักษะในการสอบใบขับขี่ ด้วยเหตุนี้จึงได้ออกแบบ แอนิเมชันจาลองสถานการเตรียมความพร้อมและ
ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ มีการอธิบายกฎจราจรอย่างถูกต้องตามที่กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคมได้กาหนดไว้
เพื่อให้ผู้ใช้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจร เกิดความมั่นใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบใบขับขี่ได้
โดยได้เลือกใช้การออกแบบแบบ 3 มิติเป็นภาพเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวที่เสมือนจริง เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของ
สภาพแวดล้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ มีการนาเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น
(สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์, 255) และ (กิตติศักดิ์ เชียงราย, 2557)

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันสาหรับการจาลองสถานการณ์และการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ใน
การขอใบอนุญาตขับขี่

ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา
1) การเตรียมเอกสารในการขอสอบใบขับขี่
2) ขั้นตอนดาเนินการสอบในการขอสอบใบขับขี่
3) ขั้นตอนปฏิบัติในการสอบใบขับขี่
4) แนวข้อสอบในการสอบใบขับขี่
หน้า 99
บัณฑิตวิทยาลัย หมาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ด้านเทคนิค
1) มีการออกแบบโครงเรื่องและลักษณะตัวละคร
2) มีการเรียบเรียงภาพและมีเสียงประกอบอย่างเหมาะสม
3) มีการออกแบบตัวละครและสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างน้อย 3 ตัว
4) มีการออกแบบฉากและสร้างฉากอย่างน้อย 12 ฉาก

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินงานการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการสอบใบขับขี่
เพื่อใช้เป็นสื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบใบขั บขี่ ผู้วิจัยได้มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโดยประยุ ก ต์
ใช้กระบวนการ ADDIE model มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design)
3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development)
4. ขั้นตอนการนาไปใช้ (Implementation)
5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ที่ ก าลั งศึ ก ษา ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ 2 จานวน 40 คน
เครื่องมือการวิจัย
แบบประเมินหาผลสัมฤทธิ์คุณภาพสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ์ตูนแอนิเมชัน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามรูปแบบ
แอนิเมชันวิชาความปลอดภัยและจริยธรรมวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ผลแบบประเมิน คุณภาพการ์ตู นแอนิ เมชั น เรื่ อ งการเตรียมความพร้อมและขั้นตอน
การสอบใบขับขี่ สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ผลโดยการคานวณค่าเฉลี่ย (µ) จากคะแนนที่แจกแจงความถี่แล้ ว และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
2. การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องการเตรียมความพร้อมและ
ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ โดยสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (µ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของประชากร
3. การวิเคราะห์ผลแบบประเมินหาผลสัมฤทธิ์คุณภาพสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องการเตรียมความและ
ขั้นตอนการสอบใบขับขี่สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลโดยการคานวณค่าเฉลี่ย (µ) จากคะแนนที่แจกแจงความถี่แล้ว
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
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ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ์ ตู น
แอนิ เ มชั น ส าหรั บ การจ าลองสถานการณ์ แ ละการเตรี ย มเอกสารต่ า งๆ ทุ ก ขั้ น ตอนในการขอใบอนุ ญ าตขั บ ขี่
โดยมีขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือดังกล่าวไปดาเนินการ
วิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการสอบใบขับขี่โดยการใช้
การ์ตูนแอนิเมชัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทดสอบก่อน
เรียน (N=25)
E1
µ
σ
40 คน
16.80 4.23
67.2
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t>1.96)

ทดสอบหลัง
เรียน (N=25)
µ
σ
18.60 2.89

จานวน
กลุ่มตัวอย่าง

E2

ค่าประสิทธิภาพ
(E1/E2)

74.4

67.2/74.4

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการสอบ
ใบขับขี่โดยการใช้การ์ตูนแอนิเมชันหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 16.80 และ 18.60 ตามลาดับ ซึ่งความ
แตกต่างดังกล่าวมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการ์ตูนแอนิเมชัน
โดยผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนใน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อแอนิเมชัน และด้าน
สถานที่ โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์จะนาเสนอด้วยตารางที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของการตีความ
ของข้อมูลที่ได้จากตาราง
ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ์ตูนแอนิเมชัน
ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การใช้สื่อแอนิเมชัน
1.2 ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การใช้สื่อแอนิเมชัน
1.3 ความรู้ ความเข้าใจที่นาเสนอแต่ละหัวข้อ
1.4 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการใช้สื่อแอนิเมชัน
รวมเฉลี่ย
2. ด้านสื่อแอนิเมชัน
2.1 การถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน
2.2 การสร้างบรรยากาศของสื่อแอนิเมชัน
2.3 ความครบถ้วนของเนื้อหาในสื่อแอนิเมชัน
รวมเฉลี่ย

µ

σ

4.18
4.63
4.55
4.65
4.50
4.58
4.434.48
4.40

0.93
0.49
0.55
0.53
0.46
0.59
0.64
0.60
0.63
0.46

4.47

ระดับ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ์ตูนแอนิเมชัน (ต่อ)
ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน

µ

σ

ระดับ

3. ด้านสถานที่
3.1 สถานที่และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม
4.63
0.59 พึงพอใจมากที่สุด
3.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตา่ ง ๆ
4.45
0.64 พึงพอใจมาก
รวมเฉลี่ย
4.54
0.57 พึงพอใจมากที่สุด
รวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน
4.50
0.50 พึงพอใจมากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนนิเมชันเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการสอบ
ใบขับขี่ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (µ =4.50) เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
สถานที่ (µ =4.54) ด้านเนื้อหา (µ =4.50) และ ด้านสื่อแอนิเมชัน
(µ =4.47) ตามลาดับ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการสอบใบขับขี่
โดยการใช้การ์ตูนแอนิเมชันพบว่าหลังเรียน (µ =18.60) สูงกว่าก่อนเรียน (µ =16.80 ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบการ์ตูน
แอนิเมชัน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้น สร้างความสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนาน รวมถึงสร้าง
บรรยากาศที่ดีขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพต่าง ๆประกอบการบรรยายได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ
(จิราวรรณ ภู่ระหงษ์, 2552) และ (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) ดังนั้นจึงทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนนิเมชันเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการสอบ
ใบขั บ ขี่ โดยภาพรวมทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมากที่ สุ ด (µ =4.50) เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่
ด้านสถานที่ (µ =4.54) ด้านเนื้อหา (µ =4.50) และด้านสื่อแอนิเมชัน (µ =4.47) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อในแต่ละด้านเริ่มจาก ด้านเนื้อหา ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เป็นอันดับ 1 คือประโยชน์
ที่ได้รับจากการใช้สื่อแอนิเมชัน การสอนใช้สื่อแอนิเมชันช่วยเสริมสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนและการเรียน
ให้ผ่อนคลายขึ้นได้ เนื่องจากรูปแบบของการสอนก็จะเปลี่ยนแปลงไป ตามแต่รูปแบบของสื่อที่ถูกนามาใช้ร่ วมกับ
การสอน ท าให้ ผู้ เ รี ย นสนุ ก สนานกั บ การเรีย นการสอนได้ม ากขึ้ น ไม่ ซ้ าอยู่ กั บ แค่ ก ารบรรยายข องผู้ สอนเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น และการนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันมาใช้ทาให้เข้าใจขั้นตอนในการขอใบอนุญาตขับขี่ ต่อมาคือ
ด้านสื่อแอนิเมชัน ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เป็นอันดับ 1 คือการช่วยถ่ายทอดความรู้ให้มี
ความชัดเจน เพราะแอนิเมชันช่วยในการจดจา และดึงดูดความสนใจ แอนิเมชันสามารถอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อน
เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการนาเสนอเนื้อหา
ที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบกับเสียงบรรยาย มีการจาลองสถานการณ์ในแต่ละตอนอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้
นักเรียนได้มีการเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ทาให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ และในด้านสถานที่ ความพึงพอใจของนักศึกษา
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด สถานที่และสภาพแวดล้อมมีค วามเหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมในชั้ น เรี ย น
ให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการใช้เทคนิคการสอนโดยใช้ภาพยนตร์ที่หลากหลายและแปลกใหม่เพิ่มขึ้นตามระดับความรู้และ
ความสามารถของนักศึกษา
2. ควรมีอุปกรณ์มัลติมีเดีย เพื่อคุณภาพในการรับชมการ์ตูน
3. ครูผู้สอนควรแนะนาวิธีการใช้งานการการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การเตรียมความพร้อมและ
ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ และให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อน
4. ในการผลิตแอนิเมชันควรจัดเรียงลาดับขั้นตอนในการวางแผนการทางานให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
ในแต่ละขั้นตอน ในขั้นตอนของการผลิตแอนิเมชันควรเริ่มจากการบันทึกเสียงก่อน เพื่อที่จะสามารถจับการเว้น
ระยะเวลาในแต่ละฉากได้อย่างพอดี

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ซี เ อ็ น ซี ข นาดเล็ ก ส าหรั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น 2) ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ก ารฝึ ก อบรมของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมด้ ว ย
ชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่า งิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 13 คน
ท าการคั ด เลือ กโดยการสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive sampling) พิ จ ารณาจากผู้ป ระกอบอาชี พ ที่ เกี่ ย วข้องกับ
งานอาชีพ และหรือผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งต้องมีพื้นฐานทางด้านการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ 2) ใบงาน
โดยจาแนกออกเป็น 3 ใบงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบแบบที
ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนามาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก โดยภาพรวมจาแนกโมดูลฝึกอบรมฐานสมรรถนะออกได้เป็น 3 ใบงาน
มีสมรรถนะย่อย จานวน 18 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า 0.85 และมีผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาการนาเงื่อนไขมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการฝึกอบรมทั้ง 3 ใบงาน
2. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับสื่อชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชน
และท้องถิ่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าชุดฝึกอบรมนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้
ในการวิจัยครั้งนี้
3. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก
สาหรับชุมชนและท้องถิ่นโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าชุ ดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น
มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้
4. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมซึ่งเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการทากิจกรรมระหว่างเรียน (E1)
และประสิท ธิ ภาพของชุ ดฝึกอบรมซึ่ งเป็น ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อ ยละในการทาแบบทดสอบหลังเรีย นของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทุกคน (E2) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของชุดฝึกอบรม เครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชน
และท้องถิ่น มีค่าประสิทธิภาพ 80.51/86.92 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กาหนดไว้
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5. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม
เครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยรวม 4.54 อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด
คาสาคัญ : ชุดฝึกอบรม, เครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก, อาชีพ, ชุมชนและท้องถิ่น

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to develop the competency standards for
miniature computer numerical machine operators; 2) to construct and find out the efficiency of
the miniature computer numerical machine operators for community and rural setting; 3) to
examine the training achievements with the miniature computer numerical machine operators for
community and rural setting; and 4) to find out the learning satisfactions through the miniature
computer numerical machine operators for community and rural setting. The research
methodology was research and development. The participants were 13 participants at Thangew
Sub- district, Meuang District, Nakhon Si Thammarat Rajabhat Province. The research
instrumentation was pre- test and post- test and operation sheets which separated in 3
competencies. Data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent.
The research results were as follows:
1. The experts’ was identifying the competency- based training package onminiature
computer numerical machine operators, which can be separated 3 modules and 18 elements of
competence based on the IOC yielded at 0.85.
2. As whole as, the experts’ have accepted the instructional training materials as mean
5.00.
3. As whole as, the experts’ have accepted the competency-based training package on
miniature computer numerical machine operators as mean 4.71.
4. The overall efficiency of competency-based training package on miniature computer
numerical machine operators was 80.51/86.92, which higher than the criterion 80/80.
5. Participants training achievement after learning with competency- based training
package on miniature computer numerical machine operators were gained yield at statistically
significance at .05.
6. Participants were satisfying towards the competency- based training package on
miniature computer numerical machine operators was yielded at 4.54.
Keywords: Training Package, Miniature Computer Numerical Machine Operators,
Occupational, Community and Rural Setting
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บทนา
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่าบทบาทอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้น มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลางและสูง อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการพึ่งพาการนาเข้า
ชิ้นส่วน องค์ประกอบ ทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการผลิตในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้ ยังต้องอาศัยความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจากขั้นตอนการใช้แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่าและทุน
เป็นหลัก (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตในชุมชนและท้องถิ่นที่ต้องอาศัย
นวัตกรรม เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype product) ในการผลิตสินค้าของ
ชุมชนหรือที่เรียกว่า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเมื่อพิจารณาบริบทและความต้องการเครื่องจักรกล
อัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) ที่จะนามาใช้ในการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งส่วนใหญ่มี ทรัพยากรที่เป็นไม้แปรรูปยางพาราอยู่จานวนมาก โดยผู้ประกอบการในวิสาหากิจ
ชุมชน มีความต้องการที่จะต้องใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติขนาดเล็กมาประยุกต์ใช้ในการสร้างลวดลาย สร้างรางและ
ข้อต่อ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการจัดทาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (วีระยุทธ สุดสมบูรณ์, 2558)
จากการเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิ คณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนมีความต้องการการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ
และประสบการณ์ ในรูปแบบสมรรถนะ ดังนี้
1. การคัดเลือกต้นแบบเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็กที่เหมาะสมกับงานในชุมชนและท้องถิ่น
2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบชิ้นงาน
3. วิธีการเลือกวัสดุให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
4. การปรับตั้งระบบโคออร์ดิเนตและการกาหนดตาแหน่ง
5. การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมต่อการขึ้นรูปชิ้นงาน
6. การบารุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็ก
โดยทั้ ง 6 ประเด็ น ความต้ อ งการที่ ก ล่ า วมาสอดรับ กั บ การพั ฒ นาประเทศตามนโยบายประชารัฐ
(กรมประชาสัมพันธ์, 2559) ด้วยการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการฝึกอบรมที่สามารถ
ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบอาชีพในชุมชน และสถานประกอบการ ได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เรียกว่า สมรรถนะสาหรับการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงทันกับการ
เปลี่ยนแปลงและสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ได้เป็น อย่างดี จากความสาคัญดังกล่าวนับว่าเป็นการดี ที่งานวิจัย
สามารถมี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนในช่ ว งสภาวะราคาพื ช ผลทางการเกษตรตกต่ า
โดยผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้นาไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน เครื่องประดับ ของที่ ระลึก
อุปกรณ์เพื่อจาหน่ายในสินค้า OTOP เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สอยในชีวิตประจาวัน และสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์
พื้ น บ้ า นภายใต้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมแก่ ชุม ชน ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม จึ งได้ ต ระหนักต่อ
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่การทางาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากควบคู่ไปด้วย ดังนั้น งานวิจัย
ชิ้นนี้จะสามารถเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในสถานประกอบการขนาดใหญ่และวิสาหกิจชุมชน
ทาให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นได้รับสมรรถนะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กับเทศบาลตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสนใจในการจัดทางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก โดยที่ชุดฝึกอบรมนี้ สามารถทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งจะนาไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะ และเจตคติที่ดี ในการใช้เป็นทางเลือกสาหรับการเสริมสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการสร้างรายได้
ให้ กั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง เป็ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชน
และท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น

สมมติฐานการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้อ งถิ่น
มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและ
ท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(One group Pre-test and Post-test Design) ประกอบด้วย
ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตของรูปแบบการพัฒนาฝึกอบรมและเนื้อหาสาหรับการฝึกอบรม ประกอบด้วย
1.1 ขอบเขตของเนื้อหาการวิเคราะห์มาตรฐานสมรรถนะอาชีพเพื่อกาหนดเป็นรูปแบบการพัฒนา
ชุดฝึกอบรมของ (ชนะ กสิภาร์, 2548) มาตรฐานอาชีพมาประยุกต์ใช้โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ก) การกาหนดหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
ข) การกาหนดสมรรถนะย่อย (Elements of Competence)
ค) การกาหนดเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
ง) การกาหนดเงื่อนไขของสมรรถนะ (Conditions/Range of Variables)
จ) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)
1.2 ขอบเขตของเนื้อหาการวิเคราะห์มาตรฐานสมรรถนะอาชีพมี ดังต่อไปนี้
2) ขอบเขตเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก
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2.1 เป็นการประกอบเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาเร็จรูป [5] (Mini CNC) ขนาด
1.00 เมตร x 1.50 เมตร วางบนโต๊ะเหล็กขนาด 1.5 เมตร x 2.0 เมตร
2.2 ใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเป็นโครงสร้าง
2.3 ติดตั้งมอเตอร์ป้อนชิ้นงาน และมอเตอร์ควบคุมตาแหน่งทิศทางแบบ 3 มิติ
2.4 เครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก ใช้ในงานกัดและแกะสลักชิ้นงานประเภทไม้ พลาสติก
และอลูมิเนียม ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตร ถึง 35 มิลลิเมตร โดยกาหนดความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ าที่ใช้
ในการกัดชิ้นงานที่ความเร็ว 300 – 3000 รอบ/นาที
2.5 ติดตั้งกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสั่งการเป็นโปรแกรม March 3 ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์
และแสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์
3) ขอบเขตชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ
3.1 มาตรฐานสมรรถนะอาชีพ
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ แบ่งออกได้เป็น 3 โมดูลฐานสมรรถนะ ดังนี้
ก) บทนาเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็กเพื่อการใช้งาน
ข) การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีขนาดเล็ก
ค) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีขนาดเล็ก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการจัดทามาตรฐานสมรรถนะอาชีพและประเมินชุดฝึกอบรมแบบ
ฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก
4.1 ประชากร คือ เจ้าของสถานประกอบการทางด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซี ครูและอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 31 คน
4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของสถานประกอบการทางด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซี ครูและ
อาจารย์ ผู้ส อนในรายวิ ชาเทคโนโลยีซี เอ็ นซี ในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา และส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive
sampling) จานวน 15 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบหาความเชื่อมั่นของชุดฝึกอบรม และกลุ่มทดลอง
5.1 ประชากรที่ใช้ในการทดสอบความเชื่อมั่นของชุดฝึกอบรม คือ นั กศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตเทคโนโลยีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 1/2559 จานวน 20 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างเป็นระบบ
(Systematic approach) ด้วยการจัดลาดับคะแนนทดสอบ
5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ผู้ประกอบการ และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่างิว้
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 13 คน ทาการคัดเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling
) พิจารณาจากผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ และหรือผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรม ซึ่งต้องมีพื้นฐานทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
1. การประเมิน คุณภาพสื่อ ชุ ดฝึก อบรมแบบฐานสมรรถนะสาหรับ ผู้ป ฏิบัติ งานเครื่อ งจักรกล
อัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก โดยผู้เชี่ยวชาญ
2. ประเมินผลชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซี
ขนาดเล็ก
3. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ระดับของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละ
ข้อแล้วกาหนดจานวนข้อของแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในวัตถุประสงค์
4. การวิเคราะห์งาน
5. ดาเนินการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อลงความเห็นในการสร้าง
6. การกาหนดมาตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมถึง
วิธีการวัดผลอย่างมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และผลลัพธ์การเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินการฝึกอบรมให้กับชุมชนและท้องถิ่น
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าโครงการวิจัย
2. ผู้วิจัยคัดเลือกผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 13 คน
3. การปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ (สุจิรา สายนาค, 2556)
ขั้นสนใจปัญหา (Motivation)
1. ผู้วิจัยดาเนินการปฐมนิเทศด้วยการบรรยาย และนาอภิปรายถึงความสาคัญ และขอบเขตของ
ชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น
2. ผู้วิจัยชี้แจงหัวข้อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจการใช้ชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซี
ขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น โดยชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะแบ่งออกได้เป็น 3 โมดูลฐานสมรรถนะ ดังนี้
ก) วิธีการเลือกวัสดุให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
ข) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบชิ้นงาน
ค) การบารุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็ก
3. ผู้ วิ จั ย ร่ ว มสนทนากั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมร่ ว มกั น สรุ ป ความส าคั ญ และขอบเขตของ
ชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information)
4. ผู้วิจัยบรรยายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการทางานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซี
ขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่นจากโปรแกรม PowerPoint ประกอบการสอนสาธิตให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. ผู้ วิ จั ย ซั ก ถามน าให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมช่ ว ยกั น อภิ ป รายความรู้ และประสบการณ์
เป็ น การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ ศึ ก ษาตรงวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการ และเป็ น การวั ด ผลและประเมิน
จากการเรียนรู้ และความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามรายวัตถุประสงค์ของการวิจัย
6. ผู้สอนมอบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันสรุปเนื้อหาทั้ง 3 โมดูลฐานสมรรถนะ พร้อมร่วมสรุป
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนที่ยังไม่ครบ หรือเพิ่มเติมให้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
ขั้นพยายาม (Application)
7. ผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ ั้ง 3 โมดูลฐานสมรรถนะ
จากชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น โดยกาหนดให้กัดชิ้นงานเป็นตัวอักษรจากวัสดุพลาสวูดตามที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความสนใจและเหมาะสมต่อการนาไปประกอบอาชีพในชุมชนและท้องถิ่น
8. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงฝึกปฏิบัติงานทั้ง 3 โมดูลฐานสมรรถนะเป็นรายบุคคลได้เข้าใจหลักการ
ทางานของเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้ถูกต้อง
ปลอดภัย ควบคุมการทางานของเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้ถูกต้องปลอดภัย และบารุงรักษาเครื่องกัดและ
เครื่องกลึงซีเอ็นซีเบื้องต้นได้ถูกต้องปลอดภัย
9. ผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสังเกตสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน มาตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมถึงวิธีการวัดผลอย่าง
มีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และผลลัพธ์การเรียนรู้
ขั้นสาเร็จผล (Progress)
10. ผู้วิจัยร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันเฉลย และตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ง 3
โมดูลฐานสมรรถนะเพื่อทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบว่าสามารถทาแบบฝึกหัดถูก -ผิด จานวนเท่าไร พร้อมทั้งให้
ประเมินตนเองด้วยจากแบบประเมินตนเอง จากจานวนข้อที่ทาถูก
11. ผู้ วิ จั ย ร่ ว มกั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมร่ ว มกั น ระดมสมองเพื่ อ น าเสนอแนวทางการน า
ชุ ด ฝึ ก อบรมเครื่อ งจั กรกลอั ต โนมัติซี เอ็ นซี ข นาดเล็กส าหรับชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น ผู้ ป ระกอบการ และประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งประกอบด้วยชุดฝึกอบรมและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ผู้วิจัยได้ทาการหาค่าต่าง ๆ ดังนี้
1. ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ สมรรถนะแบบประเมิ น (Content Validity)
เมื่อผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะอาชีพ
2. กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือกโดยมีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก
4. ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม โดยนาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงให้
เหมาะสม
5. ทดลองใช้ชุดฝึกอบรม เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรม โดยนาข้อมูลที่ได้นากลับไปปรับปรุงก่อนนาไปทดลองใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะสมรรถนะอาชีพ ในการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
2. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม แล้วดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อทดสอบ
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
หน้า 110
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
3. ดาเนินการฝึกอบรมด้วยโมดูลฐานสมรรถนะอาชีพ จานวน 3 ใบงาน และดาเนินการวัดผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยดาเนินการฝึกอบรมวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
อาคาร 23 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4. เมื่ อ ด าเนิ น การฝึ ก อบรมเสร็ จ สิ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ด าเนิ น การทดสอบหลั ง เรี ย น ( Post-test)
โดยคะแนนที่ได้นาไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม [7] ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติเชิงสรุปอ้างอิงค่าที (t-test dependent)
3. วิเคราะห์หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรม โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะอาชีพ
โมดูล

หน่วยสมรรถนะ

1

บทนาเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็กเพื่อการ
ใช้งาน
การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีขนาดเล็ก
การเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่อควบคุ ม
เครื่องจักรซีเอ็นซีขนาดเล็ก
รวม

2
3

สมรรถนะย่อย
(ข้อ)
5

ค่าความสอดคล้อง
(IOC)
0.88

7
6

0.81
0.85

เหมาะสม
เหมาะสม

18

0.85

เหมาะสม

การแปลผล
เหมาะสม

จากตารางที่ 1 พบว่ า โดยภาพรวมจาแนกโมดู ลฝึกอบรมฐานสมรรถนะออกได้เ ป็น 3 ใบงาน มี
สมรรถนะย่อย จานวน 18 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า 0.85
ตารางที่ 2 การประเมินผลด้านสื่อชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น
ข้อ

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

การแปลความหมาย

(X )

1
2
3
4
5

มีความเหมาะสมในการเป็นสื่อเพื่อการฝึกอบรม
มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกต่อการใช้งาน และ
การซ่อมบารุง
มีอุปกรณ์ครบถ้วน และครบถ้วนตามหลักวิศวกรรม
มีการจัดวางอุปกรณ์ได้เหมาะสม
ประหยัด คุ้มค่ากว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
รวมค่าเฉลี่ย

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน”
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับสื่อชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซี
ขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าชุดฝึกอบรมนี้มี
ความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ตารางที่ 3 การประเมินผลชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น
ข้อ

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

การแปลความหมาย

(X )

1
2
3
4
5

มีมีคู่มือวิทยากร คู่มือการฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับการ
ฝึกอบรมโดยใช้ฐานสมรรถนะอาชีพ
เป็นชุดฝึกอบรมที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
มีความสอดคล้องต่อการนาไปใช้ประกอบอาชีพ
มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
มีการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
รวมค่าเฉลี่ย

4.42

ดี

4.38
4.74
5.00
5.00
4.71

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซี
ขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าชุดฝึกอบรมที่
สร้างขึ้น มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อหา
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น หลังจากฝึกอบรมแล้ว กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 13 คน ทาคะแนนได้ 471 คะแนนเฉลี่ย 36.23 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน
ดั งนั้ น ประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ ก อบรมวิ เ คราะห์ จ ากกระบวนการฝึก อบรม พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการ E1 มีค่า 80.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80 ดังนี้
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ซึ่งเกินร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กาหนด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาคะแนนเฉลี่ยได้มาก
ที่สุดคือใบงานที่ 1 บทนาเครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็กเพื่อการใช้งาน โดยได้คะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 12.42 และผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทาคะแนนเฉลี่ยได้น้อยที่สุดคือ ใบงานที่ 2 การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีขนาดเล็ก โดยได้คะแนนคิด
เป็นค่าเฉลี่ย 11.88 ตามลาดับ
จากนั้นหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมวิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ คะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบหลัง
เรียนของผู้เรียนทุกคนหลังจากการฝึกอบรม พบว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการ E2 มีค่า 86.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80 ดังนี้
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155.00
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คะแนนที่ได้

ใบงานที่ 3 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุม
เครื่องจักรซีเอ็นซีขนาดเล็ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม
x

ใบงานที่ 2 การควบคุม
เครื่องจักรซีเอ็นซีขนาดเล็ก

รายการ
กลุ่มตัวอย่าง
คนที่

ใบงานที่ 1 บทนาเครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีขนาดเล็กเพื่อการใช้งาน

ตารางที่ 4 แสดงผลคะแนนการประเมินการปฏิบตั ิงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน

x

36.50
31.00
34.50
32.50
39.50
36.00
37.50
36.00
40.50
35.00
39.50
37.50
35.00
471
36.23

12.17
10.33
11.50
10.83
13.17
12.00
12.50
12.00
13.50
11.67
13.17
12.50
11.67
157.01
12.07

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมก่อนและหลังด้วย
ชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก
การทดลอง
ก่อนศึกษาด้วยชุดฝึกอบรม
หลังศึกษาด้วยชุดฝึกอบรม
** P ≤ 0.05

N
13
13

คะแนนเต็ม
20
20

X

12.69
17.38

S.D.
5.07
2.58

t
5.19

จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็ก มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยหลังศึกษาด้วยชุดฝึกอบรม ( X  12.69, S.D.  5.07) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนศึกษาด้วย
ชุดฝึกอบรม ( X  17.38, S.D.  2.58) สรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสามารถทาให้ผู้เรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น และสามารถนาไปใช้ในการฝึกอบรมได้จริง
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โดยภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ
ส า ห รั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล อั ต โ น มั ติ ซี เ อ็ น ซี ข น า ด เ ล็ ก จ า น ว น 5 ด้ า น มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ว ม
( X  4.54, S.D.  0.92) สรุป ได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด

ภาพที่ 1 เครื่องจักรกลอัตโนมัติซเี อ็นซีขนาดเล็กที่ใช้ในการวิจัย

ภาพที่ 2 ผู้วิจัยสาธิตการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรกลอัตโนมัตซิ ีเอ็นซีขนาดเล็กที่ใช้ในการวิจัย
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ภาพที่ 3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรกลอัตโนมัตซิ ีเอ็นซีขนาดเล็ก

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น มีประเด็น
ที่นามาสรุปและอภิปรายผล ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับสื่อชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
อั ต โนมั ติ ซี เ อ็ น ซี ข นาดเล็ ก โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 5.00 อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก แสดงว่ า ชุ ด ฝึ ก อบรมนี้ มี
ความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และ ผู้เชี่ ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลชุดฝึกอบรมแบบฐาน
สมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับ
ดี ม าก แสดงว่ า ชุ ด ฝึ ก อบรมแบบฐานสมรรถนะส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเครื่อ งจั ก รกลอั ต โนมั ติ ซี เอ็ น ซี ข นาดเล็ก นี้
มีความเหมาะสมที่จะใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ สอดรับกับงานวิจัยของ วรรณดี เพชรมณีล้าค่า และคณะ (วรรณดี
เพชรมณี ล้าค่า วิโรจน์ วุฒิ และวันชัย ริ้วรุจา, 2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องซีเอ็นซี 4 แกน พบว่า
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องซีเอ็นซีแบบ 3 แกนที่ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันให้เป็นเครื่องซีเอ็นซีแบบ
4 แกน โดยแกนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ ต่ อ กั บ ตั ว จั บ ชิ้ น งาน อี ก ทั้ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ชุ ด ขั บ มอเตอร์ แ ละพั ฒ นาซอฟแวร์
ประมวลผลในส่วนเชื่อมต่อระหว่า งส่วนรับคาสั่งควบคุมและส่วนควบคุมมอเตอร์ในแต่ละแกนให้สอดคล้องกับ
ตัวเครื่องที่พัฒนาขึ้น สามารถกัดชิ้นงานเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ ช่วยเพิ่มพูนสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เข้าใจหลักการทางานของเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้
ถูกต้องปลอดภัย ควบคุมการทางานของเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้ถูกต้องปลอดภัย และบารุงรักษาเครื่องกัด
และเครื่องกลึงซีเอ็นซีเบื้องต้นได้ถูกต้องปลอดภัย
2. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้ อ งถิ่น
ซึ่ งเป็ น ค่ า คะแนนเฉลี่ยร้อ ยละในการท ากิ จกรรมระหว่ า งเรียน (E1) และประสิทธิ ภาพของชุ ดฝึก อบรมซึ่งเป็น
ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละในการท ากิ จ กรรมระหว่ า งเรีย น (E2) ขั้ น การทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยภาพรวม
มีค่าประสิทธิภาพ 84.90/83.60 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
สิ งห์ แ ก้ ว ป๊ อ กเทิ่ ง , 2549) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การสร้ า งและหาประสิท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อ ง การเขี ย นโปรแกรมและปฏิ บั ติ ก ารกั ด งานรู ป ทรงพื้ น ฐานบนเครื่ อ งกั ด อั ต โนมั ติ ( CNC Milling) พบว่ า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 สอดคล้องกับ (วีระยุทธ
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สุดสมบูรณ์, 2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลแบบอัตโนมัติสาหรับการสอน
นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมซึ่งเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการ
ทากิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมซึ่งเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการทากิจกรรม
ระหว่างเรียน (E2) ขั้นการทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ ชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลแบบ
มวล-ตั ว หน่ ว ง-สปริง มี ค่ า เท่ า กับ 88.53/81.11 ชุ ด ฝึ ก อบรมระบบควบคุมระดับ น้าแบบอัต โนมั ติ มี ค่ า เท่ากับ
92.34/84.89 และชุ ด ฝึ ก อบรมระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ บบอั ต โนมั ติ 95.68/85.34 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ 80/80
ที่กาหนดไว้
3. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซี
ขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง พบว่า หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับวีระยุทธ สุดสมบูรณ์ (วีระยุทธ สุดสมบูรณ์, 2558) พบว่าคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลทั้ง 3 ชุดฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยรวม 4.78 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่างานวิจัยครั้งนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีขนาดเล็กสาหรับชุมชนและท้องถิ่น สามรถนาไป
สร้างและพัฒนาเป็นศูนย์ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการกัดขึ้นรูปชิ้นงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา
สินค้าพื้นบ้าน และสินค้า OTOP โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และต่อยอดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะ
ทางการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และอาชีวศึกษา ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานรากได้เป็นอย่างดี
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การคัดแยกจุลนิ ทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้า้ มันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียม
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Screening of lubricants petroleum base oils degrading bacteria from oil spill
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันหล่อลื่นพื้นฐานจาก
ปิโตรเลียมจากดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนน้ามันบริเวณท่าเรือน้าลึกสงขลาเพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
กาจัดน้ามัน จากการคัดแยกจุลินทรีย์พบ 23 ไอโซเลทที่สามารถเจริญเติบโตในอาหาร Mineral salt medium มีน้ามัน
เป็นแหล่งคาร์บอนเพียงแหล่งเดียว จากจานวนจุลินทรีย์ทั้ งหมด พบ 12 ไอโซเลทที่ทาให้ปริมาณน้ามันลดลงมากกว่า
ร้อยละ 50 และผิวหน้าน้ามันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหยดน้ามันที่มีขนาดเล็กลงหลังจากบ่มเป็นเวลา 60 ชั่วโมง
จากการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายน้ามันโดยดูจากปริมาณน้ามันที่หายไป (%) พบว่าไอโซเลท PY016, PY017,
PY021 และ PY 022 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ามันมากกว่า 90% จากการทดลองนี้ได้คัดแยกจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่
มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายน้ามันซึ่งมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการกาจัดน้ามันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ค้าส้าคัญ : ย่อยสลายน้ามัน, น้ามันปิโตรเลียม, จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ามัน

Abstract
This research aims to isolate lubricants petroleum base oils degrading bacteria from oil spill
contaminated soil at Songkhla port to obtain high effective oil removing bacteria. From isolation process,
23 bacterial isolates were grown on Mineral salt medium supplemented with oil as a sole source of carbon.
12 of 23 isolates were decreased amount of oil up to 50% v/v and the characteristic of oil surface was
changed to a small molecules after incubated for 60 hours. An effection of oil degradation by percentage
weight loss were determined, isolate PY016, PY017, PY021 and PY 022 showed an effective oil degradation
value higher than 90% v/v. This experiment was screened an effective oil degration strains with more
valuable for remove oil spill contamination in environment.
Keyword : Oil degradation, Petroleum oils, Oil degrading bacteria

หน้า 119
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

บทน้า
มลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสาคัญที่มนุษย์กาลังเผชิญในยุคที่การพัฒนาระบบอุตสาหกรรม การขนส่ง
และการคมนาคมเจริญรุ่งเรือง สิ่งที่ตามมาคือการปนเปื้อนของสารพิษ โลหะหนัก และสารเคมีต่าง ๆ ที่เกิดจากการรั่วไหล
การปลดปล่อยของเสียหรือแม้แต่การปนเปื้อนของสารพิษเหล่านี้ที่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
ตามมาอย่างมากมายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่โดยรวม โดยเฉพาะการเกิดน้ามันรั่วไหลจากเรือขนส่ง
สินค้าหรือน้ามันในน่านน้าทะเลไทยและชายฝั่งในภาคใต้ ในแต่ละครั้งเกิดความเสียหายอย่างมากมายทั้งต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นแบบเฉียบพลันหรือระยะยาว ทาให้ส่งผลกระทบต่อการประมง
และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง สัตว์น้าปนเปื้อนคราบน้ามันขาดออกซิเจน ชายหาดสกปรกจากคราบน้ามัน ทาลายทัศนียภาพ
มีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจในชุ มชนท้องถิ่นและระดับประเทศ (คณะอนุกรรมการจัดการความรู้
เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล, 2560) ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาวิกฤติในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาหลักที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการขนถ่ายน้ามันและเกิดการรั่วไหล
ของน้ ามั นอยู่ บ่ อยครั้ ง ในหลายพื้ นที่ ซึ่ งได้ มี การออกกฎหมายเพื่ อป้ องกั นและควบคุ มปั ญหาเหล่ านี้ ที่ จะส่ งผลต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม (U.S. Environmental Protection Agency , 1986) นอกจากนี้ ยั งพบว่ าในประเทศแอฟริ กาใต้ ซึ่ งพบ
การรั่วไหลของน้ามันอยู่บ่อยครั้งและต่อเนื่อง เช่ น St. Lucia estuary, Captown และเมืองอื่น ๆ ทาให้เกิดสภาวะ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ( Singh, C., and Lin, J., 2008) สาเหตุหลักในการรั่วไหลของน้ามัน พบว่าส่วนใหญ่
เกิดจากอุบัติเหตุท่อส่งน้ามันกลางทะเลรั่ว อุบัติเหตุเรืออับปางหรือชนกัน การขนถ่ายน้ามัน การลักลอบถ่ายน้ามันเครื่อง
หรือการระบายน้าออกจากตัวเรือซึ่งมีการปนเปื้อนน้ามันเครื่องอยู่ในปริมาณมาก
ปัจจุบันมีหลายวิธีที่ใช้ในการกาจัดน้ามันที่เกิดการรั่วไหลและการปนเปื้อน เช่น การใช้ทุ่นกักเก็บและ
เผาหรือกาจัดโดยการปล่อยให้สลายตัวตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ แต่วิธีการนี้ยังมีข้อจากัดอยู่อีกมาก
เพราะน้ามันเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและย่อยสลายได้ยากหรือวิธีการใช้สารเคมีกาจัดคราบน้ามัน
ซึ่งทาให้น้ามันแตกตัวเป็นอนุภาคเล็ก ๆ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสารเคมีอาจจะเป็นตัวก่อ
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้าทั้งยังอาจเกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีวิธีการเผาที่ก่อให้เกิด
ก๊าซพิษหรือการเก็บกวาดทาความสะอาดชายฝั่งซึ่งมีบริเวณกว้าง และไม่เหมาะกับพื้นที่แนวปะการังและบริเวณอนุบาล
สัตว์ป่าชายเลนนอกจากนี้ยังต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบของคราบน้ามันว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริเวณใกล้เคียงในระยะยาว (Das, N., and Chandran, P, 2010),(เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทาให้หลาย ๆ หน่วยงานรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้พยายามหาวิธีการและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ในปี 2017 นักวิทยาศาสตร์จีนได้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการกาจัดน้ามันปนเปื้อนด้วย
จุลินทรีย์โดยการตรึงเซลล์จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายน้ามันบนวัสดุธรรมชาติเช่น เศษไม้หรือฟางข้าวโพดแห้งซึ่งพบว่า
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ามันได้ดีถึง 73.39 และ 52.28% เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ได้รับสารอาหาร
บางส่วนจากเศษวัสดุธรรมชาติทาให้มีการคงอยู่เพิ่มขึ้นในระหว่างกระบวนการย่อยสลายส่งผลให้ประสิทธิภาพในการย่อย
สลายน้ามันเพิ่มขึ้น (Xue , J,. Wu, Y., Liu, Z., Li, M., Sun, X., Wang, H., and Liu, B, 2017) นอกจากนี้ ในปี 2018
นักวิทยาศาสตร์รัสเซียได้พยายามคัดแยกและพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่สายพันธุ์ Achromobacter marplatensis 101n
และ Acinetobacter sp. S-33 ซึ่งสามารถกาจัดน้ามันปิโตรเลียมได้แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการย่อยสลายเกิดขึ้น
เพียง 49% และ 46% เท่านั้นในระยะเวลา 7 วันของการทดลอง(Muratova, Y.A., Panchenko, L.V., Semina, D.V,
Golubev, S.N., and Turkovskaya, O.V., 2018) ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการกาจัดคราบน้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมคือการใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการใช้น้ามันปิโตรเลียมเหล่านี้เป็นแหล่งอาหาร
ในการเจริญเติบโตและเปลี่ยนสารพิษในน้ามันให้อยู่ในรูปสารที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมด้วยในกระบวนการ
กาจั ดน้ามันปนเปื้อน ดังนั้นการคั ดแยกจุ ลินทรีย์กลุ่ มที่ มีประสิทธิภาพสูงในการย่ อยสลายคราบน้ามั นเพื่อช่ วยใน
กระบวนการย่อยสลายน้ามันจึงจาเป็นเนื่องจากเป็นวิธีการทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และได้รับ
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การยอมรับมากที่สุดเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี อย่างไรก็ตามข้อมูลการศึกษาวิจัย
และคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ามันได้ดีนั้นยังมีน้อย ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จึงได้
ทาการคัดแยกจุลินทรีย์กลุ่มที่มีความสามารถย่อยสลายน้ามันได้จากบริเวณท่าเรือน้าลึกจังหวัดสงขลาซึ่งพบการปนเปื้อน
ของน้ามันจากเรือขนส่งสินค้าและขนส่งน้ามันสูงโดยใช้น้ามันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียม (น้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว) เป็น
แหล่งอาหารสาหรับการคัดแยกจุลินทรีย์ พร้อมทั้งศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ามันเพื่อสามารถนาจุลินทรีย์ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนน้ามัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียมปนเปื้อน
จากพื้นที่บริเวณท่าเรือน้าลึกสงขลา
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติการย่อยสลายทางชีวภาพและทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ามันของ
จุลินทรีย์ที่คัดแยกได้

ขอบเขตการวิจัย
1. ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการคัดแยกจุลินทรีย์กลุ่มที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน
จากปิโตรเลียมโดยใช้น้ามันเครื่องที่ใช้แล้วเป็นแหล่งคาร์บอนเพียงแหล่งเดียว โดยทาการศึกษาจากตัวอย่างดินที่มีการ
ปนเปื้อนน้ามันบริเวณท่าเรือน้าลึกสงขลา
2. ผู้วิจัยทาการศึกษาความสามารถการย่อยสลายน้ามันหล่อลื่นพื้นฐานของจุลินทรีย์กลุ่มย่อยน้ามันและ
นามาศึกษาคุณสมบัติการย่อยสลายเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ใน
อนาคต

วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างดินและน้าที่มีการปนเปื้อนน้ามันบริเวณท่าเรือน้าลึกสงขลา และพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวมถึงคลัง
น้ามันบริเวณไกล้เคียง (GPS: 713’44”N 10034’17”E) โดยตัวอย่างที่เก็บมาจะถูกใส่ในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท
ปริมาณ 10 กรัมหรือ 10 มิลลิลิตร จากนั้นวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และบันทึกข้อมูลลักษณะทางกายภาพบริเวณที่เก็บ
ตัวอย่าง
2. การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้้ามัน
คัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ามันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียมโดยนาตัวอย่างดินจากบริเวณที่มีการ
ปนเปื้อนน้ามันบริเวณท่าเรือน้าลึกสงขลาปริมาตร 5 กรัมใส่ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตรที่มีอาหาร Mineral Salt
Medium (MSM) (Xue , J,. Wu, Y., Liu, Z., Li, M., Sun, X., Wang, H., and Liu, B, 2017) นอกจากนี้ ป ริ ม าตร
50 มิลลิลิตรที่ผสมน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว (0.1%) (พีรกานต์ บรรเจิดกิจ, สมคิด ดีจริง, และรัฐพร จันทร์เดช, 2551) ที่ผ่าน
การกรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.22 µM เป็นแหล่งคาร์บอน บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5-7 วัน
ด้วยเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มจานวนจุลินทรีย์กลุ่มที่สามารถย่อยสลายน้ามันให้เจริญเติบโตได้ดี
จากนั้นถ่ายเชื้อ 10 % ลงในอาหารใหม่ (MSM ที่ผสมน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว 0.1%) และเลี้ยงโดยวิธีเดิมอีกครั้งเป็นเวลา
3 วัน เพื่อคัดเลือกกลุ่มที่สามารถย่อยสลายน้ามันและสามารถอยู่รอดได้โดยการนาตัวอย่างที่ได้จากการบ่มในอาหารเหลว
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มาเพาะเลี้ยงลงบนอาหาร MSM ที่ผสมน้ามันเครื่อง 0.1 % บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นให้นับ
จานวนเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญทั้งหมดบนอาหาร Nutrient Agar (NA) และ MSM ที่ผสมน้ามันเครื่อง 0.1% เขี่ยเชื้อจุลินทรีย์
ที่มีลักษณะโคโลนีที่แตกต่างกันบนอาหาร MSM ที่ผสมน้ามันเครื่องถ่ายลงอาหารเดิมและคัดแยกจนได้โคโลนีเดี่ยว ๆ
เพื่ อให้ ได้ เชื้ อบริ สุ ทธิ์ (Singh, C., and Lin, J., 2008), (Muratova, Y.A., Panchenko, L.V., Semina, D.V, Golubev,
S.N., and Turkovskaya, O.V., 2018)
3. การทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้้ามัน
3.1 ทดสอบความสามารถในการย่อยสลายน้ามันด้วยวิธีทางกายภาพเบื้องต้น
นาเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้แต่ละไอโซเลทมาเลี้ยงในอาหาร Nutrient broth (NB) บ่มที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ให้ได้เท่ากับ
0.5 (1-1.5x108 cfu/mL) จากนั้นถ่ายเชื้อ 10% ลงในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร (16x125 มม.) ที่มีอาหาร MSM
ปริมาตร 9 มิลลิลิตร หลังจากนั้นหยดน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว (ผ่านการกรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.22 µM) ปริมาตร
0.2 มิลลิลิตร บ่มในเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 ชั่วโมง โดยมีหลอด
ที่ไม่ใส่เชื้อเป็นชุดควบคุม สังเกตและจดบันทึกลักษณะของน้ามันบริเวณผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อ สี และความขุ่นของ
อาหารเลี้ยงเชื้อโดยสังเกตทุก ๆ 12 ชั่ วโมง เปรียบเทียบผลกับชุดควบคุ มที่ไม่มีการใส่เชื้อจุลินทรีย์ลงไปบันทึกผล
การทดลอง โดยกาหนดลักษณะของน้ามันที่เปลี่ยนแปลงไป 3 ระดับ (รัฐพร จันทร์เดช, 2541) (APHA, AWWA, WEF. ,
1998) ดังนี้
ระดับที่ 0 : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
ระดับที่ 1 : น้ามันแตกตัวออกเป็นเม็ดขนาดใหญ่และเล็ก
ระดับที่ 2 : น้ามันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กทั้งหมด
3.2 ทดสอบความสามารถในการย่อยสลายน้ามันด้วยวิธีทางเคมีวิเคราะห์ (Partition gravimetric)
นาจุลินทรีย์ที่คัดเลือกเบื้องต้นซึ่งพบว่ามีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันได้ มาเลี้ยงในอาหารเหลว
NB บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อ 10% ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตรที่มี
อาหาร MSM ปริมาตร 100 มิลลิลิตร หยดน้ามันเครื่องที่ใช้แล้วลงไปปริมาตร 2 มิลลิลิตร บ่มในเครื่องเขย่าที่ความเร็ว
รอบ 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นนา Culture broth ไปสกัดด้วยเฮกเซน
(Hexane) เพื่อหาค่าน้ามันที่หายไป โดยนา Culture broth ที่ได้จากการบ่มมาปรับ pH ให้ได้ 1-2 ด้วย HCl จากนั้นเติม
เฮกเซนซึ่งเป็นตัวสกัดปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขย่า 3-5 นาที ทิ้งไว้ให้แยกชั้น เก็บส่วนที่เป็นน้ามันไว้และนาส่วนล่างมา
สกัดน้ามันซ้าอีกครั้ง เก็บส่วนน้ามันที่สกัดได้ทั้งหมด นามากรองด้วย Sodium sulphate anhydrous (Na2SO4) 1.0 กรัม
บนกระดาษกรองเพื่อกาจัดน้าออกจากตัวทาละลาย จากนั้นระเหยเฮกเซนโดยอบที่ 105 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที และ
ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น 30 นาที ชั่งน้าหนักที่ได้นามาคานวณหาค่าน้ามันที่หายไปจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์จาก
สูตร ดังนี้ (U.S. Environmental Protection Agency, 1986), (Singh, C., and Lin, J., 2008), (Jaekel, U., Musat, N.,
Adam, B., Kuypers, M., Grundmann, O., and Musat, F., 2013)
ประสิทธิภาพการย่อยสลายน้ามัน (%) = (W1-W2) / W1x 100
W1 = น้าหนักของน้ามันเริ่มต้น
W2 = น้าหนักของน้ามันที่เหลือจากการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพเบื้องต้นในการย่อยสลายน้ามันโดยดูจากร้อยละของปริมาณความสูงของน้ามัน
ที่ลดลงหลังจากการบ่มด้วยเชื้อจุลินทรีย์และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการย่อยสลายโดยดูน้ามันที่หายไปด้วยวิธีเคมี
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วิเคราะห์และนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ one-way Anova ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) และแสดง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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ผลการวิจัย
1. การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์
จากการคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันจากดินที่ปนเปื้อนน้ามันบริเวณท่าเรือน้าลึก
สงขลาโดยใช้น้ามันเครื่องที่ใช้แล้วเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานสาหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ พบว่าจานวน
จุลินทรีย์กลุ่มย่อยน้ามันในธรรมชาติที่เจริญเติบโตบนอาหาร MSM ที่มีน้ามัน 0.1% เป็นส่วนประกอบ พบเชื้อจุลินทรีย์
จานวน 23 ไอโซเลทที่สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ในสภาวะที่มีน้ามันเครื่อง 0.1% เป็นแหล่งอาหารเพียงแหล่งเดียว
เมื่อทาการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และย้อมสีแกรมแต่ละไอโซเลทพบแกรมบวกจานวน 2 ไอโซเลท และแกรมลบจานวน 21 ไอ
โซเลทดังแสดงในตารางที่ 1 และตัวอย่างลักษณะการติดสีแกรมดังแสดงในภาพที่ 1
ตารางที่ 1 การติดสีแกรมของเชื้อจุลินทรีย์แต่ละไอโซเลท
ไอโซเลท
PY001
PY002
PY003
PY004
PY005
PY006
PY007
PY008
PY009
PY010
PY011
PY011
PY012
PY013
PY014
PY015
PY016
PY017
PY018
PY019
PY020
PY021
PY022
PY023

การติดสีแกรม (Gram stain)
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Positive
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Positive
Negative
Negative
Negative
Negative
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B

ภาพที่ 1 ลักษณะการติดสีแกรมของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันเครื่อง (A) ไอโซเลท PY005
ติดสีแกรมลบลักษณะรูปแท่งสีแดง (B) ไอโซเลท PY010 แสดงการติดสีแกรมบวกรูปกลมสีม่วง
2. ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นในการย่อยสลายน้้ามันด้วยวิธีทางกายภาพ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของน้ามันที่ลอยอยู่บนผิวหน้าอาหารเมื่อบ่มด้วยเชื้อจุลินทรีย์ชั่วโมงที่ 60 พบว่า
เชื้อจุลินทรีย์ไอโซเลท PY001, PY003, PY005, PY006, PY009, PY022, PY023 มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันได้
ในระดับที่ 3 ซึ่งลักษณะของน้ามันที่ลอยบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อหลังบ่มเป็นเวลา 60 ชั่วโมงพบว่าน้ามันเกิดการแตกตัว
ออกเป็นเม็ดน้ามันขนาดเล็กดังแสดงในภาพที่ [2] นอกจากนี้ยังพบว่าไอโซเลท PY007, PY008, PY015, PY016, PY017
มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันในระดับที่ 2 โดยลักษณะน้ามันที่ลอยอยู่บนผิวหน้าอาหารมีการแตกตัวเป็นเม็ด
น้ามันขนาดใหญ่และจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ในขณะทีไ่ อโซเลท PY002, PY004, PY010, PY011, PY012, PY013, PY014,
PY018, PY019, PY020, PY021, PY024 ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมดังแสดง
ในภาพที่ [2] ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการลดลงของปริมาณน้ามันจากการบ่มด้วยเชื้อจุลินทรีย์ในช่วงเวลาเดียวกันใน
ผลการทดลองการย่อยสลายน้ามันโดยวัดจากปริมาณความสูงที่ลดลงดังแสดงในภาพที่ [3] โดยแสดงข้อมูลเป็นร้อยละของ
ความสูงที่ลดลง จากผลการทดลองการวัดปริมาณความสูงที่ลดลงหลังจากบ่มเชื้อจุลินทรีย์เป็นเวลา 60 ชั่วโมงในอาหาร
ที่มีน้ามันปริมาตร 0.2 µL (ความสูงโดยประมาณ 3 มิลลิเมตร) โดยคานวณเป็นค่าร้อยละของความสูงที่ลดลง พบว่า
เชื้ อจุ ลิ นทรี ย์ 12 ไอโซเลท PY001, PY003, PY005, PY006, PY007, PY008, PY009, PY016, PY017, PY021, PY022
และ PY023 ทาให้ปริมาณน้ามันลดลง ≥50% โดยเฉพาะไอโซเลท PY016 และ PY022 ซึ่งมีค่าร้อยละของปริมาณความสูง
ของน้ามันลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 66.67 ±1.84 และ ±0.51 นอกจากนี้ยังพบว่าไอโซเลท PY003, PY006 และ PY009 มี
ค่าร้อยละของปริมาณความสูงของน้ามันที่ลดลง 63.33 ±2.52, 64.33 ± 3.24 และ 62.67±2.67 ตามลาดับ
ดัง
แสดงในภาพที่ [3] ดังนั้นจากการทดลองนี้จึงได้คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถทาให้ปริมาณความสูงของน้ามันตั้งต้น
ที่ใส่ไปลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 (≥50%) จานวน 12 ไอโซเลทเพื่อนาไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 2 ลักษณะผิวหน้าหยดน้ามันเครื่องหลังจากการบ่มด้วยจุลินทรีย์ไอโซเลทต่าง ๆ ที่คัดแยกได้เป็นเวลา 60 ชั่วโมงใน
อาหารเหลว MSM อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในเครื่องเขย่าความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที โดยหมายเลข 1-24 คือไอ
โซเลท PY001-PY023 และหมายเลข 24 คือ ชุดควบคุมที่ปราศจากเชื้อจุลิทรีย์
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จากการทดสอบความสามารถในการย่อยสลายน้ามันด้วยวิธีทางเคมีวิเคราะห์ (Partition gravimetric) โดย
วัดหาปริมาณน้ามันที่เหลืออยู่หลังจากการบ่มด้วยจุลินทรีย์เป็นเวลา 72 ชั่วโมง โดยนาจุลินทรีย์ที่คัดเลือกเบื้องต้นซึ่งว่ามี
ความสามารถในการย่อยสลายน้ามันได้โดยประเมินจากค่าปริมาณของน้ามันที่ลดลงมากกว่า 50% และลักษณะผิวหน้า
น้ามันที่ลอยอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 12 ไอโซเลท PY001,
PY003, PY005, PY006, PY007, PY008, PY009, PY017, PY021, PY022 และ PY023 จากการทดลองพบว่าจุลินทรีย์ที่
คัดแยกได้มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันได้ดีโดยคานวณจากปริมาณน้ามันเริ่มต้นเปรียบเทียบกับปริมาณน้ามันที่
หายไปหลังจากการบ่มโดยพบว่าไอโซเลท PY016, PY 021, PY017 และ PY022 มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามัน
มากที่สุดถึง 95.45±4.61, 95.67±0.21, 91.39±1.44 และ 90.81±0.92% ตามลาดับนอกจากนี้ยังพบว่าไอโซเลท PY007,
PY009, PY023, และ PY008 มี ประสิ ทธิ ภาพในการย่ อยสลายน้ ามั น 84.49±8.47, 86.86±0.53, 87.39±98 และ
89.74±5.08% ตามลาดับ ในขณะที่ไอโซเลทอื่น ๆ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ามันน้อยกว่า 80% เมื่อเทียบกับชุด
ควบคุมดังแสดงในภาพที่ 3
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ไอโซเลท
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Control

ประสิทธิภาพในการย่อยสลาย
น้้ามัน (%)

100
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ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ามัน (%) ของจุลินทรียท์ ี่คัดแยกได้ไอโซเลทต่าง ๆ ที่บ่มเป็นเวลา 72 ชั่วโมง
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในเครื่องเขย่าเความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาทีในอาหารเหลว MSM ที่ผสมน้ามันเครื่องที่ใช้
แล้วปริมาตร 2 มิลลิลิตรและผลการทดสอบทางสถิติพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ(p < 0.05)

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการคัดแยกจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายน้ามันปิโตรเลียมจากดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนน้ามันบริเวณท่าเรือ
น้าลึกสงขลาพบ 23 ไอโซเลทที่สามารถเจริญเติบโตบนอาหารที่มีน้ามันเป็นแหล่งคาร์บอนเพียงแหล่งเดียว โดยพบ
เชื้อจุลินทรีย์แกรมลบจานวน 21 ไอโซเลทและพบจุลินทรีย์แกรมบวกเพียง 2 ไอโซเลท PY010 และ PY019 ซึ่งผลการ
ทดลองสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าพบกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแก
รมลบ เช่ น Methylocystis sp., Desulfosarcina sp., Desulfococcus sp., Ochrobactrum sp., Aromatoleum
aromaticum, Pseudomonas sp. Acinetobacter sp. และพบจุลินทรีย์แกรมบวกเพียงส่วนน้อย เช่น Bacillus sp.
และ Rhodococcus sp. [10-18] จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายน้ามันปิโตรเลียมพบแกรมลบ
มากกว่าแกรมบวกและพบเพียงจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนจุลินทรีย์ในธรรมชาติ อาจเนื่องมาจากน้ามันปิโตรเลียม
เป็นสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนที่มีความซับซ้อน มีน้าหนักโมเลกุลสูงและมีความเป็นพิษต่อเซลล์ของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ เมื่อ
เซลล์จุลินทรีย์สัมผัสกับสารไฮโดรคาร์บอนและมีการสะสมของสารไฮโดรคาร์บอนบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)
ทาให้สูญเสียความสามารถในการควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร (Permeability barriers) นอกจากนี้ยังทาให้โปรตีน
บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ และสารต่าง ๆ ที่ทาหน้าที่เป็น Energy inducer เกิดความเสียหายส่งผลต่อกระบวนการเมทาบอลิซึม
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ของเซลล์และไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทาให้เซลล์ตาย (Isken, S., and De Bont, J.A.M., 1998) ดังนั้นจึงมี
เพียงจุลินทรีย์บางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถใช้สารเหล่านี้เป็นสารอาหารสาหรับการเจริญเติบโตได้ (รัฐพร จันทร์เดช, 2541)
จากรายงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการย่อยสลายน้ามัน
ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้พบว่าความสามารถในการย่อยสลายน้ามันปิโตรเลียมของจุลินทรีย์สัมพันธ์กับความสามารถในการทน
สารพิ ษจากปิ โตรเลี ยมไฮโดรคาร์ บอน (Lazaroaie, M.M., 2010) จากรายงานของ Lazaroaie ในปี 2010 พบว่ า
กลุ่มแบคทีเรียแกรมลบมีชั้น Outer membrane ที่หนาและไม่พบในกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก ซึ่งทาหน้าที่เป็นชั้นควบคุม
การซึมผ่านเข้าออกของสาร (Permeability barriers) ทางานร่วมกับกลไกการควบคุ มสารเข้าออก (Efflux pumps)
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของชั้น Outer membrane [25, 26] ทาให้แบคทีเรียแกรมลบมีความสามารถในการ
ทนสารพิษกลุ่มไฮโดรคาร์บอนจากปิโตรเลียมได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมบวก ดังนั้นในการคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ามัน
ปิโตรเลียมจึงพบแบคทีเรียแกรมลบมากกว่าแกรมบวก นอกจากนี้ยังพบว่าการทางานร่วมกันของ Efflux pumps และ
Outer membrane ในแบคทีเรียแกรมลบในแต่ละสายพันธุ์สามารถอธิบายได้ถึงความสามารถที่แตกต่างกันในการทนต่อ
สารพิษและการย่อยสลายสารพิษอีกด้วย (Lazaroaie, M.M., 2010)
เมื่อทาการทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ามันของจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ด้วยวิธีทางกายภาพ หลัง
การบ่มจุลินทรีย์ในอาหารที่มีหยดน้ามันปริมาตร 0.2 มิลลิลิตรเป็นเวลา 60 ชั่วโมงพบว่าจุลินทรีย์ แต่ละไอโซเลทมี
ความสามารถที่แตกต่างกันในการใช้น้ามันในการเจริญเติบโตและทาให้ปริมาณน้ามันลดลงเมื่อสิ้นสุดการทดลองดังแสดง
ในภาพที่ [3] ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับการศึกษาลักษณะของน้ามันที่ลอยอยู่บริเวณผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อหลังจาก
การบ่ มด้ วยเชื้ อจุ ลิ นทรี ย์ เป็ นเวลา 60 ชั่ วโมงซึ่ งพบลั กษณะรู ปแบบที่ แตกต่ างกั นออกไป โดยสามารถแบ่ งระดั บ
ความสามารถของจุลินทรีย์ในการทาให้น้ามันแตกตัวออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายน้ามันโดยทาให้
หยดน้ามันบนผิวหน้าอาหารเกิดการแตกตัวเป็นเม็ดน้ามันขนาดเล็กทั้งหมด กลุ่มที่สองจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ามันโดยทาให้
น้ามันมีลักษณะเป็นเม็ดน้ามันขนาดใหญ่จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนและมีเม็ดน้ามันขนาดเล็กเป็นบางส่วนและกลุ่มที่สามมี
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย อาหารเลี้ยงเชื้อขุ่น ผิวหน้าอาหารเป็นฝ้าแต่ไม่มีการแตกตัวของหยดน้ามันบนผิวหน้า
อาหารซึ่งเทียบกับชุดควบคุมที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าความสามารถ
ในการย่อยสลายน้ามันของจุลินทรีย์แต่ละชนิดมีกลไกและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน จากลักษณะน้ามันบนผิวหน้า
อาหารเลี้ยงเชื้อที่แตกต่างกันหลังจากการบ่มอาจเนื่องมาจากจุลินทรีย์มีการผลิตสารลดแรงตึงผิว (Biosurfactant) ซึ่งโดย
ปกติแล้วน้ามันจะแยกชั้นกับน้าโดยน้ามันจะมีแรงตึงผิวซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลบนพื้นผิวของเหลวหรือของแข็งทาให้
น้ามันสามารถยึดเกาะกับวัตถุได้ดีและลอยตัวอยู่บนผิวน้า ดังนั้นจุลินทรีย์บางกลุ่มจึงผลิตสารลดแรงตึงผิวเพื่อทาให้หยด
น้ามันเปลี่ยนรูปร่างเป็น Micelles ที่มีลักษณะเป็นหยดน้ามันขนาดเล็กลง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการย่อย
สลายน้ามัน [4, 19, 20] จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์แต่ละชนิดมีการสร้างสารลดแรงตึงผิวต่างชนิด
แตกต่างกันจึงทาให้ลักษณะของเม็ดน้ามันที่เกิดขึ้นหลังจากการบ่มด้วยจุลินทรีย์ที่เวลา 60 ชั่วโมงแตกต่างชนิดมีลักษณะ
ต่างกันออกไปดังแสดงในภาพที่ [2] จากการศึกษาที่ผ่านมาพบสาร Biosurfactant ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นซึ่งเป็น surfaceactive compounds หลายกลุ่ มในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น Polyanionic hetero-polysaccharides, Glycolipid,
Phospholipid และ Lipolipid แต่ อย่ างไรก็ ตามชนิ ดของสาร Biosurfactants ที่ จุ ลิ นทรี ย์ สร้ างขึ้ นอยู่ กั บสารอาหาร
ที่จุลินทรีย์ได้รับในสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ สาร Biosurfactants ที่สาคัญ เช่น Glycolipids ซึ่งพบว่าสร้างโดยจุลินทรีย์กลุ่ม
Serratia marcescens, Alcanivorax borkumensis, Arthrobacter sp., Corynebacterium sp. นอกจากนี้ ยั ง พบ
Rhamnolipids ซึ่งสร้างโดยจุลินทรีย์กลุ่ม Pseudomonas sp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia rubidea และ
Trehalose lipids สร้ างโดยจุ ลิ นทรี ย์ กลุ่ ม Rhodococcus erythropolis, Nocardia erythropolis, Mycobacterium
sp., Arthrobacter paraffineus, Corynebacterium sp. [19, 20, 21]
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายน้ามันของจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ด้วยวิธีทางเคมีวิเคราะห์ จากผลการ
ทดลองพบว่าจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ 4 ไอโซเลทมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ามันได้มากกว่า 90% ในระยะเวลาการบ่ม
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72 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงสกุล Pseudomonas sp. และ Bacillus sp. ซึ่งมีประสิทธิภาพการ
ย่อยสลายน้ามัน 78.04% และ 64.50% ตามลาดับจากการศึกษาก่อนหน้า [22] ทั้งนี้มีรายงานพบจุลินทรีย์สายพันธุ์
Ochrobactrum anthropic, Ochrobactrum cytisi และ Sinorhizobium meliloti ซึ่ ง สามารถย่ อ ยสลายน้ ามั น
ปิโตรเลียมได้มากถึง ≥93% ในระยะเวลาการบ่ม 30 วัน [23] ซึ่งโดยทั่วไปกลไกการย่อยสลายน้ามันเกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์มี
การผลิตและหลั่งเอ็นไซม์จาเพาะกับชนิดไฮโดรคาร์บอนออกมาเช่น Soluble methane monooxygenase ซึ่งทาหน้าที่
ตัดพันธะในสายโช่คาร์บอนที่มีขนาด 1 อะตอมถึง 8 อะตอม (C1-C8) ในกลุ่ม alkanes alkenes และ cycloalkanes โดย
เอ็นไซม์ที่จุลินทรีย์หลั่งออกมาตัดพันธะคาร์บอนในโครงสร้างของสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบของน้ามันทาให้
สายโซ่คาร์บอนมีขนาดสั้นลงซึ่งจุลินทรีย์สามารถนาเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารและพลังงานได้และยังพบเอ็นไซม์
กลุ่ มอื่ นที่ มี บทบาทแตกต่ างกั นไปตามแต่ ละชนิ ดของไฮโดรคาร์บอน เช่ น เอ็ นไซม์ Alkane hydroxylase ผลิ ตโดย
จุลินทรีย์กลุ่ม Pseudomonas sp., Rhodoccus sp. และ Burkholderia sp. ทาหน้าที่ในการตัดพันธะในสายโช่คาร์บอน
ที่มีขนาด 5 อะตอมถึง 16 อะตอม (C1-C8) ในกลุ่ม alkanes, Alkyl benzenes, และ Cycloalkanes [16, 23]

ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
การทดลองนี้เป็นการคัดแยกจุลินทรีย์ที่พบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายน้ามัน แต่อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยนี้ควรทาการทดลองต่อไปในขั้นตอนการบ่งชี้ชนิดของจุลินทรีย์โดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลร่วมด้วยกับเทคนิค
ทางชี วเคมี และการหาสภาวะที่ เหมาะในการน าไปใช้ จริ งเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ในด้ านการบ าบั ดน้ ามั นปนเปื้ อนใน
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การกาจัดน้ามันปนเปื้อนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดสารตกค้างและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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การจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิง่ แวดล้อมสาหรับกลุม่ ผู้สูงอายุด้วยแบบจาลองการตัดสินใจ
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ค่าน้าหนักของเกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
รูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
ด้วยวิธีการ AHP ซึ่งเริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ เพื่อศึกษาเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่พักอาศัยและ
สิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ จั ด กลุ่ ม เกณฑ์ ห ลั ก เกณฑ์ ร องที่ มี ผ ลต่ อ การล าดั บ ความสาคั ญ และสร้ า งแบบ
สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง (Purposive random sampling) ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนริมทางรถไฟ
พื้นที่เป้าหมาย ด้วยการให้ค่าคะแนนความสาคัญของแต่ละเกณฑ์ ด้วยเปรียบเทียบรายคู่ จากนั้นนาผลที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์มาประมวลผลด้วยซอฟแวร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) ผลที่
ได้พบว่าเกณฑ์หลักที่ส่งผลต่อการจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสูงสุด คือ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับที่พักอาศัย (I) 0.230 รองลงมา คือ ความง่ายในการเข้าถึง (E) 0.225 สถานที่และสิ่งแวดล้อม (L)
0.207 การขนส่ง (T) 0.206 และการออกแบบภายในที่พักอาศัย (D) 0.132 ตามลาดับ
คาสาคัญ : การจัดการสิ่งแวดล้อม, ที่อยู่อาศัย, การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น, ผู้สูงอายุ

ABSTRACT
This research aimed to study and analyze the weight values of the criteria that influence
to environmental and housing management for the elderly in railway community, Khao Rup Chang
Mambon, muang District, Songkhla by using Analytic Hierarchy Process (AHP). Which began with a
review of various literature for defining the criteria related to residential and environmental model
for the elderly for conducting the category of primary criteria and secondary criteria. Then created
an interview form with elderly people by purposive sampling method and giving value the
importance of each criteria to prioritize the criteria that affect the activities of the lean system by
pairwise comparison. The data analyzing form decision support systems. The result shown priority
of importance weight value for managing the environmental and housing for the Elderly. It was
found that the main criteria that influence the highest priority were Importance of housing facilities
and equipment 0.230, Ease of access 0.225, Location and environment 0.207, Transportation 0.206
and Interior space 0.132, respectively
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บทนา
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากจานวนประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน ในจานวนนี้
เป็นผู้สูง อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 9.4 ล้า นคน คิ ดเป็นร้อยละ 14.5 ของ ประชากรโดยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละ
ประมาณ 500,000 คน คาดการณ์ว่า ภายในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
(Aged Society) จานวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
กล่าวคือ จะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน (สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2558) ทั้งนี้จังหวัดสงขลา
มี
โครงสร้างประชากรเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัด
สงขลา ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 จั ง หวั ด สงขลา มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น 1,357,023 คน มี จ านวนครั ว เรื อ น
รวมทั้งสิ้น 434,137 ครัวเรือน มีผู้สูงอายุจานวน 154,188 คน จานวนประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 11.36 ของ
จานวนประชากรในจังหวัดสงขลา (สานักสถิติแห่งชาติ, 2557) จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการ และมาตรการที่ 6 คือ มาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เนื่องจากผู้สูงอายุนับว่าเป็นวัย
ที่มีความเสื่อมถอยของร่างกาย ได้แก่ สายตาพร่ามัวจากภาวะเสื่อมตามวัย หรือการเป็นโรคต้อกระจก การทรงตัว
และการเคลื่อนไหวที่ไม่มั่นคง จากการเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ รวมถึงการรับรู้ของ ประสาทสัมผัสต่อ
ความเจ็บ ความร้อน ลดลง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยภายในของกระบวนการสูงอายุซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ เพียงแต่
ชะลอให้ ความเสื่อมถอยช้าลงและคงไว้ซึ่งความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุไว้ให้มากที่สุด
ประเทศไทยมีครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดประมาณ 1.14 ล้านครอบครัว หรือประมาณ 5.13
ล้านคน ชุมชนแออัดจานวน 445 ชุมชน จาก 3,750 ชุมชน กาลังถูกไล่รื้อในปี พ.ศ. 2551 นี้ จานวนครัวเรือนผู้ที่อยู่
อาศัยในพื้นที่การรถไฟฯ ทั่วประเทศมีประมาณ 17,000 ครัวเรือน และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 ได้มีชุมชนจานวน
19 ชุมชน จาก 170 ชุมชน ที่ได้เซ็นสัญญาในการเช่า ที่ดินกับการรถไฟฯ หรือโดยประมาณ 1,700 ครัวเรือน
(บุญธวัช วิมุกตานนท์, 2551) สร้างบ้านอยู่บนริมทางรถไฟ จังหวัดสงขลา มีทั้งสิ้น 63 ชุมชน โดยชุมชนเขารูปช้าง
1-5 มีจานวนทั้งสิ้น 820 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนเขารูปช้าง (การะเกด 1) 328 ครัวเรือน ชุมชนเขารูปช้าง (การะเกด
2) สวนสน 53 ครัวเรือน ชุมชนหัวป้อม (โซน 6) ชุมชนโซน 3 การะเกด 73 ครัวเรือน ชุมชนโซน 4 ที่รองรับ 323
ครัวเรือน และชุมชนโซน 5 คลองบางดาน 43 ครัวเรือน (มูฮาหมัด ดือราแม และปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ , 2554)
ถึงแม้ว่าทางชุมชนจะได้รับการช่วยเหลือเป็นบางครั้ง ในด้านสาธารณูปโภคประเภทถนน ระบบการระบายน้า
ทางเดินเท้า แต่สถานภาพของทางชุมชนนั้นยังคลุมเครือ รัฐบาลนั้นไม่ได้ประกันว่าชุมชนแออัดนั้นสามารถพัฒนาได้
โดยให้การสนับสนุนเพื่อที่จะให้สิทธิการครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาในเรื่องสิทธิการครอบครองและ
การเข้าถึงความจาเป็นพื้นฐานสาหรับครัวเรือนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งรวมไปถึงการสารวจสุขภาพแห่งชาติ
รายงานว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุต้องเผชิญหน้ากับโรคเรื้อรัง และเมื่อมองไปถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม ไม่อาจ
ปฏิ เ สธได้ ว่ า ประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนแออั ด คื อ ประชากรกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ จ ะประสพปั ญ หาในหลายด้ า น
ทั้ง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ดังนั้นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่
สาคัญที่ควรคานึงถึงในเรื่องของการสาธารณสุข ที่พักอาศัย และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตสังคม (ลลิตา แสงเงิน, 2556)
จากปัญหาดังกล่าว จึงก่อให้เกิดมาตรการทางกฏหมายที่มุ่งดูแลการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
การใช้ชีวิตประจาวันไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สูงอายุ ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะ สิ่งอานวยความ
สะดวกในชุมชน เช่น พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ข้อ (5) ที่กาหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับการ
คุ้มครองและการสนับสนุนในด้านการอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่
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ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น
โดยอาศัยการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ (MCDM) ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้ถูกนาไปใช้ในการสนับสนุนการจัดการสภาพ
ดารงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย เช่น การจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ (Pecchia,
L., Bath, P. A., Pendleton, N., & Bracale, M., 2009) , (Pecchia, L., Bath, P. A., Pendleton, N., & Bracale,
M., 2010) ร่ ว มถึ ง การศึ ก ษาสภาพความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องผู้ สู ง อายุ (Pecchia, L., Bath, P. A., Pendleton, N.,
Jackson, S., Clarke, C., Briggs, P., Bracale, M, 2011) จากผลการศึกษาที่ผ่านมา จึงมุ่งเน้นนาวิธีการวิเคราะห์
เชิงลาดับชั้น (AHP) ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สาคัญของแบบจาลองการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ (MCDM) จึงถูก
นามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
2. เพื่อวิเคราะห์หาค่าน้าหนักของเกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อม
สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยวิธี AHP

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา โดยการเลือกตัวอย่า งประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) (Fuller, W. A., 2011)
โดยผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ มีทั้งสิ้นจานวน 25 ท่าน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการทาวิจัย
ชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและ
สิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

วิธีดาเนินการวิจัย
การจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยแบบจาลองการตัดสินใจหลาย
หลักเกณฑ์ในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีรายละเอียดการดาเนินงาน (Saaty, T. L.,
2008) ดังนี้
1. ศึกษาเกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อต่อมีอิทธิพลต่อการจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ด้วยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 1
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2. จากตารางที่ 1 นามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อการเปรียบเทียบน้าหนักความสาคัญของเกณฑ์
หลักและเกณฑ์รองแต่ละคู่ โดยผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างทาการให้ข้อมูลเป็นค่าคะแนน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เกณฑ์ ห ลั ก และเกณฑ์ ร อง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด การรู ป แบบที่ พั ก อาศั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ
กลุ่มผู้สูงอายุ
เกณฑ์หลัก
สถานที่และสิ่งแวดล้อม (L)

เกณฑ์รอง
- ใกล้โรงพยาบาลและสิ่งอานวยความสะดวกทางสุขภาพ
- ความสะดวกสบาย
- ออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ ลั ก ษณะทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุ
- ระยะทางจากแหล่งที่มาของมลพิษทางเสียง
- พื้นที่สาหรับกิจกรรมทางสังคม (ศูนย์ประชุม)
- ภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว
- พื้นที่สาหรับดาเนินกิจกรรมทางความเชื่อ
อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ านวยความ
- ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน
สะดวกสาหรับที่พักอาศัย (I)
- เครื่องทาความร้อนและน้าอุ่น
- ขนาดของพื้นที่อาศัย
- ง่ายต่อการทาความสะอาด
- พยาบาลส่วนบุคคล
ความง่ายในการเข้าถึง (E)
- ระยะทางจากบ้านญาติ
- ระยะทางจากตัวเมือง
- สิ่งอานวยความสะดวกในการติดต่อกับญาติ
การขนส่ง (T)
- ที่จอดรถและการเข้าถึงถนน
- สถานีขนส่งหรือการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ
การออกแบบภายในที่พักอาศัย
- พื้นของที่พัก (ป้องกันการลื่น)
(D)
- มีพื้นที่เพียงพอสาหรับผู้มาเป็นแขกที่มาเยี่ยม
ที่มาดัดแปลงจาก : (Kim, S. H., Kim, H. B., & Gon Kim, W., 2003)

รหัส
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
I1
I2
I3
I4
I5
E1
E2
E3
T1
T2
D1
D2

ตารางที่ 2 มาตราส่วนมูลฐาน AHP 1-9 [10]
ดุลยพินิจ (Verbal Judgments)
มีความสาคัญเท่ากัน (Equal Importance)
มีความสาคัญกว่า (Moderate Importance)
มีความสาคัญมากกว่า (Strong Importance)
มีความสาคัญมากกว่ามาก (Very Strongly Importance)
มีความสาคัญมากกว่าอย่างยิ่ง (Extreme Importance)
ค่ากลางระหว่างระดับความเข้มข้นของอิทธิพลตามที่กล่าวมาข้างต้น

มาตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8
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3. การหาลาดับความสาคัญของเกณฑ์ต่างๆ คือ การเปรียบเทียบเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองต่าง ๆ เป็น
รายคู่ ด้วยตารางเมตริกซ์ เริ่มต้นจากลาดับชั้นบนสุดของแผนภูมิแล้วไล่ลงสู่ลาดับชั้นด้านล่างทีละชั้นตามลาดับ
ซึ่งสามารถเขียนหลักเกณฑ์ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้
กาหนดให้
C1, C2, C3,…,Cn เป็นตัวแทนของเกณฑ์การตัดสินใจ
A1, A2, A3,…,An แทนเกณฑ์ต่างๆในลาดับชั้นที่เปรียบเทียบทีละคู่เกณฑ์ Cj กับ Aj
ดังนั้นการวิเคราะห์จะทาในรูปแบบของตารางเมตริกซ์ขนาด N x N ด้วยการนิยามเมตริกซ์ A = [ Aij]
(i = 1, 2, 3,…N) เกณฑ์การนาค่า Aij จากการเปรียบเทียบทีละคู่เกณฑ์ไปใส่ในตารางเมตริกซ์ มีกฎอยู่ 2 คู่ ดังนี้
ถ้า Aij =  จะทาให้ Aij=

1
=A 0


เกณฑ์ที่ Ci ถูกตัดสินให้มีความสาคัญเท่าเทียมกันกับเกณฑ์ Cj จะทาให้ค่าของ
ดังนั้น ตารางเมตริกซ์ A สามารถเขียนได้ ดังนี้
เกณฑ์การตัดสินใจ C1
C2
C3….. Cn
เกณฑ์

A

1
1/A12
1/A13
:

=

A12
1
1/A23
:

A13
A23
1
:

…..
…..
…..
…..

:

Aij = Aji

A1
A2
A3
:

(1)

สาหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการให้สัมภาษณ์เป็นแบบเจาะจง (Purposive sampling) [9] ผู้ให้
ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง 25 ท่าน โดยทาการสัมภาษณ์ตามหลักการของวิธีการ AHP ซึ่งอธิบายไว้ในข้างต้น
และเป็นวิธีการหนึ่งตามแบบจาลองการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ (MCDM) โดยตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 เป็นต้นมา การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์จะอาศัยซอฟแวร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)
ช่วยในการประมวลผล

ผลการวิจัย
การจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยแบบจาลองการตัดสินใจหลาย
หลักเกณฑ์ในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยวิธีการ AHP มีรายละเอียดผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์น้าหนักของเกณฑ์หลัก ด้วยการเปรียบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 3 และการค่า
น้าหนักของเกณฑ์ด้วยการ Normalize ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ (pairwise comparison matrix) ของเกณฑ์หลัก
ปัจจัยหลัก
L
I
E
T
D

L

I
1.000
0.767
0.891
1.000
0.635

E
1.303
1.000
1.161
1.303
0.827

T
1.122
1.510
1.000
1.122
0.712

1.000
1.762
2.066
1.000
0.635

D
1.575
1.815
1.565
1.541
1.000
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ตารางที่ 4 ผลการผลการ Normalize ของปัจจัยหลัก
ปัจจัยหลัก
L
I
E
T
D
ผลรวม

L

I
0.233
0.179
0.208
0.233
0.148
1.000

E
0.233
0.179
0.208
0.233
0.148
1.000

0.205
0.276
0.183
0.205
0.130
1.000

T
0.155
0.273
0.320
0.155
0.098
1.000

D
0.210
0.242
0.209
0.206
0.133
1.000

ค่าน้าหนัก
0.207
0.230
0.225
0.206
0.132
1.000

จากตารางที่ 4 ค่าน้าของเกณฑ์หลักที่ส่งผลต่อการจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับ
กลุ่มผู้สูง อายุในชุ มชนเขตริ มทางรถไฟ คื อ อุปกรณ์ และสิ่ง อานวยความสะดวกสาหรับ ที่ พัก อาศั ย (I) 0.230
รองลงมา คือ ความง่ายในการเข้าถึง (E) 0.225 สถานที่และสิ่งแวดล้อม (L) 0.207 การขนส่ง (T) 0.206 และการ
ออกแบบภายในที่พักอาศัย (D) 0.132 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์น้าหนักของเกณฑ์รองที่มีผลต่อ การจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อม
สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ด้วยการนาค่าน้าหนักของเกณฑ์รอง มาทาการเปรียบเทียบรายคู่
ภายใต้เกณฑ์หลักแต่ละด้าน โดยค่าน้าหนักของเกณฑ์รองได้จากการ Normalize เช่นเดียวกับการหาค่าน้าหนักของ
เกณฑ์หลักดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ล าดั บ ค่ า น้ าหนั ก ของเกณฑ์ ร องภายใต้ เ กณฑ์ ห ลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การรู ป แบบที่ พั ก อาศั ย และ
สิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ
เกณฑ์หลัก
เกณฑ์รอง (รหัส)
(รหัส : ค่าน้าหนัก)
สถานที่และ
- ใกล้โรงพยาบาลและสิ่งอานวยความสะดวกทาง
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
(L : 0.207)
- ความสะดวกสบาย
- ออกแบบมาเพื่อรองรับลักษณะทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุ
- ระยะทางจากแหล่งที่มาของมลพิษทางเสียง
- พื้นที่สาหรับกิจกรรมทางสังคม (ศูนย์ประชุม)
- ภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว
- พื้นที่สาหรับดาเนินกิจกรรมทางความเชื่อ
อุปกรณ์และสิ่ง
- ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน
อานวยความสะดวก - เครื่องทาความร้อนและน้าอุ่น
สาหรับที่พักอาศัย - ขนาดของพื้นที่อาศัย
(I : 0.230)
- ง่ายต่อการทาความสะอาด
- พยาบาลส่วนบุคคล

ค่าหนัก

ลาดับ

0.081
0.062
0.053
0.042
0.037
0.030
0.026

3
5
9
12
14
16
17

0.089
0.084
0.060
0.041
0.030

1
2
7
13
16
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ตารางที่ 5 ล าดั บ ค่ า น้ าหนั ก ของเกณฑ์ ร องภายใต้ เ กณฑ์ ห ลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การรู ป แบบที่ พั ก อาศั ย และ
สิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ (ต่อ)
เกณฑ์หลัก
(รหัส : ค่าน้าหนัก)
ความง่ายในการ
เข้าถึง
(E : 0.225)
การขนส่ง
(T : 0.206)
การออกแบบ
ภายในที่พักอาศัย
(D : 0.132)

เกณฑ์รอง (รหัส)
-

ระยะทางจากบ้านญาติ
ระยะทางจากตัวเมือง
สิ่งอานวยความสะดวกในการติดต่อกับญาติ
ที่จอดรถและการเข้าถึงถนน
สถานีขนส่งหรือการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ
พื้นของที่พัก (ป้องกันการลื่น)
มีพื้นที่เพียงพอสาหรับผู้มาเป็นแขกที่มาเยี่ยม

ค่าหนัก
0.079
0.061
0.044
0.058
0.042
0.046
0.035

ลาดับ
4
6
11
8
12
10
15

จากตารางที่ 5 แสดงให้ถึงภาพรวมของค่าน้าหนักของเกณฑ์รองภายใต้เกณฑ์หลักแต่ละด้านที่มีผลต่อ
ส่งผลต่อการจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ โดยเกณฑ์รอง
ที่มีค่าน้าหนักสูงสุด คือ ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน 0.089 รองลงมา คือ เครื่องทาความร้อนและน้าอุ่น 0.084 และ
ใกล้โรงพยาบาลและสิ่งอานวยความสะดวกทางสุขภาพ 0.081 ตามลาดับ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยแบบจาลองการตัดสินใจหลาย
หลักเกณฑ์ในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ตามวิธีการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น (AHP) ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นหนึ่งวิธีการตามแบบจาลองการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ (MCDM) เริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าเกณฑ์หลักที่มีผลการการ
จัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น 5 เกณฑ์ คือ สถานที่และสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์
และสิ่งอานวยความ สะดวกสาหรับที่พักอาศัย ความง่ายในการเข้าถึง การขนส่ง และการออกแบบภายในที่พักอาศัย
ส่วนเกณฑ์รองที่มีผลต่อการลาดับความสาคัญ อีก 19 เกณฑ์ ซึ่งอยู่ภายใต้เกณฑ์หลัก 5 เกณฑ์ ข้างต้น ส่วนผลการ
วิเคราะห์ค่ า น้าหนักของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองด้วยวิธีการ AHP พบว่า น้าหนักความสาคั ญของเกณฑ์หลัก
ได้น้าหนักความสาคั ญเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดัง นี้ อุปกรณ์ และสิ่ง อานวยความสะดวกสาหรับที่พักอาศัย
(I : 0.230) รองลงมา คื อ ความง่ า ยในการเข้า ถึง (E : 0.225) สถานที่และสิ่ง แวดล้อ ม (L : 0.207) การขนส่ ง
(T : 0.206) การออกแบบภายในที่พักอาศัย (D : 0.132) ตามลาดับ และค่าน้าหนักความสาคัญของเกณฑ์รองสูงสุด
คือ ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน 0.089 สอดคล้องกับ Santos et al (2007), Grossi et al (2007), Ghazal & AlKhatib (2015) Zhu, K. J., Jing, Y., & Chang, D. Y. (1999), ซึ่งได้ทาการวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
ที่ได้นาปัญหาความสูญเสียดังกล่าวมาแก้ไขด้วยแบบจาลองแถวคอยเพื่อสร้างต้นแบบในการแก้ ไขปัญหาก่อนการ
นาไปใช้จริง รองลงมา คือ การจัดเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้ในสโตร์ 0.068 และเกณฑ์รองที่ค่ามีค่าน้าหนักต่าที่สุด คือ
สัญลักษณ์แนะนาต่าง ๆ 0.019
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยแบบจาลองการตัดสินใจหลาย
หลั ก เกณฑ์ ใ นชุ ม ชนเขตริ ม ทางรถไฟ ต.เขารู ป ช้ า ง อ.เมื อ ง จ.สงขลา ในครั้ ง นี้ เ ลื อ กใช้ วิ ธี ก าร AHP ซึ่ ง ได้ รั บ
การออกแบบเพื่อเปรียบเทียบเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดี ที่สุดโดยการเปรียบเทียบเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้การเปรียบเทียบ
แบบรายคู่ (Pair Wise) ทาให้การตัดสินใจมีเหตุผลมากกว่าในการตัดสินในใจ แต่ไม่สามารถจัดการความไม่แน่นอน
ในข้อมูลของเกณฑ์ที่มักทาให้เกิดความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไปโดยใช้ความรู้สึ กถึง
ความสาคัญของแต่ละเกณฑ์มักอธิบายในรูปแบบของคาอธิบายภาษา (Linguistic Term) สิ่งนี้สามารถนาไปสู่การ
ตีความผิดพลาดและทาให้กระบวนการตัดสินใจไม่แน่นอนและคลุมเครือ ดังนั้นการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการอาศัย
ทฤษฎีฟัซซี่เซต (Fuzzy Set) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเปลี่ยนคาอธิบายทางภาษาให้อยู่ในรูปเชิงปริมาณเพื่อใช้
แก้ปัญหาในการตัดสินใจที่มีแน่นอนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ส่วนผลการการศึกษาในครั้งพบว่าเกณฑ์สูงสุดที่มีผลต่อ
การจัดการรูปแบบที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตริมทางรถไฟ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา คือ เกณฑ์หลักด้านความต้องการอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับที่พักอาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความต้องการระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัยที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายจะต้อง
นาเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ ได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การตรวจวัดระดับความเข้มข้นก๊า ซเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ด้วยเทคนิคหัววัดรอยนิวเคลียร์ชนิดของแข็ง (Solid State Nuclear Track Detectors,
SSNTD) ชนิดแผ่นพลาสติก CR-39 มีเงื่อนไขในการกัดขยายรอยรังสีแอลฟาที่เหมาะสม คือ ใช้สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 6.25 โมลต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส กัดรอยนานเป็นเวลา 100 นาที
ใน water bath จากการติดตั้งชุดตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในอาคาร พบค่าระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอน
ที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในช่วง 679.80 - 1606.80 Bq/m3 และภายนอกอาคารมีค่าอยู่ในช่วง 587.10 - 1637.70
Bq/m3 โดยมีค่าระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนเฉลี่ยภายในอาคารเท่ากับ 1007.34 ± 6.93 Bq/m3 และภายนอก
อาคารมีค่าระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนเฉลี่ยเท่ากับ 920.82 ± 1.46 Bq/m3 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ องค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) กาหนด คือ 148 Bq/m3
คาสาคัญ : เรดอน, ความเข้มข้น, การวัดรอยนิวเคลียร์

ABSTRACT
Indoor and outdoor radon concentration was measured in Satengnok Sub- District,
Muang District, Yala Province, by using solid state nuclear track detector ( SSNTD, CR- 39) .
The suitable etching condition can be used for producing tracks, with 100 min etching in 6.25 Mol/L
of NaOH at 85  C in the water bath. Results showed that: indoor radon concentrations are in the
rage of 679.80 to 1606.80 (Bq/m3), and outdoor radon concentrations are in the rage of 587.10 to
1637.70 (Bq/m3). The average values of indoor and outdoor radon concentrations were 1007.34 ±
3. 81 Bq/ m3 and 920. 82 ± 4. 53 Bq/ m3, respectively. These values are higher than the USEPA
permissible limit of 148 Bq/m3.
Keywords: Radon, Concentration, Nuclear track etching
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บทนา
เรดอน สัญลักษณ์คือ Rn เป็นธารตุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่สามารถ
สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสใดๆ เรดอนเป็นก๊าซเฉื่อยที่เกิดจากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียม มีค่าครึ่งชีวิต
3.82 วัน (Kanokkan, 2015) เรดอนถูกปะปนอยู่ใ นดิน หิน และน้า และสามารถแทรกตัว ขึ้น มาผ่า นชั้ น ใต้ ดิ น
โดยจะซึมผ่านตามรอยแตกของพื้นดินกระจายสู่อากาศภายนอกอาคารและซึมผ่านรอยแตกของอาคารเข้าสู่ภายใน
อาคารได้ (พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช, 2544) เรดอนเป็นก๊าซหนักที่สุดและถือได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Human
carcinogen) เป็นอันดับ 2 รองจากการสูบบุหรี่ มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของก๊าซเรดอนสูง เมื่อเรา
สูดดมเข้าไป จะเกิดการสะสมและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ปอด ถือเป็นภัยเงี ยบที่มองไม่เ ห็ น
(ไตรภพ ผ่องสุวรรณและคณะ, 2543) ในบรรยากาศทั่วไปจะมีก๊า ซเรดอนปะปนอยู่มากน้อ ยขึ้นอยู่กับปริ มาณ
ยูเรเนียม และเรเดียมในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นเมื่อมนุษย์เรา นาวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น อิฐ หิน ดิน ทราย ที่มีการ
เจือปนของปริมาณเรเดียมมาก่อสร้าง วัสดุกล่าวนั้นก็จะปล่อยก๊าซเรดอนออกมาตามปริมาณเรเดียมที่ปะปนอยู่หาก
อาคารบ้านเรือนไม่มีระบบการระบายอากาศที่ดีก็จะเป็นแหล่งสะสมปริมาณก๊าซเรดอนในปริมาณที่สูงจนอาจเป็น
อันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันรูปแบบอาคารบ้านเรือนในประเทศไทยได้มีการปรับปรุง รูปแบบ
การก่อสร้างเลียนแบบต่างประเทศมากขึ้น มีการนาวัสดุก่อสร้างจาพวกหินแกรนิต หินอ่อน มาใช้ในการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งก่อกาเนิดของการสะสมก๊าซเรดอนในบ้านเรือนที่สาคัญอย่างยิ่ง
ปัจจุบัน มีนักวิจัยและผู้เชียวชาญระหว่างประเทศได้มีการทบทวนระดับความเข้มข้น มาตรฐานของ
ก๊าซเรดอน เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณการได้รับก๊าซเรดอนจากสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
โดยองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency: USEPA)
ได้กาหนดระดับความเข้มข้นเรดอนภายในอาคารอ้างอิงไว้ที่ 148 Bq/m3 สาหรับประเทศไทยได้มีการตระหนักถึง
พิษภัยของก๊าซเรดอนเช่นกัน แต่ยังไม่มีการกาหนดค่ามาตรฐานอ้างอิงเฉลี่ยของระดับประเทศ ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้
อาจจะสูงหรือต่ากว่าก็ได้ ขึ้นอยูก่ ับระดับความเข้มข้นเรดอนเฉลี่ยทั่วประเทศ
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร
ในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการประเมินค่าความเสี่ยงของผู้อยู่
อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
2. เพื่อประเมินความเสี่ยงของก๊าซเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับ ความเข้ ม ข้น ก๊า ซเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ต าบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อนาไปสู่การแก้ไขต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงกาหนดขอบเขตไว้ในการวัดก๊าซเรดอน
ภายในและภายนอกอาคาร ดังนี้
เลือกตาแหน่งที่จะติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการตรวจวัดก๊าซเรดอนภายในและภายนอกอาคาร บริเวณ
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จานวน 5 หมู่บ้าน (ภาพที่ 1) โดยติดตั้งหัววัดรอยนิวเคลียร์ชนิดของแข็ง
(SSNTD; CR-39) ภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งหมด 30 ตัวอย่าง นานเป็นเวลา 40 วัน แล้วทาการกัดขยาย
รอยแฝงโดยใช้เงื่อนไขที่เหมาะสมและทาการตรวจนับค่าความหนาแน่นรอยรังสีแอลฟาที่เกิดขึ้นบนแผ่น CR-39
ต่อพื้นที่ 40 ตารางมิลลิเมตรด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วปรับเทียบรอยแฝงเป็นค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอน

วิธีดาเนินการวิจัย
การทาวิจัยเพื่อตรวจระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายใน และภายนอกอาคาร ในพื้นที่ตาบลสะเตง
นอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิคหัววัดรอยนิวเคลียร์ชนิดของแข็ง (SSNTD; CR-39) โดยมีขั้นตอน
การดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การเตรียมตัวอย่างและการติดตั้งหัววัด
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์และศึกษาในห้องปฏิบัติการ

ภาพที่ 1 แผนที่จุดตรวจวัดระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายใน และภายนอกอาคาร ในพื้นทีต่ าบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิคหัววัดรอยนิวเคลียร์ชนิดของแข็ง (SSNTD; CR-39)
ตอนที่ 1 การเตรียมตัวอย่างและการติดตั้งหัววัด
เตรียมชุดการตรวจวัดก๊าซเรดอนภายใน และภายนอกอาคาร โดยนาหัววัดแผ่นพลาสติก CR – 39 ขนาด
1 x 1.5 cm2 ติดบริเวณก้นแก้วพลาสติกใส และปิดปากแก้วด้วยแผ่นฟิล์มถนอมอาหารและพันด้วยเทปใสให้
แน่นสนิท และนาชุดตรวจวัดที่ได้เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ตาบล
สะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ดังแสดงในภาพที่ 2
โดยติ ด ตั้ ง ชุ ด ตรวจวั ด ดั ง กล่ า ว ใน 5 หมู่ บ้ า น ของต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา รวม
30 ตัวอย่าง คือ ในอาคาร 15 ตัวอย่าง และ นอกอาคาร 15 ตัวอย่าง โดยทาการติดตั้งเป็นเวลานาน 40 วัน ระหว่าง
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 14 มีนาคม 2561 ก่อนทาการติดตั้งได้มีสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยของจุดที่จะติดตั้งชุดตรวจวัดนั้น ๆ

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 2 (ก) ชุดตรวจวัดก๊าซเรดอนภายใน และภายนอกอาคาร (ข) นาแผ่นพลาสติก CR-39 ติดในถ้วยพลาสติกใส
และปิดปากแก้วพลาสติก (ค) นาชุดตรวจวัดก๊าซเรดอนติดตั้งโดยแขวนไว้ภายใน และภายนอกอาคาร
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
การวิเคราะห์และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ เมื่อครบกาหนด 40 วัน ได้เก็บชุดตรวจวัดกลับมาทาการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อหาระดับความเข้มข้น
ก๊าซเรดอนภายใน และภายนอกอาคาร โดยนาแผ่นพลาสติก CR-39 มากัดขยายรอยโดยใช้สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 6.25 โมล/ลิตร ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ใช้เวลากัดขยายรอย 100 จากนั้น
นาแผ่นฟิล์มที่ผ่านการกัดรอยมาล้างทาความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งสนิท แล้วนามานับรอยแฝงด้วยกล้องจุลทรรศน์
ทีก่ าลังขยาย 100 เท่า ดังภาพที่ 3 จะได้ความหนาแน่นรอยรังสีแอลฟาที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์มในหน่วย (tracts/cm2)
จากนั้ น น าความหนาแน่ น รอยที่ ไ ด้ ไ ปค านวณความเข้ ม ข้ น ก๊ า ซเรดอน โดยใช้ ส มการปรั บ เที ย บมาตรฐาน
(อภินันท์, 2454)

( ก)

(ค)

(ข)

(ง)

(จ)
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ภาพที่ 3 (ก) เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) (ข) การกัดขยายรอยด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสม (ค) ล้าง
แผ่นพลาสติก CR-39 ด้วยน้าเปล่าให้สะอาด (ง) นาแผ่นพลาสติก CR-39 ติดบนกระจกสไลด์ และ
นามานับรอยด้วยกล้องจุลทรรศน์ (จ) ลักษณะรอยรังสีแอลฟาที่ปรากฏบนแผ่นพลาสติก CR-39
หลังทาการกัดขยายรอยแล้วสมการปรับเทียบมาตรฐาน สาหรับการวิเคราะห์หาค่าระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอน
ภายใน และภายนอกอาคาร จะใช้สมการที่ (1)
Y = 9.27* X
เมื่อ Y คือ ความเข้มข้นรังสีของก๊าซเรดอนที่ได้จากการตรวจวัดภายใน และภายนอกอาคาร (Bq/m3)
X คือ ความหนาแน่นรอยรังสีแอลฟาบนแผ่นพลาสติก CR-39 (count/40 mm2)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ร ะดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายใน และภายนอกอาคาร ตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ระดับความเข้ม ข้นก๊าซเรดอนภายใน และภายนอกอาคาร ในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา รวมทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง ใน 6 หมู่บ้าน โดยใช้ชุดตรวจวัดรอยรังสีแอลฟา (Alpha Track Detector)
ชนิด CR-39 ทาการตรวจวัดโดยใช้ ระยะเวลา 40 วัน ผลการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนเฉลี่ย แสดงค่า
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จุดตรวจวัด

ระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนเฉลี่ย (Bq/m3)

หมู่ที่ 1

ภายในอาคาร
803.4  11.55

ภายนอกอาคาร
587.1  1.53

หมู่ที่ 3

803.4  5.77

1637.7  3.06

หมู่ที่ 4

679.8  5.77

896.1  0.58

หมู่ที่ 9

1606.8  5.77

587.1  0.58

หมู่ที่ 10

1143.3  5.77

896.1  1.53

ค่าเฉลี่ยตาบล

1007.34  6.93

920.82  1.46
148
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การตรวจวัดระดับความเข้มข้นก๊า ซเรดอนภายใน และภายนอกอาคาร ในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก
โดยแบ่งเป็น 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1, 3, 4, 9 และ 10 ซึ่งพบว่าระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในอาคาร ต่าสุดคือ
หมู่ ที่ 4 มี ค่ า เท่ า กั บ 679.8  5.77 (Bq/m3) และระดั บ ความเข้ ม ข้ น ก๊ า ซเรดอนสู ง สุ ด คื อ หมู่ ที่ 9 มี ค่ า เท่ า กั บ
1606.8  5.77 (Bq/m3) และระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนเฉลี่ยทั้งตาบลอยู่ที่ (Mean  SD) คือ 1007.34 ± 6.93
(Bq/m3) และ ระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายนอกอาคารต่าสุด พบในหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9 มีค่าเท่ากัน คือ 587.1
 1.57 (Bq/m3) และ 587.1  0.58 (Bq/m3) ตามลาดับ และระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนสูงสุด พบในหมู่ที่ 3
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ความข้มข้นก๊าซเรดอน (Bq/m3)

มี ค่ า เท่ า กั บ 1637.7  3.06 (Bq/m3) และระดั บ ความเข้ ม ข้ น ก๊ า ซเรดอนเฉลี่ ย ทั้ ง ต าบลอยู่ ที่ (Mean  SD)
คือ 920.82  1.46 (Bq/m3)
ทั้งนี้จะเห็นว่า ระดับค่าเฉลี่ยความเข้มข้นก๊าซเรดอนทั้งภายใน และภายนอกอาคารมีค่าที่สูงกว่า กว่า
มาตรฐานที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) กาหนด คือ 148 Bq/m3 ดังแสดงในภาพที่ 4
2000
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1500
USEPA
1143.3
896.1
896.1
1000 803.4 803.4
679.8
587.1
587.1
500

148

148

148

148

148

0
หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 10

ภาพที่ 4 ระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการติดตั้งชุดตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายใน และภายนอกอาคารจานวน 30 ตัวอย่าง
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 14 มีนาคม 2561 เป็นเวลา 40 วัน จะเห็นได้ว่าค่า ระดับความเข้มข้นก๊าซ
เรดอนภายในอาคารที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในช่วง 679.80 - 1606.80 Bq/m3 และภายนอกอาคารมีค่าอยู่ในช่วง
587.10 - 1637.70 Bq/m3 โดยมีค่าระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนเฉลี่ยภายในอาคารเท่ากับ 1007.34 ± 6.93
Bq/m3 และภายนอกอาคารมีค่ าระดับความเข้มข้นก๊า ซเรดอนเฉลี่ยเท่ากับ 920.82 ± 1.46 Bq/m3 ซึ่ง สูง กว่า
มาตรฐานที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) กาหนด คือ 148 Bq/m3 เมื่อเปรียบเทียบผล
ภายในและภายนอกอาคาร มี ค วามไม่ ส อดคล้ อ งกั น อาจอั น เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ในเรื่ อ งของวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งบ้ า น
หรือระบบการถ่ายเทอากาศภายในบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสะสมเรดอนในบ้านเรือนที่สาคัญอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรทาการตรวจวัดระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอน ตลอดทุกช่วงฤดูกาล ทั้งนี้เพราะว่าระดับความ
เข้มข้นก๊าซเรดอนภายในอาคาร ของประชาชนในแต่ละหลังตลอดทั้งปีนั้นไม่เท่ากัน หากสามารถทาการตรวจวัด
ออกมาเป็นฤดูกาลได้ ช่วยให้เราสามารถหาระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนเฉลี่ยตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามในการ
ตรวจวัดลักษณะนี้ต้องมีความพร้อมในเรื่องของกาลังคนที่จะทาการวิจัย เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรใน
การวิเคราะห์ผล
2. เน้นศึกษาพื้นที่ที่มีระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือนสูงเป็นพิเศษ เช่น ในกรณีศึกษา
ทั้ง 5 หมู่ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้โดย องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) กาหนด
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คือ 148 Bq/m3 ทั้งนี้ถ้าเป็นไปได้ควรทาการปรับเทียบค่ามาตรฐาน และลงไปทาการศึกษาซ้าเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ที่ได้ เพื่อเป็นการยืนยันผลระดับความเข้มข้นที่มีค่าสูงอีกครั้งหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิ จั ย นี้ ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกเทศมนตรี เ มื อ งสะเตงนอก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา
นายเกษมสันต์ สาแม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลสะเตงทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอานวยความ
สะดวกสาหรับการลงพื้นที่เพื่อติดตั้งชุดตรวจวัดก๊าซเรดอน
ขอขอบคุณ เจ้าของบ้านทุกหลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ 1, 3, 4, 9 และ 10 ตาบลสะเตงนอก อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา สาหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ และการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการติดตั้งชุดตรวจวัดก๊าซ
เรดอนภายใน และภายนอกอาคาร ตลอดจนทาให้งานวิจัยในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามประสบการณ์ของครูและนักเรียน
ในโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ
อาเภอบางขันเป็นหนึ่งในหลายอาเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
ลาดับต้น โรงเรียนปอเนาะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยครูและนักเรียนจะมีประสบการณ์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของครูและนักเรียน
ในโรงเรียนปอเนาะ วิธีการศึกษาใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา รวมข้อมูลด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ครูและนักเรียนปอเนาะ 1 แห่งในอาเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ใช้แนวคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบ ความรู้ การปฏิบัติ และคาสอนศาสนาในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์ประเด็นและตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยการตรวจสอบข้อมูล
กับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการนาเสนอข้อมูลของคาพูด
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูล 8 คน ทั้งหมดเป็นเพศชาย แบ่งเป็นนักเรียนจากการสนทนากลุ่ม 1 กลุ่ม
จานวน 5 คน และการสัมภาษณ์นักเรียน จานวน 1 คน และครู จานวน 2 คน สรุปมีประสบการณ์รวม 7 ประเด็นหลัก 8
ประเด็นย่อย ได้แก่ 1) “สถานการณ์มี ดูให้ดีก็มีอัตราป่วย” 2) “เพิ่งรู้ว่าร้ายแรง ก็ตอนเกือบเอาชีวิตไม่รอด” 3) “สนใจ
แต่ลูกน้า มียุงลายก็ช่างหัวมัน” 4) “สื่อดี ทีมดี ไม่มีโรค มีสองประเด็นย่อย” 5) “เกิดแล้ว ไปกว้าง เพราะไม่วางมาตรการ
มีสองประเด็นย่อย” 6) “รู้ทัน กันตน พ้นภัยไข้เลือดออก มีสองประเด็นย่อย” และ 7) “คาสอนอิสลาม ลดคุกคามโรค
ไข้เลือดออก มีสองประเด็นย่อย” ครูและนักเรียนในโรงเรียนปอเนาะมีประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยวิธีการป้องกันตนเอง การรักษาความสะอาด และนาองค์ความรู้ทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม แต่ขาดการดาเนินการและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ดังนั้นควรเพิ่มความรู้ในวิชาเรียน มาตรการ นโยบาย การมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนปอเนาะกับชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
คาสาคัญ : ปรากฏการณ์วิทยา, การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, โรงเรียนปอเนาะ

Abstract
Bangkhan is a district of Nakhon Si Thammarat province which dengue outbreaks in the first
level 2016. The Pondok School has epidemic area of dengue. All teachers and students were experienced
of dengue prevention and control. The objective aimed to explain the experiences of teachers and
students dengue prevention and control in Pondok School. The methodology of a phenomenology
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approach was used. Data were collected by observations, interview, and focus group discussion.
Participants were selected by a purposive sampling technique; teachers and students, among those who
experienced and involved of dengue prevention and control program in a Pondox School, Bangkhan.
Question guidelines which were related to experiences, impact, knowledge, practice, and Islamism’ s
dogma for dengue prevention and control were developed. Data analysis was used by a thematic analysis
technique.
The Results of This research were: eight participated the study; five male students joined
in group discussion, and two teachers provided information in the interview process. Experiences dengue
prevention and control among the participant were group into seven main themes and eight sub-themes;
1) Have situation look detail show morbidity rate, 2) Just know that dangerous when nearly dead,
3) Interesting larval indices, have mosquito, let it be, 4) Good communication, good team, no dengue was
two sub- themes, 5) Dengue immerged, outbreak, because they did not measure’ s plan was two
sub-themes, 6) cognizant, prevention dengue safety was two sub-themes, and 7) Islamism’s dogma for
decreasing dengue was two sub-themes. The experiences of teachers and students in Pondok School on
dengue prevention methods, sanitation, and implementing the Islamism’ s dogma for environment
management. They would be increasing dengue knowledge in course, policy, and measure for dengue
problem solution between Pondok School and community.
Keywords: Phenomenology, Dengue prevention and control, Pondok School

บทนา
โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ (Dengue hemorrhage fever, DHF) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ Dengue virus
นาเชื้อโดยยุงลายที่มีการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue virus) มีลักษณะและอาการของไข้ คือ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวด
กล้ามเนื้อ อาจมีผื่นผิวหนังเป็นผื่ นแดง อาการไม่รุนแรงถึงแก่ชีวิต (จันทพงษ์ วะสี และประเสริฐ ทองเจริญ, 2549)
ความรุนแรงของโรคจาแนกได้ 3 ระดับ คือ ไข้เด็งกี่ (DF) ไข้เลือดออก (DHF) และไข้เลือดออกที่มีอาการช็อก (DSS)
(จรวย สุวรรณบารุง, 2559) ซึ่งได้แพร่กระจายอยู่ในประเทศเขตร้อนมานานกว่า 200 ปี ในแถบเอเชียเริ่มพบการระบาด
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เกิดการระบาดใหญ่ทั้งในไทยและฟิลิปปินส์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2499-2501 จึงมีการประชุมนานาชาติ
และทาการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุของโรค แนวทางการวินิจฉัย การดูแลรักษา ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรค
ต่อมาได้ระบาดมากขึ้นในหลายประเทศแถบเอเชีย สาหรับการพบโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2492 เริ่มพบ
ผู้ป่วยไข้เลือดออกรายแรกๆในกรุงเทพมหานคร และธนบุรี ส่วนมากเป็นเด็ก ปี พ.ศ. 2501 มีการระบาดใหญ่ในประเทศ
ไทยเกิดขึ้นครั้งแรก ทาให้ในปี พ.ศ. 2521 โรคได้แพร่กระจายทั่วประเทศ และปี พ.ศ.2530 การระบาดครั้งใหญ่ที่สุด
เกิดขึ้น (สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง, 2559) และยังมีรายงานไข้เลือดออกเกิดขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน โรคมีการระบาด
กระจายไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัดและอาเภอ การกระจายของโรคมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่อยู่ตลอดเวลา จากการ
รายงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2559 มีการระบาดขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ของเขต
บริการสุขภาพที่ 11 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกชนิด (DHF, DSS, DF) จานวนทั้งสิ้น 9,736 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชี วิต อาเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคื อ อาเภอบางขัน อัตราป่วย 2,310 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมาคือ อาเภอนาบอน อัตราป่วย 1,884 ต่อประชากรแสนคน และอาเภอหัวไทร อัตราป่วย 1,190 ต่อประชากร
แสนคน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2559) ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการแพร่กระจายของโรคมีความ
ซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ คือภูมิต้านทานของประชาชน ชนิดของเชื้อไวรัสเด็งกี่ความหนาแน่นของประชากร
และการเคลื่อนย้าย สภาพภูมิอากาศ ชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชน
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ในการที่ จะก าจั ดแหล่ งเพาะพั นธุ์ ลู กน้ ายุ งลายอย่ างต่ อเนื่ องและความจริ งจั งความตั้ งใจจริ งของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
ในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและนโยบายของผู้บริหาร สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีการแปรเปลี่ยนและ
มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างยิ่งและยังมีส่วนทาให้รูปแบบการเกิดโรคมี
ความผันแปรไปในแต่ละปี
อาเภอบางขัน เป็นพื้นที่ที่จัดอยู่ในที่สูง มีลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขา ป่า และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วย 4 ตาบล คือ ตาบลบางขัน ตาบลบ้านลานาว ตาบลวังหิน และตาบลบ้านนิคม จากรายงานข้อมูลการ
ระบาดโรคไข้เลือดออกของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบางขัน ในปี พ.ศ. 2559 (1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559) ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 111 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 249 รายต่อแสนประชากร ตาบลที่มี
รายงานระบาดมากที่สุดคือ ตาบลบางขัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จานวน 40 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 349 ต่อแสนประชากร
พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.50 : 1 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 1524 ปี จานวน 13 ราย อาชีพที่พบมากที่สุด คือ อาชีพนักเรียน จานวน 19 ราย [5] และปี พ.ศ. 2560 (1 มกราคม พ.ศ.
2560 – 31 ตุลาคม พ.ศ.2560) พบรายงานผู้ป่วยทั้งอาเภอ จานวน 66 คน คิดเป็นอัตราป่วย 148 ต่อแสนประชากร
ตาบลบางขัน เป็นตาบลที่มีการระบาดมากที่สุด พบการระบาดในเพศชายเท่ากับเพศหญิง กลุ่มอายุที่พบสูงสุ ดคื อ
กลุ่มอายุ 10-14 ปี อาชีพที่พบสูงสุด คือ เกษตรกร ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกในตาบลบางขันมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้า หรือลาห้วยเล็กๆที่ตื้น และตันอยู่หลายสาย มีพื้นที่ที่กว้างมากกว่าตาบลอื่นๆ แม้ว่า
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์แล้ว แต่ลาห้วยมีขนาดที่กว้างเกินความสามารถที่จะ
ทาได้ หลังคาเรือนที่อาศัยมีทั้งแบบกระจุก ในพื้นที่ราบ และกระจายในพื้นที่ที่เป็นป่าเขา เช่น บ้านในสวนยางพารา สวน
ปาล์ม สวนผลไม้ เป็นต้น ส่งผลให้ตาบลบางขันเป็นตาบลที่เป็นพื้นที่เสี่ยงระบาดไข้เลือดออกระดับอาเภอ (สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2560)
ปอเนาะในอาเภอบางขัน มี 1 แห่ง ตั้งอยู่ใน ม. 15 ตาบลบางขัน อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีชื่ อทางการว่า สถาบันดารุลอูลูม หมายถึง ศูนย์รวมการเรียนรู้ขององค์ความรู้ศาสนาอิสลาม มีชื่ อเรียกที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปว่า ปอเนาะช่องเขางาม สถานที่ตั้งปอเนาะปลูกสร้างในที่ดินของโต๊ะครู (เจ้าของปอเนาะ) มีการศึกษาในภาค
ศาสนาเพียงอย่างเดียว นักเรียนในปอเนาะมีจานวน 80 คน ครูที่ดูแลในปอเนาะ จานวน 7 คน และมีบาบอหรือผู้ก่อตั้ง
ปอเนาะ คน 1 คน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งปอเนาะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่อยู่ในชนบท ได้ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักคาสอนของอิสลาม การเป็นอยู่ในปอเนาะมีลักษณะเป็นบ้านหลังเล็กๆ อยู่รวมกันหลายๆหลัง จากการสอบ
ถามเจ้าของปอเนาะ (บาบอ) และผู้วิจัยเดินสารวจพื้นที่บริเวณปอเนาะ พบว่าบริเวณปอเนาะนั้นอยู่ในสวนปาล์มและมี
สวนยางล้อมรอบ มีห้วยเล็กๆไหลผ่าน 1 สาย บริเวณรอบๆ ปอเนาะมีลาห้วย 1 สาย มีห้องน้าและอ่างอาบน้าที่เด็ก
นักเรียนในปอเนาะใช้รวมกัน บริเวณที่อยู่อาศัยที่ขนาเล็กๆ (ปอเนาะ) นั้น มีความสะอาด เพราะมีการตรวจความสะอาด
อยู่สม่าเสมอ มีกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพฤหัสบดี มีการจัดการขยะ ด้วยวิธีการเผารวมกัน ไม่ได้คัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง ทาให้มีขยะที่กองรวมกันเป็นจานวนมาก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ ดังการศึกษา
ได้ศึกษาของ รศ.ดร.จรวย สุวรรณบารุง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงของปัญหาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกน่าจะมาจากปอเนาะ
เป็นปัจจัยหลัก เนื่องจากที่ตั้งของปอเนาะมีสภาพแออัด มีสวนผลไม้และสวนยางพาราล้อมรอบ ตลอดถึงมีแหล่งน้าเป็น
ลาธารไหลผ่าน ประกอบกับนักเรียนที่อาศัยมีจานวนมาก และมีวิถีชีวิตเฉพาะของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่เป็น
ทั้งสถานที่อยู่อาศัย และเรียนหนังสือ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2553) ส่วนการระบาด และอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก
ในสถาบันดารุลอูลูม ไม่ได้เก็บข้อมูลสถิติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีการประมาณการเด็กที่เป็นไข้เลือดออกเฉลี่ยปีละ
1-2 คน เมื่อเป็นไข้ก็จะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับไปรักษาตัวที่บ้านตามภูมิลาเนา ไม่มีการแจ้งแนวทาง หรือวิธีการ
ป้องกันและควบคุมโรคให้กับเด็กที่ปอเนาะ และผู้ปกครองที่บ้านทราบ หากไม่มีการป้องกันและควบคุมโรค อาจทาให้เกิด
การระบาดของโรคได้
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ผู้วิจัยเป็นบุคคลในพื้นที่อาเภอบางขัน เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขในพื้นที่ตาบลบ้านนิคมซึ่งเป็นอีกตาบล
หนึ่งในอาเภอบางขัน และจากการสอบสวนโรคไข้เลือดออกของอาเภอ จึงได้รู้ถึงที่มาของโรคไข้เลือดออกว่า มาจากเด็ก
นักเรียนที่ไปเรียนปอเนาะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก แล้วผู้ปกครองรับกลับมารักษาที่บ้าน ส่งผลให้เกิดโรคไข้เลือดออก
ระบาดในหลังคาเรือนใกล้เคียงกัน จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสบการณ์การป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของครูและนักเรียนในปอเนาะ เพื่อให้สามารถหยุดไข้เลือดออกในปอเนาะ สร้างแรงจูงใจให้ครูและ
นักเรียนในปอเนาะเห็นความสาคัญถึงผลกระทบของการระบาดโรคไข้เลือดออก และมีความสามารถในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ออธิบายประสบการณ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนปอเนาะ อาเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยประสบการณ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของครู
และนักเรียนในโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่ง อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตและการสนทนากลุ่ม

วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการศึ กษาเชิ งปรากฏการณ์ วิทยา (Phenomenology) ซึ่งมีความเชื่ อว่า มนุษย์มีความใกล้ชิ ด
กับสิ่งแวดล้อมทาให้ประสบการณ์ของบุคคลในปรากฏการณ์ หนึ่งๆ มีความเฉพาะ ดาเนินการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการ สัมภาษณ์ การสังเกตและการสนทนากลุ่ม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาจะให้ความสาคัญต่อบุคคลเจ้าของประสบการณ์ ในการกาหนด
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงกาหนดการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ กลุ่มเจ้าของ
โรงเรียนปอเนาะหรือบาบอ จานวน 1 คน ครูผู้ดูแลนักเรียนในปอเนาะ จานวน 1 คน และนักเรียนที่เรียนในปอเนาะ
จานวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ข้อมูลการสนทนากลุ่มที่มีขนาดเล็ก (Small group discussion)
เครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้รับการฝึกทักษะและดาเนินการภายใต้ คาปรึกษาของอาจารย์ที่ ปรึกษา
ซึ่งมีประสบการณ์วิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ มีแนวคาถามจานวน 5 ข้อจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นประสบการณ์ ของการได้รับความรู้ ทัศนคติต่อปัญหาโรคไข้เลือดออก และการปฏิบัติในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ดาเนินการทวนสอบกับผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และ การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
แนวคาถามดังกล่าว คือ 1) ท่านคิดว่า สถานการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปอเนาะเป็นอย่างไรบ้าง
2) ท่านคิดว่า หากมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในปอเนาะ จะส่งผลกระทบอะไรบ้าง 3) ท่านคิดว่า การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ทาอย่างไร 4) ท่านคิดว่า ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างไรบ้าง
5) ท่ านเคยได้ รั บความรู้ เกี่ ยวกั บการป้ องกั นและควบคุ มโรคไข้ เลื อดออกหรื อไม่ และเคยปฏิ บั ติ อะไรบ้ าง และ
6) ท่านสามารถนาหลักคาสอนของศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้หรือไม่ อย่างไร
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดาเนินการขออนุญาตพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
2. ด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์ ครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจั ยได้ขอความยินยอมจากสถาบันปอเนาะ
โดยเข้าไปคุยกับบาบอ (ผู้ก่อตั้งปอเนาะ) และกลุ่มวิจัย คือ ครูและนักเรียน ในปอเนาะแห่งหนึ่ง อาเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยได้แนะนาตัว สร้างมนุษยสัมพันธ์ และบรรยากาศที่เป็นกันเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
เพื่อพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการควบคุมและป้องกันโรคในปอเนาะ พัฒนาศักยภาพปอเนาะให้เป็นปอเนาะส่งเสริม
สุขภาพ และเมื่อได้รับอนุญาต จึงดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกตและการสนทนากลุ่ม
3. ดาเนินการเก็บข้อมูล ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม
ก่อนการดาเนินการทุกครั้งผู้วิจัยได้ชี้ แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และนัดหมายเวลาผู้ให้ข้อมูลที่ยินดีให้ข้อมูล ในการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ บาบอ 1 คน ครู 1 คน นักเรียน 1 คน ตามข้อคาถาม พร้อมอนุญาตอัดเสียงสัมภาษณ์
เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนการดาเนินการสนทนากลุ่มกับนักเรียน 1 กลุ่ม จานวน 5 คน ใช้เวลา 45-60 นาที
โดยสนทนากลุ่มที่ร้านอาหารบริเวณใกล้ๆกับปอเนาะ สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้เต็มศักยภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลจากการสนทนากลุ่ มและการสั มภาษณ์ จ นกว่ า ข้ อมู ลจะอิ่ มตั ว (Data Saturation)
โดยประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็นหรือแก่นสาระ (Thematic analysis) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2553)
คื อ 1) อ่านและทาความเข้าใจข้อความที่ถอดเทปซึ่งได้จากการสนทนากลุ่ม 2) ระบุข้อความที่สาคั ญแล้ว กาหนด
ค าสาคั ญหรือดัชนี (Keywords/ indexes) และให้รหั ส (Coding key words) 3) จั ดหมวดหมู่ ที่ส าคั ญ (Categories)
ที่มีความหมายเชื่อมโยงกันและจาแนกประเภท (ร่างประเด็น) 4) ตีความ โดยพยายามดึงความหมายและเชื่อมโยงข้อมูล
ความสอดคล้อง โดยเขียนให้เห็นภาพของปรากฏการณ์ และ 5) สร้างข้อสรุปเป็นประเด็น (Themes) จากคาสาคัญและ
หมวดหมู่ และนาประเด็นที่ได้ตรวจสอบความหมายกับผู้ให้ข้อมูล และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) การวิจัยครั้งนี้ใช้การตรวจสอบ ข้อมูลแบบ สามเส้า
ด้านข้อมูล (Data triangulation) และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodology triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
คุ ณภาพข้อมูลเชิ งคุ ณภาพนา ประเด็นที่สรุปตรวจสอบกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุ ณวุฒิ เพื่ อให้เห็นว่า
เป็นข้อสรุปที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลและยืนยันข้อสรุปด้วยการตรวจสอบ กับข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป
การฟังเทป และการใช้คาพูดของผู้ให้ข้อมูลในการ นาเสนอผลการศึกษา

ผลการวิจัย
ประสบการณ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของครูและนักเรียน ในโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทาการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์ บาบอหรือผู้ก่อตั้งปอเนาะ จานวน 1 คน ครูที่ดูแลนักเรียน
ในปอเนาะ จานวน 1 คน นักเรียนที่ศึกษาและอาศัยในปอเนาะ จานวน 1 คน และการสนทนากลุ่มนักเรียน 1 กลุ่ม
นักเรียนในปอเนาะ 5 คน ได้ขออนุญาตบาบอออกมาทาสนทนากลุ่มที่ร้านอาหารใกล้ๆปอเนาะ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้เต็มศักยภาพ มีการดาเนินการโดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการด้วยตนเอง และมีเพื่อนร่วมงานไปช่วย
ในการทาสนทนากลุ่ม โดยใช้เวลาในการดาเนินการสนทนากลุ่มอยู่ใน ช่วง 45-60 นาที ผลการศึกษา พบ 7 ประเด็นหลัก
และ 8 ประเด็นย่อยที่สาคัญ คือ
1) “สถานการณ์มี ดูให้ดีก็มีอัตราป่วย” หมายถึง เหตุการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในปอเนาะ และอัตรา
ป่วยของครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในปอเนาะ ตลอดระยะเวลาที่ได้เปิดปอเนาะมา เป็นเวลา 8 ปี รวมถึงการติดต่อของโรค
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ไข้เลือดออกจากชุมชนที่ปอเนาะอยู่ในพื้นที่นั้น บริเวณใกล้เคียง และการติดต่อจากครูและนักเรียนที่เดินทางกลับมาจาก
บ้านตามภูมิลาเนาที่ครูและนักเรียนอาศัย ดังคากล่าว “มีนักเรียนป่วยเป็นไข้เลือดออกเป็นช่วงๆ บางเดือนมีเด็กป่วย
แต่ช่วงนี้ไม่มี บางช่วงเด็กเป็นไข้เลือดออก แต่ตอนนี้หลายเดือนแล้วไม่มี ปีนี้ไม่มีเด็กไข้ ปีแล้วมี ทั้งปีแล้วมีเด็กแสงวิมาน
ไข้คนหนึ่ง” (T1) “แต่ปีก่อนเด็กไม่ค่อยเป็นไข้ ไข้เลือดออกติดมาจากเด็กในพื้นที่ เด็กปอเนาะก็มีบ้างสักรายสองราย
แต่นานแล้วเป็นปีแล้ว ” (T2) “ไข้เลือดออกในปอเนาะแต่ละปีหั้นไม่ค่อยมี ถ้าปีนี้น่าว่าสักประมาณ 5 % ได้ ช่วงที่เป็นไข้
เยอะๆนั้นยังไม่ม”ี (S2)
2) “เพิ่ งรู้ ว่ าร้ ายแรง ก็ ตอนเกื อบเอาชี วิ ตไม่ รอด” หมายถึ ง ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพจากอาการของ
โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นกับเด็กปอเนาะที่ผ่านมา ทั้งก่อนเข้ามาเรียนในปอเนาะและขณะเรียนในปอเนาะ ดังคากล่าว
"เคยมีประสบการณ์เป็นไข้เลือดออกขณะอยู่ที่บ้าน ตอนที่ยังไม่มาเรียนที่นี่ ตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องไข้เลื อดออก เป็นไข้
5 วันแล้วจึงไปหาหมอ ที่รพ.อ่าวลึก ไปถึงตับพองหมดแล้ว ตอนนั้นติดมาจากไปเที่ยวบ้านแค่ๆ เกือบตายไปเลย แต่หมอ
ช่วยไว้ทัน รักษาหาย" (S4)
3) ประเด็น “สนใจแต่ลูกน้า มียุงลายก็ช่างหัวมัน” หมายถึง การสังเกต สารวจลูกน้าในบริเวณที่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ที่ยุงลายวางไข่ มีการจัดการ ปรับ เปลี่ยน ปล่อย ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในภาชนะบริเวณปอเนาะ
ทาลายลูกน้าให้หมดไป หรือให้พบลูกน้าน้อยที่สุด ดังคากล่าว “ส่วนลูกน้าที่ปอเนาะไม่มี เพราะเด็กอยู่ถ่ายน้าอยู่ตลอด
เช่น อาบน้า ซักผ้า ขัดห้องน้า ยุงเลยกาไม่ค่อยมี” (T1) และการป้องกัน การกาจัดยุงลาย ด้วยวิธีทางเคมี หรือทางชีวภาพ
รวมถึงพฤติกรรมของยุงลายที่บินอยู่บริเวณปอเนาะ ดังคากล่าว “ถึงกาด้วยพื้นที่ที่ประกอบว่าเป็นพื้นที่อานวย ยุงจะมี
น้อยมาก ส่วนหัวค่าก็จะมีช่วงตีหกถึงตีเจ็ดประมานนั้น ช่วงหัวค่านี้ถ้าเรายืนใส่ชุดดาพันนี้จะตอมเต็มเลย พอกลางคืน
ตีแปดกว่า ๆ นี้ก็เงียบหมดเลย ไม่รู้ไปไหนแหม็ด สาไปนอนป่านั้น แต่เหมือนกลางวันนิ ถามว่าบนปอเนาะนิคือถ้าว่าพูดถึง
ความรู้สึกของตัวเอง ยุงไม่ค่อยมี แต่บางครั้งก็มี” (T2)
4) ประเด็น “สื่อดี ทีมดี ไม่มีโรค” หมายถึง วิธีการที่ครูและนักเรียนในปอเนาะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจากภายนอก การจัดทาสื่อ กิจกรรมภายในปอเนาะ และการมีทีมเคลื่อนที่เร็วเกี่ยวกับ
เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(1) “สื่อให้ดี ก็ไม่มีโรค” หมายถึง วิธีการที่ครูและนักเรียนในปอเนาะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจากภายนอก เช่น สื่อบุคคล วิทยุ เป็นต้น และการจัดทาสื่อ กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในปอเนาะ เช่น การรณรงค์ เป็นต้น การได้รับความรู้จากภายนอก ดังคากล่าว
“ไม่เคยมีหน่วยงานหรือใครมาชี้แจงเรื่องนี้” (S2) “เคยได้รับความรู้ตอนที่ อสม. เข้ามาพ่นยุง แต่ถ้าเป็นวิทยากรให้ความรู้
นี้ยังไม่เคย ครูก็ไม่เคยให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก" (T1) นักเรียนบางคนมีความรู้เดิมที่ได้เรียนตอน
สมัยเรียนมัธยมศึกษา ดังคากล่าว “แต่เคยเรียนตอนสมัยเรียนมัธยม จึงมีแนวทางในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
ได้รู้ว่าต้องป้องกันตนเองอย่างไรบ้าง” (S2) และการจัดทาสื่อ กิจกรรมภายใน ดังคากล่าว “เรื่องนี้อาจจะเป็นข้อบกพร่อง
ของทางปอเนาะ เช่นการทาสื่อให้น้องๆรู้ถึงโทษของยุงลาย ยังไม่เคยมีกิจกรรมในเรื่องนี้ ยังขาดกระบวนการนี้ เพราะเกิด
โรคน้อย” (T2) และ “นักเรียนบางคนยังไม่เคยได้รับความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุ มโรคไข้เลือดออก เนื่องจาก
ที่ปอเนาะนั้นได้มีการเรียนการสอนภาคศาสนาเพียงอย่างเดียว” (T2)
(2) “สร้างทีมดี เด็งกี่ก็หนีพ้น ” หมายถึง การมีทีมเคลื่อนที่เร็วสาหรับการเฝ้าระวัง การป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในปอเนาะ ทาให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ทันเวลา ส่งผลให้อัตราป่วยลดลง ป้องกันการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในอนาคตได้ ดังคากล่าว “ทีมงานเรื่องไข้เลือดออกนี้ยังไม่มี ถ้ามีก็ดีเลยแหละ ได้ป้องกัน
ไข้เลือดออกในปอเนาะได้มั่ง” (S2) ซึ่งในปอเนาะยังขาดทีมนักเรียนที่ชัดเจนในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังคากล่าว “ทีมสภาไม่ได้ตงั้ เป็นทีมงานชัดเจน หมายถึงเรื่องไข้เลือดออกนั้นน่ะ จะมี
ที่เกี่ยวข้องก็เป็นฝ่ายพยาบาล ส่วนใหญ่เมื่อนักเรียนมีไข้ก็จะไปขอยาที่พี่ฝ่ายพยาบาล ถ้าแลๆแล้วไข้ปกตินิก็จะดูอาการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ถ้ ายั งไหวอยู่ ก็ ไปหาหมอ ที่ รพ.บางขันแล้ วก็กลับมาเรี ยนต่ อ แต่ ถ้ าเป็ นไข้ เลือดออกนี้ ส่ วนใหญ่ เราจะแจ้ งให้กลับ
เนื่องจากว่าขาดความสะดวกในการดูและ และการแพร่กระจายไปยังผู้อื่น”(T2)
5) ประเด็น “เกิดแล้ว ไปกว้าง เพราะไม่วางมาตร” หมายถึง การป่วยด้วยไข้เลือดออกในปอเนาะ เมื่อเกิดขึ้น
แล้ว หากไม่มีมาตรการ การเฝ้าระวัง วิธีป้องกันและควบคุมที่ดี จะมีการแพร่กระจายไปยังนักเรียนคนอื่นอย่างรวดเร็ว
และอาจแพร่ไปยังชุมชนได้
(1) “เกิดแล้ว ไปกว้าง” หมายถึง การเกิดโรคไข้เลือดออกหากเกิดขึ้นแล้วไม่มีการป้องกันที่ ถูกต้อง
ทันเวลา จะสามารถแพร่ไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าผู้ป่วยจะย้ายไปที่อื่นแล้วก็ตาม ดังคากล่าว “การระบาดของโรค
ที่ปอเนาะกังวลนั้นน่ะ ถ้าน้องๆในปอเนาะคนใดคนหนึ่งเป็นไข้เลือดออกขึ้นมา ส่วนใหญ่แล้วทางปอเนาะจะแจ้งผู้ปกครอง
แล้วให้ผู้ปกครองทราบ แล้วรับกลับบ้าน ถ้าแลๆแล้วไข้ปกตินิก็จะดูอาการ ถ้ายังไหวอยู่ก็ไปหาหมอ ที่รพ.บางขันแล้วก็
กลับมาเรียนต่อ แต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกนี้ ส่วนใหญ่เราจะแจ้งให้กลับ เนื่องจากว่าขาดความสะดวกในการดูและ และ
การแพร่กระจายไปยังผู้อื่น” (T2)
(2) “ไม่มีมาตรการ ปล่อยนานก็ไม่ดี” หมายถึง การมีนโยบาย ระเบียบ ข้อตกลงที่ได้วางไว้ เพื่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปอเนาะยังขาดในส่วนนี้ ดังคากล่าว “ในปอเนาะยังไม่มีนโยบายเรื่องนี”้ (T1) และ
“มาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพราะโรคที่เกิดขึ้นนานๆครั้ง” (T2) ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นได้ ดังคากล่าว "ถ้าปอเนาะไหนเป็นไข้เลือดออก ก็อาจทาให้คนอื่นติดไข้เลือดออกไปกัน" (S2)
6) ประเด็น “รู้ทัน กันตน พ้นภัยไข้เลือดออก” หมายถึง การจัดรูปแบบการให้ความรู้ ในการป้องกันตนเอง
และการนาความรู้ที่เคยได้รับมาปฏิบัติหรือปรับใช้ในการดาเนินชีวิตตามวิถีเด็กนักเรียนในปอเนาะ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในปอเนาะ
(1) “รณรงค์ ให้องค์ความรู้ รวมหมู่พัฒนา” หมายถึง การส่งเสริม การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่
สามารถให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้นักเรียนในปอเนาะ ดังคากล่าว “การรณรงค์ใน
ปอเนาะไม่มีการรณรงค์ให้ความรู้” (S2) “เคยได้รับความรู้ตอนที่ อสม.เข้ามาพ่นยุง แต่ถ้าเป็นวิทยากรให้ความรู้นี้ยังไม่เคย
ครูก็ไม่เคยให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก” (S1) “แต่ละปีนี้จะเชิญ อบต.หรือหน่วยงานสาธารณสุขมา
พ่นหมอกควันปีละ 1 ครั้ง และยังมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในปอเนาะ” (T2) “มีการทาความสะอาดบริเวณปอเนาะพร้อม
กันทุกวันพฤหัสบดี พร้อมกาจัดลูกน้าและแหล่งเพาะพันธ์ยุง เที่ยวเก็บขยะ ขัดห้องน้า ถ่ายน้าที่กุลล่ะฮ (อ่างเก็บน้า)
ไหรพันนี้แหละ คือทาอย่าให้มีน้าขังนิ” (S4)
(2) “กันตน พ้นภัยไข้เลือดออก” หมายถึง การใช้วิธีการป้องกันตนเอง สามารถป้องกันการโดนยุงลาย
กัด สามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ รวมถึงการดูแลตนเอง เพื่อสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย ดังคากล่าว “การป้องกัน
ไข้เลือดออกที่ทาได้คือ นอนกางมุ้งและจุดยากันยุง” (T2) "วิธีที่ทาได้ตามสะดวกที่สุดคือ ซื้อยากันยุงมาทาไม่ให้ยุงขบ" (S1)
“ควรป้องกันโดยออกกาลังกายทุกวัน จัดปอเนาะให้เรียบร้อย ทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด” (S3)
“เรื่องควบคุมโรคไข้เลือดออกในปอเนาะทาอยู่กะนอนกางมุ้ง โดยเฉพาะในเวลานอนกลางวัน” (S5) “นอนกางมุ้ง และ
ป้องกันไม่ให้ยุงขบ” (S1)
7) ประเด็น “คาสอนอิสลาม ลดคุกคามโรคไข้เลือดออก” ความหมาย คาสอนของศาสนาอิสลามตามคาสอน
ของศาสดา และคัมภีร์อัลกุรอ่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(1) “คาสอนจากศาสดา พาห่างไกลไข้เลือดออก” หมายถึง หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม ตามคากล่าว
ที่ท่านศาสดามูฮาหมัด ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับความสะอาด ซึ่งครูและนักเรียนในปอเนาะสามารถนามาปรับใช้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ ดังคากล่าว “มีตัวบทฮาดิษหนึ่งคือ ท่านศาสดาสอนว่า อันนาซอฟาตูมินัลอีมาน ความ
สะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา ท่านศาสดายกตัวอย่างเรื่องความสะอาดให้ความสาคัญมากบ่งชี้ถึงกาศรัทธา
ศรัทธาของคนหนึ่งจะไม่สมบูรณ์หากคนนั้นไม่รักษาความสะอาด ซึ่งความสะอาดนั้นเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่สามารถให้
เราป้องกันด้านสุขภาพได้เช่นกัน เช่นเดียวกัน เรื่องยุงลายนั้น ถ้าเราไม่รักษาเรื่องความสะอาด หากหมักหมม แน่นอนก็
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นาผลเสียมาสู่ตัวเองได้เหมือนกัน ศาสดาตั้งเรื่องความสะอาดไว้เป็นต้นแบบ ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีความศรัทธานั้นต้องไม่
เพิกเฉยเรื่องความสะอาด นี่คือคาสอน ที่สามารถนามาปรับใช้ได้หลายๆเรื่อง” (S2)
(2) “คาสอนจากพระเจ้า เฝ้าระวังไข้เลือดออก” หมายถึง หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม ตามที่พระเจ้าได้
กล่าวไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอ่าน ที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกได้นามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และครู นั กเรียนใน
ปอเนาะสามารถนามาปรับใช้ในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกได้ ดังคากล่าว “หลักๆคือการเอาคาสอนจากอัลกุ
รอ่าน ดังอายะกุรอ่านที่ว่า วาลากุนตุมบีอัยดีกุมมินัตต่ะลูก่ะฮ ความว่า พวกเจ้าทั้งหลายอย่าโยนตัวของพวกเจ้าไปสู่ความ
เสียหาย ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับตังเอง เราต้องระวังหมด คาสอนนี้เป็นคาสอนอิสลามที่
สามารถคลุมได้หลายเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อให้เกิดภัย เกิดอันตรายกับตัวเรา เราต้องระวังหมด ฉะนั้นไม่ว่าเรื่องโรคที่จะ
เกิดขึ้น เราก็ต้องระวังตัวเราเองอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าเกิดขึ้นมาก็หาวิธีแก้ไข แต่ประเด็นหลักๆตามอายะนั้นใช้ได้
หลายเรื่อง และสิ่งหนึ่งที่คนมุสลิมรักษา เรียกว่า กุลลียาตทั้ง 6 คือสิ่งที่จาเป็นบนคนมุสลิมพึงระวังให้ได้นั้นมี 6 ประการ
1 ใน 6 ประการ คือการรักษาชีวิตตัวเอง รักษาชีวิตคนอื่น โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกาหนดว่าจะไม่ให้เกิดได้
แต่สิ่งทีเ่ ราระวังได้คือการป้องกันไม่ให้เจ็บ โดยใช้ตัวบทอายะฮนี้” (T2)

สรุปผลการวิจยั
สรุปการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งเชื่อในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกตามประสบการณ์ของครูและนักเรียนปอเนาะ อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์
การศึกษาเพื่ออธิบายประสบการณ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของครูและนักเรียนในโรงเรียนปอเนาะ พบว่า
ครูและนักเรียนในปอเนาะมีประสบการณ์รวม 7 ประเด็นหลัก 8 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1) “สถานการณ์มี ดูให้ดีก็มีอัตรา
ป่วย ” 2) “เพิ่งรู้ว่าร้ายแรง ก็ตอนเกือบเอาชีวิตไม่รอด” 3) “สนใจแต่ลูกน้า มียุงลายก็ช่างหัวมัน” 4) “สื่อดี ทีมดี ไม่มี
โรค” มีสองประเด็นย่อย 5) “เกิดแล้ว ไปกว้าง เพราะไม่วางมาตรการ” มีสองประเด็นย่อย 6) “รู้ทัน กันตน พ้นภัย
ไข้เลือดออก” มีสองประเด็นย่อย และ 7) “คาสอนอิสลาม ลดคุกคามโรคไข้เลือดออก” มีสองประเด็นย่อย

อภิปรายผลการวิจัย
ประสบการณ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของครูและนักเรียน ในโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่ง
อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม มี 7 ประเด็นหลัก 8 ประเด็นย่อย กล่าวคือ
ประเด็น “สถานการณ์มี ดูให้ดีก็มีอัตราป่วย ” มีบ้างสถานการณ์เด็กปอเนาะเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
แต่อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของเด็กในปอเนาะมีน้อยมาก เฉลี่ยปีละ 1-2 คน บางปีก็ไม่มีนักเรียนป่วยหรือไม่มี
การระบาด บางปีก็ขึ้นอยู่กับว่า “การติดต่อของโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่มาจากชุมชนในพื้นที่ หากในชุมชนมีการระบาด
ในปอเนาะก็จะระบาดด้วย” เห็นได้ว่าการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ยั่งยืนนั้น จะต้องมีความร่วมมือกันทั้งใน
โรงเรียนและชุมชนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ผลกระทบของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนในด้านต่างๆ เป็นปัญหาของ
สังคมที่ควรมีส่วนร่วมของชุมชนใน การแก้ไขอย่างจริงจั งในการที่ จะป้องกันและลดปัญหาการแพร่ ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก และเพื่อลดผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก
ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชนจนถึงระดับชาติ Baly A., Maria E. Toledo, Karina Rodriguez, Juan R. Benitez, Maritza
Rodriguez, Marleen Boelaert, Veerle Vanlerberghe and Patrick Van der Stuyft, (2012) และสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษา การดาเนินงานป้องกัน โรคไข้เลือดออกในโรงเรียนประถมศึกษาให้ประสบผลสาเร็จนั้น โรงเรียนต้องร่วมกับ
ชุมชนรอบๆ โรงเรียนในการเป็นเจ้าของปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญที่มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
คณะกรรมการชุมชน และทีมสุขภาพ จันทิมา ไชยณรงค์ศักดิ,์ (2556)
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ประเด็น “เพิ่งรู้ว่าร้ายแรง ก็ตอนเกือบเอาชีวิตไม่รอด” ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากอาการของโรค
ไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นกับเด็กปอเนาะที่ผ่านมา ทั้งก่อนเข้ามาเรียนในปอเนาะและขณะเรียนในปอเนาะ ซึ่งนักเรียนบางคนมี
ประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก่อนมาเรียนที่ปอเนาะแห่งนี้ ขณะนั้นได้อยู่ที่บ้านที่ภูมิลาเนา มีอาการไข้สูง
แต่ไม่คิ ดว่าเป็นโรคไข้เลือดออก จึ งไม่ได้ไปพบแพทย์ ผ่านไปประมาณ 5 วัน ไปพบแพทย์ พบว่า มีอาการของโรค
ไข้เลือดออกรุนแรงถึงขั้น ตับโต กดเจ็บ ซึ่งเป็นอาการของโรคไข้เลือดออกที่สอดคล้องกับอาการทางคลินิก 1) ไข้เกิดแบบ
เฉียบพลันและสูงลอย 2–7 วัน 2) อาการเลือดออกอย่างน้อย Positive tourniquet test/จุดเลือดออกร่วมกับอาการ
เลือดออกอื่นๆ 3) ตับโต มักกดเจ็บ 4) มีการเปลี่ยนแปลงในระบบไหลเวียนโลหิต หรือมีภาวะช็อก สานักโรคติดต่อ
นาโดยแมลง, (2559) จากประสบการณ์การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของครูและนักเรียนในปอเนาะ ส่วนใหญ่ตนเองไม่มี
ประสบการณ์ป่วย สอดคล้องกับการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อนามัยโรงเรียน และ นักเรียนแกนนาสุขภาพส่วน
ใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ ต่อการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ประภัสสร ดาแป้น และคณะ, (2552)
ประเด็น “สนใจแต่ลูกน้า มียุงลายก็ช่างหัวมัน” การสารวจลูกน้า การทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในภาชนะ
บริเวณปอเนาะของเด็กนักเรียน คือการกาจัดลูกน้าให้หมดไป หรือให้พบลูกน้าน้อยที่สุด เพราะคิดว่าหากไม่มีลูกน้าก็จะ
ไม่มียุงลายแพร่โรคไข้เลือดออก ซึ่งในปอเนาะได้มีการกาจัดลูกน้าด้วยวิธีการทาความสะอาดประจาสัปดาห์ “ส่วนลูกน้า
ที่ปอเนาะไม่มี เพราะเด็กอยู่ถ่ายน้าอยู่ตลอด เช่น อาบน้า ซักผ้า ขัดห้องน้า” เพื่อตัดวงจรของลูกน้า ไม่ให้กลายเป็น
ยุงลาย ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก สอดคล้องกับแนวคิด การควบคุมและกาจัดลูกน้ายุงลายด้วยวิธีทางกายภาพ โดย
การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการควบคุมยุงพาหะในแหล่งเพาะพันธุ์ในภาชนะหลัก ได้แก่ ภาชนะกักเก็บน้ากินน้าใช้
ประจาวัน สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง, (2559) พฤติกรรมของยุงลายบริเวณปอเนาะส่วนมากมักจะมีตอนเย็นๆใกล้ค่า
ประกอบกับว่า “ด้วยพื้นที่ที่ประกอบว่าเป็นพื้นที่อานวย” จะมียุงชุมในช่วงนั้น “กลางคืนก็จะหายหมด” สะท้อนให้เห็น
ถึงการศึกษาวงจรชีวิตของยุงลายที่ออกหากินในตอนกลางวัน โดยทั่วไปยุงลายออกหากินในเวลากลางวันแต่ในช่วงเวลา
กลางวันยุงลายไม่ได้กินเลือดหรือกินเลือดไม่อิ่ม ก็จะออกหากินในเวลาตอนค่าหรือพลบค่าด้วย ช่วงเวลาที่พบยุงลายได้
มากที่สุดมี 2 ช่วง ในเวลาเช้าและในเวลาบ่ายถึงเย็น บางรายงานระบุว่าช่วงเวลาที่ยุงลายออกหากินมากที่สุดคือ 09.0011.00 น. และ 13.00-14.30 น. แต่บางรายงานก็ระบุแตกต่างกันออกไป เช่น 06.00-07.00 น. และ 17.00-18.00 น. ทั้งนี้
ขึ้นกับว่าทาการศึกษาในฤดูกาลใด จากการ ศึกษาพฤติกรรมการกัดของยุงลายบ้าน ที่กรุงเทพฯ พบว่าจะกัดในเวลา
กลางวัน ช่วงเวลาที่มีการกัดมากได้แก่ 09.00-10.00 น. และ 16.00-17.00 น. ซึ่งพบว่าผลการศึกษาพฤติกรรมการกัดของ
ยุงลายสวนก็เป็นช่วงเวลาที่เข้ากัดใกล้เคียงกัน เช่น การศึกษาที่จังหวัด สงขลาและสตูล พบว่ายุงลายสวนเพศเมียในพื้นที่
สวนยางพารา เข้ากัดคนมากที่สุดในช่วงเวลา 06.00- 07.00 น. และสูงสุดอีกครั้งเมื่อ เวลา 17.00-18.00 น. ซึ่งจาก
การศึ กษาในสวนผลไม้ ช่ วงที่ พบยุ ง ลายมากที่ สุ ดคื อเวลา 06.00-11.00 และลดลงเรื่ อยๆจนถึ ง เวลาพลบค่ า
สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง, (2559)
ประเด็น “สื่อดี ทีมดี ไม่มีโรค” การได้รับสื่อเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของครูและ
นักเรียนในปอเนาะ ยังไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาให้สื่อความรู้ และกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง นักเรียนบางคนได้รับ
ความรู้จากทีม อสม. ที่เข้ามาพ่นหมอกควันประจาปี ทางโรงเรียนยังขาดกิจกรรมและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก “เรื่องนี้อาจจะเป็นข้อบกพร่องของทางปอเนาะ เช่นการทาสื่อให้น้องๆรู้ถึงโทษของ
ยุงลาย ยังไม่เคยมีกิจกรรมในเรื่องนี้ ยังขาดกระบวนการนี้ เพราะเกิดโรคน้อย” สอดคล้องกับการศึกษา ด้านการป้องกัน
และควบคุมโรค พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน ส่วนใหญ่มีองค์ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนแกน
นาสุขภาพมีองค์ความรู้อยู่ในระดับต่า จันทิมา ไชยณรงค์ศักดิ์, (2556) และในประเด็นทีป่ อเนาะยังขาดทีม “ทีมสภาไม่ได้
ตั้งเป็นทีมงานชัดเจน” ซึ่งปอเนาะจะต้องสร้างทีมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และสร้างความสามารถใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของทีมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ตามแนวทางของการศึกษา ผลการ
ดาเนินการสร้างความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) บริบทของ
หน้า 239
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
โรงเรียนและความต้องการในการแก้ปัญหา 2) กระบวนการสร้างความสามารถนักเรียนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักเรียนทั้งโรงเรียน จรวย สุวรรณบารุง, (2554)
ประเด็น “เกิดแล้ว ไปกว้าง เพราะไม่วางมาตร” การป่วยด้วยไข้เลือดออกในปอเนาะหากไม่มีมาตรการ การ
เฝ้าระวัง วิธีป้องกันและควบคุมที่ดี จะมีการแพร่กระจายไปยังนักเรียนคนอื่นอย่างรวดเร็ว และอาจแพร่ไปยังชุมชนได้
ซึ่ง “ในปอเนาะยังไม่มีนโยบายเรื่องนี้” จึงจาเป็นที่ปอเนาะจะต้องมีมาตรการที่ร่วมกับชุมชน เพื่อการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกได้อย่างยั่งยืน ดังการศึกษา การวางแผนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ควรดาเนินการ
ประเมินสถานการณ์ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบล อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวคิดของรูปแบบการสร้างสมรรถนะ
ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จรวย สุวรรณบารุ, (2559)
ประเด็น “รู้ทัน กันตน พ้นภัยไข้เลือดออก” ครูและนักเรียนในปอเนาะได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุ มโรคไข้ เลื อดออกยั ง มี น้ อย จึ งมี วิ ธี การป้ องกั นตนเองตามมุ มมอง และความสามารเท่ า ท าได้ “การป้ องกั น
ไข้เลือดออกที่ทาได้คือ นอนกางมุ้งและจุดยากันยุง” เพราะการนอนกางมุ้งเป็นการป้องกันที่ทาได้ง่ายและทาให้ยุงลาย
ไม่มากัดตนเอง แม้ว่าครูและนักเรียนในปอเนาะขาดองค์ความรู้ในเรื่องของโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็มี
ความสามารถในการร่วมมือ “รวมหมู่พัฒนา” มีการพัฒนาทาความสะอาดบริเวณปอเนาะทุกสัปดาห์ สอดคล้องกับ
การศึกษา ปอเนาะมีความสามารถด้านการร่วมมือในการทากิจกรรม ประกอบด้วย ความสามารถของนักเรียนในการ
ร่วมมือกันจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆ และการร่วมมือกับครูและกับชาวบ้าน จรวย สุวรรณบารุง
(2554)
ประเด็น “คาสอนอิสลาม ลดคุกคามโรคไข้เลือดออก” คาสอนของศาสนาอิสลามสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ คือคาตรัสของพระเจ้า และคากล่าวของศาสดา อ้างจากคากล่าวที่ได้สัมภาษณ์
ครูในปอเนาะ กล่าวถึงคาสอนของพระเจ้าได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอ่าน เรื่องของการห่างไกลความเสียหาย ได้กล่าวไว้ว่า
“วาลากุนตุมบีอัยดีกุมมินัตต่ะลูก่ะฮ” หมายความว่า “พวกเจ้าทั้งหลายอย่าโยนตัวของพวกเจ้าไปสู่ความเสียหาย” ซึ่งเอา
มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก และคาสอนของ
ศาสดา เรื่องของความสะอาด ได้กล่าวว่า “อันนาซอฟาตูมินัลอีมาน” หมายความว่า “ความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
การศรัทธา” เพราะแท้จริงแล้วคาสอนของอิสลามได้เน้นย้าเรื่องความสะอาดมาก สามารถบอกได้เลยว่า หากใครที่
ไม่สะอาด เท่ากับว่าผู้นั้นไม่มีความศรัทธา ดังนั้นเกี่ยวกับการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลักศรัทธาของอิสลาม
แล้วสามารถทาได้ เพื่อให้เกิดความสะอาดไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่มีไข้เลือดออก ซึ่งคาสอนสามารถนามาปรับใช้เป็น
แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ สอดคล้องกับการศึกษา วิธีการป้องกันตนเองไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน
ไม่ให้ยุงกัด และการฆ่ายุงตัวเต็มวัยสามารถทาได้ เพราะยุงนาโรคที่ทาให้เป็นอันตรายกับชีวิต จึงไม่ขัดกับหลักศาสนา
อนันต์ พระจันทร์ศรี และคณะ (2551)

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาครั้งนี้ สิ่งที่ครูและนักเรียนในโรงเรียนปอเนาะมีประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกทาได้ดีคือวิธีการป้องกันตนเอง การรักษาความสะอาด และนาองค์ความรู้ทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม แต่ขาดการดาเนินการและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ดังนั้น ข้อแนะนาและการนาผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์คือ
1) โรงเรียนปอเนาะ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปเป็นฐานคิดเพื่อ กาหนดมาตรการ
กิจกรรม ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกันทั้งชุมชนและปอเนาะ ให้สามารถควบคุมการระบาด และ
ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกได้อย่างยั่งยืน
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2) การบูรณาการการเรียนการสอนของปอเนาะ ที่มีการเรียนการสอนตามค าสอนของอิสลาม นามา
ประยุกต์ใช้ผนวกกับองค์ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก และองค์ความรู้ด้านสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้ปอเนาะเป็น “ปอเนาะ
ส่งเสริมสุขภาพ” สามารถเป็นต้นแบบให้ปอเนาะอื่น ๆ ได้
3) การส ารวจดั ชนี ลู กน้ ายุ ง ลาย สามารถน าไปเป็ นกลยุ ทธ์ ส าคั ญในการควบคุ มโรคไข้ เลื อ ดออก
โดยการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างจริงจังและถูกต้อง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นสาธารณะของปอเนาะที่ต้องเฝ้าระวัง
อย่างจริงจัง สม่าเสมอ
4) การจัดการขยะในปอเนาะ ควรมีการจัดการขยะที่ถูกต้อง มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ธนาคารขยะในปอเนาะ เพื่อลดปริมาณขยะ ลดความเสี่ยงต่อการวางไข่ของยุงลาย และอาจส่งผลให้ปอเนาะมีรายได้
จากการขายขยะ หรือ อาจจะใช้วิธีการ “เอาขยะไปทาบุญ” โดยเป็นจุดรับขยะจากนักเรียนในปอเนาะและจากชาวบ้าน
เมื่อขายได้กาไรก็เอาเงินส่วนนั้นทาบุญให้กับปอเนาะ เป็นต้น
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเครียดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง
Factors related to lecturers’ stress level in an university autonomy
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความเครียด
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทางานกับระดับความเครียดของอาจารย์
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และ3) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับระดับความเครียดของอาจารย์
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ดาเนินการวิจัยในกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาในกากับของรัฐจานวน 82 คน สุ่มอย่างง่ายแบบจับ
ฉลาก เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับองค์กรที่มีผลต่อความเครียดในการทางานและแบบสอบถามระดับ
ความเครี ยดมี ค่ าความตรงเชิ งเนื้ อหาเท่ ากั บ 0.85 และ 0.95 และทดสอบค่ าความเที่ ยงเท่ ากั บ 0.701 และ 0.877
ตามลาดับ
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.4) ระดับการศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ53.7) รายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 28,000-58,000 บาท (ร้อยละ87.7) ปฏิบัติงานอยู่ในสานักวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ร้อยละ53.8)
ระยะเวลาการเป็นอาจารย์ระหว่าง 4-16 ปี (ร้อยละ52.4) ตาแหน่งทางวิชาการสูงสุดส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ (ร้อยละ78.0)
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (ร้อยละ85.4) ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับทุนวิจัย (ร้อยละ 59.8) งานพัฒนาวิชาการ
(ร้ อ ยละ33.0) มี ร ะดั บ ความเครี ย ดอยู่ ใ นระดั บ ปกติ / ไม่ เ ครี ย ด (ร้ อ ยละ 59.8) ส าหรั บ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ พ บว่ า
1) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความเครียดพบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P< .05) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทางานกับระดับความเครียดอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(P> .05) และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับระดับความเครียดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< .05)
จานวน 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายในมหาวิทยาลัยเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น และ 2) ภาระงาน
ที่ถูกกาหนดด้วยปริมาณและคุณภาพที่สูงเกินไป
สรุปผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีระดับความเครียดปกติหรือไม่เครียด และมีเพียงบางปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเครียด ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์ระดับความเครียดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ
คาสาคัญ : ปัจจัย, ระดับความเครียด, มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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บทนา
ความเครียดจากการทางานส่งผลต่อความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และประสิทธิภาพในการทางาน
กล่ าวคื อ ถ้ าบุ คคลมี ภาวะเครี ยดเกิ ดขึ้ นในตั วเอง ก็ ย่ อมส่ งผลกระทบต่ อตนเองและบุ คคลรอบข้ าง รวมถึ งสั งคม
โดยส่วนรวมในที่สุด ความเครียดเป็นความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ได้ถึงอารมณ์ สภาพจิตใจและการแสดงออกทางร่างกายของ
ตนเองทีบ่ ่งบอกได้ว่า อึดอัด คับข้องใจ ไม่สบายตัวไม่สบายใจ ไม่มีความสุข ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวของตนเอง
ความเครียดวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จากอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ความดันโลหิต อัตราการ
หายใจ การตึงของกล้ามเนื้อ คลื่นสมอง หรืออาการระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ความเครียดวัดจากแบบสอบถามประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการรับรู้ต่อความรู้สึกของตนเอง วัดจากการสังเกตพฤติกรรมหรืออาการต่างๆที่บุคคลแสดงออก เช่น พูด
เร็วรัว กระสับกระส่าย ซึมเศร้าร้องไห้ บุคลิกที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น (อังศินันท์ อินทรกาแหง, 2551)
ความเครียดอาจเกิดจากปัจจั ยภายในตนเอง ผู้ร่วมงาน สถานที่ทางาน หรือปัจจั ยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย ความเครียดมีอยู่มากมายหลายประการแตกต่างกันออกไป สาเหตุที่ทาให้อาจารย์เกิดความเครียด ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของอาจารย์และบทบาทของบุคคลแบบเก่าในกระบวนการบูรณาการทางสังคม ความขัดแย้ง
ในบทบาทของอาจารย์ที่มีเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติของสังคมที่มีต่ออาจารย์ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของระบบการศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และความเสื่อมด้านภาพลักษณ์ของอาจารย์ สิ่งเหล่านี้เป็น
ลักษณะของบทบาทที่คนคาดหวังว่าอาจารย์ควรสารวจตนเอง และปรับตนเองตามสิ่งที่สังคมต้องการ นอกจากนี้แล้วความ
คาดหวังที่อยากให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติในเรื่องอื่นๆ เช่น ใจดี สอนเก่ง เป็นคนดี เอาใจใส่ นักศึกษา ว่ากล่าวตักเตือน
เมื่อเด็กทาผิด และให้โอกาสแก้ตัว รวมถึงการสอนที่มีคุณภาพ มีการเตรียมการสอน มีการใช้สื่อการสอน บรรยากาศใน
การจัดการเรียนดี มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาดี มุ่งสอนให้เกิดความรู้ ความคิด เป็นต้น (กัญนิษฐ์ แซ่ว่อง
และ ลัดดาวรรณ ณ ระนอง, 2558)
ระดั บของความเครียดแบ่งออกเป็น 3 ระดั บ ได้ แก่ 1) ความเครี ยดระดั บต่ า (Mild stress) กล่ าวคื อ
เป็นความเครียดที่เกิดจากสาเหตุหรือสถานการณ์ที่เข้ามาคุกคามบุคคลนานๆครั้งและมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ความรู้สึก
เครี ยดจะเกิ ดขึ้ นแล้ วจะหายไปในระยะเวลาอั นสั้ น 2) ความเครี ยดระดั บปานกลาง (Moderate stress) กล่ าวคื อ
เป็นความเครียดที่รุนแรงกว่าระดับแรก เกิดจากสาเหตุหรือสถานการณ์ที่เข้ามาคุกคามบุคคลบ่อยครั้ง และนานขึ้น
เป็นวิกฤตการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตที่ทาให้บุคคลรู้สึกว่าอยู่ระหว่างความสาเร็จและความล้มเหลว ทาให้บุคคลไม่สามารถ
แก้ไขหรือปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วและ 3) ความเครียดระดับสูง (Severe stress) กล่าวคือ เป็นความเครียดที่รุนแรง
มากเกิดจากสาเหตุหรือสถานการณ์ที่รุนแรงและอาจมีหลายสาเหตุร่วมกัน เข้ามาคุกคามอย่างต่อเนื่องความเครียด
ดังกล่าวอาจคงอยู่กับบุคคลเป็นเวลานานนับสัปดาห์ เดือน หรือปี เนื่องจากบุคคลไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์เข้ามา
คุกคามได้ (เจษฎา คูงามมาก, 2555)
ผลกระทบที่เกิดจากความเครียดเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของร่างกายในการหลั่งสารเคมีเพื่อตอบสนองต่อ
สิ่งที่ทาให้เกิดความเครียดนั้น ได้แก่ สาร adrenaline, endorphin และ cortical อาจแบ่งผลกระทบได้ดังนี้ ผลต่อบุคคล
(Personal stress) ในระยะสั้น สารเหล่านี้จะทาให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น หายใจเร็วและแรงขึ้น
ขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายผิดปกติ ทาให้ระดับน้าตาลและไขมันในเลือดสูงขึ้น อารมณ์และความประพฤติส่วน
บุคคลผิดไปจากเดิม เช่น เกิดอารมณ์โกรธง่าย ฉุนเฉียว หงุดหงิด ท้อแท้ โศกเศร้า สิ้นหวัง กินจุ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ
การตัดสินใจผิดพลาด ติดสุรายาเสพติด เป็นต้น และอาจก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงในระยะยาว เช่น ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน โรคอ้วน และโรคหัวใจผลต่อครอบครัว สังคมและการทางาน ความเครียดนอกจากจะส่งผลทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวต่ อตนเองแล้ ว ยั งส่ งผลกระทบต่ อคนรอบข้ างและมี ผลต่ อการท างานอี กด้ วย เมื่ อพฤติ กรรมส่ วนตั วเปลี่ยนไป
สัมพันธภาพกับคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันก็จะลดลง หย่อนประสิทธิ ภาพในการ
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ทางาน เกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์จากการทางาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลดลง เกิดภาวะทุพพลภาพ ค่าชดเชย
และสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลก็จะสูงขึ้นด้วย (เจษฎา คูงามมาก, 2555)
บริบทของ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จะมีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งเรื่องการ
จัดการทางการเงิน การงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มีกฎระเบียบที่กาหนดโดยสถาบัน เพื่อใช้บริหารจัดการ
ภายใน ในขณะที่ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ยังมีสภาพเป็นส่วนราชการ บริหารจัดการสถาบันโดยอ้างอิง กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ นอกจากนี้ ความเหมื อนและความต่ างของสถาบั นอุ ดมศึ กษาในกากับและในสั งกัดของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา ซึ่งมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลเหมือนกัน จากแนวคิ ดนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ที่มุ่งยกระดับและพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลนั้น หากดู จาก
งบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยที่แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐภายหลังนั้นก็ไม่ได้ลดลงมาก
แต่อย่างใด ในบางปีกลับอุดหนุนเงินงบประมาณมากขึ้นด้วยซ้า แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือจานวนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุ กปี ซึ่ งในมหาวิทยาลัยใช้ ระบบหน่วยวิชาในการจัดรายวิชาของหลักสูตรการศึกษาและใช้ระบบ
การจัดการเรียนการสอน เป็นแบบไตรภาค (Trimester) ในการเปิดสอนโดยในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา 12 สัปดาห์
จากปัญหาดังกล่าวล้วนมีส่วนทาให้อาจารย์ผู้สอนเกิดความเครียดไม่มากก็น้อยด้วยกันทั้งสิ้น หากไม่ได้รับ
การเยียวยาแก้ไข เพื่อหาทางออกที่ถูกต้องและเหมาะสม ในระยะยาวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อทัศนคติ พฤติกรรม
รวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน ส่งผลเสียต่อสังคม เศรษฐกิจ และ ประเทศชาติ
ในที่สุด ความเครียดนอกจากจะส่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อตนเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและมีผลต่อ
การทางานอีกด้วย เมื่อพฤติกรรมส่วนตัวเปลี่ยนไป สัมพันธภาพกับคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ความไว้เนื้อเชื่อใจ
กันและกันก็จะลดลง หย่อนประสิทธิภาพในการทางาน เกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์จากการทางาน ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการลดลง เกิดภาวะทุพพลภาพ ค่าชดเชยและสวัสดิการต่างๆรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลก็จะสูงขึ้นด้วยความเครียด
จากการทางาน
ดังนั้น ผู้วิจั ยจึ งสนใจและต้องการศึ กษาหาปัจจั ยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเครี ยดของอาจารย์
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเพื่ออาจารย์และผู้บริหารสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเครียดของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน
ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่ างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความเครียดของอาจารย์ในมหาวิ ทยาลัย
ในกากับของรัฐ
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทางานกับระดับความเครียดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับระดับความเครียดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ

สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะส่วนบุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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2. ลักษณะการทางาน ได้แก่ ระดับตาแหน่งทางวิชาการ อายุงาน และจ านวนชั่ วโมงการทางานสอน
ต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3. ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย ภาระงานทางวิชาการ
มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

ขอบเขตการวิจยั
1. ด้านเนื้อหา ศึ กษาเกี่ยวกับปัจจั ยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเครี ยดของอาจารย์มหาวิ ทยาลั ย
ในกากับของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย
2. ด้านประชากร อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ยินยอมให้ข้อมูล
3. ด้านเวลาในการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นแบบส ารวจ (Survey study) มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อหาความสั มพั นธ์ ระหว่ างลั กษณะ
ส่วนบุคคล ลักษณะงาน และปัจจัยภายในองค์กรกับระดับความเครียดของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษา คื อ อาจารย์ มหาวิ ทยาลั ยในก ากั บ ของรั ฐ
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ซึ่งมีจานวน 391 คน ดาเนินการสุ่มอย่างง่ายแบบจับฉลาก จานวน 82 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการสารวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐเกี่ยวกับความเครียดในการทางานครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี
งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability)
ของแบบสอบถาม แบบสอบถามที่จะใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วยข้อถามต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนข้อคาถาม 6 ข้อ ได้แก่ สานักวิชา เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดับตาแหน่งทางวิชาการ อายุงาน จานวนชั่วโมงการสอนต่อ
สัปดาห์และจานวนชั่วโมงการเตรียมการเรียนการสอนต่อสัปดาห์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะงานที่ทาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนข้อคาถาม 10 ข้อได้แก่
ระดับตาแหน่งทางวิชาการ อายุงาน จานวนชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์และจานวนชั่วโมงการเตรียมการเรียนการสอนต่อ
สัปดาห์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีจานวนข้อคาถาม 7 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนข้อคาถาม 20 ข้อเกณฑ์ที่ใช้
สาหรับแบ่งระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
0-5
คะแนนแสดงว่า ผู้ตอบไม่จริงใจ ไม่แน่ใจในคาถาม
6-17
คะแนนแสดงว่า ปกติ/ไม่เครียด
18-25 คะแนนแสดงว่า เครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย
26-29 คะแนนแสดงว่า เครียดปานกลาง
30-60 คะแนนแสดงว่า เครียดมาก
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
การทดสอบเครื่องมือ
1. ข้อมูลความเครียดในการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity)
ของแบบสอบถาม นาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน โดยการคานวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content validity
index) เท่ากับ 0.85 การทดสอบความเที่ยง/ความเชื่อมั่น โดยทดสอบในกลุ่มอาจารย์ที่มีคุณลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ทางานอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จานวน 20 คน มีค่าโดยมีค่าความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.701
2. ข้อมูลระดับความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนข้อคาถาม 20 ข้อ การทดสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม นาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน (Content validity index) เท่ากับ 0.95
การทดสอบความเที่ยง/ความเชื่อมั่น โดยทดสอบในกลุ่มอาจารย์ที่มีคุณลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ทางานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จานวน 20 มีค่าโดยมีค่าความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.877
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา
2. ดาเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ตามหมายเลขสาคัญโครงการ WUEC-16-124-01
3. รวบรวมเก็บข้อมูลโดยแนะนาตัวกับผู้ให้ข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย สอบการยินยอมในการ
เข้าร่วมทาการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง และแจกแบบสอบถามให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถ้วนของข้อมูลแบบสอบถาม และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้
วิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงค่าความถี่ จานวนและร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลความสัมพันธ์
(1) หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความเครียดของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ โดยใช้สถิติไคสแควร์
(2) หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทางานกับระดับความเครียดของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ โดยใช้สถิติไคสแควร์
(3) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับระดับความเครียดของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ โดยใช้สถิติไคสแควร์
3. ความคิดเห็นจากคาถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสรุปประเด็น

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 27-42 ปี จานวน 60 คน (ร้อย73.2) เป็นเพศหญิง จานวน 52 คน
(ร้อยละ 63.4) ระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 44 คน (ร้อยละ53.7) ปริญญาเอก จานวน 38 คน (ร้อยละ46.3)
สถานภาพสมรส จานวน 39 คน (ร้อยละ47.6) โสด จานวน 35 คน (ร้อยละ47.7) รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 28,000หน้า 247
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58,000 บาท จานวน 67 คน (ร้อยละ87.7) ปฏิบัติงานอยู่ในสานักวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 44 คน (ร้อยละ
53.8)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยลักษณะงานที่ทา
ข้อมูลปัจจัยลักษณะงานที่ทา ส่วนใหญ่ระยะเวลาการทางานเป็นอาจารย์ระหว่าง 4-16 ปี จานวน 43 คน
(ร้อยละ52.4) ตาแหน่งทางวิชาการสูงสุดส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จานวน 64 คน (ร้อยละ78.0) ภาระงานด้านวิจัยและ
การพัฒนางานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทุนงานวิจัย จานวน 49 ทุน (ร้อยละ59.8)
โครงการงานพัฒนาวิชาการ จานวน 27 โครงการ (ร้อยละ33.0) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ จานวน 70 คน (ร้อยละ
85.4) และมีจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนรวมทุกวิชาที่รับผิดชอบน้อยกว่า 8 ชั่วโมงการสอน จานวน 31 คน (ร้อยละ
37.8)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับองค์กรที่มีผลต่อความเครียดในการทางาน
ข้อมูลปัจจัยองค์การที่มีผลต่อความเครียดในการทางาน ส่วนใหญ่ระยะเวลาการเป็นอาจารย์ระหว่าง 4-16
ปี จานวน 43 คน (ร้อยละ52.4) ตาแหน่งทางวิชาการสูงสุดส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จานวน 64 คน (ร้อยละ78.0) ตาแหน่ง
ที่ทาหน้าที่ ดารงตาแหน่งบริหาร จานวน 13 คน (ร้อยละ15.9) ดารงตาแหน่งวิชาการ จานวน 12 คน (ร้อยละ14.6)
ภาระงานด้านวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทุนงานวิจัย จานวน 49 ทุน
(ร้อยละ59.8) โครงการงานพัฒนาวิชาการ จานวน 27 โครงการ (ร้อยละ33.0) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ จานวน
70 คน (ร้อยละ85.4) และมีจานวนชั่วโมงการเรียนการสอนรวมทุกวิชาที่รับผิดชอบส่วนน้อยกว่า 8 ชั่วโมงการสอน จานวน
31 คน (ร้อยละ37.8)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.1 อาการแสดงความเครียด
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีอาการแสดงความเครียดเลยมากสุดไปยังน้อยสุด 3 อันดับ คือ อันดับที่ 1
รู้สึกว่าชีวิตของตนไม่มีคุณค่า จานวน 70 คน (ร้อยละ 85.4) อันดับที่ 2 รู้สึกหมดหวังในชีวิต จานวน 68 คน (ร้อยละ82.9)
และอันดับที่ 3 มีอาการหัวใจเต้นแรง จานวน 60 คน (ร้อยละ 73.2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาการแสดงความเครียดเป็น
ครั้งคราวมากสุดไปยังน้อยสุด 3 อันดับ คือ อันดับที่ 1 มีความวุ่นวายใจ จานวน 56 คน (ร้อยละ68.3) อันดับที่ 2 รู้สึกว่า
ตนเองไม่มีสมาธิ จานวน 52 คน (ร้อยละ 63.4) และอันดับที่ 3 รู้สึกหงุดหงิด ราคาญใจ รู้สึกเหนื่อย
ไม่อยากทา
อะไร และมีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ จานวน 49 คน (ร้อยละ 59.8) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาการแสดงความเครียด
เป็นบ่อยมากสุดไปยังน้อยสุด 3 อันดับ คือ อันดับที่ 1 รู้สึกหงุดหงิด ราคาญใจ จานวน 15 คน (ร้อยละ 18.3) อันดับที่ 2
นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ มีความวุ่นวายใจ มีอาการปวด หรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยหลัง หรือไหล่
และอันดับที่ 3 รู้สึกเพลียไม่มีแรงจะทาอะไร จานวน 8 คน (ร้อยละ 9.8) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาการแสดงความเครียด
เป็นประจามากสุดไปยังน้อยสุด 3 อันดับ คือ อันดับที่ 1 มีอาการปวด หรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยหลัง หรือไหล่
จานวน 9 คน (ร้อยละ 11.0) อันดับที่ 2 นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ และรู้สึกหงุดหงิด ราคาญใจ จานวน 4 คน
(ร้อยละ 4.9) และอันดับที่ 3 ไม่อยากพบปะผู้คน มีอาการปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง รู้สึกว่าตนเอง
ไม่มีสมาธิ และรู้สึกเหนื่อยไม่อยากทาอะไร จานวน 2 คน (ร้อยละ 2.4)
4.2 ระดับความเครียด
ข้อมูลระดับความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ปกติ/ไม่เครียด (ช่วง 6-17
คะแนน) จานวน 49 คน (ร้อยละ59.8) รองลงมาคือ เครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย (ช่วง 18-25 คะแนน) จานวน 14 คน
(ร้อยละ17.1) รองลงมาคือ ไม่แน่ใจในคาถาม (ช่วง 0-5 คะแนน) จานวน 13 คน (ร้อยละ15.9) รองลงมาคือ เครียด
หน้า 248
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ปานกลาง (ช่วง 26-29 คะแนน) จานวน 5 คน (ร้อยละ6.1) รองลงมาคือ เครียดมาก (ช่วง 30-60 คะแนน) จานวน 1 คน
(ร้อยละ1.2)
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุ คคลกับระดับความเครียดของอาจารย์ มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อายุ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< .05) ส่วน เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สานัก
วิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสานักวิชาสายศิลป์ มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P> .05) มีดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความเครียดกับลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะส่วน
ระดับความเครียด n(%)
บุคคล
ไม่แน่ใจ
ปกติ
เล็กน้อย ปานกลาง
เพศ
-ชาย
2(2.4)
24(29.3)
2(2.4)
2(2.4)
-หญิง
11(13.4)
25(30.5)
12(14.6) 3(3.6)
อายุ
-27-42 ปี
10(12.2)
35(42.7)
11(13.4) 4(4.9)
-43-58 ปี
3(3.6)
14(17.1)
3(3.6)
1(1.20
ระดับการศึกษา
-ปริญญาโท
7(8.5)
24(29.3)
9(11.0)
3(3.6)
-ปริญญาเอก 6(7.3)
25(30.5)
5(6.1)
2(2.4)
สถานภาพสมรส
-โสด
2(2.4)
28(34.1)
4(4.9)
2(2.4)
-สมรส
10(12.2)
16(19.5)
10(12.2) 2(2.4)
-หม้าย/ไม่
ระบุ
1(1.2)
5(6.1)
0(0.0)
0(0.0)
สถานภาพ
สมรส
สานักวิชา
-สานักวิชา
สาย
12(14.6)
24(29.3)
5(6.1)
3(3.6)
วิทยาศาสตร์ 1(1.2)
25(30.5)
9(11.0)
2(2.4)
สุขภาพ
-สานักวิชา
สายศิลป์
2 test significant: *p<.05, **p< .01, ***p< .001, a Fisher’s Exact Test

𝐗𝟐

p

9.366

.053

สูง
0(0.0)
1(1.2)
130.428 .011a
0(0.0)
1(1.2)
2.250

.690

18.047

.114

0(0.0)
1(1.2)
1(1.2)
0(0.0)
0(0.0)
166.904 .060
0(0.0)
1(1.2)
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ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทางานกับระดับความเครียดของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทางานกับระดับความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ตาแหน่ง
ทางวิชาการสูงสุด (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการ ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ) มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P> .05) มีดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความเครียดของลักษณะการทางาน
ลักษณะการทางาน
ไม่แน่ใจ

ระดับความเครียด n(%)
ปกติ
เล็ก
ปานกลาง
น้อย

ตาแหน่งทางวิชาการ
สูงสุด
11(13.4) 37(45.1) 11(13.4) 4(4.9)
-อาจารย์
-ผู้ช่วย
2(2.4)
12(14.6) 3(3.6)
1(1.2)
ศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ
-เป็นอาจารย์ที่
12(14.6) 44(53.6) 8(9.8)
5(6.1)
ปรึกษาทาง
วิชาการ
1(1.2)
5(6.1)
6(7.3)
0(0.0)
-ไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทาง
วิชาการ
2
 test significant: *p< .05, **p< .01, ***p< .001, a Fisher’s Exact Test

𝐗𝟐

P

6.036

.643

14.544

.069

สูง
1(1.2)
0(0.0)

1(1.2)
0(0.0)

ส่วนที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับระดับความเครียดของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับระดับความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายในมหาวิทยาลัยเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น และภาระงานถูกกาหนดด้วยปริมาณและคุณภาพที่สูง
เกินไป (ยากที่จะทา ให้ครบถ้วน) มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< .05) ระบบบริหาร
และการจัดการภายในมหาวิทยาลัย ทาให้ขาดอิสระในการทางาน ระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย“ไม่”
เอื้อต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ จานวนนักศึกษาที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากเกินไป และภาระการสอนมากเกินไป ภาระ
งานอื่นนอกจากงานสอนและการวิจัยมากเกินไป "ไม่มีเวลาพักผ่อน/เป็นส่วนตัว" มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด
อย่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P> .05) มีดังตารางที่ 3
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 3 ระดับความเครียดของปัจจัยภายในองค์กร
ปัจจัยภายในองค์กร
ไม่แน่ใจ

ระดับความเครียด n(%)
ปกติ
เล็ก
ปาน
น้อย
กลาง

1. ระบบบริหารและการ
จัดการภายในมหาวิทยาลัย
13(15.9) 49(59.7) 14(17.1) 5(6.1)
ทาให้ขาดอิสระในการทางาน
2. ระบบบริหารและการ
จัดการภายในมหาวิทยาลัย
“ไม่”เอื้อต่อความก้าวหน้าทาง 13(15.9) 49(59.7) 14(17.1) 5(6.1)
วิชาการของท่าน
3. ระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับภายในมหาวิทยาลัย
13(15.9) 49(59.7) 14(17.1) 5(6.1)
เคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น
4. ภาระงานที่ถูกกาหนดด้วย
ปริมาณและคุณภาพที่สูง
13(15.9) 49(59.7) 14(17.1) 5(6.1)
เกินไป (ยากที่จะทา ให้
ครบถ้วน)
5. จานวนนักศึกษาที่ต้องดูแล
13(15.9) 49(59.7) 14(17.1) 5(6.1)
รับผิดชอบมากเกินไป
6. ภาระการสอนมากเกินไป
13(15.9) 49(59.7) 14(17.1) 5(6.1)
7. มีภาระงานอื่นนอกจากงาน
สอนและการวิจัยมากเกินไป
13(15.9) 49(59.7) 14(17.1) 5(6.1)
"ไม่มีเวลาพักผ่อน/เป็นส่วนตัว"
2 test significant: *p< .05, **p< .01, ***p< .001, aFisher’s Exact Test

𝐗𝟐

p

สูง

1(1.2)

1(1.2)

1(1.2)

13.264 .103

13.193 .105

16.998 .030a

1(1.2) 16.736 .033a
1(1.2) 13.325 .101
1(1.2) 14.199 .077
1(1.2) 13.382 .099

ส่วนที่ 8 ประเด็นความคิดเห็นผลกระทบอื่นๆจากการทางาน และข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นผลกระทบอื่น ๆ จากการทางาน กลุ่มอาจารย์ผู้แสดงความคิดเห็น จานวน 9 คน มีความ
คิดเห็นอยู่ 3 ประเด็น คือ 1 ธรรมาภิบาลของผู้บริหารในการมอบหมายงาน หมายถึง ทีมบริหารมีอคติที่ไม่ดี เผด็จการมาก
เกินไป สั่งงานเพียงอย่างเดียวมอบหมายงานอย่างไร้กาลเทศะและเร่งด่วนทาให้กระทบงานด้านการสอนและ
การ
จัดการภายในสานัก ดังคากล่าว "...มีความเป็นเผด็จการมากเกินไปและมีอคติที่ไม่ดีเพราะรับข้อมูลที่ไม่รอบด้าน" 2 ภาระ
งานที่ มี ผลต่ อการจั ดการเรี ย นการสอน หมายถึ ง งานสอนบางรายวิ ชาต้ องไปสอนใน clinic ต่ างๆ เวลาส่ วนตั ว/
การพั กผ่ อนน้ อย กระทบงานด้ านการสอน ระบบการท า มคอ./ การประเมิ นคุ ณภาพ/ การรั บนั กศึ กษาส่ งผลต่ อ
ความเครียดและเวลาการสอนมากที่สุด ดังคากล่าว "ระบบการทามคอ./ การประเมินคุณภาพ/ การรับนักศึกษาส่งผลต่อ
ความเครียดและเวลาการสอนมากที่สุด" และ 3 การประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง เพื่อนร่วมงานชอบทาเรื่องเล็ก
ให้เป็นเรื่องใหญ่เร่งรัดในการประสานงานมากเกินไป ดังคากล่าว "การติดต่อประสานงานมีความเร่งรัดในการประสานงาน
มากเกินไป ขอข้อมูลวันนี้ต้องการวัน พรุ่งนี้ทาให้ไม่ทัน"
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ข้อเสนอแนะจากกลุ่มอาจารย์ผู้ จานวน 6 คน มีข้อเสนอแนะอยู่ 2 ประเด็น คือ 1 ธรรมรัฐในการจั ด
การเรียนการสอน หมายถึง ควรปรับเป็นระบบ 2 เทอมต่อปีการศึกษาและควรพัฒนาให้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพต่อไปในอนาคตเพื่อสามารถใช้เป็นแหล่งฝึกของนักศึกษา ดังคากล่าว "ควรปรับเป็นระบบ 2 เทอมต่อปีการศึกษา
เพื่อเอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย" และ 2 ภาระงานจากเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การโดนผลักภาระจากผู้ร่วมงาน ดังคากล่าว
"การโดนผลักภาระจากผู้ร่วมงานจัดว่าเป็นการเอาเปรียบอย่างสูงสุด การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นการเอา
เปรียบอย่างสูงสุด"

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
กลุ่มอาจารย์ส่วนใหญ่มีอายุ 27-42 ปี เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ระยะการเป็นอาจารย์ 4-16 ปี มีชั่วโมงการ
สอนต่อสัปดาห์น้อยกว่า 8 ชั่วโมง มีระดับความเครียดปกติ/ไม่เครียด มีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถจัดการกับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ความเครียดในระดับนี้ถือว่ามีประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เป็นแรงจูงใจที่
นาไปสู่ความสาเร็จในชีวิตได้ และมีเพียงบางปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด ได้แก่ 1) อายุ
2)
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายในมหาวิทยาลัยเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น และ 3) ภาระงานถูกกาหนดด้วยปริมาณและ
คุณภาพที่สูงเกินไป (ยากที่จะทา ให้ครบถ้วน) มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< .05)
ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์ระดับความเครียดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความเครียดของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ผลจากการวิจัย พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P<.05) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 27-42 ปี (ร้อยละ73.2)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยจากประเทศอังกฤษ ระบุว่า คนที่มีความเครียดจากการทางานแบบเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนปกติมากถึง70% พบมากทั้งหญิงและชายที่มีอายุต่ากว่า 50 ปี เจษฎา คูงามมาก, (2555)
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทางานกับระดับความเครียดของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ผลจากวิจัยพบว่า ลักษณะการทางานมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เจษฎา คูงามมาก, (2555) ที่กล่าวไว้ว่าลักษณะของงาน
เงื่อนไขการทางาน ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทางาน ความต้องการด้านบทบาทหน้าที่ (Role Demands) เป็นความ
กดดันที่เกิดขึ้นกับบุคคล เนื่อง มาจากหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในองค์ การ ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่รับผิ ดชอบ
การได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงเกินไป ความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่ ล้วนมีส่วนทาให้บุคคลเกิด ความเครียด
ทั้งสิ้น ความต้องการระหว่างบุคคล (Interpersonal Demands) เป็นความกดดัน เนื่องมาจากบุคคลอื่นในที่ทางาน
การขาดการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งความสัมพันธ์ ที่ย่าแย่ระหว่างบุคคลในที่ทางานล้วนส่งผลต่อความเครียด
ของบุคคลเช่นกัน
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับระดับความเครียดของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ผลจากวิจัยพบว่า ภาระงานทางวิชาการ ได้แก่ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายใน
มหาวิทยาลัยเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น และภาระงานถูกกาหนดด้วยปริมาณและคุณภาพที่สูงเกินไป (ยากที่จะทาให้
ครบถ้วน) มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิ ดความเครียดของ
ร็อบบินส์ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลแต่ละบุคคล
นั้น บางครั้งอาจมีสาเหตุหลัก มาจากปัญหาเดียวกัน แต่ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเครียดของแต่ละบุคคลมัก
แตกต่างกันออกไป ปัจจัยที่ทาให้บุคคลแต่ละบุคคลมีความอดทนต่อความเครียดที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ได้แก่ การรับรู้ของ
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บุคคล (Perception)เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเครียดของ
บุคคล ประสบการณ์การทางานของบุคคล (Experience) ประสบการณ์ในเชิงลบเกี่ยวกับงานที่บุคคลเคยได้รับหรือเคย
ประสบมามั ก มี ผลต่ อ ระดั บ ความความเครี ย ดของบุ ค คล การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม (Social Support)
ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ดังกล่าวล้วนมีผลต่อความเครียดของ
บุคคลทั้งสิ้น สุดท้ายบุคลิกลักษณะของบุคคล (Personality) บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะ ชอบแข่งขัน ก้าวร้าว ใจเร็ว ไม่มี
ความอดทน ไม่พักผ่อน เร่งรีบ ชอบทาอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ มักมีความเสี่ยง ต่อ
การเกิดความเครียด ซึ่งรวมถึงพวกบ้างาน (Workaholics)ด้วย กล่าวคื องานเป็นส่วนหนึ่ งของชี วิตมากกว่าเป็ นการ
ดารงชีวิตให้ผ่านพ้นไปวัน ๆ งานมิได้เพียงครอบครองเวลาส่วนใหญ่ของเรา แท้จริงแล้วงานได้ครอบครองช่วงเวลาในชีวิต
ที่เรามีอยู่มากเสียจนกระทั่งความสุขใจในงานมิใช่เป็นเพียงสิ่งดีๆ ในชีวิตเท่านั้น แต่กลับเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุ ดที่ทาให้ชีวิต
ของเรามีความหมาย ในทางกลับกัน งานยิ่งมีความสาคัญมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างความกดดันหรือความเครียดมากขึ้นเท่านั้น
นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า งานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง
มากขึ้น อังศินันท์ อินทรกาแหง, (2551)
แม้ว่าภาระงานที่รับผิดชอบจะถูกกาหนดด้วยปริมาณและคุณภาพสูง อีกทั้งการมีภาระงานด้านการสอน
จานวนนักศึกษาที่ต้องดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งภาระงานอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากงานสอนและงานวิจัยมากเกินไปก็ตาม จาก
ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านค่าตอบแทน จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 325 (6/2553)
นาเสนอโดยสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ (2553) เกี่ยวกับเรื่องความเห็นของคณาจารย์
ต่อเกณฑ์ภาระผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ได้ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า “การมีนโยบายผลักดันให้บุคลากรสาย
วิชาการตาแหน่งอาจารย์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจะด้วยการทาวิจัยหรือการขอตาแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องที่ดี
แต่การกระทาด้วยความกดดันจากกรอบเวลาในการขอตาแหน่งหรือการนามาพิจารณาเป็นผลงานการเลื่อนขั้น เงินเดือน
หรืออื่น ๆ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เพราะทาให้ความสุขในการทางานลดลง ความทุ่มเทของอาจารย์ต่อศิษย์ก็อาจลดลงตามไป
ด้วย ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยไม่ค่อยเหมือนสถานศึกษา แต่เหมือนสถาบันทางธุรกิจมากกว่า จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัย
ตระหนักเรื่องการออกกฎเกณฑ์ ข้อกาหนดต่าง ๆ และคิดถึงนักศึกษาให้มากกว่านี้” จากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น อาจ
กล่าวได้ว่า ภาระงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ต้องรับผิดชอบ อาจไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางานโดยตรง
แต่การนากรอบเวลาเข้ามาบีบกาหนดขอบเขตเส้นตายซึ่งมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือมีผลต่อการเปลี่ยน
ชีวิตการทางานของอาจารย์ตา่ งหาก ที่อาจมีส่วนสร้างความกดดันและความเครียดในการทางานของอาจารย์ อีกแง่มุมมอง
หนึ่ง การนากรอบเวลาเข้ามา เพื่อช่วยเร่งกระตุ้นให้ผลลัพธ์จากงานเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดี และจะดียิ่งกว่าหากอยู่ในขอบเขต
ของความพอเหมาะพอดี ไม่เคร่งครัดจนเกินงาม ไม่หย่อนยานจนเกินเหตุ จนก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีที่จะตามมา
และความเครียดจากการทางานยังส่งต่อทัศนคติและพฤติกรรมการทางาน เช่น ความพึงพอใจในการทางานประสิทธิภาพ
ในการทางาน คุณภาพในการทางาน การหยุดงานและการลาออกจากงาน เป็นต้น Greenberg, Jerald. 2005.สอดคล้อง
กับผลจากการสารวจคนทางานในอเมริกา ระบุว่า ความเครียดจากการทางานที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้อัตรา
การลาออกจากงานสูงขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัวการพัฒนาการ
ของเทคโนโลยี และผู้บริหารภายในองค์การ พสุ เดชะรินทร์, (2555)
ด้านระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่างแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระบบบริหารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ในรายประเด็นเกี่ยวกับระบบบริหาร
และการจัดการภายในมหาวิทยาลัย ทาให้อาจารย์ ขาดอิสระในการทางาน ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่นอีกทั้งไม่เอื้อต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในมุมมองของศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายเกษม วัฒนชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เคยกล่าวไว้ในการบรรยายพิเศษฯ เรื่องอุดมศึกษาไทย
ท่ามกลางความท้าทายไว้ว่า “ในการพัฒนาสังคมให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น ต้องคานึงถึงระบบการบริ
หารที่ดีเป็นลาดับแรก...ในส่วนของการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับต้องมีความยืดหยุ่น มีความพร้อมที่จะรับหรือ
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ปรับสถานการณ์ให้เอื้ออานวยต่อปัจจัยต่างๆ ได้อย่างดี...สิ่งท้าทายที่สาคัญที่เป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยควรต้องทาต่อไป
นั้นคือเรื่องปรับปรุง ระบบการบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน), (2550) ท านองเดี ย วกั บ ศาสตราจารย์
นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “การบริหารไม่ควรติดยึดกับ
ตั วรู ปแบบว่ าจะสั งกั ดรัฐหรื ออยู่ ในก ากั บรั ฐ เพราะจริ ง ๆ แล้ วคื อ ต้ องท าเนื้ อหาบริ หารจั ดการมหาวิ ทยาลั ยให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องสร้างความตระหนักของตนเอง ต้องใส่จริยธรรมเข้าไปในระบบ
ด้วย ไม่อย่างนั้นแล้วการที่มหาวิทยาลัยเป็นอิสระอาจจะทาให้มีคุณภาพลดลง

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรทาการศึกษาเชิงลึกด้วยการทาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์หรือสนทนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเข้าถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดอันเนื่องมาจากการทางานอย่างแท้จริง และค้นหาต้นแบบที่ดี (Best Practice)
ของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการความเครียดของอาจารย์ให้อยู่ในระดับเหมาะสม
2. ควรมีการวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์ระดับความเครียดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี เนื่ อ งจากได้ รั บ ความกรุ ณ าอย่ า งสู ง จาก รองศาสตราจารย์
ดร. จรวย สุวรรณบารุง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง 3 ท่ า น ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ . นพ. พั น ธ์ ชั ย รั ต นสุ ว รรณ
จากส านั ก วิ ช าแพทยศาสตร์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ . ดร.เกี ย รติ ก าจร กุ ศ ล จากส านั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์ และ
อาจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย จากสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่าง
ดี และขอขอบคุณเพื่อนผู้ทาวิจัยที่คอยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสามัคคีในการทาวิจัย และเป็นกาลังใจให้เสมอมา
จนทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษา
เล่าเรียนตลอดจนให้กาลังใจแก่คณะผู้วิจัยเสมอมารวมถึงอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่มอบความรู้ให้แก่ผู้วิจัยเพื่อให้สามารถ
นาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยมาประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
ออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทางานของกล้ามเนื้อที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้มีอาการ
กล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ เช่น หลัง ไหล่ บ่า แขน ข้อมือ เป็นต้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ประเมินปัจจัยส่วนบุคคลในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม 2) ประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม 3) ประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโด
รม และ 4) เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง ณ จุดใดเวลาหนึ่ง โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและ
บุคลากรธุรการจานวน 189 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) 0.94 และทดสอบ
ความเที่ ยง (Cronbach alpha) 0.863 วิ เคราะห์ ข้ อมู ล เบื้ องต้ น โดยใช้ ค่ าความถี่ และค่ าร้ อยละ และวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์
ผลการวิจั ย พบว่าผู้ให้ข้อมู ลส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 84.1 มีอายุ 35-46 ปี ร้อยละ 64.0 และ
มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร้อยละ 63.0 และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p< 0.05) ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ เงินเดือน ตาแหน่งงาน อายุการทางาน ชั่วโมงการทางาน และลักษณะ
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม 2) ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานพบว่า
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในส่วนของอาการปวดตึงที่ขา 3) ปัจจัยเสี่ยง
ด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการปวดบ่าและไหล่ ปวดศีรษะ/ขมับ และปวดตึงที่ขา และ
4) ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการปวดศีรษะ
โดยสรุปข้อมูลที่ได้สามารถนาไปเป็นฐานคิดในการปรับพฤติกรรม กาหนดนโยบายการสนับสนุน แนวทาง
ในการส่งเสริม ป้องกัน เพื่อลดการเกิดออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คาสาคัญ: ออฟฟิศซินโดรม, ปัจจัยเสี่ยง, บุคลากรสานักงาน

ABSTRACT
Office syndrome is a group of illnesses that are caused by poorly functioning muscles, and
musculoskeletal pain such as back, shoulders, arms, wrists, etc. The objective of the research is evaluated
personal factor associated with the office syndrome, evaluate environmental risk factors associated with
the office syndrome, evaluate behavioral risk factors associated with the office syndrome and evaluate
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psychological risk factors associated with the office syndrome of office workers in university. This research
was a cross-sectional survey study. The population consist of 189 office workers are general administration
officer and general service officer. Data are collected using the questionnaire. Content validity 0.94 and
reliability (Cronbach alpha) 0.863. Analyze basic data using frequency, percentage and relationship was
tested by chi-square statistic.
The results of the study found that the majority of the samples are female (84.1%), age
between 35 and 46 years (64.0%) and working in the general administration officer (63.0%) and the risk
factors associated with the office syndrome (p<0.05) as follows: 1) the personal factors to sex, salary,
position, working age, working hours and communication associated with the office syndrome, 2) The
environmental risk factor associated with the office syndrome in legs pain, 3)The behavioral risk factors
associated with the office syndrome in shoulder pain, headache and legs pain, and 4) The psychological
risk factors associated with the office syndrome in headache.
In summary, the information can be used as a basis for behavioral change. Define support
policies, guidelines for the prevention, and reduction of office syndrome of office workers at Walailak
University.
Key word: Office syndrome, Risk factors, Office worker

บทนา
ออฟฟิ ศซิ นโดรม (Office syndrome) เป็ นกลุ่ มอาการเจ็ บป่ วยที่ เกิ ดจากการท างานของกล้ า มเนื้ อ
ที่ไม่เหมาะสมในท่าใดท่าหนึ่งซ้าๆ เป็นเวลานาน ทาให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น หรือเส้นประสาท
ส่งผลให้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรื้อรัง และอาจส่งผลให้มีความผิดปกติของร่างกายส่วนอื่น ๆ ร่วมด้วยออฟฟิศ
ซินโดรมอาจมีชื่อเรียกอื่นตามสาเหตุของโรค เช่น คอมพิวเตอร์ซินโดรม (Computer syndrome) หรือไอแพดซินโดรม
(Ipad syndrome) กลุ่มอาการปวดที่พบได้บ่อย (สุดาวดี ยศอาลัย, 2560) และสาหรับผู้ที่อายุ 25-39 ปี ก็หนีไม่พ้นโรคนี้
เช่นกัน ปัจจุบันประชาชนไทยนิยมทางานในสานักงาน หรือออฟฟิศมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
ประกอบการทางาน ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา โดยพนักงานนั้นต้องนั่งทางานเป็นระยะเวลานาน ทาให้ร่างกายมีการ
เคลื่อนไหวที่น้อย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ เช่น หลัง ไหล่ บ่า แขน
ข้อมือเป็นต้น ในกลุ่มอาการเหล่านี้ทางการแพทย์ เรียกว่าออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ซึ่งจากผลการสารวจของ
สานักสถิติแห่งชาติในปี 2553 ทั่วประเทศ มีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ประมาณ 19 ล้านคน มีผลสารวจที่ทางานในสานักพิมพ์
แห่งหนึ่งในประเทศจานวน 400 คน พบว่าร้อยละ 60 มีภาวะออฟฟิศซินโดรม โดยมี 3 อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดหลัง
เรื้อรังไมเกรน และมือชา (กรมอนามัย, 2558) ผลการสารวจพนักงานออฟฟิศในประเทศฝั่งยุโรป พบว่า ส่วนใหญ่ต้อง
ปรึกษาแพทย์ด้วยอาการต่างๆ โดยอันดับหนึ่งคือ การปวดหลัง รองลงมามีอาการปวดบริเวณคอ/ไหล่ และปวดศีรษะ
ตามลาดับ ซึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะออฟฟิศซินโดรม นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มคนทางานอายุระหว่าง 16-24 ปี
มีความเสี่ยงของการเกิดภาวะดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 55 เนื่องจากต้องทางานหนัก ประกอบอิริยาบถในการทางานไม่
เหมาะสม ทั้งนั่งหลังค่อม การทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ สูงกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ นอกจากนี้
ปัญหาความเครียดก็ส่งผลต่อการเกิดภาวะนี้ด้วย โดยพบสูงถึงร้อยละ 80 (ธนะรัตน์ ทับทิมไทย, 2555)
บุคลากรในสานักงานนั้นส่วนใหญ่จะมีอิริยาบถในการทางานที่ผิดจากปกติ สภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่ไม่เหมาะสมและมีปัญหาด้านจิตใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของบุคลากร (กนกลักษณ์ เกตุเขียว,
2557) ซึ่งสามารถแบ่งความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม ออกเป็น 4 ปัจจัยหลั ก ๆ ได้แก่ 1) ปัจจัย
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ส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ เงินเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทางาน 2) ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
ที่ทางานเช่น การจัดวางตาแหน่งของอุปกรณ์ ปริมาณแสงสว่างในสานักงาน การระบายอากาศภายในสานักงาน 3) ปัจจัย
เสี่ยงด้านพฤติกรรมการทางาน เช่น การนั่งทางานเป็นเวลานาน การนั่งหลังงอ/หลังค่อม นั่งไขว่ห้างหรือนั่งลงน้าหนัก
บนเบาะไม่เต็มก้น (กนกลักษณ์ เกตุเขียว, 2557), (ฐิฏิมา เลิศอุดมทรัพย์, 2557) และ 4) ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ เช่น
สาเหตุภายในบุคคล และสาเหตุทางจิตใจ (กนกลักษณ์ เกตุเขียว, 2557) กรมสุขภาพจิต. (ม.ป.ป.). ด้วยเหตุดังกล่าวเหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้เกิดออฟฟิศซินโดรมได้ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพออกเป็น 8 โรคหลักที่พบได้บ่อย
ได้แก่ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ไมเกรน นิ้วล็อค กรดไหลย้อนกลับ มือชา ปวดกล้ามเนื้อและข้อ โรคหมอนรองกระดูกหลัง
เคลื่อน และโรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด (ชัญวลี ศรึสุโข, 2552) มหาลัยวลัยลักษณ์. (ม.ป.ป.). โดยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์นั้นเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบไตรภาค มีพื้นที่รวมกว่า 9,000 ไร่ มหาลัยวลัย
ลักษณ์. (ม.ป.ป.). ซึ่งบุคลากรในมหาวิทยาลัยร้อยละ 25 เป็นกลุ่มบุคลากรทางานในสานักงาน ซึ่งมีลักษณะงานเป็นการ
ทางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และการทาเอกสารต่างๆ บุคลากรในกลุ่มนี้ได้แก่ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปและบุคลากร
ธุรการ ซึ่งอยู่ประจาในสานักงานของส่วนอาคารต่าง ๆ ได้แก่ อาคารบริหาร อาคารไทยบุรี อาคารวิชาการต่างๆ เป็นต้น
ส่วนการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (ม.ป.ป.).
ดังนั้น ผู้ทาวิจัยจึงสนใจการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม โดยศึกษา
บุคลากรสานักงานธุรการของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการทางาน เพื่อต้องการทราบว่าปัจจัยใดบ้าง
ที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมและสามารถบ่งชี้ได้ถึงจานวนประชากรตัวอย่างที่เกิดออฟฟิศซินโดรม แล้วจะได้มาซึ่งข้อมูล
เพื่อนาไปใช้ในการเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อประเมิ นปั จจั ยส่ วนบุ คคลในการท างานที่ สั มพั นธ์ กั บออฟฟิ ศซิ นโดรมของบุ คลากรส านั กงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากร
สานักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทาการสารวจปัจจัย
เสี่ยงในการทางานของบุคลากรในสานักงาน
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล บุคลากรสานักงานในมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานธุรการและเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป จานวน 189 คน
3. ขอบเขตตัวแปร ที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงในการทางาน 4 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมการทางาน ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ทางานและปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ ตัวแปรตาม
ได้แก่ ออฟฟิศซินโดรม
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4. ขอบเขตด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธีไคสแควร์และได้มีการจัดข้อมูล โดยการรวม
ข้อมูลให้ได้ความถี่ในแต่ละ cell มีค่ามากกว่า 5 ขึ้นไป

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิ จั ย เป็ น เชิ ง ส ารวจ แบบภาคตั ด ขวาง ณ จุ ด ใดเวลาหนึ่ ง (Cross-sectional Study)
โดยการสารวจปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยงในการทางานด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านพฤติกรรมทางาน และ
ด้านจิตใจ ที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในบุคลากรสานักงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากรธุรการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรเป้าหมายคือบุคลากรสานักงานที่ปฏิบัติหน้าที่หรือ ปฏิบัติงานประจาอยู่ภายในอาคาร
สานักงาน 302 คน โดยแบ่งเป็น
1. บุคลากรธุรการ จานวน 85 คน
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 217 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553)
จานวน 189 คน และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบง่าย โดยใช้วิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน
เครื่องมือการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จานวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการทางาน จานวน 30 ข้อ แบ่งเป็น 3 ข้อ ดังนี้
2.1. ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานจานวน 6 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเชิงบวกมีการ
แปลผล ดังนี้
ระดับคะแนน 6 – 17 แปลผลว่ามีความเสี่ยงปานกลางถึงมากต่อการเกิดออฟฟิศซินโดรม
ระดับคะแนน 18 – 30 แปลผลว่ามีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดออฟฟิศซินโดรม
2.2. ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางานจานวน 6 ข้อซึ่งเป็นแบบสอบถามเชิงลบมีการแปล
ผลดังนี้
ระดับคะแนน 6 – 17 แปลผลว่ามีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางต่อการเกิดออฟฟิศซินโดรม
ระดับคะแนน 18 – 30 แปลผลว่า มีความเสี่ยงมากต่อการเกิดออฟฟิศซินโดรม
2.3. ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจในการทางาน มีจานวน 18 ข้อ โดยแปลผลจากคะแนนรวมทั้งหมด
มีเกณฑ์ดังนี้
ระดับคะแนน 18 – 53 แปลผลว่า มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย
ระดับคะแนน 54 ขึ้นไป แปลผลว่า มีความเครียดในระดับปานกลางถึงสูง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสุขภาพจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Validity) นาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยการ
คานวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content validity index) เท่ากับ 0.94
2. การทดสอบความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) นาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรธุรการและ
เจ้ าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน มีค่ าโดยมีค่ าความเชื่อมั่น (Alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.863
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ วิ จั ยส่ งเอกสารเพื่ อขอรั บการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิ จั ยในมนุ ษย์ มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ์
ตามหมายเลขสาคัญโครงการ WUEC-16-099-01
2. ประสาน เวลา ที่จะขอเข้าเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรธุรการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
3. รวบรวมเก็บตัวอย่างข้อมูลโดยแนะนาตัวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยพร้อมทั้ง
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย และแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
4. ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูลตลอดจนการบันทึกข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ลงใน
โปรแกรมสาเร็จรูปแล้ว นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยบุคคล ระดับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ระดับเสี่ยงด้านพฤติกรรม ระดับ
ความเครียด อาการแสดงของออฟฟิศซินโดรม และผลกระทบจากออฟฟิศซินโดรม โดยใช้สถิติพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
1) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซิน โดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
2) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากร
สานักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3) วิ เคราะห์ ปั จจั ยเสี่ ยงด้ านพฤติ กรรมในการท างานที่ สั มพั นธ์ กั บออฟฟิ ศซิ นโดรมของบุ คลากร
สานักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
เนื่ องจากตั วแปรการวิ เคราะห์ เป็ นมาตรวั ดระดั บเรี ยงล าดั บ (Ordinal scale) ดั งนั้ นในการหา
ความสัมพันธ์ จึงต้องใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นในการทดสอบไคสแควร์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,
2546) ดังนี้
(1) ข้อมูลแต่ละค่าจะต้องอยู่ที่ cell ใด cell หนึ่ง เท่านั้น
(2) ข้อมูลแต่ละค่าจะเป็นอิสระจากข้อมูลอื่น
(3) ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์จะเป็นค่าความถี่
(4) ค่าความถี่คาดหวังในแต่ละ Cell จะต้องไม่น้อยกว่า 5
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวม cell ของผลการวิจัยในส่วนของระดับคะแนนของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางาน และปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
จากข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จานวน 189 คน พบว่า เป็นเพศหญิง จานวน 159 คน (ร้อยละ
84.1) และเพศชาย จานวน 30 คน (ร้อยละ 15.9) อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 35-46 ปี จานวน 121 คน (ร้อยละ 64.0)
รองลงมา 47 ปีขึ้นไป จานวน 49 คน (ร้อยละ 25.9) และอายุ 23-60 ปี จานวน 19 คน (ร้อยละ 10.1) ระดับเงินเดือน
ส่วนใหญ่ จานวน 149 คน (ร้อยละ 78.8) มีเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท และรองลงมามีเงินเดือนน้อยกว่า
20,000 บาท จานวน 40 คน (ร้อยละ 21.2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จานวน 154 คน (ร้อยละ 81.5) มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จานวน 35 คน (ร้อยละ 18.5) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่อยู่ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 119 คน (ร้อยละ 63.0) และตาแหน่งธุรการ จานวน 70 คน
(ร้อยละ37.0) อายุการทางานส่วนใหญ่ จานวน 81 คน (ร้อยละ 42.9) มีอายุการทางาน16-20 ปี รองลงมาอายุการทางาน
1-10 ปี จานวน 42 คน (ร้อยละ 22.2) รองลงมาอายุการทางาน 21 ปีขึ้นไป จานวน 38 คน (ร้อยละ 20.1) และ จานวน
28 คน (ร้อยละ 14.8) มีอายุการทางาน 11-15 ปี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในหนึ่งสัปดาห์ทางานในสานักงาน น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5 วัน จานวน 175 คน (ร้อยละ 92.6) และรองลงมาทามากกว่า 5 วัน จานวน 14 คน (ร้อยละ 7.4) ส่วนใหญ่
ทางานในสานักงาน ต่ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 165 คน (ร้อยละ 87.3) รองลงมาทางานในสานักงาน ตั้งแต่ 8-10
ชั่วโมงต่อวัน จานวน 21 คน (ร้อยละ 11.1) และจานวน 3 คน (ร้อยละ 1.6) ทางานในสานักงานมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน
กลุ่มตัวอย่างได้มีการทางานที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ จานวน 178 คน (ร้อยละ 94.2) และไม่เกี่ยวข้องกับงาน
คอมพิวเตอร์ จานวน 11 คน (ร้อยละ 5.8) งานด้านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มีกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวข้องกับงาน จานวน
95 คน (ร้อยละ 50.3) และไม่เกี่ยวข้องกับงาน จานวน 94 คน (ร้อยละ 49.7) และงานด้านเอกสาร มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับงาน จานวน 116 คน (ร้อยละ 61.4) และไม่เกี่ยวข้องกับงาน จานวน 73 คน (ร้อยละ 38.6)
2. ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในการทางาน
2.1 ข้อมูลระดับความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมส่วนมาก
อยู่ในความเสี่ยงระดับปานกลางถึงมาก จานวน 119 คน (ร้อยละ 63.0) และความเสี่ยงระดับน้อย จานวน 70 (ร้อยละ
37.0) ตามลาดับ
2.2 ข้อมูลระดับความเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางาน พบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางาน
ส่วนมากอยู่ในความเสี่ยงระดับน้อยถึงปานกลาง จานวน 133 คน (ร้อยละ 70.4) และความเสี่ยงระดับมาก จานวน 56 คน
(ร้อยละ 29.6)
2.3 ข้อมูลระดับความเสี่ยงด้านจิตใจในการทางาน พบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจในการทางานส่วนมากอยู่ใน
ความเครี ยดระดั บปานกลางถึ งสู ง จ านวน 108 คน (ร้ อยละ 57.1) และความเครี ยดระดั บน้ อย จ านวน 81 คน
(ร้อยละ 42.9)
3. อาการแสดงของออฟฟิศซินโดรม
3.1 อาการแสดงของออฟฟิศซินโดรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวน 189 คน พบว่า มีอาการแสดงของออฟฟิศซิน
โดรมตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ อาการปวดบริเวณบ่าและไหล่ จานวน 136 คน (ร้อยละ 72.0) อาการปวดบริเวณคอ
จานวน 89 คน (ร้อยละ 47.1) อาการปวดบริเวณหลัง/สะโพก จานวน 85 คน (ร้อยละ 45.0) อาการปวดบริเวณศีรษะ/
ขมับ จานวน 55 คน (ร้อยละ 29.1) อาการปวดบริเวณแขน มือ นิ้ว จานวน 49 คน (ร้อยละ 25.9) และอาการปวดบริเวณ
ขา จานวน 46 คน (ร้อยละ 24.3)
3.2 ข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรม พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวน 189 คน ส่วนมากรู้จัก
ออฟฟิศซินโดรม จานวน 120 คน (ร้อยละ 63.5) รองลงมาคือไม่แน่ใจ จานวน 57 (ร้อยละ 30.2) และไม่รู้จักเลย จานวน
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12 (ร้อยละ 6.3) ผลการศึกษาในหัวข้อ คิดว่าเป็นหรือมีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือไม่ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนมาก
จานวน 88 คน (ร้อยละ 46.6) มีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดรม รองลงมาตามลาดับ ได้แก่ ไม่แน่ใจว่าเป็นออฟฟิศซินโดรม
จานวน 43 (ร้อยละ 22.8) เป็นออฟฟิศซินโดรม จานวน 41 คน (ร้อยละ 21.7) และไม่เป็นออฟฟิศซินโดรม จานวน 17 คน
(ร้อยละ 9.0) และจากผลการศึกษาในหัวข้อ หากมีอาการของออฟฟิศซินโดรมจะรีบแก้ไขหรือไม่ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส่วนมาก จานวน 155 คน (ร้อยละ 82.0) จะรีบแก้ไขเมื่อเป็นออฟฟิศซินโดรม รองลงมาตามลาดับ ไม่แน่ใจ จานวน 31 คน
(ร้อยละ 16.4) และไม่แก้ไข จานวน 3 คน (ร้อยละ 1.6)
4. ผลกระทบจากออฟฟิศซินโดรม
ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวน 189 คน พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไม่มี
โรคดังกล่าว จานวน 46 คน (ร้อยละ 24.3) ดังนั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีโรคตามตารางที่ 4.1.4 ส่วนมากเป็นโรคปวดกล้ามเนื้อ
และข้อ จานวน 86 คน (ร้อยละ 45.5) รองลงมาตามลาดับ ได้แก่โรคไมเกรน จานวน 38 คน (ร้อยละ 20.1) โรคมือชาและ
โรคภูมิแพ้ หอบหืด จานวน 86 คน (ร้อยละ 18.0) โรคกรดไหลย้อน จานวน 24 คน (ร้อยละ 12.7) โรคทางเดินปัสสาวะ
อักเสบ จานวน 15 คน (ร้อยละ 7.9) โรคนิ้วล็อก จานวน 12 คน (ร้อยละ 6.3) และน้อยที่สุดคือโรคหมอนรองกระดูกทับ
เส้นประสาท จานวน 5 คน (ร้อยละ 2.6)
5. ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับออฟฟิศซินโดรม พบว่า ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.013 ของอาการปวด
บ่าและไหล่ ซึ่งหมายความว่า เพศสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการปวดบ่าและไหล่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p< 0.05) ดังแสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับออฟฟิศซินโดรม
เพศ n=189 (ร้อยละ)
ชาย n(%)
หญิง n(%)
ปวดบ่าและไหล่
16(8.5)
120(63.5)
ปวดคอ
12(6.3)
77(40.7)
ปวดหลัง/สะโพก
11(5.8)
74(39.2)
ปวดศีรษะ/ขมับ
7(3.7)
48(25.4)
ปวดแขน มือ นิ้ว
6(3.2)
43(22.8)
ปวดตึงที่ขา
7(3.7)
39(20.6)
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test
ออฟฟิศซินโดรม

χ2

p-value

6.130
0.719
0.994
0.575
0.652
0.020

0.013*
0.396
0.319
0.448
0.419
0.889

5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับออฟฟิศซินโดรม พบว่า อายุไม่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับออฟฟิศซินโดรม
ออฟฟิศซินโดรม
ปวดบ่าและไหล่

อายุ n=189 (ร้อยละ)
23-34 ปี
35-46 ปี 47 ปีขึ้นไป
n(%)
n(%)
n(%)
12(6.3)
88(46.6)
36(19.0)

χ2

p-value

0.820

0.664
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับออฟฟิศซินโดรม(ต่อ)
อายุ n=189 (ร้อยละ)
ออฟฟิศซินโดรม
23-34 ปี
35-46 ปี 47 ปีขึ้นไป
n(%)
n(%)
n(%)
ปวดคอ
11(5.8)
51(27.0)
27(14.3)
ปวดหลัง/สะโพก
10(5.3)
55(29.1)
20(10.6)
ปวดศีรษะ/ขมับ
8(4.2)
38(20.1)
9(4.8)
ปวดแขน มือ นิ้ว
4(2.1)
31(16.4)
14(7.4)
ปวดตึงที่ขา
4(2.1)
28(14.8)
14(7.4)
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test

χ2

p-value

3.338
0.804
4.605
0.419
0.682

0.188
0.669
0.100
0.811
0.711

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเดือนกับออฟฟิศซินโดรม พบว่า ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.013 ในอาการ
ปวดศีรษะ/ขมับ หมายความว่า เงินเดือนสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการปวดศีรษะ/ขมับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเงินเดือนกับออฟฟิศซินโดรม
เงินเดือน n=189 (ร้อยละ)
ออฟฟิศซินโดรม
ต่ากว่า 200,00 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ20,000 บาท
n(%)
n(%)
ปวดบ่าและไหล่
25(13.2)
111(58.7)
ปวดคอ
23(12.2)
66(34.9)
ปวดหลัง/สะโพก
20(10.6)
65(34.4)
ปวดศีรษะ/ขมับ
18(9.5)
37(19.6)
ปวดแขน มือ นิ้ว
9(4.8)
40(21.2)
ปวดตึงที่ขา
11(5.8)
35(18.5)
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test

χ2

p-value

2.249
2.207
0.518
6.217
0.310
0.275

0.134
0.137
0.472
0.013*
0.578
0.600

5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับออฟฟิศซินโดรม พบว่า ระดับการศึกษาไม่สัมพันธ์กับ
ออฟฟิศซินโดรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับออฟฟิศซินโดรม
ออฟฟิศซินโดรม
ปวดบ่าและไหล่
ปวดคอ
ปวดหลัง/สะโพก

ระดับการศึกษา n=189 (ร้อยละ)
ต่าหว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี
ปริญญาโท
n(%)
n(%)
110(58.2)
26(13.8)
75(39.7)
14 7.4)
72(38.1)
13(6.9)

χ2

p-value

0.115
0.867
1.064

0.734
0.352
0.302
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับออฟฟิศซินโดรม(ต่อ)
ระดับการศึกษา n=189 (ร้อยละ)
ออฟฟิศซินโดรม
ต่าหว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี
ปริญญาโท
n(%)
n(%)
ปวดศีรษะ/ขมับ
47(24.9)
8(4.2)
ปวดแขน มือ นิ้ว
40(21.2)
9(4.8)
ปวดตึงที่ขา
40(21.2)
6(3.2)
2
**
***
a
χ test significant: *p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test

χ2

p-value

0.812
0.001
1.208

0.368
0.975
0.272

5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งงานกับออฟฟิศซินโดรม พบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันใน 2 อาการ
คือ ปวดบ่าและไหล่ และปวดศีรษะ/ขมับ ซึ่ง ค่า p-value มีค่าเท่า 0.033 และ 0.035 ตามลาดับ หมายความว่า ตาแหน่ง
งานสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการ ปวดบ่าและไหล่ และ ปวดศีรษะ/ขมับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05)
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งงานกับออฟฟิศซินโดรม
ตาแหน่งงาน n=189 (ร้อยละ)
ออฟฟิศซินโดรม
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป n(%)
n(%)
ปวดบ่าและไหล่
44(23.3)
92(48.7)
ปวดคอ
33(17.5)
56(29.6)
ปวดหลัง/สะโพก
35(18.5)
50(26.5)
ปวดศีรษะ/ขมับ
14(7.4)
41(21.7)
ปวดแขน มือ นิ้ว
17(9.0)
32(16.9)
ปวดตึงที่ขา
20(10.6)
26(13.8)
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test

χ2

p-value

4.563
0.000
1.135
4.463
0.156
1.082

0.033*
0.991
0.287
0.035*
0.693
0.298

5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการทางานกับออฟฟิศซินโดรม พบว่า ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.012
ในอาการปวดศีรษะ/ขมับ หมายความว่า อายุการทางานสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการปวดศีรษะ/ขมับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุการทางานกับออฟฟิศซินโดรม
ออฟฟิศซินโดรม
ปวดบ่าและไหล่
ปวดคอ
ปวดหลัง/สะโพก
ปวดศีรษะ/ขมับ

1-10 ปี
n(%)
29(15.3)
20(10.6)
19(10.1)
19(10.1)

อายุการทางาน n=189 (ร้อยละ)
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปีขึ้นไป
n(%)
n(%)
n(%)
20(10.6)
57(30.2)
30(15.9)
17(9.0)
31(16.4)
21(11.1)
14(7.4)
34(18.0)
18(9.5)
10(5.3)
21(11.1)
5(2.6)
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χ2

p-value

1.201
5.638
0.669
10.972

0.753
0.131
0.880
0.012*
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ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุการทางานกับออฟฟิศซินโดรม(ต่อ)
ออฟฟิศซินโดรม

อายุการทางาน n=189 (ร้อยละ)
1-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปีขึ้นไป
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)

ปวดแขน มือ นิ้ว
7(3.7)
6(3.2)
23(12.2)
13(6.9)
ปวดตึงที่ขา
6(3.2)
9(19.6)
21(11.1)
10(5.3)
χ2 test significant: *p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001, aFisher’s Exact Test

χ2

p-value

3.785
3.423

0.286
0.331

5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนวันที่ใช้ในการทางานในหนึ่งสัปดาห์กับออฟฟิศซินโดรม พบว่า
จานวนวันทางานในหนึ่งสัป ดาห์ไม่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงตาราง
ที7่
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนวันทางานในหนึ่งสัปดาห์
ออฟฟิศซินโดรม
ปวดบ่าและไหล่
ปวดคอ
ปวดหลัง/สะโพก
ปวดศีรษะ/ขมับ
ปวดแขน มือ นิ้ว
ปวดตึงที่ขา

จานวนวันที่ใช้ในการทางานในหนึ่งสัปดาห์
(n=189)
< 5 วัน n(%)
≥ 5 วัน n(%)
124(65.6)
12(6.3)
83(43.9)
6(3.2)
76(40.2)
9(4.8)
49(25.9)
6(3.2)
43(22.8)
6(3.2)
41(21.7)
5(2.6)

χ2

p-value

1.418
0.109
2.279
1.387
2.257
1.063

0.234
0.742
0.131
0.239
0.133
0.303

χ2 test significant: *p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001, a Fisher’s Exact Test
5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทางานกับออฟฟิศซินโดรม พบว่า ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.016 ใน
อาการปวดศี รษะ/ขมั บ หมายความว่ า ชั่ วโมงการท างานสั มพั นธ์ กั บออฟฟิ ศซิ นโดรมในอาการปวดศี รษะ/ขมั บ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทางานกับออฟฟิศซินโดรม
ออฟฟิศซินโดรม
ปวดบ่าและไหล่
ปวดคอ
ปวดหลัง/สะโพก
ปวดศีรษะ/ขมับ
ปวดแขน มือ นิ้ว

ชั่วโมงการทางาน n=189 (ร้อยละ)
น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป
n(%)
n(%)
116(61.4)
20(10.6)
80(42.3)
9(4.8)
74(39.2)
11(5.8)
43(22.8)
12(6.3)
44(23.3)
5(2.6)

χ2

p-value

1.763
1.015
0.008
5.820
0.371

0.184
0.314
0.928
0.016*
0.542
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ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทางานกับออฟฟิศซินโดรม (ต่อ)
ชั่วโมงการทางาน n=189 (ร้อยละ)
ออฟฟิศซินโดรม
น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป
n(%)
n(%)
ปวดตึงที่ขา
39(20.6)
7(3.7)
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test

χ2

p-value

0.348

0.555

5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์กับออฟฟิศซินโดรม พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่
สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์กับออฟฟิศซินโดรม
การใช้คอมพิวเตอร์ n=189 (ร้อยละ)
เกี่ยวข้อง n(%)
ไม่เกี่ยวข้อง n(%)
ปวดบ่าและไหล่
127(67.2)
9(4.8)
ปวดคอ
86(45.5)
3(1.6)
ปวดหลัง/สะโพก
83(43.9)
2(1.1)
ปวดศีรษะ/ขมับ
50(26.5)
5(2.6)
ปวดแขน มือ นิ้ว
47(24.9)
2(1.1)
ปวดตึงที่ขา
44(23.3)
2(1.1)
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test
ออฟฟิศซินโดรม

χ2

p-value

0.563
1.841
3.388
1.514
0.365
0.240

0.731a
0.222a
0.115a
0.303a
0.731
1.000a

5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กับออฟฟิศซินโดรม พบว่า ค่า p-value มีค่า
เท่ ากั บ 0.034 ในอาการปวดคอ หมายความว่ า การติ ดต่ อสื่ อสารสั มพั นธ์ กั บออฟฟิ ศซิ นโดรมในอาการปวดคอ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กับออฟฟิศซินโดรม
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ n=189 (ร้อยละ)
เกี่ยวข้อง n(%)
ไม่เกี่ยวข้อง n(%)
ปวดบ่าและไหล่
66(34.9)
70(37.0)
ปวดคอ
52(27.5)
37(19.6)
ปวดหลัง/สะโพก
45(23.8)
40(21.2)
ปวดศีรษะ/ขมับ
27(14.3)
28(14.8)
ปวดแขน มือ นิ้ว
30(15.9)
19(10.1)
ปวดตึงที่ขา
25(13.2)
21(11.1)
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test
ออฟฟิศซินโดรม

χ2

p-value

0.584
4.483
0.443
0.043
3.178
0.405

0.445
0.034*
0.506
0.836
0.075
0.524
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5.11 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งงานเอกสารกั บ ออฟฟิ ศ ซิ น โดรม พบว่ า งานเอกสารไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ออฟฟิศซินโดรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานเอกสารกับออฟฟิศซินโดรม
งานเอกสาร n=189 (ร้อยละ)
เกี่ยวข้อง n(%)
ไม่เกี่ยวข้อง n(%)
ปวดบ่าและไหล่
84(44.4)
52(27.5)
ปวดคอ
57(30.2)
32(16.9)
ปวดหลัง/สะโพก
50(26.5)
35(18.5)
ปวดศีรษะ/ขมับ
32(16.9)
23(12.2)
ปวดแขน มือ นิ้ว
34(18.0)
15(7.9)
ปวดตึงที่ขา
30(15.9)
16(8.5)
2
χ test significant: *p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001, aFisher’s Exact Test

χ2

p-value

0.031
0.506
0.424
0.334
1.791
0.379

0.860
0.477
0.515
0.563
0.181
0.538

ออฟฟิศซินโดรม

6. ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากร
สานักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พบว่า ค่า p-value มีค่าเท่า 0.024 ในออฟฟิศซินโดรมที่อาการปวดตึงที่ขา หมายความว่า ระดับ
ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการปวดตึงที่ขา อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม
ระดับความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (n=189)
ออฟฟิศซินโดรม
น้อย n(%)
ปานกลางถึงมาก n(%)
ปวดบ่าและไหล่
110(58.2)
26(13.8)
ปวดคอ
70(37.0)
19(10.1)
ปวดหลัง/สะโพก
68(36.0)
17(9.0)
ปวดศีรษะ/ขมับ
44(23.3)
11(5.8)
ปวดแขน มือ นิ้ว
36(19.0)
13(6.9)
ปวดตึงที่ขา
32(16.9)
14(7.4)
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test

χ2

p-value

0.002
0.577
0.091
0.046
2.402
5.113

0.969
0.447
0.763
0.831
0.121
0.024*

7. ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันใน 3 อาการ คือ ปวดบ่าและไหล่ ปวดศีรษะ/ขมับ และปวดตึงที่ขา
ซึ่ง ค่า p-value มีค่าเท่า 0.000, 0.022 และ 0.011 ตามลาดับ หมายความว่า ระดับความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการ ปวดบ่าและไหล่ ปวดศีรษะ/ขมับ และปวดตึงที่ขา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ระดับความเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม
ระดับความเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางาน
(n=189)
ออฟฟิศซินโดรม
χ2
น้อยถึงปานกลาง n(%)
มาก n(%)
ปวดบ่าและไหล่
30(15.9)
106(56.1) 15.106
ปวดคอ
23(12.2)
66(34.9)
1.488
ปวดหลัง/สะโพก
20(10.6)
65(34.4)
3.223
ปวดศีรษะ/ขมับ
10(5.3)
45(23.8)
5.283
ปวดแขน มือ นิ้ว
12(6.3)
37(19.6)
1.009
ปวดตึงที่ขา
7(3.7)
39(20.6)
6.444
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test

p-value
0.000***
0.223
0.073
0.022*
0.315
0.011*

8. ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับออฟฟิศ ซินโดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
พบว่า ค่า p-value มีค่าเท่า 0.000 ของออฟฟิศซินโดรมที่อาการปวดศีรษะ/ขมับ หมายความว่า
ระดับความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการปวดศีรษะ/ขมับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ระดับความเสี่ยงด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม
ระดับความเสี่ยงด้านจิตใจ (n=189)
χ2
น้อย n(%)
ปานกลางถึงสูง n(%)
ปวดบ่าและไหล่
96(50.8)
40(21.2)
3.069
ปวดคอ
61(32.3)
28(14.8)
2.683
ปวดหลัง/สะโพก
58(30.7)
27(14.3)
2.742
ปวดศีรษะ/ขมับ
28(14.8)
27(14.3)
21.676
ปวดแขน มือ นิ้ว
35(18.5)
14(7.4)
0.241
ปวดตึงที่ขา
32(16.9)
14(7.4)
0.644
2
*
**
***
a
χ test significant: p< 0.05, p< 0.01, p< 0.001, Fisher’s Exact Test
ออฟฟิศซินโดรม

p-value
0.080
0.101
0.098
0.000***
0.623
0.422

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ แบบภาคตัดขวาง ณ จุดใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study)
เป็นการสารวจปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านพฤติกรรมกรรมในการทางาน และ
ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ ที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในบุคลากรสานักงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
จานวน 189 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบง่าย (Sample random sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
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ใช้แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในบุคลากรสานักงานในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index ; CVI) เท่ากับ 0.94 และความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient reliability) เท่ากับ 0.863 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) และสถิติไคสแควร์
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 84.1) มีอายุ 35-46 ปี (ร้อยละ 64.0) เงินเดือน
มากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท (ร้อยละ 78.8) มีระดับการศึกษาต่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี (ร้อยละ 81.5) ตาแหน่ง
งานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ร้อยละ 63.0) อายุการงาน 16-20 ปี (ร้อยละ 42.9) โดยทางานสัปดาห์ละน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5 วัน (ร้อยละ 92.6) วันละต่ากว่า 8 ชั่วโมง (ร้อยละ 87.3) ลักษณะงานเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 94.2)
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 50.3) และงานเอกสาร (ร้อยละ 61.4) ในส่วนปัจจัยเสี่ยงในการทางาน อันดับแรก
ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 63.0) อันดับ
ต่อมาปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางาน พบว่าส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงน้อยถึงปานกลาง (ร้อยละ 70.4) และ
ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจ พบระดับความเครียดส่วนใหญ่อยู่ในระดับความเครียดปานกลางถึงสูง (ร้อยละ 57.1) ทั้งนี้อาการ
แสดงของออฟฟิศซินโดรมที่พบความถี่มากสุด 3 ลาดับได้แก่ ปวดบ่าและไหล่ (ร้อยละ 72.0) ปวดคอ (ร้อยละ 47.1) และ
ปวดหลัง/สะโพก (ร้อยละ 45.0) จากข้อมูลสุขภาพ พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นโรคปวดกล้ามเนื้อและขอมากที่สุด (ร้อยละ
45.5) และรองลงมาคือไมเกรน ร้อยละ (20.1) และจากการวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวออฟฟิศซินโดรม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่รู้จักออฟฟิศซินโดรม (ร้อยละ 63.5) คิดว่าตนเองมีโอกาสเป็น (ร้อยละ 46.6) และคิดว่าถ้ามีอาการออฟฟิศซินโด
รมจะรีบรักษา (ร้อยละ 82.0)
ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ เงินเดือน ตาแหน่งงาน อายุการทางาน ชั่วโมงการทางาน และลักษณะการติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์มีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในส่วนของอาการปวดศีรษะ/
ขมับ อาการปวดบ่าและไหล่ และปวดคอ สาหรับปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโด
รมของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์กับ
ออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในส่วนของอาการปวดตึงที่ขา ส่วนปัจจัยเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมในการทางานมีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในส่วนของ
อาการปวดบ่าและไหล่ ปวดศีรษะ/ขมับ และปวดตึงที่ขา และปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของ
บุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า ปัจจัยด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากร
สานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในส่วนของอาการปวดศีรษะ/ขมับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05)
อภิปรายผล
1. ปัจจัยส่วนบุคคลในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงานมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
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จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อประเมินปัจจัยส่วนบุคคลในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม
ของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม
ของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในส่วนของอาการปวดศีรษะ/ขมับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05)
สอดคล้อง ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยสุขภาพจากการทางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี ที่พบว่าเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจากการทางาน อภันตรี ประยูรวงษ์, (2556) ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้มีเงินเดือนอยู่ในระดับที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท (ร้อยละ 78.8)
ซึ่งเป็นรายได้ที่สูงกว่าฐานเงินเดือนระดับปริญญาตรี และและไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องความชุกและปัจจั ยที่
เกี่ยวข้องกับอาการปวด/ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่งซึ่งเป็น
งานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน พบว่าเงินเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับอาการปวด/ปวดเมื่อยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดารารัตน์
เตชะกมลสุข, (2543) ทั้งนี้อาจเพราะเงินเดือนขั้นต่าของพนักงานในปี พ.ศ. 2547 มีรายได้ขั้นต่าวันละ 170 บาท รวม
หนึ่งเดือนได้ 5,100 บาท สหภาพแรงงานไทยเรยอน. (2547). และเป็นช่วงที่มีภาวะเศรษฐกิจดี จึงถือได้ว่าเงินเดือน ณ
เวลานั้น สามารถใช้เพียงพอในการดารงชีวิต แต่ในปัจจุบันเศรษฐกิจถดถอย บุคลากรมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ทาให้
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียด
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ตาแหน่งงาน อายุการทางาน ชั่วโมงการทางาน และลักษณะการติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ มีความสัมพันธ์กับบางอาการของออฟฟิศซินโดรม ได้แก่ อาการปวดบ่าและไหล่ และปวดคอ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ไม่สอดคล้องกับ ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยสุขภาพจากการทางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ที่พบว่าเพศ ตาแหน่งงาน อายุการทางาน ชั่วโมงการทางานและ
ลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจากการทางาน อภันตรี ประยูรวงษ์, (2556) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 84.1) ตาแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ร้อยละ 63.0) ทาหน้าที่
1) ร่างหนังสือโต้ตอบติดต่อภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ดาเนินการจัดทา (ร่าง) คาสั่ง ประกาศ และประสานงาน
จนสิ้นสุดกระบวนการ 3) งานลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ตามระบบสารบรรณ 4) ดูแล ควบคุมงานในระบบ E-office 5)
งานพิมพ์เอกสาร 6) งานสาเนาเอกสารแบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงาน 7) งานจัดเก็บเอกสาร 8) งานไปรษณีย์ 9) งาน
ประสานการจอดรถเพื่ อภารกิ จของหน่ วยงาน 10) งานประชาสั มพั นธ์ ข่ าวสารภายในหน่ วยงาน และ 11) ติ ดต่ อ
ประสานงานทั่วไปด้านสารบรรณกับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อายุการทางานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 16-20 ปี (ร้อย
ละ 42.9) ชั่วโมงการทางานต่ากว่า 8 ชั่วโมง (ร้อยละ 87.3) และทางานติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ (ร้อยละ50.3)
จากผลการวิจัยของอภันตรี ประยูนวงษ์ที่พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีตาแหน่งงานเป็นพยาบาลวิชาชีพและ
รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งทั้ง 2 ตาแหน่งได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีและความ
ปลอดภัย จึงทาให้ไม่พบความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจากการทางาน แต่ในส่วนของตาแหน่งงานทั้ง 2 ตาแหน่ง
ในมหาวิทยาลัย พบว่าการได้รับข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพและความปลอดภัยไม่เพียงพอต่อการนาไปปรับใช้ จึงส่งผลทา
ให้เกิดอาการแสดงของออฟฟิศซินโดรมและไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด/
ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ เวลาการทางาน/วัน ระยะการทางานจนถึงปัจจุบัน/ปี ไม่มีความสัมพันธ์กับความปวด/ปวดเมื่อย อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p< 0.05) ดารารัตน์ เตชะกมลสุข, (2543) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเวลาในการทางานของมหาวิทยาลัยมีเวลาในการ
ทางานต่ากว่า 8 ชั่วโมง บุคลากรส่วนมีอายุ 35-46 ปี ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทางานสูง จึงอาจทาให้มี
ความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมมากกว่า แต่ในงานวิจัยของดารารัตน์ใช้เวลาการทางานในหนึ่งวันเท่ากับ 12 ชั่วโมง
แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับความปวด/ปวดเมื่อยและส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จึงอาจทาให้เกิดความปวด/ปวดเมื่อย
อยู่ในระยะที่ 1 คือ มีอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นเมื่อทางานไประยะหนึ่ง สหภาพแรงงานไทยเรยอน, (2547) แต่พักแล้วดีขึ้น
ทันที จึงอาจไม่พบความสัมพันธ์กับความปวด/ปวดเมื่อย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จานวนวันทางานในหนึ่งสัปดาห์ การใช้คอมพิวเตอร์
และงานเอกสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) สอดคล้องกับ ผลการวิจัย
เรื่องปัจจัยสุขภาพจากการทางานของบุคลากรที่ปฏิบัติ งานในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ที่พบว่า อายุ การศึกษา ลักษณะงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจากการทางาน อภันตรี ประยูรวงษ์, (2556)
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 35-46 ปี (ร้อยละ 64.0) ระดับการศึกษาต่ากว่าหรื อ
เทียบเท่าปริญญาตรี (ร้อยละ 81.5) ใช้งานคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 94.2) และ ทางานเอกสาร (ร้อยละ 61.4) จากระดับ
การศึกษาที่ส่วนใหญ่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี และมีอายุระหว่าง 35-46 ปี ถือได้ว่าเป็นอายุที่ผ่านประสบการณ์
จากการทางานมามาก จึงอาจทาให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันความปวด/ปวดเมื่อย จึงทาให้ปัจจัยส่วนบุคคล
เหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมและสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการ
ปวด/ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุและการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความปวด/ปวดเมื่อย ดารารัตน์ เตชะกมลสุข, (2543) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความปวด/ปวดเมื่อย เนื่องจากในปัจจุบันความปวด/ปวดเมื่อยนั้นสามารถเกิดได้ทุกช่วง
อายุและระดับการศึกษา สหภาพแรงงานไทยเรยอน, (2547)
2. ปัจจั ยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่สัมพันธ์กับ
ออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า ปัจจั ยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมี
ความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในส่วนของอาการปวดตึงที่ขา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด/ปวดเมื่อยของ
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง กล่าวว่า อาการปวด/ปวดเมื่อยเป็นอาการที่พบ
แรกเริ่มเมื่อมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ สัมพันธ์กับการทางานในสภาพแวดล้อมหรือสภาพการทางาน
และจากผลการศึกษาพบว่า อาการปวด/ปวดเมื่อยมีความสัมพันธ์กับ สภาพแวดล้อมในงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เช่น การนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิง ดารารัตน์ เตชะกมลสุข, (2543) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในการ
ทางานมีความคล้ายคลึงกันเช่น การระดับของเก้าอี้กับโต๊ะ การจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถทาให้เกิดอาการแสดงของ
ออฟฟิศซินโดรมได้ และสอดคล้องกับบทความเรื่องสรีรวิทยากับออฟฟิศซินโดรม ซึ่งกล่าวว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงต่อออฟฟิศซินโดรมได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านจิตใจ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยจากสาเหตุเหล่านี้
ก่อให้เกิดอาการปวดส่วนต่าง ๆ ได้ สุดาวดี ยศอาลัย, (2560) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้
ส่วนมากมีระดับความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 63.0) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อย หรือออฟฟิศซินโดรมได้
3. ปั จจั ยเสี่ ยงด้ านพฤติ กรรมในการท างานที่ สั มพั นธ์ กั บออฟฟิ ศ ซิ นโดรมของบุ ค ลากรส านั กงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศ
ซินโดรมของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมในการทางานมีความสัมพันธ์กับ
ออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในส่วนของอาการปวดบ่าและไหล่ ปวดศีรษะ/ขมับ และ
ปวดตึงที่ขา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานที่มี
ต่อการป้องกันภาวะออฟฟิศซินโดรม พบว่าสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรม ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการทางาน
ที่ผิดหลักการยศาสตร์ ซึ่งท่าทางการทางานของพนักงานจะมีการก้ม ๆ เงย ๆ มากเกินไป ไหล่ห่อตก ลาตัวเอนเอียงไปข้าง
ใดข้างหนึ่ง เนื่องจากการอยู่ในท่าทางเหล่านี้ ทาให้กล้ามเนื้อที่ทาหน้าที่ในการทรงตัวทางานหลักมากขึ้นและมีส่วนกระตุ้น
ให้เกิดอาการปวดเมื่อยทางร่างกายรวมถึงลดประสิทธิภาพในการทางาน จึงถือเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ของการทางานในสานักงาน กนกลักษณ์ เกตุเขียว, (2557) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมในการทางานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
มีลักษณะงานที่ใกล้เคียงกันและอาจมีสภาพแวดล้อมในทางานที่เหมือนกันจึงทาให้มีพฤติกรรมการทางานมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันเช่น การนั่งหลังค้อม การไขว่ห้าง และการนั่งทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการ
แสดงของออฟฟิศซินโดรมได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องปัจจัยสุขภาพจากการทางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าปัญหาสุขภาพที่พบมากที่สุดคืออาการปวดกล้ามเนื้อ
บริเวณ คอ ไหล่และหลัง ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมในการทางาน เช่น บุคลากรต้องบิด เอี้ยวลาตัวหรือโก้งโค้งขณะนั่ง
หรือยืนทางาน อภันตรี ประยูรวงษ์, (2556) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ส่วนมากมีระดับความ
เสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางานอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง (ร้อยละ 70.4) แต่มีอาการออฟฟิศซฺนโดรมในอาการปวด
บ่าและไหล่ ปวดศีรษะ/ขมับ และปวดตึงที่ขา อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมของการก้มๆเงยๆจากการทางานในเวลารีบร้อน
และการเกร็งกล้ามเนื้อระหว่างทางาน ก็สามารถทาให้เกิดออฟฟิศซินโดรมในอาการดังกล่าวได้ และสอดคล้องกับบทความ
เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ที่กล่าวไว้ว่า กลุ่มวัยทางานมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรม
สูงถึงร้อยละ 55 เนื่องจากต้องทางานหนัก ประกอบอิริยาบถในการทางานที่ไม่เหมาะสม ทั้งนั่งหลังค่อม การทางาน
หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ สูงกว่า 6 ชั่ วโมงต่อวันโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ และจากการสารวจพนักงานออฟฟิศซิน
ในประเทศฝั่งยุโรป พบว่าส่วนใหญ่ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยอาการต่างๆ โดยอันดับหนึ่งคือ การปวดหลัง รองลงอาการปวด
บริเวณคอ/ไหล่ และปวดศีรษะ ตามลาดับ ธนะรัตน์ ทับทิมไทย, (2555) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะงาน
ที่ใกล้เคียงกัน ประกอบกับมีท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมเช่น การนั่งบิด เอี้ยวลาตัว การก้ม ๆ เงย ๆ นั่งไขว่ห้าง
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม
4. ปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของ
บุคลากรสานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าปัจจัยด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมของบุคลากร
สานักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในส่วนของอาการปวดศีรษะ/ขมับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) สอดคล้อง
ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานที่มีต่อการป้องกันภาวะออฟฟิศซินโดรม พบว่าระดับความเครียด
สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรม หรือเป็นสาเหตุสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดออฟฟิศซินโดรม โดยความเครียดนั้นทาให้เกิด
ปฎิกิริยาตอบสนองทางร่างกาย เช่น มีอาการชาตามส่วนต่างๆของร่างกาย เจ็บหรือปวดบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ซึ่งเป็นผลให้เกิดออฟฟิศซินโดรม กนกลักษณ์ เกตุเขียว, (2557) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะการ
ทางานที่เร่งรีบ เวลาการทางานที่จากัด รวมถึงปัญหาส่วนบุคคล จึงส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะ/ขมับ ซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป และสอดคล้องกับบทความเรื่องโรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ที่กล่าวไว้ว่า
นอกจากอิริยาบถในการทางานที่ไม่เหมาะสมแล้ว ยังพบว่าปัญหาความเครียดก็ส่งผลต่อการเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรม
โดยพบสูงถึงร้อยละ 80 ธนะรัตน์ ทับทิมไทย, (2555) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่มีระดับความ
เสี่ยงด้านจิตใจหรือระดับความเครียดในระดับปานกลางถึงสูง (ร้อยละ 57.1) ซึ่งจากระดับความเครียดดังกล่าว สามารถ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุทาให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. บุคลากรในสานักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถนาข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซิน
โดรม เช่นปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการทางานที่สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมในอาการปวดบ่าและไหล่ ปวดศีรษะ/ขมับ
และปวดตึงที่ขา ใช้ในการปรับพฤติกรรมในการนั่งทางานในสานักงาน เป็นต้น
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2. ผู้บริหารระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถนาข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์
กับออฟฟิศซินโดรมไปใช้ในการส่งเสริมและป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม เช่นใช้ข้อมูลในการรณรงค์การป้องแก้
ออฟฟิศซินโดรมด้วยการออกกาลังกาย เป็นต้น
3. ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถนาข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับออฟฟิศซินโดรมไปใช้ ในการกาหนดนโยบายในการสนับสนุนการลดปัญหาด้านออฟฟิศซินโดรมภายใน
หน่วยงาน

กิตติกรรมประกาศ
โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งนี้สาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุน
การทาโครงงานของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทาวิจัย
และขอขอบคุณพระคุณผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ทุกท่าน
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คาปรึกษาในการ
ดาเนินโครงการ รวมถึงให้คาแนะนาที่ดีในการทางานโครงการ ตลอดจนการตรวจสอบแนะแนวทางแก้ไขรายงานจนเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงด้านเนื้อหา
ของโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ช่วยเหลือในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
ที่ใช้ในงานวิจัย และให้คาแนะนาในการแก้ไขเครื่องมือเพื่อนาไปปรับใช้ในโครงการ
ขอขอบพระคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ช่วยให้ความร่วมมือในการการตอบแบบสอบถามที่ใช้
ในโครงการครั้งนี้ และท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยให้กาลังใจ ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านการศึกษามาโดยตลอด
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง
The Product Development of Frozen Mango Sticky Rice
รัทรดา เทพประดิษฐ์
Rutrada Theppradit
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
dongrutrada@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง ซึ่งมีลักษณะผลิตภัณฑ์มีขนาดพอดี
คา ง่าย สะดวกต่อการบริโภค จากการศึกษาปริมาณของแป้งข้าวเหนียว แป้งมันสาปะหลัง และแป้งดัดแปร ในการผลิต
ข้าวเหนียวมูน เพื่อปรับปรุงลักษณะปรากฏและเนื้อสัมผัสของข้าวเหนียวมูน และลดการแยกตัวของน้าเนื่องจากการ
แช่แข็ง พบว่าสูตรข้าวเหนียวมูนที่ผสมแป้งมันสาปะหลังร้อยละ15 มีค่าคะแนนความชอบ (9-point hedonic scale) สูง
กว่า สูตรอื่นๆ (p<0.05) และมีค่าร้อยละการแยกตัวของน้า (% syneresis) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (10.72%11.88%) และจากการศึกษาสูตรส่วนผสมของชั้นมะม่วง พบว่าผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่เยือกแข็งสูตรที่ใช้เนื้อ
มะม่วง น้าตาลทราย แป้งมันสาปะหลัง แป้งท้าวยายม่อม แป้งข้าวเจ้าและแป้งดัดแปรร้อยละ 70 10 4 3.75 3 และ
6 ตามลาดับ มีค่าคะแนนความชอบสูงสุด และมีค่าร้อยละการแยกตัวของน้าต่าสุด (p<0.05) (21.14%) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะ
มี ค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ 52.21 -4.91 และ 12.35 ตามลาดับ เมื่อนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็งไปทดสอบ
การยอมรับของผู้บริโภคจานวน 100 คน พบว่าผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (6.40)
และผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 98
คาสาคัญ : มะม่วง, ข้าวเหนียว, อาหารแช่แข็ง

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop frozen mango sticky rice product that it
has a bite sized pieces, ready to eat. The study of amount of glutinous rice flour, cassava starch
and modified starch in sticky rice in coconut milk process for improve the appearance and texture
and syneresis decreasing from the freezing. The results found that the recipe with cassava starch
15% had the highest score in overall liking for 9-point hedonic scale test (p<0.05). No significant
difference was observed (P>0.05) in regard to the percentage of syneresis (10.72%-11.88%). In
addition, the result of mango layer found that the recipe with the mango, sugar, cassava starch,
arrowroot flour, rice flour and modified starch in percentage is 70 10 4 3.75 3 and 6 respectively
that had the highest preference score (9-point hedonic scale) and had the lowest syneresis (P<0.05)
(21.14%). L* a* and b values of the product were 52.21 - 4.91 and 12.35 respectively. The consumer
acceptance test with 100 persons of the frozen mango sticky rice product found that the consumers
prefer the products were like slightly to like moderately (6.40). And the consumers had accepted
in the product with the 98 percentage of all consumer.
Keywords: Mango, Sticky rice, Frozen food
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บทนา
ข้าวเหนียวมะม่วง เป็นขนมหวานไทยยอดนิยม และได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษในฤดูร้อน ทาจาก
ข้าวเหนียว เช่น ข้าวเหนียวเขี้ยวงู มูนกับหัวกะทิ เกลือป่น และน้าตาลทรายขาว แล้วกินกับเนื้ อมะม่วงสุก ที่นิยม
คือ มะม่วงอกร่อง และมะม่วงน้าดอกไม้ อาจราดกะทิ และโรยถั่วบางชนิด แล้วแต่ชอบใจ เมื่อหมดฤดูร้อนผู้บริโภค
ก็ยังคงต้องการที่จะรับประทานข้าวเหนียวมะม่วง เราจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาข้าวเหนียวมะม่วงให้ยังคงสามารถ
รับประทานได้ในทุกๆฤดูกาล จึงได้นาแนวความคิดนี้มาเพื่อทาการพัฒนาและต่อ ยอดความต้องการของผู้บริโภคโดย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน รับประทานง่าย และสะดวก
ในการบริโภค ปัจจุบันอาหารแช่แข็งมีบทบาทมาก เหมาะสาหรับคนที่มีชีวิตประจาวันที่รีบเร่ง ตลาดของผลิตภัณฑ์
อาหารแช่เยือกแข็งเติบโตอย่ างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการทาความเย็น การกระจายสินค้า
การขยายตัวของร้า นสะดวกซื้อ ห้า งสรรพสินค้ า มีการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์อาหารแช่ เยือกแข็ง รูปแบบใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา อีกทั้งยังนาเอาอาหารที่ผู้บริโภคคุ้นเคยในชีวิตประจาวัน อาหารพื้นบ้าน เช่น ห่อหมก ข้าวเหนียวหมูย่าง
ข้าวราดแกง มาแปรรูปเป็นอาหารแช่ แข็ง เพื่อลดเวลาในการเตรียมอาหาร สะดวกในการใช้ เพียงนามาละลายใน
ตู้อบไมโครเวฟก็สามารถได้อาหารที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับอาหารสด หรืออาหารปรุงเสร็จใหม่ๆ ส่งผลให้ปริมาณ
การบริโภคอาหารแช่เยือกแข็งของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและ
คุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะดวก ง่ายในการบริโภค และเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของแป้งชนิดต่าง ๆ ในการผลิตข้าวเหนียวมูน
2. เพื่อศึกษาสูตรส่วนผสมของแป้งชนิดต่าง ๆ ในการผลิตชั้นมะม่วง
3. เพื่อการศึกษาปริมาณของเนื้อมะม่วงและน้าตาลทรายในชั้นมะม่วง
4. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง

สมมติฐานการวิจัย
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็งขนาดพอดีคา ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้

ขอบเขตการวิจัย
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง
2. การศึกษาคุณภาพด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาชนิดและปริมาณของแป้งชนิดต่างๆในการผลิตข้าวเหนียวมูน
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จากการศึกษาของสงวนศรี เจริญเหรียญ (2553) ได้นาแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันสาปะหลัง ผสม
ในข้าวเหนียวแช่แข็งเพื่อลดการแข็งตัวของเจลสตาร์ช และจากการศึกษาของสงวนศรี เจริญเหรียญ 2553 ได้นา
สตาร์ชดัดแปร (Modified starch) มาใช้ผสมในข้าวเหนียวเพื่อลดการรีโทรเกรเดชัน โดยปริมาณของแป้งดัดแปร
(Modified starch) แป้งข้าวเหนียว และแป้งมันสาปะหลัง 4 ระดับคือ 0 5 10 และ 15 ตามลาดับ ซึ่งจะได้สูตร
ส่วนผสม 10 สูตรดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสูตรส่วนผสมของแป้งชนิดต่างๆ ในการผลิตข้าวเหนียวมูน
แป้งข้าวเหนียว
(กรัม)
15
10
10
5
5
5
0
0
0
0

แป้งมันสาปะหลัง
(กรัม)
0
5
0
10
0
5
15
0
10
5

สตาร์ชดัดแปร (Modified starch)
(กรัม)
0
0
5
0
10
5
0
15
5
10

นาสูตรส่วนผสมทั้ง 10 สูตร ไปผลิตเป็นข้าวเหนียวมูนโดยเริ่มจากการนาข้าวเหนียวไปล้างจากนั้น
แช่น้าไว้ 3 ชั่วโมง ผสมแป้งข้าวเหนียว แป้งมันสาปะหลังและแป้งดัดแปร (Modified starch) ไปผสมกับข้าวเหนียว
ที่สะเด็ดน้าแล้ว นาไปนึ่งเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนาไปผสมกับน้ามูนข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ได้เป็นข้าวเหนียวมูน
แล้วนาไปแช่แข็งที่ -18 องศาเซลเซียส ทาทดสอบคุณภาพทางกายภาพของปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้ง
หลังการแช่แข็ง (% syneresis) และการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวมูน โดยผู้ทดสอบจานวน
30 คน ทดสอบโดยวิธี 9-point Hedonic Scaling Test ในคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัสและความชอบรวม
2. ศึกษาสูตรส่วนผสมของแป้งชนิดต่างๆ ในชั้นมะม่วง
จากการศึกษาเบื้องต้นส่วนของชั้นมะม่วง ผู้วิจัยจะทาออกมาในรูปของแผ่นแป้งผสมเนื้อมะม่วง
โดยได้มีลักษณะคล้ายขนมชั้น ซึ่งจากการศึกษาสูตรการทาขนมชั้นแช่แข็ง พบว่าขนมชั้นมีส่วนผสมของแป้งชนิด
ต่างๆ คือ แป้งมันสาปะหลัง แป้งท้าวยายม่อม และแป้งข้าวเจ้า (เกศิรินทร์ และคณะ , 2554) โดยดัดแปลงสูตรให้มี
มะม่วงสุกร้อยละ 50 แป้งมันสาปะหลัง ร้อยละ 20 แป้งท้าวยายม่อมร้อยละ 18.75 แป้งข้าวเจ้า ร้อยละ 11.25
ซึ่งจากการทดลองสูตรเบื้องต้น พบว่า ชั้นมะม่วงมีเนื้อแป้งที่คืนตัว หลังจากการละลายน้าแข็ง จึงได้ทาการดัดแปลง
สูตรอีกครั้งโดยการนาแป้งดัดแปร ( Modified starch ) มาใช้ผสมกับแป้งข้าวเจ้า เพื่อลดการเกิดรีโทรเกรเดชัน
ซึ่งมีการดัดแปลงสูตรโดยใช้เนื้อมะม่วงสุกร้อยละ 37 แป้งมันสาปะหลังร้อยละ 20 แป้งท้าวยายม่อมร้อยละ 18.75
และทาการวางแผนการทดลองใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งดัดแปร ในระดับต่า-สูง รวมร้อยละ 24.25 ซึ่งมีการวาง
แผนการทดลองตามสูตร ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงสูตรส่วนผสมร้อยละของแป้งชนิดต่างๆ ในการผลิตชั้นมะม่วง
สูตร
1
2
3
4

แป้งมันสาปะหลัง
20
20
20
20

แป้งท้าวยายม่อม
18.75
18.75
18.75
18.75

แป้งข้าวเจ้า
24.25
16.17
8.08
0

แป้งดัดแปร
0
8.08
16.17
24.25

ทาทดสอบคุณภาพทางกายภาพของปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้งหลังการแช่แข็ง (% syneresis) และ
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแป้งในชั้นมะม่วงโดยผู้ทดสอบจานวน 30 คน ทดสอบโดยวิธี 9-point
Hedonic Scaling Test ในคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม
3. การศึกษาปริมาณของเนื้อมะม่วงและน้าตาลทรายในชั้นมะม่วง
ทาการวางแผนการทดลองในการเพิ่มเนื้อมะม่วงและปริมาณน้าตาลทราย เพื่อเพิ่มรสชาติ ของ
มะม่วง และความหวานในชั้นมะม่วงโดยเพิ่มสัดส่วนของเนื้อมะม่วงจากเดิมร้อยละ 37% เป็น 80% และลดสัดส่วน
ของแป้งจากเดิม 63% เป็น 20% และได้ศึกษาระดับน้าตาลทรายร้อยละ 0 5 10 และ 15 ของเนื้อมะม่วงโดยมีสูตร
ส่วนผสมดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณของส่วนผสมต่างๆของชั้นมะม่วงทั้ง 4 สูตร
เนื้อมะม่วง
(ร้อยละ)
80
75
70
65

น้าตาลทราย
(ร้อยละ)
0
5
10
15

แป้งมันสาปะหลัง แป้งท้าวยายม่อม
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
4
7
4
7
4
7
4
7

แป้งข้าวเจ้า
(ร้อยละ)
9
6
3
0

แป้งดัดแปร
(ร้อยละ)
0
3
6
9

การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแป้งในชั้นมะม่วงโดยผู้ทดสอบจานวน 30 คน ทดสอบโดยวิธี
9-point Hedonic Scaling Test ในคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม
1. การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
นาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็งไปทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบ
จานวน 100 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการทดสอบความชอบแบบ 5-point
Hedonic Scaling Test ในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส
เครื่องมือการวิจัย
การทดลองที่ 1 แบบทดสอบสาหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทดสอบโดยวิธี 9-point
Hedonic Scaling Test ในคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัสและความชอบรวม
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การทดลองที่ 2 แบบทดสอบสาหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทดสอบโดยวิธี 9-point
Hedonic Scaling Test ในคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม
การทดลองที่ 3 แบบทดสอบสาหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทดสอบโดยวิธี 9-point
Hedonic Scaling Test ในคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม
การทดลองที่ 4 แบบสอบถามผู้บริโภคด้านประชากรศาสตร์ ทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสโดยใช้วิธีการทดสอบความชอบแบบ 5-point Hedonic Scaling Test ในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ และ
เนื้อสัมผัส และการทดสอบผู้บริโภคที่มีผลต่อความชอบและการซื้อต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การทดสอบคุ ณ ภาพทางกายภาพของปริ ม าณน้ าที่ แ ยกตั ว ออกจากแป้ ง หลั ง การแช่ แ ข็ ง
(%syneresis) ทาการทดสอบ 3 ซ้า สาหรับการทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยโดยวิธี 9-point
Hedonic Scaling Test ทดสอบกับผู้ทดสอบชิมจานวน 30 คน รวบรวมผลการทดสอบเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป
2. การทดสอบการยอมรั บของผู้ บริ โ ภคในการทดลองที่ 4 ทดสอบกั บ ผู้ บ ริโ ภคจ านวน 100 คน
รวบรวมผลการทดสอบเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณภาพทางกายภาพ นาไปวิเคราะห์ค่า
ต่างๆ สาหรับการทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ใช้การวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized
Design) และวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) ในการทดสอบคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย ANOVA (Analysis of Variance) และวิเคราะห์ความแตกต่าง
โดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS version
16 สาหรับการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจานวน 100 คน นาผลการทดสอบวิเคราะห์ข้อมูล Descriptive
statisticsด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version 16

ผลการวิจัย
1. การศึกษาชนิดและปริมาณของแป้งชนิดต่าง ๆ ในการผลิตข้าวเหนียวมูน
1.1 การทดสอบปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้ง (%syneresis)
จากการศึกษาปริมาณน้าที่แยกตัว(%syneresis) ของข้าวเหนียวมูนทั้ง 10 สูตร ในตารางที่ 4
พบว่าค่า %syneresis ข้าวเหนียวมูนทั้ง 10 สูตรไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) จะเห็นได้ว่าชนิดและ
ปริมาณของแป้งชนิดต่างๆ ไม่มีผลต่อปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้งของข้าวเหนียวมูนหลังจากการแช่แข็ง อาจ
เนื่องจากคุณสมบัติของการอุ้มน้าของแป้งแต่ละชนิดแตกต่างกันไม่มากนัก ทาให้ไม่สามารถวัดความแตกต่างกันของ
%syneresis ได้
ตารางที่ 4 ปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้ง (%syneresis) ของข้าวเหนียวมูนทั้ง 10 สูตร
%syneresis ns
10.8038±1.00
11.4900±0.89
12.2382±0.15

สูตร
1
2
3
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4
5
6
7

11.8782±0.19
11.3827±0.07
11.5206±0.19
11.7793±0.26

ตารางที่ 4 ปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้ง (%syneresis) ของข้าวเหนียวมูนทั้ง 10 สูตร (ต่อ)
สูตร
8
9
10

%syneresis ns
11.8532±0.12
11.7187±0.22
10.7203±1.18

หมายเหตุ ns แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
1.2 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวมูน
จากการทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผัส ดั ง ตารางที่ 5 พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัสของข้าวเหนียว โดยสูตรที่ 7 มีความชอบสูงสุด ซึ่งมีค่า
ความชอบเท่ากับ 6.33 คือชอบอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย ในคุณลักษณะความชอบรวมผู้ทดสอบชอบอยู่ในระดับ
ชอบมาก โดยมีค่าสูงสุดอยู่ในสูตรที่ 7 เช่นกัน (p<0.05) อีกทั้งในสูตรที่ 7 มีส่วนผสมของแป้งมันสาปะหลังมากที่สุด
คือร้อยละ 15 แป้งมันสาปะหลังมีอัตราส่วนของอะมิโลสต่ออะมิโลเพกทินสูง (80:20) ทาให้มี peak viscosity ที่สูง
แต่เกิดรีโทรเกรเดชัน ได้ช้า เป็นผลให้มีความคงตัวในการละลายจากการแช่แข็งที่ดี (กล้าณรงค์ และเกื้อกูล, 2546)
ทาให้ลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวเหนียวมูนจึงมีความแตกต่างกันผู้ชิมจึงให้คะแนนความชอบในคุณลักษณะเนื้อสัมผัส
ที่สูงที่สุด จึงทาการเลือกสูตรที่ 7 สูตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อๆไป
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนความชอบของข้าวเหนียวมูนทั้ง 10 สูตร
สูตร

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
เนื้อสัมผัส
ความชอบรวม
bcd
1
5.83±1.32
5.90±1.24bcd
2
5.47±1.31ab
5.50±1.48ab
3
5.57±1.52abc
5.60±1.43abc
4
5.90±1.63bcd
6.03±1.54bcd
5
5.03±1.27a
5.20±1.52a
6
5.70±0.95bcd
5.97±1.13bcd
7
6.33±1.40d
6.43±1.52d
8
6.03±1.00bcd
6.27±0.91cd
9
6.23±1.61cd
6.33±1.58d
10
6.00±1.49bcd
6.13±1.59bcd
หมายเหตุ ตัวอักษรทีแ่ ตกต่างกันในแนวตัง้ แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
2. ศึกษาสูตรส่วนผสมของแป้งชนิดต่างๆในชั้นของมะม่วง
2.1 การทดสอบปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้ง (%syneresis)
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จากการศึกษาปริมาณน้าที่แยกตัว (%syneresis) ชั้นของมะม่วงทั้ง 4 สูตร ดังตารางที่ 6 พบว่า
ค่า%syneresis ทั้ง 4 สูตรไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) จะเห็นได้ว่าชนิดและปริมาณของแป้งชนิดต่าง ๆ
ไม่มีผลต่อปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้งของชั้นของมะม่วงหลังจากการแช่แข็ง หรือความแตกต่างกันอาจไม่
ชัดเจนในการทดสอบปริมาณน้าที่แยกตัวหลังจากการแช่แข็ง ซึ่งโดยปกติแป้งดัดแปรจะมีคุณสมบัติในการลดการคืน
ตัวของแป้ง และลดปริมาณน้าที่แยกตัวหลังจากการแช่แข็ง ซึ่งจากผลการทดลองสูตรที่ 3 มีปริมาณของแป้งดัดแปร
เป็นส่วนผสมกับแป้งข้าวเจ้าในปริม าณที่เหมาะสม สอดคล้องกับการวิจัยขนมชั้นแช่แข็ง ที่มีการปรับคุณสมบัติของ
แป้งโดยการใช้แป้งดัดแปรผสมแป้งข้าวเจ้าเพื่อลดการรีโทรเกรเดชัน (เกศิรินทร์ และคณะ, 2554) มีแนวโน้มที่ทา
ให้ปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้งหลังการแช่แข็งมีปริมาณน้อยที่สุดเช่นกัน
ตารางที่ 6 ปริมาณน้าที่แยกตัวออกจากแป้ง (%syneresis) ของชั้นมะม่วงทั้ง 4 สูตร
สูตร
1
2
3
4
หมายเหตุ ns แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

%syneresis ns
24.5158±0.61
23.3089±0.24
21.1464±2.55
23.9735±0.58

2.2 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชั้นมะม่วง
จากการผลิตชั้นของมะม่วงทั้ง 4 สูตร ดังตารางที่ 7 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบในสูตรที่ 3 สูงสุดในทุกคุณลักษณะ ซึ่งมีคะแนนความชอบเฉลี่ย
ของทุกด้าน 6.50-7.47 อยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบมาก ซึ่งอาจเกิดจากส่วนผสมของสูตรที่มีการใช้แป้งดัดแปร
ในปริมาณที่เหมาะสม จึงทาการเลือกสูตรที่ 3 เป็นสูตรที่มีคะแนนความชอบในลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบ
สูงสุด (p<0.05)
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scaling Test ของชั้นมะม่วง
คุณลักษณะ

สูตร

1
2
3
4
a
a
b
ลักษณะปรากฏ
5.83±13
5.93±1.26
6.97±0.77
6.37±0.81a
สี
6.07±1.17a
5.80±1.30a
7.47±0.63b
6.37±1.03a
กลิ่น
5.60±0.81a
5.60±1.00a
6.70±0.88b
6.03±1.19a
รสชาติ
5.10±1.13a
4.87±0.90a
6.50±1.23c
5.87±1.25b
เนื้อสัมผัส
4.93±1.26a
5.33±1.21a
6.87±1.11c
6.00±1.11b
ความชอบรวม
5.67±0.92a
5.77±0.86a
7.10±0.85c
6.30±0.99b
หมายเหตุ ตัวอักษรทีแ่ ตกต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
3. การศึกษาปริมาณของเนื้อมะม่วงและน้าตาลทรายในชั้นมะม่วง
ในการปรับสูตรส่วนผสมของชั้นมะม่วงให้มีเนื้อมะม่วงมากขึ้น และเพิ่มรสหวานในการเพิ่มส่วนผสม
ของน้าตาลทราย พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะในสูตรที่ 3 สูงสุด (p<0.05) ซึ่งมีคะแนน
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ความชอบเฉลี่ยของทุ กด้า น 6.40-7.23 อยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบมาก ซึ่งส่วนผสมในการทาชั้นมะม่ วง
มีส่วนผสมของมะม่วงร้อยละ 70 และน้าตาลทรายร้อยละ 10 และมีแป้งดัดแปรที่ผสมกับแป้งข้าวเจ้าในปริมาณ
ที่เหมาะสมทาให้การแยกตัวของน้าลดลงจึงทาการเลือกสูตรที่ 3 เป็นสูตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อนาไปทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อไป
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scaling Test ของชั้นมะม่วง
คุณลักษณะ

สูตร

1
2
3
4
a
a
b
ลักษณะปรากฏ
5.73±1.41
5.90±1.21
6.77±1.19
6.10±1.42a
สี
6.03±1.35a
6.17±1.39a
7.03±1.32b
6.30±1.20a
กลิ่น
6.13±1.20a
5.63±1.16a
7.23±1.10b
6.10±1.42a
รสชาติ
5.40±1.38a
5.67±1.47ab
6.60±1.28c
6.00±1.53b
เนื้อสัมผัส
5.70±0.88a
5.83±1.23ab
6.40±0.81c
6.20±1.27bc
ความชอบรวม
5.87±0.86a
6.13±1.04a
6.70±1.02b
6.27±1.34a
หมายเหตุ ตัวอักษรทีแ่ ตกต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
4. การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจานวน 100 คน ในเขตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยใช้วิธีการทดสอบความชอบแบบ 9-point Hedonic Scaling Test พบว่ามีลักษณะประชากร เป็นชาย 42%
เป็นผู้หญิง 58% ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 15-20 ปีร้อยละ 90 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 96
เป็นนักศึกษาร้อยละ 98 และผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-7,000 ร้อยละ 54 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็งกับบริโภค พบว่าผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (6.40) และผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 65 ไม่แน่ใจร้อยละ 29 และไม่ซื้อร้อยละ 6 ผลการทดสอบการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ98

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็งที่พัฒนาขึ้น จะมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีการทาเป็นชิ้นพอดีคา
มี ชั้นของมะม่วงทาเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้น และส่วนของข้าวเหนียวมูนมาห่อเข้าด้วยกันคล้ายข้าวปั้นญี่ปุ่น ซึ่ง
ส่วนของข้าวเหนียวมูนจะมี
การผสมแป้งมันสาปะหลังร้อยละ 15 และในส่วนของชั้นมะม่วง มีเนื้อมะม่วง น้าตาลทราย แป้งมัน
สาปะหลัง แป้งท้าวยายม่อม แป้งข้าวเจ้า และแป้งดัดแปร ในอัตราส่วน 70:10:4:7:3:6 เมือ่ นาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว
มะม่วงแช่แข็งไปทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจานวน 100 คน พบว่าผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ ชอบ
เล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (6.40) และผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 98
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ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็งยังไม่ครอบคลุมถึงการศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์และชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม จึงควรมีการวิจัยเพื่อหาข้อมูลเหล่านี้ในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การนาไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้กว้างขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (2) เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามพฤติกรรมการบริโภค (3)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากับพฤติกรรมการบริโภคสินค้า
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 400 คน ซึ่งสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Derivation) ใช้การ
ทดสอบค่ า ที (t-test) การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA) และการทดสอบไค-สแควร์
(Chi-Square)
ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ด้านราคาสินค้าหรือบริการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และ
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (2) ชนิดของสินค้าหรือบริการ(กลุ่มสินค้ า)
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการ วิธีการชาระเงินเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ
ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา มีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคาสินค้าหรือบริการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการ
ให้บริการแบบเจาะจง ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (3) อายุ ระดับการศึกษา
ถิ่นที่อยู่อาศัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กับชนิด
สินค้าหรือบริการ (กลุ่มสินค้า) ชนิดสินค้าหรือบริการ(กลุ่มบริการ) วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการซื้อสินค้า ผู้มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ช่วงระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการ
สถานที่ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ และวิธีการชาระค่าสินค้าและบริการ อย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ, ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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Abstract
The study of Decision of Goods or Services Purchasing through Internet Network System of
the Consumer in Hatyai district, Songkhla province aimed: (1) to compare the decision of goods or services
purchasing through internet network system of the consumer in Hatyai district, Songkhla province, classified
according to their personal factors; (2) to compare the decision of goods or services purchasing through
internet network system of the consumer in Hatyai district, Songkhla province, classified according to their
consumption behaviors; (3) to study the relationship between personal factors of consumers in Hat Yai
district, Songkhla province and their consumption behaviors through internet network system. The data
used in this research was collected from 400 consumers. Statistical analysis was conducted by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, and analyze of differences was conducted by using
t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), and Chi-Square.
The results of this study showed that: (1) the consumers in Hat Yai district, Songkhla province
who receive different monthly average income and different occupations had different decision of goods
or services purchasing through internet network system in terms of goods or services, price of goods or
services, place, promotion, personalization, privacy at the statistical significant levels; (2) the type of goods
or services (goods group), most objectives of the purchasing goods, frequency of purchasing goods or
services, payment of goods or services which were caused the consumers in Hat Yai district, Songkhla
province had different decision of goods or services purchasing through internet network system in terms
of goods or services, price of goods or services, place, promotion, personalization, privacy at the statistical
significant levels; (3) age, level of study, residential area, monthly average income, and occupation of the
consumers in Hat Yai district, Songkhla province had relationship with type of goods or services (goods
group), type of goods or services (service group), most objectives of the purchasing goods, influential
consumer on purchasing decision, period of purchasing decision, frequency of purchasing goods or services,
place of purchasing decision on goods or services, expenses of purchasing goods or services, and payment
of goods or services at the statistical significant levels.
Keywords: Decision of Goods or Services Purchasing, Internet Network System, Consumers in Hat Yai
district, Songkhla province

บทนา
ปัจจุบัน“อินเทอร์เน็ต”ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก เพราะนอกจากเป็นศูนย์รวมของข้อมูล
ข่าวสารที่ไร้ขอบเขตแล้ว อินเทอร์เน็ตยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนที่มีประสิทธิภาพจนกลายเป็นส่วน
สาคัญในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทั่วโลกสวนทางกับค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต หรือค่าเฉลี่ยราคาต่อหน่วยความเร็ว (Mbps)ที่มีการปรับให้ต่าลงเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)ได้เผยตัวเลขสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตในช่วงปีที่ผ่านมาว่าใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีอัตราการเข้าถึงอิ นเทอร์เน็ตครั วเรือนอยู่ ที่ ร้อยละ80 ดังนั้น จากการที่มีผู้คนทั่วโลกให้
ความส าคั ญต่ อการใช้ อิ นเทอร์ เน็ตมากขึ้ น ส่ งผลให้ มี อิ ทธิ พลอย่ างมากในการด ารงชี วิ ตของมนุ ษย์ หลายคนเลื อก
อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเลือกสาคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ เนื่องจากสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของ
สินค้าในหลาย ๆ ด้าน (ทิพย์วัลย์ ยะพันธ์, 2553) ส่งผลให้มีกระแสเงินไหลเวียนอยู่ในระบบนี้อย่างมหาศาล จึงทาให้การ
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ซื้อขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี และเป็นธุรกิจที่มีการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายแล้ว
ว่า เป็นการดาเนินธุรกิจสาหรับทศวรรษหน้า (สุภาพร ชุ่มสกุล, 2554) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาในเรื่อง
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นเมือง
ศู นย์กลางด้านการค้ าและธุรกิจของภาคใต้ และมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านธุรกิจการค้ า การขนส่ง การสื่อสาร
การคมนาคม การศึกษา และการท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการทางาน
และติดต่อสื่อสารเป็นหลักและที่สาคัญเพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการที่สามารถมองเห็นภาพรวมด้านการค้าขาย
บนตลาดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ชัดเจนว่า ช่องทางการบริโภคสินค้าทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทาง
การตลาดใหม่ที่น่าสนใจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งในอนาคตที่จะเข้าสู่สมาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามพฤติกรรมการบริโภค
3. เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยส่ วนบุ คคลของผู้ บริ โภคในอ าเภอหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา
กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
2. ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
3. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่ง มีจานวน 277,210 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เคยซื้อสินค้าหรือ
บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จานวน 400 คน โดยใช้สูตรของTaro Yamane (สุทธนู ศรีไสย์, 2551)
ขอบเขตตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย รายได้ อาชีพ
1.2 พฤติกรรมการบริโภค ได้แก่ ชนิดของการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์
ในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วงระยะเวลาในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความถี่ในการซื้อสินค้า
หรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถานที่ที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ละครั้ง วิธีชาระเงินเมื่อท่านซื้อสินค้าหรือบริ การผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ละครั้ง
2.ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคาสินค้าหรือบริการ
ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้บริการแบบเจาะจง ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ทาการเก็บข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2559
ขอบเขตด้านสถานที่
ทาการศึกษาเฉพาะอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ ผู้บริโภคในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลการวิจัยข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จั งหวัดสงขลา จ านวน
277,210 คนโดยจาแนกเป็นเขตเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 14 แห่ง โดยใช้วิธีการกาหนดโควตา
(Quota) ในการหาจ านวนผู้ บริ โภคในอ าเภอหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา จากนั้ นจะใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบบั งเอิญ
(Accidental Sampling) กับผู้บริโภคในแต่ละเขตเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลาย
ปิด (Closed-ended questions) และปลายเปิด (Open-ended questions) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความ
คิดเห็นเพียง 1 คาตอบ
ตอนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended questions) โดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็นเพียง 1 คาตอบ
ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค
ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คาถามแบบสเกลความสาคัญ (Importance Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตาม
ความเห็นเพียง 1 คาตอบ
ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 277,210 ตัวอย่าง โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอก
ข้อความในแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของแบบสอบถามทันทีที่ได้รับ
แบบสอบถามคืนจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนก่อนนาแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
2.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมตารา บทความ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงแนวความคิด ทฤษฏีที่จะนามาใช้ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
กลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย
2.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัยทุกข้อ
2.3 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขและผ่านการเห็นชอบของอาจารย์เสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 คน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ การวิจัยโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence หรื อ IOC) แต่ ล ะข้ อ โดยใช้ เ กณฑ์ IOC 0.5 ขึ้ น ไป (ล้ ว น สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2536: 249)
2.5 น าแบบสอบถามไปปรั บปรุ งแก้ ไขตามค าแนะน าและข้ อเสนอแนะของผู้ เชี่ ยวชาญ เสนอให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบ
2.6 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริโภคในอาเภออื่น ๆ ในจังหวัดสงขลา ที่มิใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการใช้ภาษาในแบบสอบถามให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliablitlity) ของ
แบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งค่า เท่ากับ 0.77
เพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเสนอในแบบสอบถามให้สมบูรณ์แล้วนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม สาหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์คณะผู้วิจัยได้กลับไปไปเก็บข้อมูลใหม่อีกครั้ง
2. การลงรหัส (Coding) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาลงรหัสตามลาดับ
3. การประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัสเรียบร้อยแล้ว มาบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์และประมวลผลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยเพศอายุสถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยรายได้อาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ ชนิดของการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วงระยะเวลาในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ความถี่ในการซื้อ
สินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สถานที่ที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อสิ นค้ าหรื อบริ การผ่ านระบบอิ นเตอร์ เน็ตในแต่ ละครั้ ง วิ ธี ช าระเงิ นเมื่ อท่ านซื้ อสินค้ าหรื อบริ การผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ตแต่ละครั้ง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 3 ระดับความสาคัญขององค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (Product) ด้านราคาสินค้าหรือบริการ (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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(Place) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านการให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) ด้านการรักษาความ
เป็นส่วนตัว (Privacy) โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3.1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์แตกต่างกัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)
3.2 ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ที่มีพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
3.3 การศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยส่ วนบุ คคลของผู้ บริ โภคในอ าเภอหาดใหญ่ กั บ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการทดสอบค่า Chi-square

ผลการวิจัย
การศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย เก็บรวบรวมด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจาแนก
เป็ นเขตทศบาลและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จ านวน 14 แห่ ง จ านวน 400 คน ใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling)ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจานวนและค่าร้อยละ จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีอายุ ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีระดับ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในอาเภอหาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.80 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.30
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาหรับกลุ่มชนิดของการซื้อสินค้าหรือบริการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้าสาเร็จรูป
คิดเป็นร้อยละ 31.30 ส่วนกลุ่มบริการเป็นประเภทการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 26.80 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
หรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 40.30 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 64.30
ในช่วงระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อเป็นช่วงเวลา 17.01 น.- 24.00 น.คิดเป็นร้อยละ 58.80 มีความถี่ในการซื้อสินค้าหรือ
บริการคิดเป็นร้อยละ 47.50 สถานที่ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ คือ บ้าน คิดเป็นร้อยละ 65.50 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสินค้าหรือบริการเฉลี่ยต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 และวิธีการชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 44.00
ตอนที่ 3 การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับความสาคัญขององค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวม

ระดับความสาคัญขององค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ
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1. ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2. ด้านราคาหรือบริการ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการขาย
5. ด้านการให้บริการแบบเจาะจง
6. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
รวม

4.17
4.12
4.10
4.01
4.12
4.10
4.10

0.68
0.61
0.62
0.79
0.72
0.65
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดั บความส าคั ญขององค์ ประกอบต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าและบริ การผ่ านระบบเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=4.10) โดยการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการ แต่ละองค์ประกอบมีระดับความสาคัญไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งด้านผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการมี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาเป็น ด้านราคาสินค้า
หรือบริการ และด้านการให้บริการแบบเจาะจง มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และด้านส่งเสริม
การขาย มีระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่าที่สุ
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบระดับความสาคัญขององค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

อาชีพ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ถิ่นที่อยู่อาศัย

ระดับการศึกษา

อายุ

เพศ

องค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สถานภาพสมรส

ปัจจัยส่วนบุคคล




 


ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ



 


ด้านราคาสินค้าหรือบริการ



 


ด้านช่องทางจัดจาหน่าย



 


ด้านการส่งเสริมการตลาด



 


ด้านการให้บริการแบบเจาะจง



 


ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน ทั้ง 6 ด้าน
เพศ มีองค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน ด้าน
ราคาสินค้าหรือบริการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
สถานภาพสมรส มีองค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน ด้านการให้บริการแบบเจาะจง
หน้า 290
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
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ระดับการศึกษา มีองค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านช่องการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง
และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
ถิ่ นที่ อยู่ อาศั ย มี องค์ ประกอบต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าหรื อบริ การผ่ านระบบเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ต
แตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
ตอนที่ 5 เปรียบเทียบระดับความสาคัญขององค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามพฤติกรรมการบริโภค

วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการซื้อสินค้า

ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

ช่วงระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

ความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการ

สถานที่ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ

วิธีการชาระเงินเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ด้านราคาสินค้าหรือบริการ
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการให้บริการแบบเจาะจง
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว

ชนิดของสินค้าหรือบริการ(กลุ่มบริการ)

องค์ประกอบต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชนิดของสินค้าหรือบริการ(กลุ่มสินค้า)

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
































































ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามพฤติกรรมการบริโภค พบว่า ชนิดของสินค้าหรือบริการ(กลุ่มสินค้า)
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการ วิ ธีการชาระเงินเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ
ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน ทั้ง 6 ด้าน
ตอนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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เพศ
อายุ
สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา
ถิ่นที่อยู่อาศัย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ

































































วิธีการชาระเงินเมือ่ ซื้อสินค้าหรือบริการ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ

สถานที่ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

ความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการ

ช่วงระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

วัตถุประสงค์สว่ นใหญ่ในการซื้อสินค้า

ชนิดของสินค้าหรือบริการ(กลุ่มบริการ)

ปัจจัยส่วนบุคคล

ชนิดของสินค้าหรือบริการ(กลุ่มสินค้า)

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต









ผู้ บ ริ โ ภคในอ าเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา มี ค วามสั ม พั น ธ์ ด้ า นปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรม
การบริโภคสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคด้าน
พฤติกรรมการบริโภคกลุ่มสินค้า และกลุ่มบริการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร และวิ ธี ก ารช าระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร ส่ ว นสถานภาพการสมรส
มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บพฤติ ก รรมการบริโภคด้ า นพฤติ กรรมการบริ โ ภคสิ นค้ า กลุ่ ม สินค้ า และบริ การ วั ต ถุ ป ระ สงค์
ด้ า นอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร ด้ า นอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร ด้ า นช่ ว ง
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการ สถานที่ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผู้บริโภคในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มสินค้ า พฤติกรรมการบริโภคกลุ่ม
บริการ วัตถุประสงค์การซื้อสินค้าและบริการ อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ช่วงระยะเวลาที่ซื้อสินค้า
และบริการ ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการ สถานที่ในการซื้อสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและ
บริการ และวิธีการชาระเงินค่าสินค้าและบริการ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
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จากการศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
55.00 มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในอาเภอหาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 –
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.80 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.30
2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา พบว่า ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาหรับกลุ่มชนิดของการซื้อสินค้าหรือบริการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
สินค้าประเภทเสื้อผ้าสาเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 31.30 ส่วนกลุ่มบริการเป็นประเภทการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 26.80
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าหรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 40.30 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเป็น
ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 64.30 ในช่วงระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อเป็นช่วงเวลา 17.01 – 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 58.80
มีความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการคิดเป็นร้อยละ 47.50 สถานทีท่ ่านตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ คือ บ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 65.50 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการเฉลี่ยต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 และวิธีการชาระเงินค่าสินค้าหรือ
บริการเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 44.00
3. ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค
ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยสาหรับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคาสินค้าหรือ
บริการ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงสุด
4. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรื อบริการผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน โดยยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และถิ่นที่อยู่อาศัย
5. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามพฤติกรรมการบริโภค
ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามพฤติกรรมการบริโภค พบว่า พฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้านชนิดของการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มสินค้า ด้านวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการซื้อ
สินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้านอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้านช่วงระยะเวลาใดที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และด้านความถี่ในการซื้อสินค้าหรือ
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บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน ยกเว้น พฤติกรรมการบริโภคด้านชนิดของการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่ม
บริการ ด้านสถานที่ในตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
หรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อครั้ง
6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากับพฤติกรรม
การบริโภคสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคด้านพฤติกรรมการ
บริโภคกลุ่มสินค้า และกลุ่มบริการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้านค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้าและบริการ และวิธีการชาระค่าสินค้าและบริการ ส่วนสถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้ากลุ่มสินค้าและบริการ วัตถุประสงค์ ด้านอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ ด้านอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้านช่วงระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ความถี่ใน
การซื้อสินค้าหรือบริการ สถานที่ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ส่วนด้านอายุ
ระดับการศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการบริโภค
กลุ่มสินค้า พฤติกรรมการบริโภคกลุ่มบริการ วัตถุประสงค์การซื้อสินค้าและบริการ อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ ช่วงระยะเวลาที่ซื้อสินค้าและบริการ ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการ สถานที่ในการซื้อสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ และวิธีการชาระเงินค่าสินค้าและบริการ
อภิปรายผล
จากการศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย วลีเกียรติกุล (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการในระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อสินค้าและบริการใน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ เพศ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต
จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านชนิดของการซื้อ
สินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มสินค้า ด้านวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ด้านอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านช่วงระยะเวลาใด
ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และด้านความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่าง
กัน ยกเว้น พฤติกรรมการบริโภคด้านชนิดของการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มบริการ ด้านสถานที่ใน
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมมีผลต่อ
การกระทาของผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อ และการใช้สินค้า มีผลกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลทาให้ธุรกิจ
ประสบความสาเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
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1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาประเด็นของอิทธิพลเครือข่ายสังคมต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2. ในการศึ กษาครั้ งต่ อไปควรมี การศึ กษา ประเด็ นด้ านทั ศนคติ และความรู้ ต่ อระบบความปลอดภัย
ในการช าระเงิน หรือการซื้อขายสินค้ าบนอิน เทอร์เน็ต เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการวางแผน และพัฒนาเว็บไซต์ให้มี
ความน่าเชื่อถือ และการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ทาการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรจันทร์ ศิริโชติ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนิวัช แก้วจานงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา นกน้อย กรรมการสอบปากเปล่าที่ได้ให้คาปรึกษาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
ในการวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งช่วยแก้ไขข้อบกพร่องจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลงได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้ และขอขอบพระคุ ณคณะกรรมการทุ นการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาบุ คลากร ที่ ให้ โอกาสและให้ การสนั บสนุ น
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ.2557 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งประชากร
ในอาเภอหาดใหญ่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ทาวิจัยเป็นอย่างดีทุกท่าน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ
คณะครู ผู้ปกครองของนักเรียนนักเรียน และประชาชนทั่วไป จานวน 100 คน ในการประเมินความพึงพอใจการใช้
งานเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้บริหารโรงเรียน จานวน 5 คน ในการประเมินประสิทธิภาพของ
เว็บไซต์ เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ 2 ส่วนคือ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) ผู้ใช้ ซึ่งเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี
ประกอบด้วยดังนี้ หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน ติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร ผลจากการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์และผู้บริหารโรงเรียน ประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x = 4.70, SD = 0.50)
และเมื่อนาเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณีไปใช้งานจริง พบว่า คณะครูบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และ
ผู้ใช้ทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.32, SD = 0.70)
คาสาคัญ : เว็บไซต์, ประชาสัมพันธ์, โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี

ABSTRACT
The main purpose of this research was 1) to design and develop of Prateepsasana
Virassayamanee School website, 2) to study the efficacy and satisfaction of the Prateepsasana
Virassayamanee School website user. The size of sample group for this research selected by using
purposive sampling of teachers, student's parent, students and user in 100 persons, with additional
involvement of 5 Computer experts and School director. The website works in two parts was
1) Administrator 2) User. A menu contains a list of Home, about school, news, student data,
personnel data, activity image, student work, contact school, group learning and download. The
results were as follows: the respondents’ opinions on the efficiency toward computer experts and
school director were at the high level ( x = 4.70, SD = 0.50) and satisfaction toward the teachers,
student's parent, students and user were at the highest level ( x = 4.32, SD = 0.70).
Keywords: Prateepsasana Virassayamanee School, Website, Web design and develop
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บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น สามารถ
มองเห็นได้ชัดในด้านการนามาใช้งานในหน่วยงานต่างๆ เช่น ในหน่วยงานราชการ หน่วยงาน เอกชน และมีการใช้
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิว เตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร และเป็นการเอื้ออานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณีได้เห็นถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการโรงเรียน
โดยโรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี ตั้งอยู่ที่ตาบลเสาธง อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียน
ประเภทสามัญศึกษาซึ่งมีการเรียนการสอนวิชาสามัญ ศึกษาควบคู่กับ การเรียนการสอนวิชาศาสนาของนักเรียน
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ดาเนินการสอนตั้ งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเปิดการเรียน
การสอนมาเพียง 4 ปี จึงทาให้โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณียังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปดังนั้น ทาง
โรงเรียนมีความต้องการในการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทาง
ให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแบบออนไลน์ได้ ซึ่งทางโรงเรียนมีความต้องการ
ให้ อ อกแบบและพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย นประที ป ศาสน์ วิ รั ส ยามณี โดยก าหนดให้ มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก เกี่ ย วกั บ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมของโรงเรียน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
สาหรับการจัดทาระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระเบียบมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยแบ่งการทางานของเว็บไซต์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ดูแล
ระบบ สามารถจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ทั้งหมด และ 2) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สามารถเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์ได้
ดังนี้เมนูเกี่ยวกับโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ภาพกิจกรรม ผลงานนักเรียน ติดต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และดาวน์โหลดเอกสาร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี และศึกษา
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ เ ว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย นประที ป ศาสน์ วิ รั ส ยามณี ต าบลเสาธง อ าเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจั ยในครั้ง นี้เป็นเก็บการรวบรวมข้ อมูลแบบเจาะจงจากกลุ่มตั วอย่า งที่ได้ เข้า ใช้ ง านเว็ บ ไซต์
โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี จานวน 100 คน และจานวนผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และผู้บริหารโรงเรียน
ประทีปศาสน์วิรัสยามณี จานวน 5 คน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี เป็นการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ และนาผลการวิเคราะห์มาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยกาหนดโครงร่างเว็บไซต์ให้มีการใช้งาน
สะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการจากโรงเรี ย นประที ป ศาสน์ วิ รั ส ยามณี โดยมี ค วามต้ อ งการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลหรือกิจกรรมผลงานนักเรียนให้กับผู้ปกครองและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์
2. การวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ โดยการวิเคราะห์ความสามารถของเว็บไซต์ประกอบด้วย
2 สิทธิ์การใช้งาน คือ 1) สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลเว็บไซต์ได้ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ภาพกิจ กรรม ผลงานนักเรียน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และดาวน์โหลดเอกสาร และ 2) สิทธิ์ของผู้ใช้ทั่วไป สามารถเข้าดูข้อมูลจากการจัดการของผู้ดูแลระบบได้
3. การพัฒนาเว็บไซต์ ผู้วิจัยใช้ระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) โดย
ใช้โปรแกรม Joomla สาหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณีมีความทันสมัย เหมาะสมและสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะดวก
4. การนาเว็บไซต์ใช้ ง านจริง และจั ดทาแบบสอบถามความพึง พอใจการใช้ง านเว็บไซต์ โรงเรียน
ประทีปศาสน์วิรัสยามณี พร้อมทั้งนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี
6. การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์
โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี

ผลการวิจัย
ผลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ผู้วิจัยใช้ระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) โดยใช้โปรแกรม Joomla
สาหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งทาให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูล
บนเว็บไซต์ได้ ดังนี้
1. เมนูหน้าแรก เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลข่าวสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร ภาพ
ผู้อานวยการ สถิติการเข้าชม ลิ้งที่น่าสนใจ และนาฬิกา ดังภาพ 1
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ภาพ 1 หน้าแรก
2. เมนูเกี่ยวกับโรงเรียน เป็นเมนูหลักประกอบด้วย
3. เมนูย่อย คือเมนูประวัติโรงเรียน เมนูวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/เป้าหมาย และเมนูเพลงประจา
โรงเรียน

ภาพ 2 เมนูย่อยเกี่ยวกับโรงเรียน

หน้า 300
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ภาพ 3 หน้าประวัติโรงเรียน

ภาพ 4 หน้าวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย / เป้าหมาย
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ภาพ 5 หน้าเพลงประจาโรงเรียน
4. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าที่แสดงรูปภาพและรายละเอียดต่างๆ ของข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี ดังภาพ 6 เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่องจะแสดงรายละเอียดของข่าวประชาสัมพันธ์ ดังภาพ 7

ภาพ 6 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
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ภาพ 7 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
5. เมนู ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น เป็ น การแสดงข้ อ มู ล นั ก เรี ย นแยกเป็ น ปี ก ารศึ ก ษาแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา
ประกอบด้วยระดับชั้น จานวนแยกตามเพศ และจานวนรวมทั้งหมด

ภาพ 8 ข้อมูลนักเรียน
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6. เมนูข้อมูลบุคลากร ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ ผู้จัดการโรงเรียน อานวยการโรงเรียน ครูประจาชั้น
อนุบาล ครูประจาชั้นประถมศึกษา ครูสอนศาสนา แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วย ภาพบุคลากร ชื่อ ตาแหน่ง ของ
บุคลากรโรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี

ภาพ 9 ข้อมูลบุคลากร
7. เมนูภาพกิจกรรม เป็นการแสดงอัลบั้ มภาพพร้อมชื่อกิจกรรม เมื่อคลิกเลือกกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งจะแสดงภาพกิจกรรมทั้งหมดพร้อมทั้งรายละเอียดของกิจกรรมนั้น ๆ

ภาพ 10 อัลบั้มภาพพร้อมชื่อกิจกรรม

ภาพ 11 ภาพกิจกรรม
หน้า 304
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
8. เมนูผลงานนักเรียน เป็นเมนูแสดงรายละเอียดผลงานนักเรียนพร้อมภาพถ่าย โดยเมนูผลงาน
นั ก เรี ย นประกอบด้ ว ยเมนู ย่ อ ย 2 เมนู คื อ เมนู ผ ลงานนั ก เรี ย นระดั บ อนุ บ าล และเมนู ผ ลงานนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา

ภาพ 12 เมนูย่อยผลงานนักเรียน

ภาพ 13 เมนูย่อยผลงานนักเรียนระดับอนุบาล

ภาพ 14 รายละเอียดผลงานนักเรียนระดับอนุบาล
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ภาพ 15 รายละเอียดผลงานนักเรียนระดับประถมศึกษา
9. เมนูติดต่อเป็นหน้าสาหรับแสดงรายละเอียดการติดต่อ โรงเรียนโดยประกอบด้วย ที่อยู่ E-mail
Facebook เบอร์โทร และแผนที่ Google Map ที่สามารถนาทางได้

ภาพ 16 เมนูติดต่อ
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น 2 กลุ่มย่อยโดยจะมีกลุ่มสามัญ และ
กลุ่มศาสนา โดยภายในกลุ่มจะประกอบไปด้วย ชื่อกลุ่มวิชา ภาพ ชื่อครูรับผิดชอบ รหัสวิชา และระดับชั้น

ภาพ 17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสามัญ)
หน้า 306
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ภาพ 18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มศาสนา)
11. การดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้วย ชื่อเอกสารเอกสารพร้อมดาวน์โหลด ปุ่มดาวน์โหลด ปุ่ม
รายละเอียดของไฟล์

ภาพ 19 การดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการประเมินการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี
การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี โดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า เหมาะสมมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายความว่า เหมาะสมน้อยที่สุด
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทาการประเมินเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี ออกเป็น 2 ส่วน คือ
การประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญ และการประเมินความพึงพอใจจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผลการประเมินแสดงดังตาราง 1 และตาราง 2 ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินเว็บไซต์จากผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การประเมิน
ด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหา
ด้านการออกแบบเว็บไซต์และการเชื่อมโยงของเมนู
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและภาพของเว็บไซต์
ด้านความน่าสนใจของเว็บไซต์
รวม

SD
0.45
0.45
0.55
0.55
0.50

x
4.80
4.80
4.60
4.60
4.70

ระดับคุณภาพ
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลจากการประเมินเว็บไซต์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และผู้บริหารโรงเรียน
ประทีปศาสน์วิรัสยามณี จานวน 5 คน พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์และการเชื่อมโยงของเมนู อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.80, SD = 0.45) และประเมิน
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและภาพของเว็บไซต์ ด้านความน่าสนใจของเว็บไซต์ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
( x = 4.60, SD = 0.55) ดั ง นั้ น ภาพรวมของผลการประเมิ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญอยู่ ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด
( x = 4.70, SD = 0.50)

สถานภาพผู้ ต อบแบบสอบถาม
12%

14%
22%
52%

ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ประชาชนทั่วไป

ภาพ 20 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามสถานภาพ
จากภาพที่ 20 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์
วิรัสยามณี ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 52 นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 22 ประชาชนทั่วไปคิด
เป็นร้อยละ 14 และครูคิดเป็นร้อยละ 12
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ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
เกณฑ์การประเมิน
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ได้
เว็บไซต์มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
เว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทาความเข้าใจ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
เว็บไซต์สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
เว็บไซต์มีสีสันในการออกแบบเว็บไซต์มคี วามเหมาะสม
การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
รวม

x
4.51
4.50
4.42
4.40
4.37
4.35
4.35
4.30
4.31
4.29
4.27
4.27
4.26
4.24
4.18
4.15
4.32

SD
0.61
0.50
0.67
0.74
0.69
0.63
0.67
0.80
0.71
0.70
0.75
0.76
0.80
0.70
0.77
0.77
0.70

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.32, SD = 0.70) ซึ่งเรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหามีประโยชน์
ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.51, SD = 0.61) 2) เว็บไซต์มีความ
ชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.50, SD = 0.50) และ 3)
เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ( x = 4.42, SD = 0.67)

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี โดยการใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้
ค้นหา หรือติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางนี้ได้ ดังนั้นจึงทาให้ทราบผลการวิจัยครั้งนี้ได้ว่าการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี มีผลประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
และผู้บริหารโรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และมีการนาเว็บไซต์ไปใช้งาน
จริง เก็บรวบรวมข้อมูลมาประมวลผลทาให้ทราบผลความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยา
มณี จากครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์โรงเรียนประทีปศาสน์วิรัสยามณี
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ควรมีการจัดสรรให้มีผู้ดูแลหลักเพื่อให้เว็บไซต์โรงเรียนประทีป
ศาสน์วิรัสยามณีมีการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้จัดการโรงเรียน ผู้อานวยการ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสน์วิรัส
ยามณี ที่ให้ข้อมูล ในการออกแบบและพั ฒนาเว็บ ไซต์ และขอขอบพระคุ ณ สาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการให้ความรู้และเป็นผู้สนับสนุนในการให้ใช้อุปกรณ์และ
สถานที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อทาการลาดับความสาคัญของเกณฑ์ที่มีผลต่อกิจกรรมของระบบลีนใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง ด้วยวิธีการ AHP ซึ่งเริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ เพื่อศึกษา
เกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการประยุ กต์ ใช้ ระบบลี นในสถานพยาบาล จั ดกลุ่ มเกณฑ์ หลั กเกณฑ์ รองที่ มี ผลต่ อการล าดั บ
ความสาคัญและสร้างแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นบุคลากรและ อสม.
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ด้วยการให้ค่าคะแนนความสาคัญของแต่ละเกณฑ์ ด้วยเปรียบเทียบรายคู่ จากนั้น
นาผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์มาประมวลผลด้วยซอฟแวร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support
Systems) ผลที่ได้พบว่าเกณฑ์หลักที่ส่งผลต่อการลาดับความสาคัญสูงสุด คือ สินค้าคงคลัง (Inventory) 0.201 รองลงมา
คือ เวลารอคอย (Waiting Time) 0.165 กระบวนการที่ซ้าซ้อน (Over Processing) 0.153 การขนส่ง (Transportation)
0.149 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ระบบลีน, การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

ABSTRACT
This research aimed to prioritize the criteria that affect the activities of the lean system in the
Khao Rup Chang Tambon Health Promotion Hospital by using Analytic Hierarchy Process (AHP). Which
began with a review of various literature for defining the criteria related to Application of lean systems in
hospital for conducting category of primary criteria and secondary criteria. Then created an interview form
with experts by purposive sampling method and giving value the importance of each criteria to prioritize
the criteria that affect the activities of the lean system by pairwise comparison. The data analyzing form
decision support systems. The result presented priority of importance weight value for prioritizing to
activities of the lean system. It was found that the main criteria affected the highest priority were Inventory
0.201, waiting time 0.165, Over Processing 0.153, transportation 0.149, and respectively
Keywords: Lean system, Analytics Hierarchy Process, Tambon Health Promoting Hospital
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บทนา
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางไม่จากัดอยู่เฉพาะการค้าเท่านั้น แต่ขยายไปครอบคลุม
ประเด็นทางด้านสังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และอื่น ๆ ด้วยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายประชากรข้าพรมแดน
มีข้อจากัดลดลง โรคติดต่อข้ามพรมแดนและการแพร่กระจายไปทั่วโลกพบได้บ่อยขึ้น แรงงานต่างชาติกลายเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ และได้มีแนวคิดในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแต่ปี 2546 และได้รวมตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเริ่มดาเนินการในปี 2558 เป็นต้นมา และประกาศเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) บริบทเหล่านี้
จะมีผลให้การเชื่อมโยงประเทศภายในภูมิภาคมีความเข้มแข็งมากขึ้น ประเทศไทยเริ่มมีบทบาททางด้านสุขภาพมากขึ้นใน
เวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
ในระดับภูมิภาค (Medical hub) เนื่องจากศักยภาพของระบบบริการการแพทย์ไทยมีความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายและจุด
แข็งทางด้านท่องเที่ยวทาให้มีผู้ป่วยต่างชาติเข้ารับบริการเป็นจานวนมากและสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล จึงทาให้
สถานพยาบาลภาคเอกชนเกิดการแข่งกันในเรื่องการให้บริการลูกค้า สถานพยาบาลที่จะอยู่รอดได้ต้องมีการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการในด้านอื่น ๆ ที่มีวิธีการหลากหลายและได้มีการนาเสนอผลการดาเนินงานไว้ใน
รายงานทางด้านบริหารจัดการภาคสาธารณสุข
ระบบลีน (Lean System) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในระบบการบริหารจัดการที่ได้มีการนาไปใช้ในภาคบริหารทาง
สารธารณสุข ซึ่งเป็นหลักการที่นามาจากการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมีบริษัท โตโยต้า เป็นผู้นาในการนาระบบ
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในสายผลิต ระบบลีนนั้นสามารถนาไปช่วยในการปรับปรุงด้านคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพในการด าเนิ นงาน ทั้ งในภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ตและบริ การ Hussain, M., & Malik, M, (2016)โดย
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นอาศัยแนวคิด “การลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด (Waste Minimization)” เพื่อปรับปรุง
สายการผลิต แต่ในภาคอุตสาหกรรมการบริการ เช่น การให้บริการทางสุขภาพ นั้นถือได้ว่าเป็นภาคส่วนที่มีความสาคัญต่อ
การเข้ารับบริการจากประชาชน ระบบลีนจึงได้รับการพิจารณาให้มีการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา การให้บริการทางสุขภาพต้องตกอยู่ภายใต้ความกดดันทางด้านต้นทุนและความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างก้าวกระโดด จึงทาให้เกิดแนวคิดของระบบลีนในอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านสุขภาพ คือ “ต้องมากกว่า
ความส าเร็ จ เป็ นอย่ า งน้ อย (More Could be Achieved with Less)” Poksinska, B, (2010)ที่ ผ่ า นมาหน่ วยงานผู้
ให้บริการทางด้านสุขภาพต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ขวัญกาลังใจ ทัศนคติ สภาพแวดล้อมและต้นทุนในการดาเนินการที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นความท้าทายของ
ผู้บริหารหน่วยงานให้บริการทางด้านสุขภาพ แม้ว่าในภาพรวมระดับโลกจะเห็นว่า ระบบลีนจะเป็นวีธีการสาคัญต่อ
กระบวนการปรับปรุงการให้บริการ จากรายงานผลการนาระบบลีนไปประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบนั้นยังไม่มากนัก มีเพียง
4 % ของโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกถึง 53 % ที่มีการนาระบบลีนไปประยุกต์ใช้ในเฉพาะบางส่วน ASQ.
(2009) จึงไม่น่าแปลกใจเนื่องจากความยุ่งยากในการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และการให้บริการทางด้าน
สุขภาพแบบลีนยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งรวมไปถึงการนาระบบลีนมาใช้เป็นกลยุทธ์การดาเนินงาน
ใน Souza, L. B., & Pidd, M. (2011), Mazzocato, P., Holden, R. J., Brommels, M., Aronsson, H., Bäckman, U.,
Elg, M., & Thor, J. (2012), Sloan, A. F., Kathryn J. Hayes, Zoe Radnor, Suzanne Robinson, Amrik Sohal, T.,
Mazzocato, P., Thor, J., Bäckman, U., Brommels, M., & Savage, C, (2014)
ข้ อเสนอแนะที่ ส าคั ญของการน าระบบลี นไปใช้ ในงานบริ การด้ านสุ ขภาพ จะต้ องเริ่ มจากจุ ดเล็ ก ๆ
ในหน่วยงานก่อน เช่น ในกระบวนการทางานเพียง 1 กระบวนการ หรือแผนกใดๆ แผนกหนึ่ง เพื่อให้ระบบลีนเกิดการ
ยอมรับและเห็นภาพของความสาเร็จ Weintraub, P, (2011) จึงทาให้เกิดขับเคลื่อนระบบโดยรวมอย่างรวดเร็วต่อการลด
ความสูญเสียและการปรับปรุงคุณภาพในการดาเนินงาน เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการระบบลีนนั้น
ต้องมีการระบุถึงความลาดับสาคัญในดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบลีน เพื่อให้โอกาสในการขับเคลื่อนระบบประสบ
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ความสาเร็จ Hussain, M., & Malik, M, (2016) จึงต้องอาศัยผู้มีส่วนร่วมในการสร้างกรอบโครงร่างเพื่อการตัดสินใจ
ขับเคลื่อนระบบลีนในหน่วยงาน ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น (Analytical Hierarchical Process: AHP) ซึ่งเคย
ถูกเคยถูกนาไปใช้ในการลาดับความสาคัญของกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการวางนโยบายการบริหารจัดการ
ในสถานพยาบาล เช่ น การบ ารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ Taghipour, S., Banjevic, D., & Jardine, A. K,
(2011)การล าดั บ เกณฑ์ ที่ มี ผลความพึ ง พอใจต่ อระบบข้ อ มู ลของสถานพยาบาล Kimiafar, K., Sadoughi, F.,
Sheikhtaheri, A., & Sarbaz, M, (2014)และการลาดับความสาคัญของความสูญเสียในระบบลีนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน Hussain, M., & Malik, M, (2016)จึงทาให้สามารถมั่นใจได้ว่า AHP จะทาให้การเชื่อมโยงระหว่าง
การยอมรับในแนวคิดของลีนไปสู่การประยุกต์ใช้ในหน่วยงานผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อต่อกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง
2. เพื่อวิเคราะห์หาลาดับความสาคัญของเกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเขารูปช้าง

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้างและ
อสม. จานวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) Fuller,W.A., (2011)
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการทาวิจัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง ที่มีอิทธิพลต่อลาดับความสาคัญต่อกิจกรรมของระบบลีนใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง ตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 1
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--

--

--

--

--

--

--

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองที่มีผลต่อการลาความสาคัญกิจกรรมของระบบลีนในสถานพยาบาล

วิธีดาเนินการวิจัย
การลาดับความสาคัญกิจกรรมของระบบลีนด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับขั้นในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเขารูปช้าง มีรายละเอียดการดาเนินงาน Saaty, T. L. (2008) ดังนี้
1. ศึกษาเกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อต่อกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาล ด้วยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดัง
ตารางที่ 1
2. จากตารางที่ 1 นามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อการเปรียบเทียบน้าหนักความสาคัญของเกณฑ์หลักและ
เกณฑ์รองแต่ละคู่ โดยผู้เชี่ยวชาญทาการให้ข้อมูลเป็นค่าคะแนน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง ที่มีอิทธิพลต่อลาดับความสาคัญต่อกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาล
เกณฑ์หลัก
การขนส่ง
สินค้าคงคลัง
การเคลื่อนไหว
การรอคอย
การผลิตมากเกินไป
กระบวนการซ้าซ้อน

เกณฑ์รอง
-

สถานทีปฏิบัติงาน
ศูนย์จัดเก็บเครื่องมือส่วนกลาง
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื่อต่อการมองเห็น
การจัดเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้ในสโตร์
รายชื่อผู้เข้ารับการรักษา
จานวนผู้ป่วยที่ต้องรอรับวัสดุทางการแพทย์
การเคลื่อนที่ของบุคลากรที่ไม่จาเป็น
สัญลักษณ์แนะนาต่าง ๆ
อุปกรณ์พื้นฐานในปฏิบัติต่าง ๆ
การนาเข้าผู้ป่วย
กระบวนการผ่าตัด
การนาผู้ป่วยออก
การทดสอบที่มากเกินไป
การสืบค้นข้อมูลที่มากเกินไป
ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ความซ้าซ้อนของข้อมูล
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ของเสีย

-

การขอรายละเอียดผู้ป่วยหลายครั้ง
การทดสอบทางการแพทย์ซ้าซ้อน
การนาเข้าผู้ป่วยเนื่องจากความผิดพลาด
ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ชัดเจน
ความผิดพลาดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่มาดัดแปลงจาก : Westwood N, James-Moore M, Cooke M, (2011)

ตารางที่ 2 มาตราส่วนมูลฐาน AHP 1-9 [11]
ดุลยพินิจ (Verbal Judgments)
มีความสาคัญเท่ากัน (Equal Importance)
มีความสาคัญกว่า (Moderate Importance)
มีความสาคัญมากกว่า (Strong Importance)
มีความสาคัญมากกว่ามาก (Very Strongly Importance)
มีความสาคัญมากกว่าอย่างยิ่ง (Extreme Importance)
ค่ากลางระหว่างระดับความเข้มข้นของอิทธิพลตามที่กล่าวมาข้างต้น

มาตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

3. การหาลาดับความสาคัญของเกณฑ์ต่างๆ คือ การเปรียบเทียบเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองต่าง ๆ
เป็น รายคู่ ด้ว ยตารางเมตริก ซ์ เริ่ม ต้น จากลาดับ ชั้น บนสุด ของแผนภูมิแ ล้ว ไล่ล งสู่ลาดับ ชั้น ด้า นล่า งทีล ะชั้น
ตามลาดับ ซึ่งสามารถเขียนหลักเกณฑ์ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้
กาหนดให้
C1, C2, C3,…,Cn เป็นตัวแทนของเกณฑ์การตัดสินใจ
A1, A2, A3,…,An แทนเกณฑ์ต่า ง ๆ ในลาดับ ชั้น ที่เ ปรีย บเทีย บทีล ะคู่เ กณฑ์ Cj
กับ Aj
ดัง นั้นการวิเคราะห์จ ะทาในรูปแบบของตารางเมตริก ซ์ขนาด N x N ด้วยการนิยามเมตริกซ์ A = [
Aij] (i = 1, 2, 3,…N) เกณฑ์การนาค่า Aij จากการเปรียบเทียบทีละคู่เกณฑ์ไปใส่ในตารางเมตริกซ์ มีกฎอยู่
2 คู่ ดังนี้
ถ้า Aij =  จะทาให้ Aij=

1



= A 0

เกณฑ์ที่ Ci ถูกตัดสินให้มีความสาคัญเท่าเทียมกันกับเกณฑ์ Cj จะทาให้ค่าของ
ดังนั้น ตารางเมตริกซ์ A สามารถเขียนได้ ดังนี้
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A

=

(1)

4. คานวณหาค่าของดัชนีความสอดคล้อง (Consistency index : C.I.) เพื่อเป็นการทดสอบว่า
ผลของการเปรียบเทียบคู่ที่ได้ดาเนินมาในขั้น 3 นั้น มีความสอดคล้องกันของเหตุผลหรือไม่ จากสมการ ดังนี้
[11]
C.I. =

(λ MaxΝ)
(Ν  1)

(2)

โดยหาก ค่า C.I. > 0.1 แสดงถึง คะแนนความสาคัญ ที่ไ ด จากการเปรีย บเทีย บเกิด ความไม
สอดคล้องกัน Kimiafar, K., Sadoughi, F., Sheikhtaheri, A., & Sarbaz, M. (2014) สาหรับการเลือกกลุ่ม
ตัว อย่า งในการให้สัม ภาษณ์เ ป็นแบบเจาะจง (Purposive sampling) Fuller, W. A. (2011) ผู้ใ ห้ข้อ มูล เป็น
บุค ลากรในโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตาบลเขารูป ช้า ง ซึ่ง ถือ ว่า เป็น ผู้เ ชี่ย วชาญและมีป ระสบการณ์ต รง
จานวน 15 ท่าน โดยทาการสัมภาษณ์ตามหลักการของวิธี การ AHP ซึ่งอธิบายไว้ในข้างต้น โดยตั้งแต่ขั้นตอน
ที ่ 3 เป็น ต้น มา การวิเ คราะห์ข ้อ มูล จากแบบสัม ภาษณ์จ ะอาศัย ซอฟแวร์ร ะบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจ
(Decision Support Systems) ช่วยในการประมวลผล

ผลการวิจัย
การลาดับความสาคัญกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง ด้วยวิธีการ
AHP มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ผลด้วยการใช้ซอฟแวร์สาเร็จรูประบบสนับสนุนการตัดสินใจ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ น้าหนั กของเกณฑ์ หลั กที่มี ผลต่อการลาดั บความสาคั ญกิจกรรมของระบบลี นใน
โรงพยาบาล ด้วยการนาค่าน้าหนักของเกณฑ์ที่ได้จากแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคลากรและ อสม. ทั้ง 15 ท่าน
มาทาการเปรียบเทียบรายคู่ โดยค่าน้าหนักของเกณฑ์หลักที่ได้จากการประมวลผลด้วยซอฟแวร์ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลาดับค่าน้าหนักของเกณฑ์หลักที่ที่มีอิทธิพลต่อลาดับความสาคัญกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง
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จากภาพที่ 1 ค่าน้าของเกณฑ์หลักที่ส่งผลต่อการลาดับความสาคัญกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง พบว่า เกณฑ์หลักที่ส่งผลต่อต่อการลาดับความสาคัญกิจกรรมของระบบลีนสูงสุด คือ
สินค้ าคงคลัง (Inventory) 0.201 รองลงมา คื อ เวลารอคอย (Waiting Time) 0.165 กระบวนการที่ ซ้าซ้ อน (Over
Processing) 0.153 การขนส่ง (Transportation) 0.149 ตามลาดับ โดยค่า Inconsistency ( C.I. ) ที่ได้จากซอฟแวร์ คือ
0.05 < 0.1 แสดงค่าคะแนนความสาคัญที่ไดจากการเปรียบเทียบมีความสามสอดคล้องกัน
2. ผลการวิ เคราะห์ น้ าหนั กของเกณฑ์ รองที่ มี ผลต่ อการล าดั บความส าคั ญกิ จกรรมของระบบลี นใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง ด้วยการนาค่าน้าหนักของเกณฑ์รองที่ได้จากแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง
15 ท่าน มาทาการเปรียบเทียบรายคู่ภายใต้เกณฑ์หลักแต่ละด้าน โดยค่าน้าหนักของเกณฑ์รองแต่ละด้าน ได้จากการ
ประมวลผลด้วยซอฟแวร์ แสดงดังภาพที่ 3 และตารางที่ 3

ภาพที่ 3 ลาดับค่าน้าหนักของเกณฑ์รองที่ส่งผลต่อการลาดับความสาคัญกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเขารูปช้าง
ตารางที่ 3 ลาดับค่าน้าหนักของเกณฑ์รองภายใต้เกณฑ์หลักที่ส่งผลต่อการลาดับความสาคัญกิจกรรมของระบบลีนใน
โรงพยาบาล
เกณฑ์หลัก
(ค่าน้าหนัก)
การขนส่ง
(0.149)
สินค้าคงคลัง
(0.201)
การเคลื่อนไหว
(0.099)
การรอคอย
(0.165)

เกณฑ์รอง
-

สถานทีปฏิบัติงาน
ศูนย์จัดเก็บเครื่องมือส่วนกลาง
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื่อต่อการมองเห็น
การจัดเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้ในสโตร์
รายชื่อผู้เข้ารับการรักษา
จานวนผู้ป่วยที่ต้องรอรับวัสดุทางการแพทย์
การเคลื่อนที่ของบุคลากรที่ไม่จาเป็น
สัญลักษณ์แนะนาต่าง ๆ
อุปกรณ์พื้นฐานในปฏิบัติต่าง ๆ
การนาเข้าผู้ป่วย
กระบวนการผ่าตัด

ค่าหนัก
0.028
0.057
0.057
0.068
0.076
0.060
0.038
0.019
0.032
0.063
0.063

ลาดับ
16
6
6
2
1
4
12
18
15
3
3
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- การนาผู้ป่วยออก
0.050
9
การผลิตมากเกินไป - การทดสอบที่มากเกินไป
0.053
7
(0.141)
- การสืบค้นข้อมูลที่มากเกินไป
0.047
10
- ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
0.037
13
กระบวนการซ้าซ้อน - ความซ้าซ้อนของข้อมูล
0.058
5
(0.153)
0.046
11
- การขอรายละเอียดผู้ป่วยหลายครั้ง
0.052
8
- การทดสอบทางการแพทย์ซ้าซ้อน
ของเสีย
0.034
14
- การนาเข้าผู้ป่วยเนื่องจากความผิดพลาด
(0.091)
0.038
12
- ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ชัดเจน
0.024
17
- ความผิดพลาดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์
จากภาพที่ 2 และตารางที่ 3 แสดงให้ถึงภาพรวมของค่าน้าหนักของเกณฑ์รองภายใต้เกณฑ์หลักแต่ละด้าน
ที่มีผลต่อลาดับความสาคัญกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขารูปช้าง โดยเกณฑ์รองที่มีค่า
น้าหนักสูงสุด คือ การจัดเก็บเอกสารของผู้เข้ารับการรักษา 0.076 รองลงมา คือ การจัดเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้ใน สโตร์
0.068 และเกณฑ์รองที่ค่ามีค่าน้าหนักต่าที่สุด คือ สัญลักษณ์แนะนาต่าง ๆ 0.019 โดยค่า Inconsistency ( C.I. ) ที่ได้
จากซอฟแวร์ คือ 0.04 < 0.1 แสดงค่าน้าหนักความสาคัญที่ไดจากการเปรียบเทียบมีความสามสอดคล้องกัน

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การลาดับความสาคัญของเกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เขารูปช้าง เริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบลีนในโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ พบว่า
เกณฑ์หลักที่มีผลการต่อการลาดับความสาคัญ ทั้งสิ้น 7 เกณฑ์ คือ การขนส่ง สินค้าคงคลัง การเคลื่อนไหว การรอคอย
การผลิตมากเกินไป กระบวนการซ้าซ้อน และของเสีย ส่วนเกณฑ์รองที่มีผลต่อการลาดับความสาคัญ อีก 21 เกณฑ์ ซึ่งอยู่
ภายใต้เกณฑ์หลัก 7 เกณฑ์ ข้างต้น ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าน้าหนักของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองด้วยวิธีการ AHP พบว่า
น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์หลัก ได้น้าหนักความสาคัญเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สินค้าคงคลัง (Inventory)
0.201 สอดคล้องกับ Hussain & Malik (2016) [1] ซึ่งได้ทาการลาดับความสาคัญความสูญเสียตามหลักการระบบลีนทั้ง
โรงพยาบาลรั ฐและเอกการชน รองลงมา คื อ เวลารอคอย (Waiting Time) 0.165 กระบวนการที่ ซ้ าซ้ อน (Over
Processing) 0.153 การขนส่ง (Transportation) 0.149 ตามลาดับ และค่าน้าหนักความสาคัญของเกณฑ์รองสูงสุด คือ
การจั ดเก็ บเอกสารของผู้ รอเข้ ารั บการรั กษา 0.076 สอดคล้ องกั บ Worthington (1991) Worthington, D. (1991)
ที่ได้นาปัญหาความสูญเสียดังกล่าวมาแก้ไขด้วยแบบจาลองแถวคอยเพื่อสร้างต้นแบบในการแก้ไขปัญหาก่อนการนาไปใช้
จริง รองลงมา คือ การจัดเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้ในสโตร์ 0.068 และเกณฑ์รองที่ค่ามีค่าน้าหนักต่าที่สุด คือสัญลักษณ์แนะนา
ต่าง ๆ 0.019

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การลาดับความสาคัญของเกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของระบบลีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เขารูปช้ าง ในครั้งนี้เลือกใช้ วิ ธี การ AHP ได้รับการออกแบบเพื่อเปรี ยบเที ยบเพื่ อให้ เป็ นทางเลื อกที่ ดี ที่สุ ดโดยการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้การเปรียบเทียบแบบรายคู่ (pairwise) ทาให้การตัดสินใจมีเหตุผลมากกว่าในการตัดสินใน
ใจ แต่ไม่สามารถจัดการความไม่แน่นอนในข้อมูลของเกณฑ์ที่มักทาให้เกิดความไม่แน่นอนสูง Zhu, K. J., Jing, Y., &
Chang, D. Y. (1999) อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไปโดยใช้ความรู้สึกถึงความสาคัญของแต่ละเกณฑ์มักอธิบายใน
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รูปแบบของคาอธิบายภาษา (Linguistic Term) สิ่งนี้สามารถนาไปสู่การตีความผิดพลาดและทาให้กระบวนการตัดสินใจไม่
แน่นอนและคลุมเครือ ดังนั้นการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการอาศัยทฤษฎีฟัซซี่เซต (Fuzzy Set) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
เปลี่ยนคาอธิบายทางภาษาให้อยู่ในรูปเชิงปริมาณเพื่อใช้แก้ปัญหาในการตัดสินใจที่มีแน่นอนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ส่วน
ผลการการศึกษาในครั้งพบว่าเกณฑ์สูงสุดที่มีผลต่อการลาดับความสาคัญกิจกรรมของระบบลีน คือ เกณฑ์ด้านสินค้าคง
คลัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสูญเสียในการกระบวนทางานตามหลักการของระบบลีนซึ่งต้องอาศัยหลักการบริหารคลังสินค้าที่
เหมาะสมกับโรงพยาบาลกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
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การวิเคราะห์ภาพถ่ายของกระจุกดาวเปิด M38 โดยใช้เทคนิค ซีซีดี
The Photo Analysis of the Open Cluster M38 by using CCD Technique.
สมกรณ์ ชัยวรากรณ์1 ซาวียะห์ สาเหาะ2 อานีต้า แมเราะ2 อิซมียะห์ เจะหะ2 และนัจวาย์ ดอคอแย2
Sommakorn Chaiwarakorn1 Sawiyah Sahoa2 Aneeta Maeroh2 Ismeeyah Jeah-ha2 and Najwa Dokoyae2

อาจารย์ประจาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา1และ นักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา2 Corresponding author, joiramyru@gmail.com1 sawiyah2539@gmail.com2
บทคัดย่อ
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเปิด M38 ที่ได้ทาการเก็บข้อมูล
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ ซีซีดี
โฟโตเมตรี (CCD Photometry) ที่เชื่อมต่อกับกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้
ภาพที่ได้ถูกนามาวิเคราะห์หาค่าโชติมาตรปรากฏในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และสีเหลือง (V) มีค่าประมาณ 9.241
ถึง 13.361 และ 8.354 ถึง 12.859 ตามลาดับ ค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และสีเหลือง (V)
มีค่าประมาณ 1.258 ถึง 4.596 และ -2.245 ถึง 2.032 ตามลาดับ และค่าดัชนีสี มีค่าประมาณ -1.507 ถึง 1.587 อีกทั้ง
หาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเปิด M38 ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และสีเหลือง (V) นามาสร้างแผนภาพ
เฮิรทซ์ปรุง-รัสเซลล์ ด้วยวิธี “ซ้อนลาดับหลัก” (Main Sequence Fitting) โดยการซ้อนแผนภาพเฮริทซ์ปรุง-รัสเซลล์ของ
กระจุกดาวเปิด M38 กับแผนภาพเฮริทซ์ปรุง-รัสเซลล์มาตรฐาน ผลที่ได้ปรากฏว่า ระยะทางของกระจุกดาวเปิด M38
มีค่าประมาณ 1258.93 พาร์เซก หรือประมาณ 4106.61 ปีแสง และจากการวิเคราะห์หาอายุของกระจุกดาวเปิด M38
มีอายุประมาณ 2.2 x108 ปี หรือ ประมาณ 220 ล้านปี
คาสาคัญ: กระจุกดาวเปิด M38, ซีซีดี โฟโตเมตรี

ABSTRACT
This research aims to find out the distance and age of the open cluster star cluster M38
collected at the observatory in honor of the 7th anniversary of Nakhon Ratchasima On 7 December 2015
with the CCD Photometry technique connected to the telescope. In this study, the images were analyzed
for wavelengths in the blue (B) and yellow (V) wavelength ranges from 9.241 to 13.361 and 8.354 to
12.859 respectively. Absolute wavelengths of blue (B) and yellow (V) were approximately 1.258 to 4.596
and -2.245 to 2.032 respectively, and the color index was -1.507 to 1.587. The M38 wavelength (B) and
yellow (V) wavelengths are used to generate the Hertz-Russel diagram. The " Main Sequence Fitting"
method by stacking the Heitzer-Russell diagram of the M38 star cluster with the standardized Heitz-Russell
diagram the results have shown. The distance of the M38 star cluster is approximately 1258.93 parsecs, or
about 4106.61 light years, and the age of the M38 cluster is approximately 2.2 x10 8 Year or about 220
million years
Keywords: Open Cluster M38, CCD photometry
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บทนา
การศึกษาทางดาราศาสตร์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุท้องฟ้า ดังนั้นการมองวัตถุ
ท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ไม่เพียงพอ จึงมีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ขึ้นมาใช้กับกล้องโทรทรรศน์เพื่อวัดปริมาณ
พื้นฐานต่างๆ ที่ถูกส่งมาจากวัตถุท้องฟ้า ปริมาณพื้นฐานอย่างหนึ่งที่วัดได้จากวัตถุท้องฟ้าคือพลังงานที่ส่งออกมาใน
รูปแบบของ การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) ดังนั้นเป้าหมายของการสังเกตการณ์อย่างหนึ่ง
ทางดาราศาสตร์คือ การวัดปริมาณการแผ่รังสีคลื่นแม่ เหล็กให้ได้รายละเอียดมากและแม่นยาที่สุด กระบวนการวัด
พลังงานที่ส่งออกมาจากวัตถุท้องฟ้าในรูปแบบของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า โฟโตเมตรี (สันติ ผัดวงค์, 2549)
วิธีการโฟโตเมตรีที่นิยมใช้ในการวิจัยดาราศาสตร์คือ ซีซีดี เป็นอุปกรณ์ตรวจจับแสงที่มีประสิทธิภาพสูงมี
ความไวแสงสูงกว่าฟิล์มถ่ายรูปทั่วไป ซีซีดี เป็นตัวเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนาเข้าสู่ระบบอิมเมจโปเซสซิ่ง
และยังมีสมบัติพิเศษต่าง ๆ อีกเช่นมีย่านตอบสนองต่อความยาวคลื่นได้กว้างและเก็บรายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีการนา ซีซีดี มาใช้ในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิธิภาพของกล้องโทรทรรศน์ ให้สามารถถ่ายภาพดาว
ให้ได้ภาพที่ชัดเจนและมีความละเอียดสูงได้ (สุพรรณี ไพรศรีจันทร์, 2549) ซีซีดี มีลักษณะแบ่งเป็น pixel ประกอบด้วย
ส่วนที่ไวแสง และส่วนที่เก็บประจุ เมื่อโฟตอนตกลงบน pixel จะถูกเก็บในรูปของอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนนี้จะถูกสะสม
เอาไว้ใน pixel เมื่อถึงเวลาอ่านข้อมูลประจุที่ถูกสะสมเอาไว้ในแต่ละ pixel จะถูกส่งต่อไปเป็นทอดๆ ไปยัง pixel ข้าง ๆ
จนถึงตัวเก็บประจุตัวสุดท้าย ซึ่งจะส่งประจุไปยัง charge amplifier ทีละ pixel ซึ่งจะอ่านประจุที่เก็บได้เป็นรูปของความ
ต่างศักย์ ซึ่งจะทาการประมวลผลเป็นภาพต่อไป (มติพล ตั้งมติธรรม, 2559)
กระจุกดาวเปิด M38 อยู่ในกลุ่มดาวสารถี ขนาด 21 อาร์คนาที ระยะห่างจากโลก 4,200 ปีแสง มีตาแหน่ง
R.A. 05h 28.4m DEC. +35°50' เป็นกระจุกดาวเปิดที่ค้นพบโดย Giovanni Batista Hodiern ก่อนปี พ.ศ.2197 M38
เป็นกระจุกดาวที่ค่อนข้างสงบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 อาร์คนาที ซึ่งประกอบด้วยดาวประมาณร้อยกว่าดวงดาว
ที่สว่างที่สุดในจานวนนี้เป็นดาวที่อยู่ในสเปคตรัมประเภท G0 (วัตถุในห้องอวกาศลึก, 2550)
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพกระจุกดาวเปิด M38 จะศึกษาด้วยเทคนิคการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์
แบบ ซีซีดี โฟโตเมตรี นาภาพมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม AstroImage J และนามาเทียบกับแผนภาพเฮิร์ตซปรุง-รัสเซลล์
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมบัติต่างๆของกระจุกดาวเปิด ทาให้ทราบถึงวิวัฒนาการของระบบดวงดาว มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์หลายประการ ทั้งในแง่คุณค่าทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และการพัฒนาเทคนิคในการ
วิจัยทางดาราศาสตร์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาค่าโชติมาตรปรากฏ โชติมาตรสัมบูรณ์ และดัชนีสีของกระจุกดาวเปิด M38
2. เพื่อหาอายุและระยะทางของกระจุกดาวเปิด M38

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวเปิด M38 โดยมีขอบเขต ดังนี้
1. ถ่ายภาพกระจุกดาวเปิด M38 ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ ซีซีดี โฟโตเมตรี (CCD Photometry) โดยใช้
กล้องถ่ายภาพที่เชื่อมต่อกับกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ที่หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 7 ธันวาคม
2558 ผ่านแผ่นกรองแสงมาตรฐานแถบกว้าง ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และความยาวคลื่นสีเหลือง (V)
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2. นาข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพมาวิเคราะห์ด้ววยโปรแกรม Astroimage J และสร้างแผนภาพเฮริตซ์ปรุงรัสเซลล์ แล้ววิเคราะห์หาระยะทางของกระจุกดาวเปิด M38 ด้วยวิธีซ้อนลาดับหลัก (Main Sequence Fitting) และ
วิเคราะห์หาอายุของกระจุกดาวด้วยวิธีเทียบจุด (Main Sequence Turnoff) กับแผนภาพเฮิร์ตซปรุง-รัสเซลล์มาตรฐาน
สถานที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล คื อ อาคารศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ประยุ กต์ (อาคาร 9)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้จะทาการถ่ายภาพสมาชิกของกระจุกดาวเปิด M38 โดยเทคนิค ซีซีดี โฟโตเมตรี (CCD
Photometry) ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และสีเหลือง (V) ที่ต่อกับกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) และนาข้อมูลที่ได้ลงในคอมพิวเตอร์ประมวลผล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AstroImage J
ในรูปแบบของค่าฟลักซ์ แล้วนามาคาควณเพื่อหาค่าโชติมาตรปรากฏ โชติมาตรสัมบูรณ์ ดัชนีสี แล้วนาข้อมูลมาสร้าง
แผนภาพเฮิรต์ซปรุงรัส-เซลล์ในการวิเคราะห์หาระยะทางและอายุ

ภาพที่ 1 ตาแหน่งของกระจุกดาวเปิด M38
(ที่มา : http://www.messier-objects.com)

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์กระจุกดาวเปิด M38 ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และสี
เหลือง (V) ด้วยซีซีดี โฟโตเมตรี โดยใช้ดาวในกระจุกดาวเปิด M38 จานวน 120 ดวง แล้วนามาวิเคราะห์หาระยะทางและ
อายุของกระจุกดาวเปิด M38 โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลกระจุกดาวเปิด M38 ดังนี้
1. ขั้นตอนการรีดักชันข้อมูลภาพถ่ายด้วยใช้โปรแกรม AstroImageJ มีดังนี้
- โปรแกรม AstroImageJ
หน้า 323
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ภาพที่ 2 โปรแกรม AstroImageJ
- กดปุ่ม File เลือก Open เลือกภาพดาวที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม open
- คลิกที่ ไฟล์ เลือกopen image sequence in new window เพื่อเช็คภาพ
- เลือกภาพกระจุกดาวจาก Pipelineout เลือกไฟล์ 1 ไฟล์ แสดงภาพกระจุกดาวทั้งหมดที่มี แล้วเลือก ok
จะแสดงภาพกระจุกดาวทั้งหมด
- เลือก Process คลิก Data redution facilty จะปรากฏหลายหน้าต่าง เลือก CCD Data Proceisoe
1. เลือกไฟล์ของกระจุกดาวที่เราต้องการ
2. เลือกไฟล์ข้อมูลของ Bias,Dark, และFlat
3. ปกติจะขึ้น 001 เปลี่ยนเป็น * จะขึ้นภาพ Bias,Dark, และFlat ทั้งหมด
4. คลิกปุ่ม START

1
2

3

4
ภาพที่ 3 การกาหนดค่า CCD Data Proceisoe
- ข้อมูลจะ Run ให้อัตโนมัติ เปิด Pipelineout เพื่อจะ Analyze
- เลือก Analyze คลิก Multi-aperture
ปรากฏ Multi-aperture ให้เลือก Fest Slice เป็น 1 และLast
Slice 10 และคลิก Use sigle step mode คลิก place Apertures จากนั้นกด Enter ปรากฎหลายหน้า เลือกเฉพาะ
Pipelineout
- ติ๊กตาแหน่งกระจุกดาวที่มองเห็นได้ชัด
- บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ภาพ
- รีดักชั่นภาพอีกกครั้ง โดยทาตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมด เปลี่ยนจากในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) เป็น
ความยาวคลื่นสีเหลือง (V)
2. ขั้นตอนการทาแผนภาพเฮิร์ตซปรุง-รัสเซลล์ มีดังนี้
- เปิดข้อมูลโชติมาตรปรากฏ คัดลอกข้อมูล B-V นามาสร้างแผนภาพเฮิร์ตซปรุง-รัสเซลล์
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ภาพที่ 4 ข้อมูล
- เปิดโปรแกรม Origin Lab แล้วนาข้อมูล B-V ลงในคอลัมน์ A (X) และข้อมูล V ลงในคอลัมน์ B (Y)

ภาพที่ 5 โปรแกรม Origin Lab และข้อมูล B-V
- ทาการสร้างกราฟ โดยคลิกเลือกคอลัมน์ที่ต้องการ แล้วเลือก Plot คลิกขวาเลือก Symbol แล้วไปที่ Scatter
- จะได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง B-V และ V
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ภาพที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง B-V และ V
- คลิกขวา เลือก Scale เพื่อทาการปรับสเกลของกราฟ เพื่อให้ตรงกับแผนภาพเฮิร์ตซปรุง-รัสเซลล์มาตรฐาน
- กาหนดค่าตาแหน่งสเกลที่ต้องการ จากนั้นกด Ok
- เปิดโปรแกรม Origin Lab อีกครั้ง โดยทาตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมด เปลี่ยนจากการหาค่าโชติมาตรปรากฏ
(m) เป็นโชติมาตรสัมบูรณ์ (M)

ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์กระจุกดาวเปิด M38 ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และ
สีเหลือง (V) ด้วยเทคนิกซีซีดี โฟโตเมตรี โดยใช้ดาวในกระจุกดาวเปิด M38 จานวน 120 ดวง แล้วนามาวิเคราะห์หา
ระยะทางและอายุของกระจุกดาวเปิด M38 โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลกระจุกดาวเปิด M38 ดังนี้
1. น าค่ า flux ที่ ได้ จากโปรแกรม AstroimageJ แทนในสมการ (1) โดยเที ยบกั บค่ าโชติ มาตรปรากฏ
มาตรฐาน ของ Filter B และ Filter V


m - M  2.5 log


f

f0 

2. นาค่าโชติมาตรปรากฏ (m) ที่ได้จากสมการ (1) มาลบกัน โดยค่าโชติมาตรปรากฏ (m) ที่ได้จาก Filter B
ลบกับค่าโชติมาตรปรากฏ(m) ที่ได้จาก Filter V จะได้ค่าดัชนีสี (B-V)
ค่าดัชนีสี
C
= BV
3. นาค่าโชติมาตรปรากฏ V และค่าดัชนีสี (B-V) มาสร้างกราฟในโปรแกรม Origin Lab จะได้ภาพ ดังนี้

ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง B-V และ V
4. นาภาพที่ได้มาวิเคราะห์หาระยะทางด้วยวิธี “ซ้อนลาดับหลัก” (Main Sequence Fitting) โดยการซ้อน
แผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์ของกระจุกดาวเปิด M38 กับแผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์มาตรฐาน จากนั้นหาระยะทางด้วย
การวิเคราะห์หาค่ามอดูลัสจากการซ้อนภาพข้างต้น จะได้ค่ามอดูลัสประมาณ 10.5
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ภาพที่ 8 การซ้อนลาดับหลักของกระจุกดาวเปิด M38 เพื่อหาระยะทางของกระจุกดาว
5. นาค่ามอดูลัสที่ได้จากข้อ 4 ไปแทนในสมการ (3) เพื่อคานวณหาระยะทาง

m - M = 5 log d - 5
10.5 = 5 log d - 5
10.5  5  5 log d

log d 

(3)

15.5
5

log d  3.1

d  10 3.1

d  1258.93 พาร์เซก
จากการวิเคราะห์ค่ามอดูลัส เพื่อคานวณหาระยะทางของกระจุกดาวเปิด M38 มีค่าประมาณ 1258.93
พาร์เซก หรือประมาณ 4106.61 ปีแสง
6. หาอายุของกระจุกดาวเปิด M38 ด้วยการวิเคราะห์แผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์ จากความสัมพันธ์ของ
ค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ (Mv) ของ Filter V กับค่าดัชนีสี (B–V) ของกระจุกดาวเปิด M38 เทียบกับแผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัส
เซลล์มาตรฐาน โดยนาค่า log d ไปแทนในสมการ (3) เพื่อหาค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ (Mv) ของ Filter V
7. นาค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ (Mv) ของ filter V และค่าดัชนีสี (B-V) มาสร้างกราฟในโปรแกรม Origin Lab
ได้ภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง B-V และ Mv
8. นากราฟที่ได้จากข้อ 7 มาวิเคราะห์ เพื่อหาอายุของกระจุกดาวเปิด M38 ด้วยวิธีการ“ซ้อนลาดับหลัก”
(Main Sequence Fitting) โดยการซ้อนแผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์ของกระจุกดาวเปิด M38 กับแผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัส
เซลล์มาตรฐาน

ภาพที่ 10 การซ้อนลาดับหลักของกระจุกดาวเปิด M38 เพื่อหาอายุของกระจุกดาว
8
จากการวิเคราะห์หาอายุของกระจุกดาวเปิด M38 จะมีอายุประมาณ 2.2  10 ปี

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกระจุกดาวเปิด M38 ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และสีเหลือง (V)
โดยเทคนิค ซีซีดี โฟโตเมตรี จานวน 120 ดวง เพื่อหาค่าโชติมาตรปรากฏ โชติมาตรสัมบูรณ์ ดัชนีสีของกระจุกดาวเปิด
M38 และหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเปิด M38 โดยการสร้างแผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์ ได้ข้อสรุป ดังนี้
1. การวิเคราะห์หาค่าโชติมาตรปรากฏ โชติมาตรสัมบูรณ์ ดัชนีสี
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จากการวิเคราะห์หาค่าโชติมาตรปรากฏ โชติมาตรสัมบูรณ์ ดัชนีสี ของกระจุกดาวเปิด M38 ผลปรากฏว่า ค่า
โชติมาตรปรากฏในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และสีเหลือง (V) มีค่าเฉลี่ย 11.143 และ 10.581 ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานข้อมูล CDM คือ 11.05 และ 10.78 ค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ในช่วงความยาวคลื่นสีน้าเงิน (B) และสีเหลือง (V)
มีค่าเฉลี่ย 0.643 และ 0.081 ตามลาดับ และค่าดัชนีสี มีค่าประมาณ 0.561
2. การวิเคราะห์หาระยะทางของกระจุกดาวเปิด M38
จากการวิเคราะห์หาระยะทางของกระจุกดาวเปิด M38 โดยการนาค่า flux ที่ได้จากการคานวณ
ใน
โปรแกรม AstroimageJ แทนในสมการที่ (1) เพื่อหาค่าโชติมาตรปรากฏ (m) แล้วนาค่าโชติมาตรปรากฏ (m) ที่ได้ไปหาค่า
ดัชนีสี (B-V) จากนั้นนาค่าดัชนีสีที่ได้ไปสร้างกราฟในโปรแกรม Origin Lab แล้วนามาซ้อนกับแผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัส
เซลล์มาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่ามอดูลัส (m-M) เมื่อได้ค่ามอดูลัสจึงนาไปแทนในสมการที่ (3) เพื่อคานวณหาระยะทาง
ของกระจุกดาวเปิด M38 ผลปรากฏว่า ระยะทางของกระจุกดาวเปิด M38 มีค่าประมาณ 1258.93 พาร์เซก หรือประมาณ
4106.61 ปีแสง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (Messier Object, 2015) คือ 1300 พาร์เซก หรือประมาณ 4200 ปีแสง
3. การวิเคราะห์หาอายุของกระจุกดาวเปิด M38
จากการวิเคราะห์หาอายุของกระจุกดาวเปิด M38 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์ จาก
ความสัมพันธ์ของค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ (Mv) ของ Filter V กับค่าดัชนีสี (B-V) ของกระจุกดาวเปิด M38 เทียบกับแผนภาพ
เฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์มาตรฐาน โดยการนาค่า log d ไปแทนในสมการที่ (3) เพื่อหาค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ เมื่อได้ค่าโชติมาตร
สัมบูรณ์ (Mv) ของ Filter V และค่าดัชนีสี (B-V) แล้วนาค่าดังกล่าวไปสร้างกราฟในโปรแกรม Origin Lab จากนั้นนากราฟ
ที่ได้มาวิเคราะห์หาอายุของกระจุกดาวเปิด M38 โดยวิธีการ “ซ้อนลาดับหลัก” (Main Sequence Fitting) โดยซ้อน
แผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์ของกระจุกดาวเปิด M38 ที่ได้จากการทดลองกับแผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์มาตรฐาน ผล
ปรากฏว่า กระจุ กดาวเปิด M38 มีอายุประมาณ 2.2  10 8 ปี หรือประมาณ 220 ล้านปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
(Messier Object, 2015) 220 ล้านปี

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การถ่ายภาพควรถ่ายภาพในคืนที่มีเมฆน้อย เนื่องจากมวลในสมาชิกของกระจุกดาวซึ่งจะมีผลต่อสมาชิก
ในกระจุกดาวจะทาให้ข้อมูลมีความแม่นยามากขึ้น และควรสังเกตการณ์ตาแหน่งของวัตถุท้องฟ้ามีค่าอัลติจูดน้อยกว่า
45 องศา และควรสังเกตการณ์กระจุกดาวที่มีค่าอัลติจูดมากกว่า 45 องศา เนื่องจากอาจมีผลกระทบจากแสงไฟจากอาคาร
บ้านเรือนรบกวนทาให้ค่ามวลอากาศที่จะวัดมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามเพศ ประเภทความบกพร่องทางการเห็น ชั้นปี และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา
2560 จานวน 51 มหาวิทยาลัย จานวน 475 คน ผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนด้วยวิธีการเทียบตาราง
การสุ่มตัวอย่าง ของ R.V. Krejcie & D.W.Morgan โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน ได้จานวน 214 คน
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่น .384 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ และการทดสอบ
รายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ระดั บความภาคภู มิ ใจในตนเองของนั ก ศึ กษาที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็ น
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.63 รองลงมาคือด้านตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 และด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ตามลาดับ 2) เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามเพศ ประเภทความบกพร่องทางการเห็น ชั้นปี และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยที่สังกัด พบว่า โดยภาพรวมจาแนกตาม เพศ ประเภทความบกพร่องทางการเห็น ชั้นปีกลุ่มมหาวิทยาลัย
ที่สังกัด มีความเห็นในระดับอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความภาคภูมิใจในตนเอง, นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น, ระดับอุดมศึกษา

ABSTRACT
The purpose of this study was 1) to study the self-esteem of students with visual impairment,
2) to compare the self-esteem of higher education students with visual impairment, who differed in
personal variables as gender, type of visual impairment, year of study and university affiliation.
The sample for the study consisted of 214 students with visual impairment from a total
population of 475 students enrolling in 51 universities in the 2017 academic year. The sample size was
determined by Krejcie & Morgan’ s table and consequently with the stratified random sampling.
The research instrument was a 5-level rating scale questionnaire with .384 reliability. The data analysis
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was made with a software package using such statistics as frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation, F test and Scheffe's paired comparison test.
The results of the research revealed that: 1) the overall level of self-esteem level of higher
education students with visual impairment was ‘very high.’ By individual aspects, it was found that the
level of self-esteem was also ‘very high,’ arranging in a descending order as student’s self-performance
(mean score = 4.63) followed by their self-conduct (mean score =4.62) and social aspect (mean score
=4.54), respectively. 2) A comparison of self-esteem of high education students with visual impairment,
classified by gender, type of visual impairment, year of study and university affiliation revealed that, over
all, they showed no significant differences in their perception of the self-esteem at 0.05 significant level.
Keywords: Self – Esteem, Visual Impairment Students, Higher Education.

บทนา
จากประมาณการขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ในประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลายจะมีจานวนผู้ที่บกพร่อง
ทางการเห็นอยู่ราวร้อยละ 1 ของจานวนประชากรทั้งประเทศ จากผลสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ.2550
พบว่าในประเทศไทยมีคนพิการจานวน 1.9 ล้านคน หรือร้อยละ 2.9 ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2551) จากประมาณการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคาดว่ามีคนที่มีความบกพร่องทางการเห็นไม่ถึงร้อยละ 20
ที่มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง ตลอดจนมีคนที่มีความบกพร่องทางการเห็นไม่ถึงร้อยละ 5 ที่ได้มีโอกาส
ประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่น จากตัวเลขเหล่านี้ทาให้หลายฝ่าย
ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา ถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องและตรงกับความสามารถของพวก
เขาอย่างแท้จริง
การจัดการศึกษาในประเทศไทยมีหลายระดับและมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้บุคคลที่สาเร็จ
การศึกษาได้มีคุณลักษณะที่ต้องการโดยที่สถาบันอุดมศึกษาก็มีหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความงอกงามของบุคคลและสังคมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ดังที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 (สานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ, 2551) กาหนดให้คนพิการ
มีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้ 1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้ง
ได้รับเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 2) เลือกบริการทางการศึกษา
สถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของบุคคลนั้น 3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล และ
ในมาตรา 8 วรรคสาม กาหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจน
บริการเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ แต่การก้าวเข้าสู่ความเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทาให้นักศึกษาต้องปรับตัวเข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงที่ต่างจากเดิม ทั้งวิถีการดาเนินชีวิตและระบบการเรียน เช่น การใช้ชีวิตในหอพัก การรับผิดชอบในการดูแล
ตน ระบบการเรียนที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ หากการบริหารจัดการไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ได้ เช่น ไม่เข้าใจบทเรียน ปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ไม่กล้าแสดงออก นาเสนอข้อมูลไม่เป็นคนพิการนอกจากจะมี
ปัญหาทางด้านร่างกายแล้ว พวกเขายังมีปัญหาทางด้านจิตใจด้วย คนพิการบางคนรู้สึกละอายและคิดว่าเป็นบาปกรรมของ
ตนเอง เป็นความผิดของตนเองที่ทาให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น ตลอดจนคิดว่าตนเองเป็นคนไร้สมรรถภาพไม่มีประโยชน์ มี
ความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า มองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง (สุชาดา สาครเสถียร, 2533)
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ความภาคภูมิใจในตนเอง มาจากคาในภาษาอังกฤษว่า “Self - Esteem” นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ว่าบุคคลที่รู้สึกว่าตนเองมีคนรัก ได้รับการยกย่อง หรือประสบความสาเร็จมักจะประเมินตนเองในด้านดีและภาคภูมิใจใน
ตนเอง ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลที่มีความรู้สึกว่าไม่มีใครรักใครสนใจ ไม่ได้รับการยอมรับ หรือทาอะไรก็มักจะล้มเหลว
จะทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ปัจจุบันบุคคลมักถูกหลอกด้วยการวัดคุณค่าที่เปลือกนอก ไม่ว่าจะเป็นความ
ร่ารวย เกียรติยศ รูปร่างหน้าตา ทาให้คนที่ขาดในสิ่งเหล่านี้ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง และ
กลายเป็นต้นเหตุประการสาคัญของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรที่จะฝึกหรือพัฒนาคนให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ตัวเองที่เกิดจากคุณค่าของจิตใจที่ฝักใฝ่ในคุณงามความดี อันเป็นเหตุให้บุคคลเรียนรู้ที่จะสารวจการกระทาของตนว่า
สิ่งใดที่ตนกระทานั้นเป็นความดี มีคุณค่า เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง แต่มิใช่การเปรียบเทียบกับผู้อื่น และต้อง
ไม่ถือว่าตัวเองสาคัญกว่าผู้อื่น รู้จักให้เกียรติผู้อื่น โดยเชื่อว่าทุกคนมีส่วนดีอยู่ภายในที่สามารถนาชีวิ ตไปสู่ความสาเร็จ
อย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่ อผู้อื่นและสังคมได้อย่างมากมาย (พลนุช พุ่มไสว, 2543) เชื่อว่าความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีความสาคัญมากในการสร้างเจตคติให้เกิดขึ้นกับตนเอง ทาให้เกิดความเชื่อมั่น และมีความรู้สึกที่ดี
กับบุคคลรอบข้าง ตลอดจนสามารถปรับตัวทางอารมณ์ สังคม เผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ พร้อมทั้งสามารถ
ยอมรับเหตุการณ์ ที่ทาให้ตนเองรู้ สึกผิดหวัง ท้อแท้ใจได้ดีกว่าบุคคลที่ขาดความเชื่ อมั่นในตนเอง การไม่เห็นความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ทาให้เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิดง่าย การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลาบาก
การขาดความเชื่อมั่นจะส่งผลให้คนรอบข้างขาดความสงบสุขไปด้วย
ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นพื้นฐานของบ่อเกิดแห่งพลังศักยภาพ เป็นพลังผลักดันให้ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่าง
ไม่ท้อถอย ความภาคภูมิใจในตนเองนั้นผูกพันกับความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมากับตัวเอง ที่แท้จริงแล้ว อุปนิสัยการทางาน
และการดาเนินชีวิตของเรานั้น คู่ควรแก่การประสบความสาเร็จหรือไม่ พลังของความภาคภูมิใจในตนเองถือเป็นปัจจัย
สาคัญสาหรับการดึงเอาศักยภาพในตัวเองมาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านใดก็แล้วแต่เพื่อ
สร้างความสาเร็จให้แก่ชีวิตอย่างเต็มที่(มณฑารพ เรียบเรียง, 2542) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นจึงจาเป็นต้อง
ได้รับการเอาใจใส่และการพัฒนาความรู้สึกความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองจะเกิด
การพัฒนาขึ้นได้ โดยอาศัยประสบการณ์จากการเรียนรู้ หรือจากสภาพแวดล้อมทางสังคม จากครอบครัวและจากเพื่อน ๆ
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2543) จากการศึกษาแนวคิดของ Coopersmith (อรชุมา พุ่มสวัสดิ,์ 2538) พบว่า องค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อความภาคภูมิใจในตนเองมี 2 ประการ คือ องค์ประกอบภายในบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจใน
ตนเองในด้านต่าง ๆ และองค์ประกอบภายนอกบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับความภาคภูมิใจจากผู้อื่น
ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
นักศึกษาประสบกับปัญหาต่างๆ ในการศึกษามากมาย ดังการศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพิการเรียนร่วม
ในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (อนุชา ภูมิสิทธิพร, 2550) ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัญหาอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษา ด้านการเรียน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม
ตามล าดั บ และความต้ องการของนั กศึ กษาในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก อั นดั บที่ หนึ่ ง คื อ ด้ านสั งคม ด้ านส่ วนตั ว
ด้ า นการเรี ย น ด้ า นการให้ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น ทางการศึ ก ษาตามล าดั บ และจากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษา
การความภาคภู มิ ใจในตนเองของคนพิ การ ศึ กษากรณี ศู นย์ ฟื้ นฟู อาชี พคนพิ การ กรมพั ฒนาสั งคมและสวั สดิ การ
(ภิลิวัลย์ ฉัตรมณีฤกษ์, 2547) พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองต่าสุด ประเภทของความ
พิการมี ผลต่อระดับการมองเห็นคุณค่าในตนเองสูง ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรติดตามประเมินผลระดับการ
มองเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ จะเห็นได้ว่าปัญหาในการเรียนของนักศึกษาพิการนั้นมีหลายด้าน หากสถานศึกษามี
การบริหารจัดการไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ไม่เข้าใจบทเรียน ปรับเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ไม่กล้า
แสดงออก นาเสนอข้อมูลไม่เป็น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมักเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการยอมรับหรือเห็นคุณค่าใจตนเองหรือ
ความภาคภูมิใจในตนเอง ปัญหาต่างๆที่พบควรหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน หากมีการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ก็จะส่งผลต่อ
การพัฒนาการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่ดูแลนักศึกษาพิ การ จึงได้เล็งเห็นถึงข้อจากัดที่มีอยู่ของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นในการดาเนินชีวิตอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและวิจัยความภาคภูมิใจ
ในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อจะเป็นแนวทางการพัฒนาให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องทาง
การเห็นมองเห็นความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น เกิดความมั่นใจ เห็นความสามารถของตนเองที่มีอยู่ สามารถดาเนินชีวิต
ได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดี ซึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบตามเพศ ประเภท
ของความบกพร่องทางการเห็น ชั้นปี และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัดเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางให้กับ
มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนานักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นให้มีความภาคภูมิใจในตนเองและประสบความสาเร็จยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา
จาแนกตามเพศ ประเภทของความบกพร่องทางการเห็น ชั้นปี และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัด

สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นระหว่างเพศชาย และเพศหญิง มีความภาคภูมิใจในตนเองแตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างตาบอดสนิท และเลือนราง มีความภาคภูมิใจในตนเอง
แตกต่างกัน
3. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 และ5 มีความภาคภูมิใจในตนเอง
แตกต่างกัน
4. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจในตนเองแตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 ได้แก่
1. เพศ แบ่งเป็น เพศชาย เพศหญิง
2. ประเภทของความบกพร่องทางการเห็น แบ่งเป็น ตาบอดสนิท มองเห็นเลือนราง ชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
ถึงชั้นปีที่ 5 และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัด ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การแสดงถึงความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและ
นาตัวแปรเหล่านี้มาใช้ ในการศึ กษาเกี่ยวกับความภาคภูมิ ใจในตนเอง ของนักศึ กษาที่มี ความบกพร่องทางการเห็ น
ในระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านการปฏิบัติตน ด้านตนเอง
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ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิ จั ยในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษาความภาคภู มิ ใจในตนเองของนั กศึ กษาที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็ น
ในระดับอุดมศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
1. เพศ
2. ประเภทของความบกพร่องทางการเห็น
3. ชั้นปี
4. กลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัด

ตัวแปรตาม
ความภาคภูมิใจในตนเอง
(Self-Esteem)
1. ด้านสังคม
2. ด้านการปฏิบัติตน

3. ด้านตนเอง

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัว
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 จาก 51 มหาวิทยาลัย จานวน 214 คน ได้มาจากการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางการสุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie & D.W.Morgan และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 122 คน
2. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 76 คน
3. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 6 คน
4. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 10 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็ นแบบสอบถามวั ดความภาคภู มิ ใจในตนเองของนั กศึ กษาที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็ น ในระดั บอุ ด มศึ กษา
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเกี่ ยวกั บความภาคภู มใจในตนเอง ของนั กศึ กษาที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็ น
ในระดับอุดมศึกษาผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองและแนะนาตัวผู้วิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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2. ขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้างาน/ผู้บังคั บบัญชา ทั้ง 4 กลุ่ม มหาวิทยาลัย คื อ กลุ่มมหาวิทยาลั ย/
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ไปยังมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
3. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกลุ่มมหาวิทยาลัย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และแนบรายละเอียดอธิบายให้เข้าใจในวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการทาแบบสอบถาม ก่อนตอบข้อมูลในแบบสอบถาม พร้อมแจ้งวันที่ สถานที่ของผู้วิจัยที่จะรับคืน ด้วยตนเองและ
ทางไปรษณีย์ หลังจากส่งแบบสอบถามแล้ว 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา
4. ผู้วิจัยได้รับคืนแบบสอบถามครบ 100% พร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป มีรายละเอียดตามขั้นตอน
ดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่
เพศ ประเภทของความบกพร่องทางการเห็น ชั้นปี และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัดวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequeney)
และค่าร้อยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามระดับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปล
ผล และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ในระดับอุดมศึกษา ที่มีเพศต่างกัน โดยใช้การทดสอบที (t-test) Independent Sample
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ในระดับอุ ดมศึกษาที่มีประเภทของความบกพร่องทางการเห็น ชั้นปี และกลุ่มมหาวิทยาลัยต่ างกัน วิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่ อวิ เคราะห์ ความแตกต่ างของตั วแปรเป็ นรายกลุ่ม วิ เคราะห์ ค่ าเอฟ
(F-test) กรณีพบค่าความแตกต่างรายกลุ่มจะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนของเชฟเฟ่
(Scheffe's)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมุติฐาน
2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) Independent Sample เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ที่
เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ เพศ
2.2 สถิติวิเคราะห์ค่ าเอฟ (F-test) เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ ประเพศความบกพร่องทางการเห็น
ชั้นปี กลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัด กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ เพื่อดูว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's)
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3. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
3.2 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliabity) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัย
แสดงรายละเอียดของค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามโดยภาพรวม และรายด้าน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ในระดับอุดมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา
ด้านสังคม
ด้านการปฏิบัติตน
ด้านตนเอง
รวม



S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.54
4.63
4.62
4.60

0.555
0.568
0.534
.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 โดยพบว่า ด้านการปฏิบัติตนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.63
รองลงมาคือด้านตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ในระดับอุดมศึกษา
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา



S.D.

ระดับความคิดเห็น

ด้านสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.42
4.47
4.60
4.60
4.52
4.54
4.48
4.61
4.61

.52
.56
.55
.56
.58
.56
.66
.53
.52

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม

4.62
4.54

.52
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด

ฉันมีความจริงใจกับเพื่อนทุกคน
ในกรณีเพื่อนทาผิดฉันจะให้อภัยเพื่อนเสมอ
ฉันอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เพื่อนและฉันยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เพื่อนให้ความสาคัญกับฉันในการเข้าร่วมกิจกรรม
ฉันสามารถปรึกษาปัญหากับเพื่อนได้
ในวันหยุดพักผ่อน ฉันมักออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัว
ฉันร่วมกิจกรรมกับเพื่อนและครอบครัวด้วยความสุข
ฉันริเริ่มทาสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพื่อนหรือครอบครัวจะให้
การสนับสนุนและเป็นกาลังใจ
10. เพื่อนคอยช่วยเหลือด้วยความเต็มใจกับฉัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ในระดับอุดมศึกษา (ต่อ)
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา
ด้านการปฏิบัติตน
1. ฉันสามารถจดจาสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว
2. ฉันสามารถตัดสินใจในการทางานได้อย่างรวดเร็ว
3. ฉันรู้สึกอ่อนไหวต่อความรู้สึกของเพื่อนและครอบครัว
4. เพื่อนและฉันจะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
5. เพื่ อนและครอบครั วจะมองว่ าฉั นเป็ นคนมุ่ ง มั่ น และ
กระตือรือร้น
6. ฉันมีการตรงต่อเวลาเมื่อมีการนัดหมาย
7. ฉันเป็นคนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากเพื่อนหรือ
ครอบครัว
8. ฉันไม่เป็นคนพูดโกหก ไม่คดโกงผู้อื่น
9. ฉันจะระมัดระวังการใช้จ่ายเท่าที่จาเป็น
10. ฉั น ชอบแสดงออกในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ นและ
ครอบครัว
รวม
ด้านตนเอง
1. ฉันเป็นคนหัวเราะง่าย
2. ฉันพอใจกับสภาพหน้าตาและความจริงที่ฉันเป็น
3. ฉันจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
4. ฉันสามารถบังคับตัวเองให้ทาสิ่งต่างๆ ให้เสร็จภายในเวลา
ที่กาหนดได้เสมอ
5. ฉันร่าเริงใช้ชีวิตต่อไปได้
6. ฉันไม่ค่อยรู้สึกเหงาหรือซึมเศร้า
7. ฉันมีเป้าหมายและเห็นคุณค่าในตนเอง
8. ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเต็มไปด้วยพลังความสามารถ
รวม



S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.57
4.53
4.60
4.65
4.56

.55
.56
.60
.48
.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.59

.42
.55

มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.77
4.57

.60
.76
.59

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.63

0.57

มากที่สุด

4.21
4.64
4.63
4.67

.62
.50
.56
.55

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.71
4.70
4.72
4.71
4.62

.51
.54
.47
.49
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา ผลปรากฏดังนี้
ด้านสังคม
ความภาคภู มิ ใจในตนเองของนั กศึ กษาที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็ นในระดั บอุ ดมศึ กษา ด้ านสั งคม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เพื่อนคอยช่วยเหลือด้วยความ
เต็มใจกับฉันมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ฉันร่วมกิจกรรมกับเพื่อนและครอบครัวด้วยความสุข ฉันริเริ่มทาสิ่งใดก็ตาม
ที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพื่อนหรือครอบครัวจะให้การสนับสนุนและเป็นกาลังใจ ฉันอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อนและฉันยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนให้ความสาคัญกับฉันในการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันหยุดพักผ่อนฉันมักออกไปเที่ยว
กับเพื่อนหรือครอบครัว ในกรณีเพื่อนทาผิดฉันจะให้อภัยเพื่อนเสมอ ตามลาดับ ส่วนฉันมีความจริงใจกับเพื่อนทุกคน เป็น
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา ด้านสังคมต่าที่สุดในระดับมาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ด้านการปฏิบัติตน
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา ด้านการปฏิบัติตน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ฉันมีการตรงต่อเวลาเมื่อมี
การนัดหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ฉันจะระมัดระวังการใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ น เพื่อนและฉันจะมีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ฉันรู้สึกอ่อนไหวต่อความรู้สึกของเพื่อนและครอบครัว ฉันไม่เป็นคนพูดโกหก ไม่คดโกงผู้อื่น ฉันเป็นคน
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากเพื่อนหรือครอบครัว ฉันสามารถจดจาสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว ฉันชอบ
แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนและครอบครัว เพื่อนและครอบครัวจะมองว่าฉันเป็นคนมุ่งมั่น และกระตือรือร้น
ตามลาดับ ส่วนฉันสามารถตัดสินใจในการทางานได้อย่างรวดเร็ว เป็นความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา ด้านการปฏิบัติตน ต่าที่สุดในระดับมากที่สุด
ด้านตนเอง
ความภาคภู มิ ใจในตนเองของนั กศึ กษาที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็ นในระดั บอุ ดมศึ กษา ด้ านตนเอง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ฉันมีเป้าหมายและเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ฉันร่าเริงใช้ชีวิตต่อไปได้ ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเต็มไปด้วยพลังความสามารถ ฉันไม่
ค่อยรู้สึกเหงาหรือซึมเศร้า ฉันสามารถบังคับตัวเองให้ทาสิ่งต่างๆ ให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนดได้เสมอ ฉันพอใจกับสภาพ
หน้าตาและความจริงที่ฉันเป็น ฉันจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ตามลาดับ ส่วนฉันเป็นคน
หัวเราะง่าย เป็นความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา ด้านตนเอง
ต่าที่สุดในระดับมาก
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา
จาแนกตามเพศ
ความภาคภูมิใจในตนเองของ
ชาย
หญิง
นักศึกษาที่มีความบกพร่อง
t
Sig.
S.D.
S.D.


ทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา
ด้านสังคม
4.58
.37
4.51
.35
1.33
.18
ด้านการปฏิบัติตน
4.61
.44
4.64
.73
-.30
077
ด้านตนเอง
4.63
.45
4.62
.40
.28
.78
รวม
4.61
.38
4.59
.39
.38
.71
*อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามเพศ พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา
จาแนกตามประเภทความบกพร่องทางการเห็น
ความภาคภูมิใจในตนเองของ
ตาบอดสนิท
มองเห็นเลือนราง
นักศึกษาที่มีความบกพร่อง
t
Sig.
S.D.
S.D.


ทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา
ด้านสังคม
4.57
.35
4.52
.38
.95
.34
ด้านการปฏิบัติตน
4.68
.55
4.58
.64
1.16
.25
ด้านตนเอง
4.67
.39
4.58
.45
1.61
.11
รวม
4.64
.35
4.56
.41
1.48
.14
*อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามประเภทความบกพร่องทางการเห็น พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามชั้นปี
รายการ
ด้านสังคม
ด้านการปฏิบัติตน
ด้านตนเอง
รวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
.61
27.74
28.35
1.27
75.22
76.49
.56
38.12
38.69
0.73
30.57
31.30

SS
4
209
213
4
209
213
4
209
213
4
209
213

MS
.15
.13

F
1.16

Sig.
.33

.32
.36

.88

.47

.14
.18

.77

.54

.18
.15

1.24

.29

*อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุ ดมศึ กษา จ าแนกตามชั้ น พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่ าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัด
รายการ
ด้านสังคม
ด้านการปฏิบัติตน
ด้านตนเอง
รวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
.56
27.80
28.35
3.10
73.39
76.49
.85
37.84
38.69
0.88
30.42
31.30

SS
3
210
213
3
210
213
3
210
213
3
210
213

MS
.19
.13

F
1.40

Sig.
.24

1.03
.35

2.96

.03*

.28
.18

1.57

.20

.29
.15

2.03

.11

*อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
จากตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัด พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ส่วนรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติตนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความภาคภูมิใจในตนเองของ
เพศ
ประเภทความ
ชั้นปี
กลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัด
นักศึกษาที่มีความบกพร่อง
บกพร่องทางการ
ทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา
เห็น
ด้านสังคม
ด้านการปฏิบัติตน
*
ด้านตนเอง
รวม
*อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
จากตาราง 7 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังนี้ เพศ ประเภทความบกพร่อง
ทางการเห็น และชั้นปี ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา ไม่แตกต่างกันกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สังกัด ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา ด้านการปฏิบัติตน แตกต่างกัน
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สรุปผล
1. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา มีความภาคภูมิใจในตนเอง ในระดับมากที่สุด
2. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง มีความภาคภูมิใจในตนเอง
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
3. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างตาบอดสนิท และเลือนราง มีความภาคภูมิใจในตนเอง
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
4. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 และ5 มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
5. นั กศึ กษาที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็ น ระหว่ างกลุ่ มมหาวิ ทยาลั ย มี ความภาคภู มิ ใจในตนเอง
ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. ผลการเปรี ย บเที ย บความภาคภู มิ ใ จในตนเองของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น
ในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามเพศ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Patton,
Bartrum and Creed (2004: อ้างถึงใน มาลิน เนาว์นาน 2557) ที่พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับความภาคภูมิใจใน
ตนเองไม่แตกต่างกัน ความภาคภูมิใจในตนเองไม่แตกต่างกันในกลุ่มวัยรุ่น และในการศึกษาในประเด็นของความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ ของบ้าน พ่อแม่ และความภาคภูมิใจในตนเอง
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความภาคภู มิ ใ จในตนเองของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น
ในระดับอุดมศึกษา จาแนกตามความบกพร่องทางการเห็น มีความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุปราณี สนธิรัตน์ (2546 : อ้างถึงใน ณัฐิรา ศีติสาร 2552) พบว่า กลุ่มเด็กตาบอดหรือเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเห็นมีความยากลาบากในการทากิจกรรมเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิต จึงทาให้เกิดความรู้สึกท้อแท้
มองตนเองไม่มีคุณค่าไม่มีความสามารถ ซึ่งหากเด็กเหล่านี้ได้รับการเอาใจใส่ส่งเสริมและพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง
ก็จะทาให้พวกเขาเกิดความภาคภุมิใจ มั่นใจ ยอมรับตนเองและข้อจากัดของตนเองที่มีอยู่ และสอดคล้องกับ วารี ถิรจิตร
(2541) ได้กล่าวว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นต้องการการยอมรับจากสังคมและการยอมรับสภาพของตนเอง
ถ้าหากเด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับจากสังคมประสบความสาเร็จ ก็จะทาให้พวกเขาเกิดความมั่นใจสามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ สุชา จันทร์เอม (2525) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กตาบอดหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ต้องการการเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ มากกว่าเด็กธรรมดา การให้เด็กตาบอดหรือเด็กบกพร่องทางการเห็นได้ทากิจกรรม
ต่างๆ จะมีการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของเด็ก ทาให้มีวุฒิภาวะมากขึ้น และทาให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและ
มีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น
3. ผลการเปรี ย บเที ย บความภาคภู มิ ใ จในตนเองของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ใน
ระดับอุดมศึกษา จาแนกตามชั้นปีที่ 1,2,3,4 และ5 พบว่า นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นชั้นปีที่ต่างกัน มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญภัสร์ ศิรชนราโรจน์ (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของความภาคภูมิใจในตนเองและความยืดหยุ่นตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD โดยจาแนกตามชั้นปี
พบว่ า นั กศึ กษาชั้ นปี ต่ างกั นจะมี ความภาคภู มิ ใจในตนเองไม่ แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
มีความสัมพันธ์กันทางบวก ส่วน ลูและคณะ (Liu. 2014 : อ้างถึงใน ธัญญภัสร์ ศิรชนราโรจน์ (2559) ได้ศึกษา ผลกระทบ
และความภาคภูมิใจในตนเองที่เป็นตัวส่งผ่านระหว่างความยืดหยุ่นตัว โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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412 คน เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามลาดับการส่งผ่านความภาคภูมิใจในตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับความ
ยืดหยุ่น โดยใช้แบบวัดความยืดหยุ่นตัวของคอนเนอร์และเดวิดสัน และแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของโรเซนเบิร์ก
พบว่าผู้ตอบแบสอบถามส่วนมากถึง 66 % มีความยืดหยุ่นปานกลางถึงมีความยืดหยุ่นสูง และความภาคภูมิใจในตนเองสูง
ด้วย
4. ผลการเปรี ยบเที ยบความภาคภู มิ ใจในตนเองของนั กศึ กษาที่ มี ค วามบกพร่ องทางการเห็ น ใน
ระดับอุดมศึกษา จาแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัย มีระดับเจตคติที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัยทุก
กลุ่มมีพร้อมในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างสูง และด้วยการเอาใจใส่ของ พ่อ แม่ อาจารย์ผู้สอน และเพื่อนใน
ห้องเรียนเล็งเห็นถึงความสาคัญของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ นวลศิริ เปาดลหิตย์ (2542) พบว่า แนวทางการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นที่มีปัญหาทางสังคม ว่าทุก
ฝ่ายต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ตัวเด็กวัยรุ่น ครู อาจารย์ และจะดีมากหากนาชุมชนมาร่วมด้วย นั่นคือทุกฝ่ายต้อง
ทางานประสานกันเป็นทีม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลน้อย วิจิตรกุล (2546) ศึกษาการพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี โดยใช้กิจกรรมประมวลผลพฤติกรรมของตนเองในด้านบวก ในการสอน
ราชวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง จากผลการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ใช้กิจกรรมการประมวลพฤติกรรมของตนเองใน
ด้านบวกกับกลุ่มกับกลุ่มที่ไม่ใช้กิจกรรมการประมวลพฤติกรรมของตนเองในด้านบวกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 กล่าวคือ กลุ่มที่ใช้กิจกรรมการประมวลพฤติกรรมของตนเองในด้านบวกมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูง
กว่ากลุ่มที่ไม่ใช้กิจกรรมการประมวลพฤติกรรมของตนเองในด้านบวก

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษาชัดเจนมากขึ้น
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนาผลวิจัยไปใช้ดังนี้
1. แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับอุดมศึกษา สามารถ
นาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้
2. สามารถศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น หรือมีความบกพร่อง
ด้านอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบั นอุดมศึกษาของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ของโรงงานตัวอย่าง
The Reduction in the Loss of Sample Bakery Factory
คุลยา ศรีโยม1 และ พิเชษฐ์ จันทวี2
Kulaya Sriyom1 and Pichet Chantawee2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ โดยการศึกษาสาเหตุ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิต และวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสียด้วยแผนภูมิก้างปลา พบว่าสาเหตุของ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมาจาก คน และเครื่องจักร เป็นหลัก เมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการทางานในส่วนของกระบวนการ
ขึ้นรูป เดิมใช้ระยะเวลาในการขึ้นรูปนาน 3 ชั่วโมง ได้มีการนาเครื่องอบไอน้าเข้ามาใช้ในการขึ้นรูปสามารถลดเวลาในการ
ขึ้นรูปลงได้ 2 ชั่วโมง หรือลดลงเท่ากับ 66.67 เปอร์เซ็นต์ และมีการปรับปรุงขั้นตอนการนวดแป้ง และการพักขนม พบว่า
จากเดิมใช้เวลาในการผลิต 332 นาที หลังการปรับปรุงกระบวนการ ใช้เวลาในการผลิตลดลงเหลือเพียง 162 นาที หรือ
เวลาลดลง 48.8 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: กระบวนการผลิต, การลดความสูญเสีย, เบเกอรี่

ABSTRACT
This research aimed to lose the reduction in bakery process studied the loss reduction cause
and determined it by the fish bone diagram. It was found that the main causes of loss reduction were a
man and machine. Steam generator was used for improving the procedure. The forming time can be
reduced from 3 hours to 1 hours, which can be calculated at 66.67 percent. Besides, the kneading dough
and fermentation process were improved, the time spending can be reduced from 332 minutes to 170
minutes, which can be calculated at 48.8 percent.
Keywords: Process, Reduction in the Loss, Bakery

บทนา
อุตสาหกรรมเบเกอรี่มีการแข่งขันกันสูงมากเนื่องจากผู้ดาเนินธุรกิจด้านนี้มีอยู่มากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการผลิตเบเกอรี่มีความจาเป็นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพราคาแข่งขันได้ และส่งมอบทันเวลา ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ ต้องรักษาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความมั่นคงในทางธุรกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมเบเกอรี่มีการแข่งขันสูงและ
มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหลายรูปแบบ ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้นจึงต้องมีการ
วางแผนที่ ดี ในการผลิ ตและรั กษาคุ ณภาพ เพื่ อให้ ผลผลิ ตออกมาตรงกั บความต้ องการของลู กค้ าความสู ญเปล่ า
ในกระบวนการผลิตเป็นสาเหตุที่ทาให้การผลิตไม่เป็นไปตามแผนอาจมีสาเหตุมาจากคน เครื่องจักร วัตถุดิบ วิธีการและ
การบริหารความสูญเสียเวลาในกระบวนการผลิตทั้งหมดควรได้รับการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้ผลิตได้ตามที่วางแผนไว้
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ปัจจุบันอุตสาหกรรมเบเกอรี่มีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งทางด้านราคาและด้านคุณภาพของสินค้าตลอดจน
ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจึงจาเป็นที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลงและ
เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการแข่งขันให้มากขึ้น ในจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมด้านอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่
อุตสาหกรรมเบเกอรี่ถือเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆ ส่วนใหญ่ทาการผลิตในระดับครัวเรือน ในกระบวนการผลิตจาเป็นต้องผลิต
สิ นค้ าให้ มี คุ ณภาพสม่ าเสมอ ปลอดภั ย สะดวกต่ อการบริ โภค และยื ดอายุ การเก็ บรั กษาผลิ ตภั ณฑ์ ได้ ยาวนาน
อุตสาหกรรมเบเกอรี่จาเป็นต้องมีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก่ เตาอบ เครื่องซีล และมีพนักงานเป็นปัจจัย
หลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตและสภาพทั่วไปของโรงงานตัวอย่าง
แห่งหนึ่ง พบว่าในกระบวนการผลิตมีความสูญเสียเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนการ ได้แก่ การขึ้นรูปแป้ง การพักขนม และ
การนวดแป้ง อีกทั้งยังมีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอีกด้วย
ตารางที่ 1 ข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเบเกอรี่
ลาดับ
1
2
3

ขั้นตอน
การขึ้นรูปแป้ง
การพักขนม
การนวดแป้ง

เวลาที่ใช้(นาที)
180
20
40

ตารางที่ 2 ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเบเกอรี่
ลาดับ
1
2
3

ประเภทของเสีย
เศษแป้ง
พลาสติก
ขนมปังหมดอายุ

ปริมาณ(กิโลกรัมต่อเดือน)
8
5
75

จากข้อมูลในตารางที่ 1 และ 2 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ความสูญเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นมีผลต่อต้นทุนการผลิต
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานตัวอย่าง จึงร่วมกันกับผู้ประกอบการศึกษาแนวทางการ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้กระบวนการผลิตเบเกอรี่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ต่าลง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกระบวนการผลิตเบเกอรี่ของโรงงานตัวอย่าง
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ของโรงงานตัวอย่าง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ของโรงงานตัวอย่าง

ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิตเบเกอรี่ของโรงงานตัวอย่างแห่งหนึ่ง ในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาเท่านั้น โดยการศึกษาครั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยการใช้หลักการของแผนภูมิ
ก้างปลา แผนภูมิการไหล และความสูญเสีย 7 ประการ เท่านั้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ เริ่มด้วยการศึกษากระบวนการ
ผลิตเบเกอรี่ และเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
พร้อมทั้งหาแนวทางลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
8 คน (เจ้าของกิจการ 1 คน พนักงาน 7 คน)
กลุ่มตัวอย่าง 8 คน (เจ้าของกิจการ 1 คน พนักงาน 7 คน)
เครื่องมือการวิจัย
แผนภูมิก้างปลา
แผนภูมิกระบวนการไหล
ความสูญเสีย 7 ประการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการลงพื้นที่ศึกษาสภาพการทางานจริงในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งจับเวลาการทางาน
ทั้งก่อนการปรับปรุง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสีย และศึกษาแนวทางในการลดความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นตามหลักการสูญเสีย 7 ประการ หลังจากนั้นจับเวลาการทางานหลังการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แผนภูมิการไหลในการเปรียบเทียบข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. แผนภูมิก้างปลา
2. แผนภูมิการไหล
3. ความสูญเสีย 7 ประการ

ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพทั่วไปของกระบวนการผลิตเบเกอรี่ของโรงงานตัวอย่าง
1.1 กระบวนการผลิตเบเกอรี่
กระบวนการผลิตเบเกอรี่แบ่งออกเป็นขั้นตอนการทางานหลักทั้งหมด 8 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะมี
การควบคุมการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ระบบการทางานของเครื่องจักรผลิตเบเกอรี่เป็นระบบการทางานแบบอัตโนมัติ
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตเบเกอรีข่ องโรงงานตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัตถุดิบ เป็นการเตรียมวัตถุดิบก่อนการนาไปผสม โดยวัตถุดิบหลักของการผลิตเบเกอรี่ประกอบด้วย
แป้งสาลี น้าตาล น้ามัน เนย ยีสต์ และส่วนผสมอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 2 การผสมวัตถุดิบ
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ขั้นตอนที่ 3 การขึ้นรูป

ขั้นตอนที่ 4 พักเพื่อรอให้แป้งขึ้นรูป นาเบเกอรี่ที่ได้ไปพักเพื่อรอให้แป้งขึ้นรูป เป็นการพักแป้งเบเกอรี่ที่ผ่านการตัดแต่ง
และขึ้นรูปปรงแล้ว เพื่อรอให้แป้งเบเกอรี่ฟูได้รูป การพักแป้งเบเกอรี่แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 5 การอบขนมในเตาอบ นาเบเกอรี่ที่ได้เข้าเตาอบ อบในอุณหภูมิ 300-400 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบ
ประมาณ 15 นาที
ขั้นตอนที่ 6 ทิ้งให้เย็น เบเกอรี่ที่ผ่านการอบเสร็จแล้วนามาตกแต่งหน้าแล้วตั้งไว้ให้เย็นเพื่อรอการบรรจุใส่ถุงผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 7 บรรจุผลิตภัณฑ์ นาเบเกอรี่ที่เย็นแล้วมาทาการบรรจุลงถุงผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 8 ขนมปังพร้อมจาหน่าย เบเกอรี่รอการจัดส่งให้กับลูกค้า ตามจานวนที่ลูกค้าสั่ง
1.2 ระยะเวลาในการทางานแต่ละขั้นตอนก่อนการปรับปรุงการทางาน
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยโดยการเก็ บข้ อมู ลโดยการบั นทึ กเวลาการท างานในแต่ ขั้ นตอนในการผลิ ต
ซึ่ง ระยะเวลาก่อนการปรับปรุงตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายใช้เวลาในการผลิตประมาณ 332 นาที หรือ 5
ชั่วโมง 32นาที
ตารางที่ 2 ระยะเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเบเกอรี่

วัตถุดิบ
ผสมแป้ง
ตวงแป้ง 950 กรัม
รีดแป้งที่เครื่องแบ่งแป้ง
ทาเนยที่ถาดที่จัดตั้งไว้

เวลาก่อน
ปรับปรุง
(นาที)
50
10
5
2

30

1

เวลาการผลิต (นาที)
1:30 2 2:30 3 3:30
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แป้งที่ได้มาชุบด้วยเกล็ดขนมปัง
3
นาไปวางที่ถาดที่เตรียมไว้
3
รีดหน้าขนมตามที่ต้องการ
5
รอให้แป้งขึ้น
180
ตารางที่ 2 ระยะเวลาก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเบเกอรี่ (ต่อ)

วัตถุดิบ
นาไปอบ
พักขนมให้เย็น
ตกแต่งหน้าขนม
รอให้หน้าขนมแห้งสนิท
บรรจุใส่ถุง
ซีนถุง
ติดโลโก้
รวม

เวลาก่อน
ปรับปรุง
(นาที)
20
20
15
10
4
3
2
332

30

1

เวลาการผลิต (นาที)
1:30 2 2:30 3 3:30

4

2. วิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการกระบวนการผลิต
จากการวิเคราะห์สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเบเกอรี่โดยการใช้แผนผังก้างปลาเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ ร่วมกับพนักงานที่ปฏิบัติงานและหัวหน้าส่วนการผลิตเบเกอรี่ มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ด้วยแผนภูมิก้างปลา
จากแผนภูมิก้างปลาสาเหตุของการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ในขั้นตอนการ
ขึ้นรูปสามารถอธิบายสาเหตุหลัก 3 ประการ และอธิบายสาเหตุย่อยดังนี้
ตารางที่ 3 สาเหตุการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูป
ประเภท

สาเหตุ

คาอธิบาย
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บุคลากร

พนักงานใหม่ขาดประสบการณ์
ทางาน
ขึ้นรูปโดยสภาพอากาศจะใช้
เวลานาน 3 ชั่วโมง โดยประมาณ
เครื่องอบไอน้าชารุด

พนักงานใหม่ทางานเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง และใช้
เวลานานในการทางานแต่ละขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน
การขึ้นรูปโดยสภาพอากาศจะขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละวัน
ถ้าอากาศเย็นการเครื่องรูปจะช้ากว่าอากาศร้อน
เครื่องจักร
เครื่องอบไอน้าชารุด ส่งผลให้การขึ้นรูปของแป้งต้องใช้
เวลานาน
3. การศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ในขั้นตอนการขึ้นรูป
จากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยแผนภู มิ ก้ างปลา เพื่ อหาสาเหตุ ที่ ส่ งผลต่ อความสู ญเสี ยด้ านเวลาของ
กระบวนการผลิตเบเกอรี่ พบว่าขั้นตอนการขึ้นรูปขนมใช้ระยะเวลารอคอยนานถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งสาเหตุหลักของการรอคอย
เกิดจากเครื่องอบไอน้าชารุด เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีงบประมาณในการซ่อมบารุง และไม่มีพนักงานที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบารุงรักษาเครื่องจักร ดังนั้นทีมวิจัยได้ดาเนินการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แนวทางการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปขนม
ประเภท
บุคลากร

สาเหตุ
พนักงานใหม่ขาดประสบการณ์

วิธีการปฏิบัติงาน

การขึ้นรูปด้วยสภาพอากาศ

เครื่องจักร

เครื่องอบไอน้าชารุด

แนวทางแก้ปัญหา
จัดอบรมพนักงานใหม่เพื่อแนะนา
การท างานของเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ น
การผลิ ต เบเกอรี่ แ ต่ ล ะเครื่ อ ง ให้
สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ติ ด ตั้ ง ในพื้ น ที่ ก ารท างานเพื่ อ ให้
พนั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ต ามได้
อย่างถูกต้อง
เปลี่ ย นจากการขึ้ น รู ป ด้ ว ยสภาพ
อากาศมาขึ้นรูปด้วยเครื่องอบไอน้า
เนื่องจากน้าในส่วนผสมขึ้นรูปเมื่อ
เพื่อได้รับความร้อนซึ่งปริมาตรของ
ขนมที่ ฟู ด้ ว ยไอน้ าจะขึ้ น อยู่ กั บ
อัตราส่วนของแป้งกับน้าจะใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง
ท าการซ่ อ มเครื่ อ งอบไอน้ าให้
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ป ก ติ แ ล ะ
ฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้การใช้
งานเครื่องจักร และจัดทาแผนการ
PM เครื่องอบไอน้าอย่างสม่าเสมอ
เพื่อป้องกันเครื่องจักรเสียระหว่าง
การผลิ ต และก าหนดให้ มี ก ารท า
ความสะอาดทุกครั้งหลังจากการใช้
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งานถ้ า เครื่ อ งจั ก รท างานผิ ด ปกติ
ควรหยุดทางานอย่างทันที

4. การปรับปรุงการทางานในขั้นตอนต่างๆ
ตารางที่ 5 แสดงการปรับปรุงการทางาน
กิจกรรมการดาเนินการผลิต
การผสมแป้ง

การอบ
การบรรจุภัณฑ์

แบบเดิม
นาการผสมวัตถุดบิ ทั้งหมดในการ
ผลิตขนมเบเกอรี่พร้อมกันด้วยเครื่อง
นวดแป้งโดยการประมาณสัดส่วนที่
ต้องใช้
- นาขนมวางในเครื่องและ
กาหนดเวลา
-พักขนมให้เย็นนาไปบรรจุเพื่อ
จาหน่าย

การปรับปรุง
-นาส่วนผสมทั้งหมดมาตวงตาม
มาตรฐานที่วางไว้เพื่อให้การผลิตแต่ละ
ครั้งได้ตามมาตรฐาน
-อบในเครื่องขนาดใหญ่สามารถบรรจุต่อ
เครื่องจะได้ 60 ลูกต่อ 15 นาที
- พักขนมโดยนาพัดลมเป่าให้ขนมเย็น
เร็วขึ้น
- นาขนมใส่ในถุงที่จัดเตรียมไว้
- ซีลด้วยเครื่องซีล

ผลจากการศึกษาระยะเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการ พบว่ากระบวนการผลิตเบเกอรี่ขั้นตอนตั้งแต่
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 162 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 42 นาที
ตารางที่ 6 ระยะเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตเบเกอรี่
วัตถุดิบ

เวลาก่อนปรับปรุง (นาที) 30
ผสมแป้ง
40
ตวงแป้ง 950 กรัม
5
รีดแป้งที่เครื่องแบ่งแป้ง
3
ทาเนยที่ถาดที่จัดตั้งไว้
2
แป้งที่ได้มาชุบด้วยเกล็ดขนมปัง
2
นาไปวางที่ถาดที่เตรียมไว้
2
รีดหน้าขนมตามที่ต้องการ
3
รอให้แป้งขึ้น
60
นาไปอบ
15
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พักขนมให้เย็น
ตกแต่งหน้าขนม
รอให้หน้าขนมแห้งสนิท
บรรจุใส่ถุง
ซีนถุง
ติดโลโก้
รวม

10
10
5
2
2
2
162

5. เปรียบเทียบกระบวนก่อนและหลังจากการปรังปรุงกระบวนการผลิต
เวลาก่อนปรับปรุง ใช้เวลาในการผลิตประมาณ 332 นาที หรือ 5 ชั่วโมง 32นาที
เวลาหลังการปรับปรุง ใช้เวลาในการผลิตประมาณ 162 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 42 นาที
ดังนั้นจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตสามารถลดกระบวนการผลิตและใช้เวลาในการผลิตเท่ากับ 170
นาที หรือ 2 ชั่วโมง 50 นาที คิดเป็น 48.8%

ภาพที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลังการปรับปรุง

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่างแห่งหนึ่งในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นตามหลักการของความสูญเสีย
7 ประการ ในส่วนของความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) ส่งผลให้การทางานเกิดการล่าช้าและใช้เวลานานในการ
ผลิต ซึ่งผู้วิจั ยร่วมกับผู้ประกอบการได้ศึ กษาหาสาเหตุที่แ ท้จริงของความสูญเสียด้วยการใช้แผนภูมิก้างปลา และ
การศึกษาเวลาในการทางานด้วยการใช้แผนภูมิการไหลเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
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1. การศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิตเบเกอรี่ของโรงงานตัวอย่าง มีขั้นตอนการผลิตหลัก 8 ขั้นตอน และ
มีเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตจานวน 5 เครื่องได้แก่ 1)เครื่องนวดแป้ง 2)เครื่องตัดแป้ง 3)เตาอบ 4)เครื่องซีล และ
5)เครื่องอบไอน้า โดยแต่ละเครื่องมีอัตราการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 500 ชิ้น/ต่อสัปดาห์
2. การวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยใช้แผนภูมิก้างปลาพบว่าขั้นตอนที่ใช้เวลารอคอย
ในการผลิตนานที่สุด คือขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งเดิมผู้ประกอบการจะขึ้นรูปด้วยสภาพอากาศ ซึ่งจะใช้เวลาในการขึ้นรูป
ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อครั้งการในการผลิต ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่แน่นอน ถ้าสภาพอากาศเย็นการขึ้นรูปจะช้ากว่าสภาพอากาศ
ร้อน ทาให้เกิดการรอคอยนานมากกว่า 3 ชั่วโมง จึงมีการเปลี่ยนแปลงการขึ้นรูปโดยการใช้เครื่องอบไอน้า ทาให้ใช้เวลาขึ้น
รูปประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถลดระยะเวลาในการขึ้นรูปได้ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง คิดเป็น 66.67 เปอร์เซ็นต์
3. ปรับปรุงการทางานเดิมในขั้นตอนอื่นๆ โดยลดขั้นตอนการทางาน และระยะเวลาในการผลิตเบเกอรี่
จากเดิมใช้เวลาในการผลิต 5 ชั่วโมง 32 นาทีต่อการผลิตเบเกอรี่ 500 ชิ้น สามารถลดเวลาในการผลิตได้ 2 ชั่วโมง 50 นาที
ต่อ 500 ชิ้น สามารถลดเวลาในการผลิตได้ 2 ชั่วโมง 42 นาที คิดเป็น 48.8 เปอร์เซ็นต์
ดังนั้นจากการนาเสนอการปรับปรุงเบื้องต้นจึงเลือกวิธีการปรับปรุง คือการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ผลิตเบเกอรี่เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีและการเฝ้าติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกวิธี อย่างใกล้ชิด ทาให้
พนักงานเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้สามารถลดความสูญเสียได้ส่งผลให้
กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของดาริกา อวะภาค(2554) เรื่องการลดเวลาสูญเสีย
ในกระบวนการผลิตไอศกรีมแท่ง ที่ศึกษาเกี่ยวกับการลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิตไอศกรีมแท่ง โดยใช้หลักการ
ECRS และ SMED มาปรับปรุงวิธีการทางานร่วมกับการใช้เทคนิคการจัดตารางการทางาน พบว่าเวลาเตรียมสายการผลิต
เฉลี่ยลดลงจาก 41.32 นาที เป็น 16.39 นาที หรือลดลงร้อยละ 60.33 และเวลาล้างสายการผลิตเฉลี่ยลดลงจาก 60.06
นาที เป็น 33.67 นาที หรือลดลงร้อยละ 43.94 ทาให้เวลาสูญเสียลดลงเหลือร้อยละ 17.86 ของเวลาที่ใช้ในการทางาน
ทั้งหมด หรือลดลงร้อยละ 36.50 นอกจากนี้จานวนพนักงานลดลงจาก 7 คนเป็น 6 คน และการใช้ประโยชน์ของพนักงาน
เฉลี่ยในการเตรียมและล้างสายการผลิตเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตในผลิตเบเกอรี่เพื่อทาการปรับปรุงขั้นตอนการทางาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานอย่างต่อเนื่อง ควรดาเนินการดังนี้
1. ผู้ประกอบการควรติดตามผลที่เกิดขึ้นในการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
2. เนื่องจากพนักงานมีความเคยชินกับการปฏิบัติลักษณะเดิม ดังนั้นควรจัดอบรมเพื่อชี้แจงให้พนักงาน
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงการทางานดังกล่าว
3. จัดทาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้าของโรงงานเบเกอรี่ตัวอย่างแห่งหนึ่งในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสาหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Investigation of Optimum Activated Carbon from Agricultural Waste
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสาหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร จากกะลามะพร้าว ไม้ไผ่และชานอ้อย ด้วยวิธีการกระตุ้นด้วยสารเคมี โดยใช้ โซเดี ยมไฮดรอกไซค์
เป็นสารเคมีในการกระตุ้น กระบวนการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์มี 2 กระบวนการ คือกระบวนการทาให้เป็นถ่านและ
กระบวนการกระตุ้นด้วยสารเคมีถ่านกัมมันต์ที่สังเคราะห์ได้นาไปวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ พื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน
ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบเลื่อนกราด และวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรด
สเปคโทรมิเตอร์ จากผลการทดลองพบว่า กะลามะพร้าวและไม้ไผ่มีขนาดรูพรุนใหญ่ มีขนาดรูพรุนประมาณ 100-200
นาโนเมตร โดยกะลามะพร้าวมีขนาดรูพรุนที่กระจายตัวมากกว่าไม้ไผ่ประมาณ 89% ในขณะที่ชานอ้อยมีขนาดรูพรุนเล็ก
ขนาดรูพรุนประมาณ 1.5-1.6 นาโนเมตร และมีการกระจายตัวของรูพรุนอย่างสม่าเสมอ จากผลการทดลองส่งผลให้
กะลามะพร้าวมีอัตราการไหลของน้าได้ดีกว่าไม้ไผ่และชานอ้อย อีกทั้งมีร้อยละการผลิตที่มากกว่าไม้ไผ่และชานอ้อย
คือ 60.92 %
คาสาคัญ : ถ่านกัมมันต์, กะลามะพร้าว, ไม้ไผ่, ชานอ้อย

ABSTRACT
Theresearch study on optimum conditions for the synthesis of activated carbon
(ACs) from coconut shell, bamboo and sugarcane by chemical activation method using
sodium hydroxide (NaOH). Generally, the synthesis of ACs from agricultural waste consists of
two step; Carbonization and chemical activation. The ACs were characterized their
morphology and functional groups by scanning electron microscopy (SEM) and Fouriertransform infrared spectroscopy (FTIR). This results were found the coconut shell and
bamboo materials were showed macropores structures (pore size approximately 100-200
nm) and coconut shell shows pore distribution higher than bamboo material of 89% while
the sugarcane shows a mixture with a meso- and micropores structures (pore size
approximately 1.5-1.6 nm). The coconut shell achieved the highest yield of 60.92%
Keywords: Activated carbon, Coconut shell, Bamboo, Sugarcane
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บทนา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทยนับว่ามีอยู่เป็นจานวนมาก แต่มีการนามาใช้ประโยชน์เป็น
ส่วนน้อย มักถูกทิ้งไว้ในไร่นาหรือถูกเผาทิ้งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งปริมาณวัสดุขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิต
ทางการเกษตร ในปี พ.ศ.2543 พบว่ามีปริมาณวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรมากถึง 43 ล้านตันต่อปีที่ไม่ได้นามาใช้
ประโยชน์ กล่าวได้ว่าประเทศไทยมีปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในภูมิภาคเป็นจานวนมาก ปัจจุบันมีผู้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการนามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารสัตว์อัดเม็ ด ไม้อัด ถ่านอัดแท่ง
ถ่านกัมมันต์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือสมาชิกภายในชุมชน การนาวัสดุเหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์
โดยการผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ ซึ่งถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก มีการจัดเรียงเป็น
โครงข่ายของแผ่นกราฟีนอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ มีปริมาณรูพรุนอย่างมหาศาล มีพื้นที่ผิวภายในสูง ส่งผลให้ถ่านกัมมันต์
มีสมบัติการดูดซับที่ดีและนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การใช้เป็นตัวดูดซับเพื่อกาจัดสารเจือปนจากของเหลวหรือ
แก๊ ส การกรองน้ าเพื่ อให้ น้ าบริ สุ ทธิ์ การบ าบั ดน้ าเสี ย การใช้ เป็ นขั้ วไฟฟ้ าส าหรั บตั วเก็ บประจุ ยิ่ งยวด และอื่ น ๆ
โดยถ่านกัมมันต์สามารถผลิตได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ชานอ้อย เป็นต้น
ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ จึงมีการนาเสนอวิธีการการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร (กะลามะพร้าว ไม้ไผ่และชานอ้อย) โดยนาวัตถุดิบเหล่านี้เป็นสารตั้งต้นสาหรับการผลิตถ่านกัมมันต์ เพื่อศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีคุณภาพเหมาะแก่การนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมีวัสดุตั้งต้นที่แตกต่างกัน
ได้แก่ กะลามะพร้าว ไม้ไผ่และชานอ้อย
2. เพื่อศึกษาวัสดุตั้งต้นที่เหมาะสมสาหรับการผลิตถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมแก่การนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อศึกษาความเป็นรูพรุนจากวัสดุตั้งต้นที่แตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
ผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีวัสดุตั้งต้นที่แตกต่างกัน ได้แก่ กะลามะพร้าว ไม้ไผ่
และชานอ้อย โดยมีการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติและความเป็นรูพรุนของถ่านกัมมันต์ เช่น ชนิดของสารตั้งต้น สารเคมี
ที่ใช้ในการกระตุ้น อุณหภูมิและเวลาสาหรับการผลิตถ่านกัมมันต์

วิธีดาเนินการวิจัย
การผลิตถ่ามกัมมันต์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมวัตถุดิบ การทาให้เป็นถ่านคาร์บอนและ
การกระตุ้นด้วยสารเคมี ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการเตรียม ดังนี้
การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบโดยการนากะลามะพร้าว ไม้ไผ่ และชานอ้อยตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และ
นาไปตากแดดให้แห้ง หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการทาให้เป็นถ่านคาร์บอน โดยการนาวัสดุตั้งต้นบรรจุกล่องเหล็กใน
ปริ มาณ 1000 กรั ม น าเข้ าเตาผาภายใต้ บรรยายกาศ ที่ อุ ณหภู มิ 500 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 90 นาที เมื่ อผ่ าน
กระบวนการทาให้เป็นถ่านเรียบร้อย นาถ่านคาร์บอนที่วัสดุตั้งต้นแตกต่างกันไปบดละเอียด หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการ
กระตุ้นทางเคมีโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90
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นาที เมื่อผ่านกระบวนการกระตุ้นทางเคมีเรียบร้อยนาไปล้างด้วยน้ากลั่นและกรองจนมีค่า pH เป็นกลางและนาไปอบให้
แห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
หลังจากการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์เป็นที่เรียบร้อย นาไปวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพด้วยเทคนิคคกล้อง
จุลทรรศน์แบบเลื่อนกราด (SEM) วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์
(FTIR) และวิเคราะห์การไหลของน้าโดยการนาถ่านกัมมันต์ผ่านการกรองน้า

ผลการวิจัย

ก)

ง)

ข)

จ)

ค)

ฉ)

ภาพที่ 1 แสดงภาพ SEM ของถ่านคาร์บอนและถ่านกัมมันต์ ของ ก,ง) กะลามะพร้าว ข,จ) ไม้ไผ่
และ ค,ฉ) ชานอ้อย
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จากภาพที่ 1ก-1ค แสดงภาพ SEM ของถ่านคาร์บอนของกะลามะพร้าว ไม้ไผ่และชานอ้อย พบว่าลักษณะ
พื้นผิวของสารตั้งต้นทั้ง 3 ชนิดที่ผ่านกระบวนการทาให้เป็นถ่านไม่มีรูพรุนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ผิว ในขณะที่เมื่อผ่าน
กระบวนการกระตุ้นด้วยสารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ พื้นที่ผิวของสารทั้ง 3 ชนิดมีรูพรุนเกิดขึ้น แสดงในภาพที่ 1ง-1ฉ ซึ่ง
ขนาดของรูพรุนของกะลามะพร้าวมีขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมาคือไม้ไผ่ และขนาดรูพรุนที่เล็กที่สุดแต่มีปริมาณมากที่สุดคือ
ชานอ้อย

ก)

ข)

ภาพที่ 2 แสดงกราฟ FTIR ของ ก) กะลามะพร้าว และ ข) ชานอ้อย
จากผลการวิเคราะห์ FTIR ของกะลามะพร้าว (แสดงในภาพ 2ก) พบว่า มีตาแหน่งของพีคที่แตกต่างกัน
2 ตาแหน่ง คือ ~ 900- 1050 cm-1 และ ~ 1220-1300 cm-1 แสดงหมู่ฟังก์ชันของกรดคาร์บอกซิลิก (Carboxylic
acids) การเกิดหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้จะเกิดหลังจากการกระตุ้นด้วยสารเคมี เนื่องจากสารเคมีที่เข้าไปทาการกระตุ้นนั้น ทาให้
โครงสร้างของคาร์บอนไม่สมบูรณ์ ในขณะที่กราฟ FTIR ของชานอ้อย ในภาพที่ 2ข แสดงจากผลการวิเคราะห์ FTIR พบว่า
มีตาแหน่งของพีคที่แตกต่างกัน 2 ตาแหน่ง คือ ~ 1585-1600 cm-1 แสดงหมู่ฟังก์ชันของแอโรมมาติก (Aromatic ring :
C-C) ซึ่งหมู่ฟังก์ชันนี้แสดงเฉพาะถ่านคาร์บอนเนื่องจากหมู่ฟังก์ชันนี้บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของโครงสร้างคาร์บอน
ในขณะที่ตาแหน่ง ~ 3200- 3500 cm-1 หมู่ฟังก์ชันของกรดคาร์บอนซิลิก (Carboxylic acid : -OH) เกิดจากสารที่กระตุ้น
ไปทาลายโครงสร้างคาร์บอนทาให้โครงสร้างคาร์บอนไม่สมบูรณ์

ภาพที่ 3 แสดงการไหลของถ่านกัมมันต์ที่เวลา 5 นาทีของ ก) กะลามะพร้าว ข) ไม้ไผ่ และ ค) ชานอ้อย
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จากภาพที่ 3 แสดงการไหลของน้าจากถ่านกัมมันต์ของกะลามะพร้าว ไม้ไผ่ และชานอ้อยที่เวลา 5 นาที
เพื่อศึกษาความสามารถในการไหลของน้าผ่านวัสดุตั้งต้นทั้งสาม พบว่ากะลามะพร้าว มีการไหลของน้าได้ดีที่สุด รองลงมา
คือไม้ไผ่ และน้อยที่สุดคือชานอ้อย ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวมีการไหลของน้าได้ดีเนื่องจากมีรูพรุนขนาดใหญ่ที่มีการ
กระจายตัวอย่างสม่าเสมอและมีหมู่ฟังก์ชั่นของกรดคาร์บอกซิลิกซึ่งมีคุณสมบัติการชอบน้าทาให้ถ่านกัมมันต์ชนิดนี้ มีการ
ไหลผ่านของน้าได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์ชนิดอื่น อีกทั้งการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวมีร้อยละการผลิตที่มากกว่าวัสดุ
ตั้งต้นชนิดอื่น คือ 60.92

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากงานวิจัยในครั้งนี้สามารถผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ กะลามะพร้าว ไม้ไผ่
และชานอ้อยได้สาเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่าการผลิตถ่านกัมมันต์ จากกะลามะพร้าวมีขนาดรูพรุ นแบบแมคโครพอร์
ขนาดรูพรุนประมาณ 100-200 นาโนเมตร ที่มีการกระจายตัวของรูพรุนอย่างสม่าเสมอทั่วพื้นที่ผิว ส่งผลให้มีการไหลผ่าน
ของน้าได้ดีและมีร้อยละการผลิต เท่ากับ 60.92

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ควรท าการทดสอบคุ ณสมบั ติ ทางกายภาพ เช่ น พื้ นที่ ผิ วจ าเพาะ ปริ มาตรรู พรุ น ของถ่ านกั มมั นต์
ที่สังเคราะห์ได้ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ไม้ไผ่และชานอ้อย
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การประยุกต์ใช้กากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกรดแลคติคเป็นตัวผสานเพื่อพัฒนา
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากตาลโตนด
The Application of Lactic Acid Process Residue Combined to Fuel Briquettes
Development from Palmyra
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
กรดแลคติกต่อการพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตาลโตนด พบว่าที่อัตราส่วนของตาลโตนดต่อกากเหลือทิ้ง จาก
กระบวนการผลิตกรดแลคติกในอัตราส่วน 2:0.5 มีประสิทธิภาพการนาความร้ อนเท่ากับ 5,220 กิโลจูลต่อกรัมและ
มีระยะเวลาของการเผาไหม้ได้นานที่สุด เท่ากับ 2.44 ชั่วโมง ซึ่งอนาคตต่อไปการนาเพลิงเชื้ออัดแท่งมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดทรัพยากรเหลือทิ้งได้
คาสาคัญ: กากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกรดแลคติค, เชื้อเพลิงอัดแท่ง, ตาลโตนด

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the optimal ratio of lactic acid residue to the
development of Palmyra. The result found that the ratio of Palmyra to lactic acid production at
2:0.5 had a thermal conductivity was 5,220 kJ / g. It has the longest burning time of 2.44 hours. In
the future, the use of fire brigade in various ways, it is a way to reduce waste.
Keywords: lactic acid process residue, Fuel Briquettes, Palmyra

บทนา
การใช้พลังงานในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญต่อ
การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ การจั ด หาพลั ง งานเพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการในการใช้ ง าน แต่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ มี
การสูญเสียพลังงานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากคนเรานั้นละเลยและมองข้ามความสาคัญของการประหยัดพลังงาน ทาให้
พลังงานลดน้อยลงไป การนาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็น พลังงานชีวมวลสามารถช่วยลดการใช้
เชื้ อ เพลิ ง ฟื น ไม้ ไ ด้ และยั ง ช่ ว ยแก้ ปัญ หาการกาจั ด ของเสี ย และวัส ดุ เ หลือ ใช้ ท างการเกษตรได้ใ นเวลาเดี ยวกัน
นอกจากนี้การใช้ พลัง งานจากชีวมวลยัง เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมโดยไม่ส่ง ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ( global
warming) เนื่องจากปริมาณการปล่อยก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิตลอดวัฎจั กรชี วิตของมันมีค่า เท่า กับศูนย์
(carbon neutral) (Bullibabu, K., AbidAli, M., and Veeranjaneyulu, K., 2018) ชีวมวลจึงเป็นแหล่งพลังงาน
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นพลังงานที่นิยมรูปแบบหนึ่ง คือ
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การอัด ขึ้นรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นวิธีที่มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและสามารถทาได้ง่ายในชุมชน ได้เชื้อเพลิง
ที่จุดติดไฟ ทาได้ง่ายกว่าฟืนและถ่านและยังเป็นพลังงานสะอาด ดังนั้นจึงมีการนาทรัพยากรเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าโดยไม่ต้องลงทุนมาก อย่างเช่นการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการให้ความ
สนใจ เนื่องจากใช้สะดวก ไม่มีควัน และเผาไหม้นานเมื่อเทีย บกับถ่านก้อนที่ขายตามท้องตลาด (Babu, T. N.,
Dogra, S., Chauhan, M., Singh, R., Shah, J., Alam, M. D. I. and Gupta, S. R. (2018) Nwabue, F. I., Unah,
U. and Itumoh, E. J., 2017)
วัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นอย่างตาลโตนดซึ่ง อยู่ในพื้นที่การเกษตรเป็นจานวนมาก เมื่อต้องการใช้พื้นที่ทา
การเกษตรต้องกาจัดวัสดุทิ้งเหล่านี้โดยวิธีการเผา ซึ่งเป็นการเผาไหม้ที่อย่างไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยรอบ (Pishdadazar, H. and Moghissi, A. A., 1980) นอกจากนี้ ส ามารถแปรรู ป วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ง
เหล่านั้นให้สามารถนามาใช้งานและเพิ่มมูลค่าได้ (Wang, Z., Lei, T., Yang, M., Li, Z., Qi, T., Xin, X., and Yan,
X., 2017) การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจการประยุกต์ใช้กากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกรดแลคติคเป็นตัวผสาน
เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตาลโตนด เพื่อเป็นการสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กับชุมชนตลอดจนลดปริมาณกากเหลือทิ้ง
จากจากกระบวนการผลิตกรดแลคติคได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการน าความร้ อ น และมี ร ะยะเวลาของการเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง
ในอัตราส่วนของตาลโตนดต่อกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกรดแลคติก

ขอบเขตการวิจัย
นาตาลโตนดต่อกากของเสียที่ผ่า นกระบวนการผลิตกรดแลคติ กผสมกับแป้ง มั นสาปะหลั ง ต่ อ น้ า
2 : 0.5 : 1 และ 2 : 1 : 1 โดยน้าหนัก แล้วทาการอัดแท่งด้วยมือโดยทาอุปกรณ์อัดแท่งจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร และใช้ปากกาจับชิ้นงานรูปตัวซี เพื่ออัดเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งยาว
ประมาณ 7-8 เซนติเมตร จากนั้นทาการศึกษาค่าพลังงานความร้อน และระยะเวลาการเผาไหม้

วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตาลโตนดโดยนาตาลโตนดแก่จากพื้นที่อาเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี นามาตากแดดเป็นเวลา 2 วัน แล้วนามาเผาในเตาเผาขนาด 100 ลิตร เพื่อให้ได้เป็นถ่านสาหรับนามาพัฒนา
เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง
การศึ ก ษาอั ต ราส่ ว นของตาลโตนดต่ อ กากเหลื อ ทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ต กรดแลคติ ก โดยใช้
อัตราส่วนผสมของ ผงถ่านจากตาลโตนดต่อกากเหลือทิ้ งจากกระบวนการผลิตกรดแลคติกและน้า ในอัตราส่วน
2 : 0.5 : 1, 2 : 1 : 1 และ 2 : 1.5 : 1 นามาผสมให้ให้เข้ากันจากนั้นนามาขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกแล้วนามาอบด้วย
เครื่ อ งอบลมร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 70 องศาเซลเซี ย ส แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ ค่ า ความร้ อ นด้ ว ยเครื่ อ ง Auto Bomb
Colorimeter และทดสอบระยะเวลาในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
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ผลการวิจัย
ผลศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการน าความร้ อ น และมี ร ะยะเวลาของการเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง
ในอัตราส่วนของตาลโตนดต่อกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกรดแลคติก
ในการศึกษาผลของการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตาลโตนดจะเห็นได้ว่าสามารถนามาใช้งานได้จริงโดย
ผลที่ได้จากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งดังกล่าวมีลักษณะสีเป็นสีดาและง่ายต่อการบดให้มีความละเอียด
ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งในถ่านดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงซึ่งในประสิทธิภาพในการนาความร้อนของเชื้อเพลิงจาก
ตาลโตนดในอัตราส่วน 2:0.5, 2:1 และ 2:1.5 พบว่ามีค่าความร้อนเท่ากับ 5,220, 4,370 และ 3,571 กิโลจูลต่อกรัม
ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 2 ของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตาลโตนดที่ผสมกับกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
กรดแลคติกในอัตราส่วนที่ต่างกัน

ภาพที่ 1 ลักษณะเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตาลโตนด

พลังงานความร้อน
(กิโลจูลต่อกรัม )

30
20

5,220

4,370

3,571

10

0
อัตราส่วน โดยน้าหนัก 2:0.5:1

2:1:1

2:1.5:1

ภาพที่ 2 พลังงานความร้อน
เมื่อทาการทดสอบระยะเวลาการเผาไหม้พบว่าการที่เลือกใช้อัตราส่วนของตาลโตนดต่อกากเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตกรดแลคติกที่ 2:0.5, 2:1 และ 2:1.5 มีระยะเวลาการเผาไหม้เท่ากับ 2.44, 1.89 และ 1.12
ชั่วโมง ตามลาดับ ซึ่งอาจเป็นไปได้การที่เติมกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกรดแลคติกในอัตราส่วนที่มากส่งผล
ให้การมอดดับของเชื้อเพลิงอัดแท่งเร็วขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ลักษณะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากตาลโตนด

สรุปผลการวิจยั
ในการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้กากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกรดแลคติคเป็นตัวผสานเพื่อพัฒนา
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากตาลโตนดพบว่าอัตราส่วนของตาลโตนดต่อกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกรดแลคติก
ในอัตราส่วน 2:0.5 มีประสิทธิภาพการนาความร้อนเท่ากับ 5,220 กิโลจูลต่อกรัม และมีระยะเวลาของการเผาไหม้
ได้นานที่สุด เท่ากับ 2.44 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่ได้ศึกษาสามารถนามาประโยชน์ได้หลากหลายด้าน อาทิ ทางด้านเกษตรกรคือเกษตร
สามารถนาถ่านที่พัฒนาขึ้นได้นามาพัฒนาเป็นปุ๋ยหรือวัสดุพื้นฐานในการจัดทาเกษตรกร ส่วนในภาคชุมชนสามารถ
นาเชื้อเพลิงอัดแท่งมาใช้ประโยชน์ในการจัดทาสิ้นค้าเช่นที่ดูดกลิ่น หรือผลิตภัณฑ์ที่ สามารถใช้ประกอบในการหุงต้ม
ได้ส่วนในภาคอุตสาหกรรมในเชื้อเพลิงอัดแท่งสามารถเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ที่ได้กรุณ าที่ให้คาแนะนาข้อคิ ดเห็นตรวจสอบแก้ไ ข
ตลอดจนช่วยอบรม สั่งสอน ดูแล เสนอแนะ และอานวยความสะดวกในการทางานวิจัยให้สาเร็จ จึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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การศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
THE ABILITY TO READ WORD OF THE GROUP OF STUDENTS WITH LEARNING
DISABILITIES BY USING THE WORD READ TEACHING
AND THE E-LEARNING METHOD
แสงประดับ คาชู1 และ พัชรี จิ๋วพัฒนกุล2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ก่ อนการสอน และหลังการสอนโดยใช้ วิธี การสอนอ่านค าร่ วมกับหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดลอน ที่มีปัญหาด้านการอ่านคา
จานวน 6 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์และการทดสอบ The Wilcoxon Matched-Pair Singed-Ranks Test
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
สอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ ดีมาก 2) ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังการสอนสูงกว่า ก่อนการสอน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การอ่านคา, นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ABSTRACT
This purpose of this study were: 1) to study the ability to read words of the group of students
with learning disabilities by using the word read teaching and the e-learning method, and 2) to compare
the ability to read words of the group of students with learning disabilities preceding and after teaching
by teaching the students to read words with the assist of eLearning method.
The sample group was composed of students with learning disabilities in Prathom Suksa
3 students under the Office of Phatthalung Educational Service Area 2, semester 2, the academic year of
2017 enrolled in Watlon school with 6 students having reading problems. The sample group is selected
by purposive sampling method. The tools that were used to conduct this research are electronic books,
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management plan and the test of ability to read words. The statistics used in data analysis include the
median, the quartile range and Wilcoxon Matched - Pair Singed - Ranks Test.
The research found that; 1) the ability to read words by the students with learning disabilities
using teaching method to read words with electronic books was of a very good standard, and 2) the ability
to read words of the students with learning disabilities using the teaching method to read words with
electronic books after teaching is higher than before teaching with a statistic significance figure of 0.05.
Keywords: read words, students with learning disabilities, method used for assisting teaching words with
electronic books

บทนา
การอ่ านท าให้ เกิ ดการจ ารู ปค าได้ ดี การอ่ านซ้ า ๆ เกิ ดการจ าและเข้ าใจในการอ่ าน ซึ่ งเกิ ดการเชื่ อมโยง
กับโครงสร้างสมอง (ผดุง อารยะวิญญู, 2542) และการสอนอ่านที่ดีต้องมีทักษะเบื้องต้นที่จาเป็นอยู่ 3 ด้าน คือ การจาคา
การเข้าใจศัพท์และความหมายในการเข้าใจสิ่งที่อ่านสื่อที่ดีช่วยให้เกิดการอ่าน เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานในการเรียน
ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเพราะมีความสนใจมากขึ้นพร้อมที่จะเรียนจดจาได้แม่นและเหมาะสม ดังนั้นการอ่านจึงมี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ใช้ในการศึกษาในการแสวงหาความรู้จากการเรียนรู้ และ
การใช้วิธีการอ่านที่ถูกต้อง การอ่านถือเป็นทักษะทางภาษาอย่างหนึ่งทางด้านการรับสารที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนในด้านการอ่านอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านนั้นมีพื้นฐาน ในการอ่านที่ดี ช่วยให้เกิด
ความชานาญและเกิดความรู้มากขึ้น การที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดีนั้ นขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้อ่านเพื่อที่จะเป็น
แรงจูงใจที่จะช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม่าเสมอ (สุนันทา มั่งเศรษฐวิทย์, 2545) และการอ่านก็ถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะ
ช่วยเสริมสร้างลักษณะเบื้องต้นในการใฝ่รู้ และเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดองค์ความรู้การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ ซึ่งสามารถนามาปรับใช้ในการดารงชีวิตและพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) จะมีความผิดปกติของกระบวนการทาง
จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ การใช้ภาษา การพูดหรือการเขียนอย่างน้อยหนึ่งด้าน ซึ่งปัญหาของนักเรียน
กลุ่มนี้มีลักษณะร่วมที่เหมือนกัน ได้แก่ ความผิดปกติของสมองในส่วนที่เก็บวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล จึงส่งผลต่อการ
เรียนทาให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือการคานวณได้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยทั่วไปจะมี
ความบกพร่องใน 3 ด้าน คือด้านการอ่าน ด้านการเขียนและด้านการคิดคานวณ ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการ
อ่านเกิดจากความผิดปกติทางจิตวิทยาที่เกิดจากการรับส่งข้อมูลทางสมอง ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) นี้มีศัพท์ทางวิชาการเรียกว่าดิสเล็กเซีย (Dyslexsia) (พัชรี จิ๋วพัฒนกุล,
2550)
การสอนอ่านเป็นค าเป็นแนวทางหนึ่งในหลาย ๆ แนวทางของการจั ดการเรี ยนรู้ ที่จะช่ วยให้นั กเรี ยนที่ มี
ความ บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมีความสามารถในการอ่านคาสูงขึ้น เพราะการสอนอ่านเป็นคามุ่งให้อ่านเฉพาะ
คาหรือเรื่องราวที่มีความหมายโดยมีภาพเป็นเครื่องดึงดูดใจ ภาพช่วยในการอ่าน ภาพช่วยบอกเรื่องราวให้นักเรียนสนใจ
อยากอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิทยาในการสอนอ่าน ตามทฤษฏี Gestalt Theory ที่ว่า การเรียนรู้ของบุคคลจะเป็นไปได้
ด้วยดี และสร้างสรรค์ถ้าเขาได้มีโอกาสเห็นภาพรวม ทั้งหมดของสิ่งที่จะเรียนเสียก่อนเมื่อเกิดภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เป็น
การง่ายที่บุคคลนั้นจะเรียนสิ่งที่ละเอียดปลีกย่อย ซึ่งมีส่วนสอดคล้องสนองความต้องการความสนใจและทันใจของผู้เรียน
ซึ่ง (อัจฉรา นาคทรัพย์, 2546) ให้ความเห็นว่า การสอนอ่านเป็นคาช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่าน มีความสามารถในการอ่านคาสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะวิธีการสอนอ่านเป็นคามีขั้นตอนในการสอนจากง่ายไปหายาก
มี การน าเข้ าสู่ บทเรี ยน มี สื่ อบั ตรค า บั ตรภาพ เกมและแบบฝึ กที่ ช่ วยให้ นั กเรี ยนได้ พบเห็ นค าและได้ ฝึ กบ่ อย ๆ
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ซึ่งสอดคล้องกับวิธีเรียนอ่านของนักเรียนที่ Lawrence ได้ค้นคว้า และพบว่านักเรียนอ่านได้ 3 ทางด้วยกันคือ นักเรียน
อ่านทางตาโดยใช้สายตาอ่านภาพที่สัมพันธ์กับคา นักเรียนอ่านทางหู โดยใช้หูวิเคราะห์เสียง และผสมเสียงอ่านเป็นคา ๆ
และนักเรียนอ่านโดยการจ ารูปค าโครงสร้า งรูปค าของตัวอักษรที่มีความหมายเด่น และการได้ อ่านซ้า ๆ บ่อยครั้ ง
ก็จะจาได้ดี (บันลือ พฤกษะวัน, 2538)
ดังนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้แก้ปัญหา
หรื อส่ งเสริ มพั ฒนาการเรี ยนการสอน เป็ นสื่ อที่ ยึ ดนั กเรี ยนเป็นสาคั ญส่งเสริ มให้ นักเรี ยนสามารถพั ฒนาตนเองได้
ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองอีกประการหนึ่ง การใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ยังสนองตอบต่อหลักสูตรที่ให้ครูผู้สอนใช้สื่อที่มีความหลากหลาย และเป็นสื่อด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การสร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะเมื่อใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ
ใน
การเรียนการสอน แล้วจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
กาหนดไว้ (ไพทูรย์ ศรีฟ้า, 2551)
จากการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 - 4 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านผ่าน
เกณฑ์ การประเมิ นร้ อยละ 75 แต่ ส าหรั บนั กเรี ยนเรี ยนร่ วมที่ มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่ าน พบว่ า
มีความสามารถด้านการอ่านอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนวัดลอนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการประเมินผลตามจุ ดเน้นสถานศึ กษาด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 - 4 พบว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถด้านการอ่านร้อยละ 30 ซึ่งอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ ที่สถานศึกษา
กาหนด คือร้อยละ 60 (โรงเรียนวัดลอน, 2559)และเมื่อผู้วิจัยได้ประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้กลุ่มดังกล่าว โดยทาการทดสอบการอ่านคาจากบัญชีพื้นฐานของสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการพบว่า คาที่นักเรียนอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องส่วนใหญ่เป็นคา มาตราแม่ กก คาที่มีตัวสะกด
ตรงมาตรา ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านคา มาตราแม่ กก คาที่มีตัวสะกด
ตรงมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนที่มี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน การอ่านมี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกาหนดไว้
จากเหตุผลและความสาคัญดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมี
ความยากลาบากในการอ่านคา จึงจาเป็นต้องใช้วิธีการสอนและสื่อการสอนที่เร้าความสนใจของนักเรียน ทาให้ผู้วิจัย
ได้แนวคิดที่จะศึกษาความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านคา
ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเลือกศึกษาจากนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะการอ่านคาสูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
คาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนการสอน
และหลังการสอนโดยใช้วิธี การสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับดี
2. ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอนโดยใช้วิธีการสอน
อ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าก่อนการสอน

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนการอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านคา
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คามาตราแม่กก คาที่มีตัวสะกดตรงมาตรา จานวน
20 คา ได้แก่ ฉาก ปาก ราก นาก ลาก ฉีก ซีก ปีก หน้าผาก หน้ากาก ใบจาก หอยทาก ปากกา ตากผ้า กาฝาก
กระดูก ผูกเชือก จมูก ลูกไก่ นกฮูก
ขอบเขตระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที
รวมกันทั้งหมด 25 ครั้ง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นที่ 1 เตรียมการอ่านโดยใช้การอ่านคา ประกอบภาพ
และฝึกอ่านคาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นที่ 2 แจกลูกประสมคาตามมาตราตัวสะกดจากการ
อ่านคาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นที่ 3 บอกความหมายของคาในประโยคจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยการฝึกวิเคราะห์
ขั้นที่ 4 อ่านคาจากรูปประโยคในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นที่ 5 จัดกิจกรรมทดสอบความรู้จากแบบฝึกในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และทบทวนคาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการอ่านคา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัย การศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ได้แก่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 176 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2, 2560)
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ภาคเรียน ที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดลอน อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
เขต 2 ที่มีปัญหาด้านการอ่านคาจานวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบคัด
กรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู คือ แบบสารวจความสามารถใน
การรั บ และแปลผลข้ อ มู ล (ครป.) แบบส ารวจปั ญ หาการเรี ย นรู้ เ ฉพาะด้ า น (ปรด.) และแบบคั ด กรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ที่มีวุฒิบัตรในการคัดกรองจานวน 5 ท่าน และผู้ปกครองลงชื่อยินยอม
แผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group Pretest
– Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ดังนี้
กลุ่ม
E

สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

เครื่องมือการวิจัย
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านคาโดยใช้การสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคา
จานวน 20 ข้อ แล้วทาการเก็บข้อมูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป
2. ทดลองจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ กั บนั กเรี ยนกลุ่ มตั วอย่ าง โดยใช้ วิ ธี การสอนอ่ านค าร่ วมกั บหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 5 แผน โดยในแต่ละแผน ใช้การสอน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวม 25 ครั้ง
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังจากการทาการทดลอง จั ดกิจกรรม
การเรียนรู้ ครบ 5 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคา ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน
แล้วทาการตรวจให้คะแนนทั้งสองครั้ง
4. นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคา มาวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย
การวิจัยด้วยวิธีการทางสถิต
การวิเคราะห์ข้อมูล
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เมื่อทาการสอนโดยใช้วิธีการการสอนการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธี
การสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านคา ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอ เป็นลาดับตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย และควอไทล์ อยู่ในระดับ ดีมาก
3. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนการสอนและหลัง
การสอนโดยใช้ วิ ธี การสอนอ่ านค าร่ วมกั บหนั งสื ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ โดยใช้ สถิ ติ นอนพาราเมตริ กของวิ ลคอกซอน
(The Wilcoxon Matched – Pair Singed – Ranks Test) ที่ระดับนัยสาคัญ .05

ผลการวิจัย
การศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
คาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ค่ามัธยฐาน ควอไทล์ และค่าพิสัย มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านคา
ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
Mdn.
IQR

คะแนนก่อนเรียน
การทดลอง
5
8
7
5
6
7
6.50
2.0

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

คะแนนหลัง
การทดลอง
17
19
18
16
19
18
18.00
2.00

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
สอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคะแนนระหว่าง 5-8 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 6.50 คะแนนและพิสัย
คลอไทล์เท่ากับ 2 มีความสามารถในการอ่านคาอยู่ในระดับต่าและหลังการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคะแนนระหว่าง 16 - 19 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 18 ค่าพิสัย และค่าควอไทล์ เท่ากับ
2 มีความสามารถในการอ่านคาภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอน
อ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริกของวิลคอกซอน (The Wilcoxon Matched – Pair
Singed – Ranks Test) ที่มีนัยสาคัญ .05 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนการสอน
และหลังการสอน โดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6

คะแนน (20)
ก่อนสอนX หลังสอนY
5
8
7
5
6
7

17
19
18
16
19
18

ผลต่างของคะแนน
D=Y-X

ลาดับที่ของ
ความแตกต่าง

12
11
11
11
13
11

5
2.5
2.5
2.5
6
2.5

ลาดับเครื่องหมาย
บวก

ลบ

+5
+2.5
+2.5
+2.5
+6
+2.5
T = 21

0
0
0
0
0
0
T = 0*

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
สอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังการสอน สูงกว่าก่อนการสอน

ภาพ1 ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สรุปผล
การศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านคา
ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ ดีมาก
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ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านคาร่วมกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน
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อภิปรายผล
จากการพัฒนาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
คาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอน โดยใช้วิธีการสอน
อ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการอ่านคา โดยใช้การสอนอ่านคาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5 ขั้ น คื อขั้ นที่ 1 เตรี ยมการอ่ านโดยใช้ การอ่ านค าประกอบภาพและฝึ กอ่ านค าในหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ขั้ นที่ 2
แจกลูกประสมคาตามมาตราตัวสะกดจากการอ่านคาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นที่ 3 บอกความหมายของคาในประโยค
จากหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยการฝึ กวิ เคราะห์ ขั้ นที่ 4 อ่ านค าจากรู ปประโยคในหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ขั้ นที่ 5
จัดกิจกรรมทดสอบความรู้จากแบบฝึกในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และทบทวนคาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากขั้นตอน
ทั้ง 5 ขั้นข้างต้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ โดยเริ่มจากฝึกอ่านจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นที่เข้าใจความหมายของคา
โดยอาศัยภาพประกอบการอ่านคาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสื่อสร้างความสนใจ และความกระตือรือร้นให้กับ
ผู้เรียนใช้คาง่าย ๆ ประโยคสั้น ๆ ฉากหลังเป็นภาพแสดงถึงความหมายของคาตรงกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามที่ ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้กล่าวไว้ว่าการมองเห็นภาพประกอบกับข้อความทาให้
เกิดการเรียนรู้ การแปลข้อมูลจากภาพทาให้เข้าใจ การอ่านซ้า ๆ ทาให้เกิดการจารูปคา เข้าใจในการอ่านเกิดการเชื่อมโยง
กับสมอง และอ่านได้ในที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปุณณภา เพ็งพันธุ์ (2552) กล่าวว่า ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยการสอนอ่านคา โดยการใช้สีเป็นการกาหนดหน่วยเสียงในมาตราตัวสะกด
แม่กดพบว่า ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยการสอนอ่านคาโดยใช้สีเป็น
ตัวกาหนดหน่วยเสียงในมาตราตัวสะกดสูงขึ้นกว่าก่อนการสอนและสอดคล้องกับ เพ็ญผกา ปัญจนะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ การสอนอ่านตาม
ขั้ นตอน ผลการศึ กษาพบว่ าการสอนอ่ านตอบสนองความต้ องการของผู้ เรี ยน เหมาะสมกั บกลุ่ มเป้ าหมายและ
เอื้อบรรยากาศในการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องตามขั้นตอนของการสอนอ่าน ส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านที่ดีขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอน อ่านคาร่วมกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่กาหนดไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้เลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทสื่อประสม นั่นคือมีลักษณะเป็นแบบสื่อประสมที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เป็นการรวมสื่อ ภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบ และเสียงลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะ
ในการอ่านคา ที่เน้นเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระในลักษณะแบบสื่อประสมระหว่างสื่อภาพ ที่เป็นทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
กับคาและข้อความ และสื่อประเภทเสียง เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนจากรูปแบบเอกสารดั้งเดิมมาอยู่ในรูปดิจิตอล
โดยแสดงให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ นาเสนอ ข้อมูลได้ทั้งคา ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวผ่านจอคอมพิวเตอร์
ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ภาพมีสีสัน มีเสียง ทาให้เกิด ความตื่นเต้นและไม่เบื่อหน่าย
ซึ่งเมื่อนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ลาดับขั้นตอนการสอนทั้ง 5 แล้ว
ทาให้นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ลดข้อจ ากัดในการเรียนรู้ เพราะเป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
ความหมายของคาที่อ่านได้ อ่านไล่ตัวสะกดได้เอง นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถอ่านและเรียนรู้เนื้อหาสาระในเล่มได้ตาม
ความสนใจ และความแตกต่ างของแต่ ละบุ คคล สามารถเลื อกทบทวนบทเรี ยนซ้ า ๆ ได้ และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ยน
ได้ฝึกทักษะได้ด้วยตนเองจากโปรแกรมที่มีอยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัดของ ธอร์นไดค์
ที่ว่าสิ่งใดที่เราทาบ่อย ๆ เราจะทาสิ่งนั้นได้ดี จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร และงานวิจัยของ ภัทรา อุ่นใจ (2554)
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ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง คาไม่ตรงมาตราตัวสะกด ทางการเรียนของนั กเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และสามารถพัฒนาทักษะการอ่านอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ ธนวิตร์ พัฒนะ (2554)ได้ทาการวิจัย
การพั ฒนาหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ฝึ กการอ่ านร้ อยกรอง ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนที่ เรี ยนด้ วยหนั งสื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สู ง กว่ า คะแนนทดสอบ ก่ อ นเรี ย นและสอดคล้ อ งกั บ กรรณิ ก าร์ ท านองดี (2553) ได้ ศึ ก ษา
เรื่อง ผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทานอีสป 2 ภาษา ที่มีต่อความเข้าใจในการฟังการอ่านจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสอดคล้องกับ สมชัย สัตตะนันท์. (2552) การเรียน
วิชา ภาษาไทยโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีเจตคติทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น
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การศึกษาความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา
A STUDY ON READING ABILITY OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES
USING THE CSA TEACHING METHOD TOGETHER WITH EDUCATION GAMES
โสรัตน์ดา สังข์ทอง1และพัชรี จิ๋วพัฒนกุล2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การเรี ยนรู้ โดยใช้ วิ ธี การสอนอ่ านแบบ “CSA” ร่ วมกั บเกมการศึ กษา 2) เพื่ อเปรี ยบความสามารถในการอ่ านค า
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 โรงเรียนวัดโพธิยาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 ที่มีปัญหาทางด้านการอ่านคา จานวน 6 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ สื่อประกอบการสอนโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ “CSA”ร่วมกับเกมการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้
การ
อ่ านค าโดยใช้ วิ ธี การสอนแบบ “CSA” ร่ วมกั บเกมการศึ กษา และแบบทดสอบความสามารถในการอ่ านค า 1 ชุ ด
มีจานวน 20 คา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ และสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ สถิตินอนพาราเมตริกของวิลคอลสัน (The Wilcoxon Matched – Pair Singed – Ranks Test)
ผลการวิ จั ยสรุ ปได้ ดั งนี้ 1) ความสามารถในการอ่ านค า ของนั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
หลังการสอน โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก 2) ความสามารถในการอ่านคา
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอน โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา
กว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คาสาคัญ : ความสามารถในการอ่านคา, นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับ
เกมการศึกษา

ABSTRACT
The purpose of this study were: 1) to study the ability on reading words of the students who
have disabled learning by using the CSA teaching method together with education games; 2) to compare
the ability on reading of the learning disabled students before and after by using the CSA teaching method
together with education games. The sample used in the research is the learning disabled students who
have problems. They are in primary 2-6 at Phothiyaram School second term 2017 in office of Patthalung
Primary Education Area 2 six learning disabled students who have reading problem were selected in a
specific way. The tool used in the teaching materials by using the CSA teaching method together with
education games, lesson plans about Thai alphabet, readability test Statistics used in data analysis is
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median, Quartile range and Statistics used in hypothesis testing is The Wilcoxon Matched – Pair Singed –
Ranks Test.
The results of this research were: 1) the capability of word reading ability of the learning disabled
children after by using the CSA teaching method together with education games learning was in high level;
2) the capability of word reading ability of the learning disabled children after by using the CSA teaching
method together with education games learning was higher than before teaching Statistically significance
at the .05 level.
Keywords: ability on reading words, learning disabled students, CSA teaching method together with
education games

บทนา
การอ่ านเป็ นทั กษะการรั บรู้ ที่ มี ความส าคั ญมากในภาษาไทย เป็ นเสมื อนกุ ญแจส าคั ญอั นจะไขไปสู่ โลก
ของการเรียนรู้ เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกจากการอ่านจะช่วยให้การเรียนดีขึ้นแล้วยังช่วยให้
คนได้พัฒนาความคิดของตนเอง เป็นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และความสามารถของบุคคล
ซึ่ งเป็ นการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตที่ ได้ ผลยาวนาน (สายั ญห์ ผาน้ อย, 2553) ดั งนั้ นนั กเรี ยนจึ งควรฝึ กฝนการอ่ าน
อย่างสม่าเสมอเพราะการอ่านเป็นพื้นฐานของทุกวิชาหากนักเรียนไม่สามารถอ่านได้ ย่อมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่าลงเช่นกัน การอ่านไม่ออกของนักเรียนจึงเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข และแต่ละนาทีที่ยังไม่ลงมือ
แก้ปัญหานี้ ก็เปรียบเสมือนว่าขั้นตอนการสร้างผลผลิตที่มีค่ายิ่งของสังคมกาลังถูกทาลายลง (นิยม นานช้า, 2555)
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)
มีระดับสติปัญญา ( IQ ) ปกตินักเรียนกลุ่มนี้บางคนอาจมีระดับสติปัญญาสูงกว่าปกติ แต่เขามีปัญหาด้านการเรียนรู้เฉพาะ
ด้าน ซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง คือ ด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคา และด้านคณิตศาสตร์ หรือบางราย
อาจมีหลายด้านผสมกัน ทาให้ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์เพราะเกิดความผิดปกติของการทางานของสมอง บางส่วนสมอง
ไม่สามารถถอดรหัสตัวอักษรได้ ไม่สามารถเชื่อมโยงภาพกับตัวอักษรให้เข้ากับเสียงได้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2554) ซึ่งภาวะ
ดังกล่าวไม่รวมถึงนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนที่เกิดจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว
ความบกพร่องจากสติปัญญา ปัญหาทางอารมณ์หรือขาดการกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ มีงานวิจัย
จานวนมากพบว่า มากกว่าครึ่งของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาเรื่องการอ่าน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไม่เฉพาะแต่วิชาที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการสะกดคาเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อการคิด และการตอบ
คาถามของเด็กด้วย ปัญหาการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงเป็นปัญหาที่สาคัญเป็นอย่างมาก
(กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553)
โรงเรียนวัดโพธิยารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทาการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จากผลการทดสอบ การอ่านออก – เขียนได้ ภายในของโรงเรียนวัดโพธิยาราม ปีการศึกษา 2559 ปรากฏว่านักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 6 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการอ่านอยู่ที่ร้อยละ 65.89 โดยเฉพาะคะแนนการอ่านของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 33.55 เท่านั้น (โรงเรียนวัดโพธิยาราม, 2559) เมื่อตรวจสอบ
ลึ ก ลงไปโดยท าการทดสอบการอ่ า นค าจากบั ญ ชี ค าพื้ น ฐาน ของส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานก ารศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่านักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาในการอ่านคาที่มีตัวสะกดมาตรา แม่กบ ซึ่งถือเป็นมาตราเบื้องต้นใน
การเริ่มอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราต่อไป ฉะนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้จะต้องใช้วิธีการสอนอ่านที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความที่อ่านได้
เหมาะสมกับวัยและระดับ ชั้นที่เรียน สามารถนาการอ่านไปใช้ในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของตนเอง
ให้ได้มากที่สุดในอนาคต
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วิธีการสอนอ่านสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีหลายวิธีด้วยกันแตกต่างกันตามลักษณะ
ความสามารถของนักเรียนได้แก่ วิธีการสอนอ่านแบบสะกดคา ประสมคา วิธีการสอนอ่านแบบอ่านเป็นประโยควิธีสอน
อ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์ วิธีหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือวิธีการสอนแบบ“ซีซ่า” ซึ่งคาว่า “C”มาจากคาว่า Concrete
level หมายถึง รูปธรรม คือ สิ่งที่เรียนรู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้
ทางกาย หรือมีลักษณะเป็น 3 มิติ “S” มาจากคาว่า Semi Concrete level หมายถึง กึ่งรูปธรรม เช่น รูปภาพ หรือสิ่งที่
ลักษณะเป็น 2 มิติ “A” มาจากคาว่า Abstract level หมายถึง นามธรรม คือ สิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์ ได้แก่ สิ่งที่ไม่สามารถ
เรียนรู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย รู้ได้เฉพาะทางใจ ทางความคิดเท่านั้น เมื่อนาอักษรตัวแรกของคาแต่ละคามารวมกัน ได้
เป็นคาใหม่คือ “CSA” (ผดุง อารยะวิญญู, 2553) การสอนตามลาดับของการสอนแบบ “CSA” จะช่วยสร้างความเข้าใจ
ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Piaget ที่กล่าวว่า นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้ได้ดีด้วยการกระทาโดยการได้
สัมผัสและปฏิบัติจริงได้ (ทิศนา แขมมณี, 2559)มีงานวิจัยของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านสนับสนุน การสอนโดยใช้
“CSA”ว่าสามารถช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้ น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(ณธาอร ทองปรีชา, 2556), (แพรว อมรรังสฤษฏ์, 2556)
นอกจากนั้นยังมีการสอนอีกวิธีหนึ่งซึ่งมีลักษณะการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการสอนแบบ “CSA”คือการสอน
โดยใช้เกมการศึกษา นับเป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ตรงกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนตามทฤษฎีของ Piaget
นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม จากการได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่งจะนาไปสู่การเชื่อมโยงกับโครงสร้างของ
สมอง (ผดุ ง อารยะวิ ญญู , 2542) การสอนโดยใช้ เกมการศึ กษาเป็ นการสอนที่ เหมาะสมกั บนั กเรี ยนด้ วยเหตุ ผล
หลายประการ เช่น ช่วยจูงใจให้นักเรียนเรียนด้วยความสนใจโดยครูไม่ต้องบังคับ ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือกระทากิจกรรม
ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทางานกับเพื่อน ช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกตามความสามารถ นอกจากนี้เกมการศึกษายังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ สัมผัสต่าง ๆ
จากนามธรรมเป็นรูปธรรม (ทิศนา แขมมณี, 2559) เกมการศึกษาจึงเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่ครูส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็น
กิจกรรมที่สามารถจูงใจให้นักเรียนสนใจสิ่งที่ครูกาลังสอน เพื่อให้การสอนดาเนินไปจนบรรลุเป้าหมายได้ (อุษารัตน์
ตังควิเวชกุล, 2550) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อุษารัตน์ ตังควิเวชกุล, 2550) และ (วิไลวรรณ ถิ่นจะนะ, 2551)
จากความสาคั ญของการอ่าน สภาพปัญหา และความสาคั ญของวิธีสอนที่เหมาะสมกับนักเรี ยนที่มี ความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจั ยจึ งได้พัฒนาการสอนโดยประยุกต์ใช้ วิธีสอนแบบ “CSA”ร่วมกั บ
เกมการศึ กษาขึ้ น เพื่ อศึ กษาความสามารถในการอ่ านค า ของนั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาวิธีการสอน และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนอ่านแบบ “CSA”
ร่วมกับเกมการศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนอ่าน
แบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษาก่อนการสอนและหลังการสอน

สมมติฐานการวิจัย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
1. ความสามารถการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA”
ร่วมกับเกมการศึกษา อยู่ในระดับดี
2. ความสามารถการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ“CSA”
ร่วมกับเกมการศึกษา หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ
“CSA” ร่วมกับเกมการศึกษาโดยผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้
ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรต้น คือ วิธีสอนแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถการอ่านคา
ขอบเขตเนื้อหา
ผู้วิจัยกาหนดเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยเลือกคาจากบัญชีคาพื้นฐาน และคาจากแบบเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต
ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 จานวน 20 คา ได้แก่ ดาบ อาบ ฉาบ หาบ คาบ ลาบ กีบ บีบ ถีบ หีบ คีบ กูบ จูบ
ลูบ แอบ แถบ โอบ จอบ งอบ สิบ
ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที รวม 25 ครั้ง
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึ กษาแนวคิ ดทฤษฏี และเอกสารงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกม
การศึกษา โดยมีลาดับขั้นของการสอน ดังต่อไปนี้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
วิธีการสอนแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา
ขั้นที่ 1 ขั้นรู้จักคารู้ความหมาย ผู้สอน สอนโดยใช้
ขั้น “C” ใช้สื่อของจริง ประกอบการสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติตาม ผู้สอนให้นักเรียนเรียนรู้
การสะกดคาโดยในขั้นนี้จะใช้ ขั้น “S” คือ
ความสามารถ
2.1 ขั้นใช้ภาพร่วมกับภาพตัวอักษร “S”
การอ่านคา
2.2 ขั้นใช้ภาพร่วมกับภาพตัวอักษรและตัวอักษร “S”
2.3 ขั้นใช้ภาพร่วมกับตัวอักษร “S”
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การกากับชี้แนะของผู้สอน โดยฝึกอ่านคา
จากความรู้ที่ได้รับมาแล้วในขั้นที่ 2 “A”
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ ครูใช้เกมการศึกษาจานวน 5 เกม
ดังนี้ เกมโยนบอลอ่านคา เกมจิกซอร์ต่อคา เกมโบว์ลิ่งชิงคา
เกมลูกเต๋าพาโชค และเกมบิงโกมหาสนุก ให้นักเรียนได้เล่นเกมตาม
กติกา อย่างอิสระ ช่วยกันสรุปบทเรียน “A” ร่หน้
วมกัาบ159
เกมการศึกษา
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA”ร่วมกับเกมการศึกษา มีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมปีที่ 2 - 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 987 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2, 2560)
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมปีที่ 2 - 6 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดโพธิยาราม อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 6 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากนั้นนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ซึ่งผ่านการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการมาแล้วทั้ง 6 คน มาทาการทดสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยใช้แบบสารวจความสามารถในการรับ
และแปลผลข้อมูล (ครป.) แบบสารวจปัญหาในการเรียนรู้เฉพาะด้าน (ปรด.) ของผดุง อารยะวิญญู ภาควิชาการศึกษา
พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และเอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจาก
ความบกพร่องตามคู่มือวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design
ตารางที่ 1 การทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design
กลุ่ม
E
เมื่อ E
X
T1
T2

แทน
แทน
แทน
แทน

สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
T1
X
T2
กลุ่มทดลอง
การสอนโดยวิธีการสอนอ่านแบบ CSA ร่วมกับเกมการศึกษา
การทดสอบความสามารถในการอ่านคา ก่อนการทดลอง
การทดสอบความสามารถในการอ่านคา หลังการทดลอง

เครื่องมือการวิจัย
1. สื่อการสอนที่จะใช้ประกอบการสอนโดยวิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา ได้แก่ วัตถุของ
จริง บัตรคาบัตรภาพสื่อไอโฟนแม่กบ ป๊อบอัพเด้งดึ๋ง ป๊อบอัพสวิง เมจิกบล็อก ตารางสะกดคา ร่วมกับเกมอีก 5 เกม ได้แก่
เกมโยนบอลอ่านคา เกมจิกซอร์ต่อคา เกมโบว์ลิ่งชิงคา เกมลูกเต๋าพาโชค เกมบิงโกมหาสนุก
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA”ร่วมกับเกมการศึกษา จานวน 5 แผนโดยใน 1 แผน
ใช้สอน 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที รวม 25 ครั้ง
3. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาแม่กบ ก่อนและหลังเรียน 1 ฉบับ จานวน 20 ข้อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เสนอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิยาราม เพื่อขอทาการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านคา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 จานวน 6 คน
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาแม่กบ โดยทา
การทดสอบเป็นรายบุคคล ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที บันทึกคะแนนเก็บไว้เพื่อจามาวิเคราะห์ข้อมูล
3. ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา จานวน
5 แผน แผนละ 60 นาที ใช้เวลาในการทดลอง 25 ครั้ง
4. เมื่อดาเนินการทดลองเสร็จสิ้น นาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาแม่กบ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
อีกครั้ง (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาแม่กบ ชุดเดียวกับก่อนการทดลองทาการทดสอบ
รายบุคคล เพื่อนาผลไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาความสามารถการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนอ่านแบบ “CSA”
ร่วมกับเกมการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ และประเมินความสามารถ
ทางการอ่าน
2. เปรียบเทียบความสามารถการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยวิธีสอนอ่านแบบ
“CSA” ร่วมกับเกมการศึกษาก่อนการสอนและหลังการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ The Wilcoxon Matched –
Pairs Signed - Ranks Test

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA”
ร่วมกับเกมการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
2. ความสามารถการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ“CSA”
ร่วมกับเกมการศึกษา หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ความสามารถการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA”
ร่วมกับเกมการศึกษา
นักเรียน
(คนที่)

คะแนนก่อนเรียน
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ระดับ

1
2
3
4
5
6

5
3
7
6
8
7

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

คะแนนหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 20
คะแนน)
16
15
18
19
19
17

ระดับ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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Mdn
IQR

6.5
2.75

ปรับปรุง

17.5
3.25

ดีมาก

จากตารางที2่ พบว่า ความสามารถการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนอ่านแบบ
“CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา มีคะแนนระหว่าง 3-8 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 6.5 และพิสัยคลอไทล์ เท่ากับ 2.75
มีความสามารถในการอ่านคาอยู่ในระดับปรับปรุง หลังเรียนโดยวิธีสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา มีคะแนน
ระหว่าง 15-19 คะแนนค่ามัธยฐานเท่ากับ 17.5 และพิสัยควอไทล์ เท่ากับ 3.25 มีความสามารถในการอ่านคาอยู่ในระดับ
ดีมาก

ภาพที่ 2 ความสามารถการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาทางด้านการ
อ่าน ก่อนและหลังการสอน โดยวิธีสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา
(คนที่)

1
2
3
4
5
6

คะแนนก่อนเรียนหลัง
เรียน
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ก่อนสอน หลังสอน
(X)
(Y)
5
16
3
15
7
18
6
19
8
19
7
17

ผลต่างของ
คะแนน
D=Y-X
11
12
11
13
11
10

ลาดับที่ของ
ความต่าง

3
5
3
6
3
1

ลาดับตาม
เครื่องหมาย
+

-

+3
+5
+3
+6
+3
+1
T=21

-0
-0
-0
-0
-0
-0
T=0

จากภาพที่ 2 และตาราง 3 พบว่า ความสามารถการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธี
สอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา อภิปรายผลดังนี้
1. ความสามารถการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA”
ร่วมกับเกมการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ว่า ความสามารถการอ่านคา
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา อยู่ในระดับดี
เนื่องจากวิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึ กษาเป็นการสอนอ่า นที่มีลาดับขั้นของการเรียนรู้ที่ชัดเจน
การจัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นตามลาดับ โดยมีทั้งหมด 4 ขั้น ซึ่งทั้ง 4 ขั้นนี้จะเริ่มสอนจากรูปธรรม
กึ่งรูปธรรม และนามธรรม ตามลาดับ สอดคล้องกับทฤษฎีของ Piaget ทิศนา แขมมณี (2559) ที่กล่าวว่า มนุษย์สามารถ
พัฒนาสติปัญญาไปได้ตามวัย วัยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ได้ดีจากประสาทสัมผัส การเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ฉะนั้น
การสอนที่มีลักษณะการสอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมย่อมส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น และสอดคล้องกั บ
ณธาอร ทองปรีชา (2556) ที่กล่าวว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ต้องเรียนรู้จากรูปธรรมเพื่อง่ายต่อความ
เข้าใจและต้องใช้วิธีการสอนรวมถึงสื่อที่หลากหลายบูรณาการเข้าด้วยกัน ขั้นที่ 1 ขั้นรู้จักคา รู้ความหมาย ผู้สอนใช้สื่อที่มี
ลักษณะเป็นรูปธรรม เช่น ของจริง หรือสื่อที่มีลักษณะเป็น 3 มิติให้นักเรียนได้มองเห็น สัมผัส หรือ ชิมรส หากเป็น
คากริยาก็ใช้การแสดงบทบาทสมมุติ แสดงกริยานั้น ๆ ประกอบการสอน ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติตาม ผู้สอนให้นักเรียน
เรียนรู้การสะกดคาโดยในขั้นนี้จะใช้ขั้นกึ่งรูปธรรม คือขั้นที่ 2.1 ขั้นใช้ภาพร่วมกับภาพตัวอักษร ขั้นนี้จะเปลี่ยนจากสื่อที่
เป็นของจริงมาเป็นการสอนโดยใช้สื่อที่เป็นกึ่งนามธรรม เช่น การใช้ภาพแทนของจริง และการใช้ภาพแทนตัวอักษร ขั้นที่
2.2 ขั้นใช้ภาพร่วมกับภาพตัวอักษรและตัวอักษร ขั้นนี้ยังอยู่ในขั้นการใช้สื่อที่เป็นลักษณะกึ่งรูปธรรมเป็นการใช้ภาพแทน
ของจริง ใช้ภาพแทนตัวอักษร และใช้ตัวอักษรร่วมกัน 2.3 ขั้นใช้ภาพร่วมกับตัวอักษร ขั้นนี้จัดอยู่ในขั้นการใช้สื่อที่เป็น
ลักษณะกึ่งรูปธรรมเช่นกันแต่จะเหลือแค่ภาพแทนของจริงและตัวอักษรซึ่งในขั้นนี้นักเรียนจะมีความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
เนื่องจากนักเรียนได้หยิบ จับ สัมผัส มีการถ่ายทอดข้อมูลอย่างเป็นลาดับขั้น สอดคล้องกับ ผดุง อารยะวิญญู (2554)
ที่กล่าวว่า เทคนิควิธีการส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือการจาแนกเนื้ อหาที่สอน
เป็นขั้นตอนย่อย ๆหลายขั้นตอน และจัดเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทีละขั้นจนเกิดทักษะ ขั้นที่ 3
ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การกากับชี้แนะของผู้สอน โดยฝึกอ่านคา จากความรู้ที่ได้รับมาแล้วในขั้นที่ 2 ขั้นนี้ผู้สอนใช้สื่อที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรม คือการใช้เฉพาะ ตัวอักษรเท่านั้นในขั้นนี้นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ในการจาคา และการอ่านซ้า ๆ
ส่งผลให้นักเรียนสามารถจารูปคานั้น ๆ ได้ ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ ครูใช้เกมการศึกษาจานวน 5 เกมดังนี้ เกม
โยนบอลอ่านคา เกมจิกซอร์ต่อคา เกมโบว์ลิ่งชิงคา เกมลูกเต๋าพาโชค และเกมบิงโกมหาสนุก ให้นักเรียนได้เล่นเกมตาม
กติกา อย่างอิสระ ช่วยกันสรุปบทเรียน ในขั้นนี้เป็นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เดิมที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้ด้วยการกระทา
โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกิจกรรมการเล่นที่สนุกสนานสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียน จึงช่วยให้นักเรียน
เกิดความสนใจบทเรียนเป็นอย่างดี กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) สอดคล้องกับ อุษารัตน์ ตังควิเวชกุล (2550) และ
วิ ไลวรรณ ถิ่ นจะนะ (2551) จึ งส่ งผลให้ ความสามารถการอ่ านค า ของนั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
2. ความสามารถการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ“CSA”
ร่วมกับเกมการศึกษา หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ข้อที่ 2 ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ว่า เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอน
อ่านแบบ “CSA” ร่วมกับเกมการศึกษาก่อนการสอนและหลังการสอน เนื่องจากวิธีการสอนอ่านแบบ“CSA” ร่วมกับเกม
การศึกษา เป็นวิธีการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีของ Piaget ทิศนา แขมมณี (2559) ที่กล่าวว่า มนุษย์สามารถพัฒนา
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สติปัญญาไปได้ตามวัย วัยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ได้ดีจากประสาทสัมผัส การเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม สอดคล้องกับ
ณธาอร ทองปรีชา (2556) และ แพรว อมรรังสฤษฏ์ (2556) ประกอบกับการเรียนรู้จากเกมนั้นเป็นกิจกรรมที่ทาให้เด็ก
คิดว่าเป็นการเล่นจึงทาให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ อุษารัตน์ ตังควิเวชกุล (2550) และ วิไลวรรณ
ถิ่นจะนะ (2551) จึงส่งผลให้ความสามารถการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบ“CSA” ร่วมกับเกมการศึกษา หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดยใช้โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา.
THE ABILITY IN READING WORDS OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES
USING READING ACTIVITY SET
สุทิพย์ มณีสุวรรณ1 และ พัชรี จิ๋วพัฒนกุล2
Suthip Maneesuwan and Pacharee Chewpatanagul2
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาลัยราชภัฏสงขลา
Corresponding author1, suthip1985@gmail.com1and pacharee_j@hotmail.com2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -3 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 สานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จานวน 6 คน ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการอ่านคา แผนการจัดการเรียนรู้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิตินอนพารา
เมตริกของวิลคอลสัน (The Wilcoxon Matched – Par Singed – Ranks Test)
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
อ่านคา อยู่ในระดับดีมาก
2. ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
อ่านคา สูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การอ่านคา, นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู,้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา
ABSTRACT
The purpose of this study were: 1) to study the ability in reading words of students with learning
disabilities using Reading Activity Set; 2) to compare the ability in reading words of students with learning
disabilities before and after of the Reading Activity Set for supporting reading learning. Participants of the
study were 6 purposive selected students with learning disabilities learning trouble in reading, enrolled in
Wattadindang School, in the second semester, 2017 academic years. Research tools consisted of lesson
plans in rhyming word Reading Activity Set for. Statistics used for hypothesis testing was the Wilcoxon
Matched-Pairs Singed-Ranks Test.
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The results of this research were
1. The capability of word reading ability of the learning disabled children after by using Reading
Activity Set for supporting reading learning was in high level.
2. The capability of word reading ability of the learning disabled children after by using Reading
Activity Set for supporting reading learning was higher than before teaching Statistically significantly at the
.05 level.
Keywords: read words, students with learning disabilities, using Reading Activity Set.

บทนา
การอ่านเป็นสิ่งที่สาคัญต่อมนุษย์ตั้งแต่เล็กจนโต การอ่านมีความสาคัญต่อการศึกษา การแสวงหาความรู้
ความเพลิดเพลิน การติดต่อสื่อสาร การประกอบอาชีพและการดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ การอ่านเป็นทักษะที่มี
ความสาคัญในการเรียนการศึกษาหาความรู้ (กรมวิชาการ, 2544) ดังนั้นการอ่านนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ยิ่งเทคโนโลยี
เจริญล้าหน้าไปเท่าไหร่ การอ่านยิ่งมีความสาคัญและจาเป็นมากยิ่งเท่านั้น แต่การอ่านจะต้องได้รับการปลูกฝั่งมาตั้งแต่
เยาว์วัยจากครอบครัว โรงเรียนและสังคม จะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุด มีการจั ดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิ ดเป็นทาเป็นมีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(ดวงเดือน อ่อนนวม, 2546)
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน และการคานวณ
รวมถึงนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการรับรู้จากการได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองแต่ไม่รวมถึงนักเรียนที่มี
ปัญหาอันเกิดจากความบกพร่องทางสายตา จะมีลักษณะความบกพร่องด้านการเขียนและสะกดคา ความบกพร่องใน
ด้าน การอ่าน ความบกพร่องด้านการคานวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์รวมถึงปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่อาจพบร่วม
นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคา และการคิดคานวณ มักรู้สึกหงุดหงิดและรู้สึกด้วยที่ตนเอง
ทาได้ไม่ทัดเทียมเพื่อน ๆ (ธัญสินี ฐานา, 2546) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้กลุ่มนี้จะเรียนอยู่ในชั้นเรียนปกติ
ทั่วไปแต่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าทั้ง ๆ ที่มีระดับสติปัญญาปกติหรือบางคนอาจจะมีระดับสติปัญญาสูงกว่า
นักเรียนปกติ ซึ่งความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านนี้พบมากที่สุดและเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ในวัยประถมศึกษา (บันลือ พฤกษะวัน, 2538)
ชุดกิจกรรมการอ่านคาเป็นสื่อการสอนที่นานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาบูรณาการ มีลักษณะ
เป็ นชุ ดซึ่ งประกอบด้ วยสื่ ออุ ปกรณ์ การสอนที่ หลากหลายและแบบฝึ กทั กษะมาใช้ ประกอบเพื่ อให้ ผู้ เรี ยนเรี ยนรู้
(เพ็ญประภา แสนลี, 2542) ชุดกิจกรรมแบ่งออกเป็นหลายประเภทเน้นให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองโดยมีครูเป็น
ผู้ดูแลออย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (เยาวพา เตชะคุปต์, 2541) ชุดกิจกรรมการสอนเป็นสื่อการสอน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและยังช่วยเสริมสร้างความรู้ ความจา ความเข้าใจและเป็น
ทักษะแนวทางแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทาให้ทราบข้อบกพร่องและสามารถแก้ไขปรับปรุง เป็นเครื่องมือประเมินผล
การเรี ย นของนั ก เรี ย น ตลอดจนเป็ น แนวทางและแก้ ไ ขให้ กั บ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก ขึ้ น
(สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
วิธีการสอนตรง (Direct Instruction) เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งโดยวิธีการสอนนี้จะเน้นกิจกรรม
ที่ชัดเจนเป็นการฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ สอนตรงเป็นกระบวนการสอนแบบหนึ่งที่มีขั้นตอนการสอนที่นักเรียนจะต้อง
ปฏิบัติตามในแต่ละขั้นโดยเรียงลาดับขั้นตอนการสอนตามความยากง่ายอย่างเป็นระบบและมีครูคอยให้คาแนะนาอย่าง
ใกล้ชิดซึ่งครูจะคอยให้คาแนะนาแก้ไขเมื่อนักเรียนทาไม่ถูกต้องและเสริมแรงทันทีเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องถูกต้อง
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การกาหนดจุดประสงค์ในการสอนที่ชัดเจน เน้นการนาวิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานมาใช้ มีการบันทึกความก้าวหน้าของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบล้วน (สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) จานวนงานวิจัยไม่น้อยที่ชี้ให้เห็นว่า การสอนตรงช่วยให้
ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียนทาให้นักเรียนมีความตั้งใจ และช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน การสอน
ตรง เป็นไปตามลาดับขั้นตอนตรงไปตรงมาทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเวลาที่กาจัด ไม่สบสน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตาม
ความสามารถของตนเอง นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศในการเรียนทาให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยไม่ถูกดุด่าว่ากล่าว หรือ
แสดงความไม่พอใจเมื่อนักเรียนทาไม่ได้ ช่ วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้ได้ตามศั กยภาพของตนเอง
ซึง่ สอดคล้องกับ (ศรียา นิยมธรรม, 2541)
เกมเป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และสร้างบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน ตลอดจนฝึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ฝึกความมีน้าใจ ความรับผิดชอบ เป็นการฝึกให้นักเรียนคิด รู้จักเหตุผล ฝึกการสังเกต ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
เกมเป็นการฝึกนักเรียนให้การเล่นที่เป็นรูปธรรม เช่น เกมจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัสต่างๆ
ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับข้อความที่ว่าเกมเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ นักเรียนสามารถเล่น
คนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้นักเรียนรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด สาหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เกมเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพราะเกมเป็นสื่อการเรียนรู้
ชนิดหนึ่งที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้คือ นักเรียนเรียนรู้ได้ดีจากการเล่นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม
เข้ าร่ วมเป็ นวิ ธี การสอนที่ ช่ วยให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ ก าหนด ช่ วยให้ กิ จกรรมพั ฒนาทั กษะ
ด้ า นการอ่ า นมี ค วามสนุ ก สนาน เพลิ ด เพลิ น กั บ การได้ เล่ น เกมตลอดจนจู ง ใจผู้ เ รี ย นให้ ส นใจเรี ย นรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น
(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2548)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสามารถการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านคา โดยมีขั้นการสอนตรงร่วมกับเกม ที่ผู้วิจัยสนใจมีขั้นตอนที่จะพัฒนาความสามารถในการอ่านคา
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นเพื่อช่วยให้นักเรียนเหล่านี้สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง เพราะหาก
นักเรียนสามารถอ่านคาได้แล้ว ก็จะช่วยให้นักเรียนเหล่านี้สามารถอ่านคาและเขียนหนังสือได้เร็วขึ้นอาจใช้เป็นแนวทาง
ให้แก่ครูผู้สอนที่รับผิดชอบในการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การอ่านคา
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลัง
การสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านค า
อยู่ในระดับดี
2. ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลัง การสอนโดยชุดกิจกรรม
การสอนอ่านคาสูงกว่าก่อนการสอน
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการอ่านคา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านคา
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คาศัพท์ที่ใช้นามาจากบัญชีคา
พื้นฐาน สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดตรงมาตราแม่กด จานวน 20 คาคือ เป็นคาในสระเสียง
ยาว ได้แก่ คาสระอา สระอี สระอู สระแอ สระออ มีคาต่อไปนี้
สระอา ได้แก่ วาดภาพ กาชาด ผักกาด ชายหาด
สระอี ได้แก่ มีด เตารีด นกหวีด ขีด
สระอู ได้แก่ พูด รูดซิบ ดูดฝุ่น หัวปูด
สระแอ ได้แก่ เลขแปด แรด แดดร้อน ฝาแฝด
สระออ ได้แก่ ปอด จอดรถ กอด ถอดเสื้อ
ขอบเขตระยะเวลา
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ครั้งละ
50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ใช้เวลาในการทดลอง 22 ครั้ง
กรอบแนวคิดการวิจัย
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การสอนอ่านคาโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา
ชุดกิจกรรมการอ่านคา
ขั้นการสอนอ่านคา
ชุดกิจกรรมที่ 1 เกมเติมคาให้เต็ม
เกมเส้นทางเดิน
ชุดกิจกรรมที่ 2 เกมอักษรประสมคา
เกมปริศนาขั้นบันไดงู
ชุดกิจกรรมที่ 3 เกมวิ่งผลัดอ่านคา
เกมจิ๊กซอต่อคา
ชุดกิจกรรมที่ 4 เกมลูกเต๋า
เกมวิ่งเก็บคาศัพท์
ชุดกิจกรรมที่ 5 เกมโดมิโน
เกมจับคู่ให้ตรงกัน
เนื้อหาคาในมาตราแม่กด
แบ่งตามสระเสียงยาว ดังนี้
1. สระอา ได้แก่ วาดภาพ กาชาด
ผักกาด ชายหาด
2. สระอี ได้แก่ มีด เตารีด นกหวีด ขีด
3. สระอู ได้แก่ พูด รูดซิบ ดูดฝุ่น
หัวปูด
4. สระออ ได้แก่ กอด ถอดเสื้อ
จอดรถ ปอด

ขั้นที่ 1 ขั้นนา
ครูสอนให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาในมาตราแม่กดตาม
ครูทีละคา โดยครูมี บัตรคาและบัตรภาพ มาให้นักเรียนดู
และอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนโดยมีกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพื่อนาเข้าสู้บทเรียน
ขั้นที่ 2 เนื้อหา
ครูให้นักเรียนดูภาพพร้อมคา แล้วให้นักเรียนอ่านตามครู
โดยให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคา โดยสอนให้นักเรียนรู้จัก
พยั ญชนะต้ น สระ พร้ อมอ่ านค า เมื่ อนั กเรี ยนอ่านคา
พร้อมภาพได้แล้ว ครูให้นักเรียนอ่านเฉพาะคาโดยไม่มี
ภาพ โดยครูมีชุดกิจกรรมการอ่านคาคือชุดกิจกรรมเกม
การศึกษา
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความเข้าใจ
ครูและนักเรียนร่วมกับทบทวนโดยให้นักเรียนฝึกการอ่าน
คา เพื่อตรวจสอบว่า นักเรียนอ่านคาได้หรือไม่โดยให้
นักเรียนอ่านคานั้น ในเรื่องที่เรียนรู้ไปแล้ว เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจ
ความสามารถ
ในการอ่านคา

วิธีดาเนินการวิจัย

การดาเนินการวิจั ย การศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ได้แก่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษา ปี
ที่ 2-3 ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา พั ทลุ งเขต 2 ปี การศึ กษา 2560 ด้ านการอ่ าน จ านวน 350 คน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2, 2560)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2-3 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 6 คน โดยครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 คัดเลือกนักเรียนในห้องเรียนที่มี
ปัญหาในด้านการอ่านในแต่ละห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู คือ แบบสารวจความสามารถใน การรับและแปลผล
ข้อมูล (ครป.) แบบสารวจปัญหาการเรียนรู้เฉพาะด้าน (ปรด.) และแบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ที่มีวุฒิบัตร
ในการคัดกรองจานวน 5 ท่าน และผู้ปกครองลงชื่อยินยอม
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แผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group Pretest
– Posttest Design ดังนี้
กลุ่ม
E

สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

เครื่องมือการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การอ่านคาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 5 แผน โดย 1 แผนใช้การสอน 4 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที
2. ชุดกิจกรรมการอ่านคาในมาตราแม่กด จานวน 10 เกม
3. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราแม่กด จานวน 1 ฉบับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เสนอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าดินแดง ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านคา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 จานวน 6 คน
2. ทาการทดลองก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาในมาตราแม่กด
ใช้เวลา 50 นาที บันทึกคะแนนเก็บไว้เพื่อนาวิเคราะห์ข้อมูล
3. ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ร่วมกับชุดกิจกรรมการอ่านคา จานวน 5 แผน
แผนละ 50 นาที ใช้เวลาในการทดลอง 20 ครั้ง
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว นาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคา ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างหลังสอน
(Post-Test) ซึ่งแบบทดสอบเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนสอน โดยทดสอบการอ่านคาเป็นรายบุคคล เพื่อนาผลไป
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อท าการสอนโดยใช้ วิ ธี การการสอนการอ่ านค า ของนั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ โดยใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านคาผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอ เป็นลาดับตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน
ของการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา
ใช้ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ อยู่ในระดับ ดีมาก
3. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนการสอนและ
หลังการสอนโดยใช้วิธีการสอนอ่านคาใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา โดยใช้สถิติ นอนพาราเมตริกของวิลคอกซอน (The
Wilcoxon Matched – Pair Singed – Ranks Test) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนคนที่
เพศ
อายุ(ปีเดือน)
ระดับเชาว์ปัญญา
1
หญิง
8 ปี 9 เดือน
93
2
หญิง
8 ปี 5 เดือน
92
3
หญิง
8 ปี 11 เดือน
93
4
หญิง
9 ปี 8 เดือน
92
5
ชาย
9 ปี 6 เดือน
94
6
ชาย
9 ปี 4 เดือน
90
จากตารางที่ 1 พบว่า แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน
เป็นนักเรียนชายจานวน 2 คน นักเรียนหญิงจานวน 4 คน มีอายุ ระหว่าง 8 ปี 5 เดือน5 ถึง 9 ปี 8 เดือน มีระดับเชาว์
ปัญญาตั้งแต่ 90-94
2. ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา
ใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ ปรากฏดังรายละเอียดในตาราง 2
ตารางที่ 2 ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา
นักเรียนคนที่ ก่อนเรียน (20 คะแนน)
ระดับ
หลังเรียน (20 คะแนน)
ระดับ
1
7
ไม่ผ่าน
18
ดีมาก
2
6
ไม่ผ่าน
19
ดีมาก
3
4
ไม่ผ่าน
20
ดีมาก
4
8
ไม่ผ่าน
19
ดีมาก
5
7
ไม่ผ่าน
18
ดีมาก
6
8
ไม่ผ่าน
19
ดีมาก
Mdn
7
ไม่ผ่าน
19
ดีมาก
IQR
2.5
ไม่ผ่าน
1
ดีมาก
จากตารางที่ 2 พบว่ า ความสามารถในการอ่ านค าของนั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเรียนรู้ โดยใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านคามีคะแนนระหว่าง 4-8 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 7และพิสัยควอไทล์ เท่ากับ 2.5 มีความสามารถ
ในการอ่ านค าอยู่ ในระดั บไม่ ผ่ าน หลั งเรี ยน สอนโดยใช้ ชุ ดกิ จกรรมการอ่ านค า มี คะแนนระหว่ าง 18-20 คะแนน
ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 19 คะแนน และพิสัยควอไทล์ เท่ากับ 1 มีความสามารถในการอ่านคา อยู่ในระดับดีมาก
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การอ่านคาโดยใช้สถิติ The Wilcoxon Matched – Pair Singed – Ranks Test ปรากฏดังรายละเอียดในตาราง 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาทางด้านการ
อ่านคา ก่อนและหลังการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา
คนที่

1
2
3
4
5
6

คะแนนหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ก่อนสอน
หลังสอน
(X)
(Y)
7
18
6
19
4
20
8
19
7
18
8
19

ผลต่างของ ลาดับที่ของ
คะแนน
ความต่าง
D=Y–X
11
2.5
13
5
16
6
11
2.5
11
2.5
11
2.5

T=21

ลาดับตาม
เครื่องหมาย
+
+2.5
+5
+6
+2.5
+2.5
+2.5

-0
-0
-0
-0
-0
-0

T=0*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคา สูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพ1 ตัวอย่างชุดกิจกรรม (เกมแม่กด)

สรุปผล
การศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน
คาพบว่า
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่านคาในมาตราแม่กด โดยใช้ชุดกิจกรรม
การอ่านคา มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก
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2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่านคาในมาตราแม่กด หลังเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านคา

อภิปรายผล
จากการศึกษาความสามารถในการอ่านคา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรม
การอ่านคา สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการอ่านคาอยู่ในระดับดี
มาก ทั้งเนื่องจากผู้วิจัยได้จัดทาแผนการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคาที่มีลาดับขั้นการสอน 3 ขั้น ขั้นที่ 1 ขั้นนา
ขั้นที่ 2 เนื้อหา ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความเข้าใจ โดยมีสื่อที่หลากหลายมาประกอบในการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยใช้
ชุ ดกิจกรรมการสอนอ่านค า สื่อที่ใช้ เป็นชุ ดกิจกรรมการอ่านค าในมาตราแม่ กด จ านวน 10 เกม ที่ผู้วิจั ยสร้ างขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2544) ที่กล่าวไว้ว่า การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จาเป็นต้องมีวิธีสอน
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถและความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนการเรียนการสอนต้องให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกาลังใจและเร้าใจให้เกิด
ความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด มีความรู้สูงสุดสาหรับผู้เรียนทุกคน มีจานวนงานวิจัยไม่น้อยที่ชี้ให้เห็นว่า การสอน
ตรงช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียนทาให้นักเรียนมีความตั้งใจ และช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการ
เรียน การสอนตรง เป็นไปตามลาดับขั้นตอนตรงไปตรงมาทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเวลาที่กาจัด ไม่สบสน นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตนเอง นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศในการเรียนทาให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยไม่ถูกดุด่า
ว่ากล่าว หรือแสดงความไม่พอใจเมื่อนักเรียนทาไม่ได้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญสินี ฐานา (2546) และนักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนมากขึ้น เบญจพร ปัญญายง (2542)
ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับข้อความที่ว่าเกมเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ นักเรียนสามารถเล่น
คนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้นักเรียนรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด สาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เกมเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพราะเกมเป็นสื่อ
การเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้คือ นักเรียนเรียนรู้ได้ดีจากการเล่นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ เกมเข้าร่วมเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนด ช่วยให้กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการได้ เล่นเกมตลอดจนจูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2. ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม การ
อ่านคาสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านคา มีวิธีสอนหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถและความแตกต่าง
ของ
นักเรียนแต่ละคน การเรียนการสอนต้องให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ เปรียบเสมือน
เป็นวิธีสร้างกาลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด มีความรู้สูงสุดสาหรับผู้เรียน
ทุกคน
ผู้สอนสามารถใช้สื่อได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน แต่ต้องคานึงถึงคุณภาพและ
ความ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และกลุ่มผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญสินี ฐานา (2546) ชุดการเรียนการสอน
ที่
ใช้ สื่ อการสอนที่ น านวั ตกรรมและกระบวนการการจั ดกิ จกรรมการสอนต่ าง ๆ มาบู รณาการโดยครู เป็ นผู้ สร้ าง
ขึ้นมีลักษณะเป็นชุด ในแต่ละชุดประกอบไปด้วยสื่ออุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและแบบฝึกทักษะ
ที่ น าหลั กการทางจิ ตวิ ทยามาใช้ ประกอบ ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ พวงเพ็ญ สิงห์โตทอง (2548) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมว่า เป็นการรวบรวมสื่อ
การเรียนสาเร็จรูปไว้เป็นชุดเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองได้อย่างสะดวก ตามขั้นตอนที่กาหนด
เพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นการเรียนที่เน้นความสามารถส่วนบุคคล ผู้เรียนมีอิสระและพึ่งพาผู้สอนน้อยที่สุดถ่าย
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ในชุดประกอบด้วยสื่อต่างที่จะทาให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดเวลา ทาให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเมื่อนาชุดกิจกรรม
การอ่ าน ช่ วยท าให้ นั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ที่ มี ปั ญหาทางด้ านการอ่ านค า สามารถจดจ าค าได้
อ่านหนังสือได้ เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ และสามารถช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ประสบความสาเร็จในการเรียนและมีการพัฒนา
ตัวเองให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทาให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น
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กองทุ นหลั กประกั นสุ ขภาพในระดั บท้ องถิ่ นหรื อพื้ นที่ ของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ านอ าเภอเกาะสมุ ย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอ เกาะสมุย จังหวัด
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค-สแควร์ และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิ จั ยพบว่ า เพศ อายุ รายได้ อาชี พ ระดั บการศึ กษา สถานภาพ และระยะเวลาปฏิ บั ติ งานหรื อ
ประสบการณ์ ความรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ และทัศนคติต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม, กองทุนหลักประกันสุขภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ABSTRACT
This correlation study was designed to investigate the factors that related to participation in the
operation of health insurance fund at the local level or the area of village health volunteers Koh Samui,
Surat Thani. The samples were village health volunteers living in Ko Samui district, Surat Thani province.
The data were collected by using Cronbach's alpha coefficient of 0.90. Percentage, standard deviation Chisquare statistics and Pearson's Correlation were used to analyze the data.
The results showed that gender, age, occupation, education level, status and duration of
employment, or experience Knowledge about health insurance fund. The attitude towards the health
insurance fund at the local or regional level was correlated with the participation in the operation of the
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local health insurance fund or the area of the village health volunteers. Koh Samui Surat Thani Statistically
significant at the 0.05 level
Key words: participation, Health insurance fund, Village Health Volunteers

บทนา
ระบบสุ ขภาพภาคประชาชน เป็ นการปรั บรู ปแบบของงานสาธารณสุ ขมู ลฐาน ทั้ งการปรั บขยายแนวคิ ด
วิธีการทางานให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง โดยภาคประชาชนและชุมชน ดาเนินการในการจัดระบบ จัดการคน จัดการองค์ความรู้และทุนของชุมชน
ในการพัฒนาสุขภาพ เป็นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งให้มีการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา รวมทั้งการ
ฟื้นฟูสภาพ ร่างกายและจิตใจ (ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2560 พ.ศ. 2560 - 2564)
มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายด้าน ทั้งยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสังคมในการจัดการสุขภาพเพื่อให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกและการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
ในต่างประเทศได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนอย่างมากมาเป็นระยะ
เวลานาน เช่น ประเทศออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาล องค์กรพัฒนา
เอกชน อีกทั้งประชาชนกลุ่มผู้สนใจได้ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย จุดมุ่ งหมายและเป้าหมายทางสุขภาพ ประเทศสเปน
ได้จัดทายุทธศาสตร์ และกาหนดนโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการก าหนดนโยบายเพื่ อส่ ง เสริ มสุ ขภาพมี การก าหนดเป้ า หมายการส่ ง เสริ มดู แลสุ ขภาพของประชาชน
โดยประชาชนในระดั บ ชาติ ที่ ชั ด เจน มี ป รั ช ญาเพื่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
(ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และอนุพงศ์ สุจริยากุล , 2554) สาหรับประเทศไทย กองทุนหลักประกันสุขภาพเริ่มต้นจาก
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ระบุการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคล
ในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน
ใน
ท้องถิ่น ทาให้เกิดกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมบริหารจัดการ
กองทุน (จานวน 7,759 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนตาบล 5,489แห่ง เทศบาล 2,270 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.98
ของจานวนองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลทั้งหมดของประเทศ ซึ่งถือเป็นการกระจายอานาจด้านสุขภาพ แก่
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและประชาชนให้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการบริ หารจั ดการระบบหลั กประกั นสุ ขภาพ
(อรจิตต์ บารุงสกุลสวัสดิ์ และคณะ, 2557)
ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จึงเป็นกองทุนที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สมทบงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและทั่วถึงในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีต่างๆในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการระบบสุขภาพร่วมกัน
มี องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นประสานหน่ วยงาน องค์ กร และภาคี เครื อข่ ายในพื้ นที่ เข้ ามาร่ วมค้ นหาปั ญหาและ
ความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเอง โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ (อรจิตต์ บารุงสกุลสวัสดิ์ และคณะ,
2557)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีอยู่อย่างครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน ถือเป็นแกนนาสาคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยตรงและมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอนามัยเพื่อนบ้าน (กระทรวงสาธารณสุข, 2541) ซึ่งบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุข มีจุดมุ่งหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนนาในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ
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คือ 1) เป็นผู้ริเริ่มโครงการตั้งแต่การสารวจปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทาประชาคม เสนอปัญหาในรูปแบบ
โครงการต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่ อขอรั บงบประมาณจากกองทุน ในการดาเนินงานแก้ปั ญหาสุ ขภาพในชุ มชน
2) เป็นผู้วางแผนในการกาหนดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งแต่การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากร
ตามโครงการ การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน 3) เป็นผู้ดาเนินโครงการโดยให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกิจกรรมของกองทุนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ การช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ แรงงาน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกับประชาชนในการแก้ปัญหา และเผยแพร่ความรู้ในการดาเนินงาน
กองทุน ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ตั้งแต่ถ่ายทอดความรู้และและพัฒนาสุขภาพรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ
4) การประเมินผลโครงการ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานกองทุน การประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงาน อีกทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
โครงการมีหน้าที่ในการติดตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนหลักประกันสุขภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านมี 4 ด้านดังกล่าวข้างต้นยังมีค่ อนข้างน้อย แม้ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพจะเน้นส่งเสริมให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ แต่การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านยังไม่มีการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประสบกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน กล่าวคือ อาเภอเกาะสมุยมีการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเพียงหนึ่งกองทุนในหนึ่งอาเภอ เป็นกองทุนที่มีพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญ่รับผิดชอบดูแลครอบคลุม
7 ตาบล มีการวางกรอบและทิศทางในการดาเนินงานกองทุนฯในการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่โดยการส่งเสริมการมีส่วน
ร่ วมของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ าน และจากการศึ กษางานวิ จั ยของพี ระพงษ์ คุ้ มครอง (2558) พบว่ า
การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุ ย ประสบปัญหาเรื่อง การเสนอปัญหาในรูปแบบของ
โครงการ การดาเนินการจัดทาโครงการยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ อีกทั้งขาดการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ชุมชนบางพื้นที่มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยในการจัดทาโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง จากสภาพปัญหาดังกล่าวทาให้การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นของอาเภอไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเท่าที่ควร อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
กองทุน จานวน 2 ท่าน ได้แก่ รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครเกาะสมุย พบว่า
การมีส่วนร่วมของแกนนาภาคประชาชนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุยไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกาหนดให้การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
เกาะสมุยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 9 ด้านส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบล ให้ครบทั้ง 7 ตาบล เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยคนในชุมชน
งานวิ จั ยในอดี ตชี้ ให้ เห็ นว่ า ปั จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ์ กั บการมี ส่ วนร่ วม ได้ แก่ ปั จจั ยส่ วนบุ คคล ความรู้
เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพและทัศนคติต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของ
วรรณา
ทองกาวแก้ว (2552) พบว่ายิ่งประชาชนมีบทบาทในสังคมมาก ยิ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
มากยิ่ งขึ้ น การศึ กษาของประภาส สุ นั นท์ (2553) พบว่ าประชาชนมี ความรู้ เข้ าถึ งข้ อมู ลข่ าวสารมากขึ้ นจึ งมี
ส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ชัชติกา แม้ประสาท (2550) ศึกษาพบว่า คณะกรรมการยอมรับและมีทัศนคติที่ดีในกิจกรรม
ยิ่งมีส่วนร่วมมากขึ้น
ทฤษฎีแนวคิดของเบอร์นาร์ดระบุว่าปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคคล
และทฤษฎีของเบนจามิน เอส บลูมชี้ให้เห็นว่า ความรู้มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคคล จะเห็นได้ว่าทั้งงานวิจัยและแนวคิด
ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นสนับสนุนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของงานวิจัย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของของอาสาสมัครสาธารณสุข
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ประจาหมู่บ้านอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งหวังว่าผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดทิศทาง
วางแผน ปรับปรุง และกาหนดนโยบายสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ได้แก่ เพศ อายุ
รายได้ อาชี พ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพ ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านหรื อ ประสบการณ์ ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงานหรือประสบการณ์ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ในการมีส่วน
ร่วมต่อการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมี ความสัมพันธ์ต่อ
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3. ทั ศนคติ ต่ อกองทุ นหลั กประกั นสุ ขภาพของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ าน มี ความสั มพั นธ์ต่อ
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ขอบเขตการวิจัย
ดาเนินการศึกษาในอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่อาเภอเกาะสมุยจานวน 39
หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จานวน 853 คน (สานักงานสาธารณสุขอาเภอเกาะสมุย, 2560)
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กลุ่มตัวอย่าง
1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 การกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (ชาญชัย เรืองขจร, 2550) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 และค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างขนาด 273 คนตามวิธีการคานวณ ดังนี้
n

เมื่อ



N
1 Ne

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
โดยการวิจัยครั้งนี้กาหนดไว้ที่ร้อยละ 5

แทนค่า
= 272.52
จากการคานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 273 คนเป็นตัวแทนประชากรทั้ง 853 คน
กาหนดจานวนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหมู่บ้านโดยวิธีการคานวณสัดส่วน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัว
แทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนจากทุกหมู่บ้านทั้ง 39 หมู่บ้านและกาหนดสัดส่วนของแต่ละหมู่บ้าน
ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายแต่ละหมู่ = กลุ่มประชากรอสม.ในหมู่บ้านทีศ่ ึกษา x จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวนประชากรอสม.ทั้งหมด
1.3 การสุ่มเลือกจานวนตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่คืนที่
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาปฏิบัติงานหรือประสบการณ์
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ เป็นแบบวัดความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่ จานวน
10 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน ตัวอย่างคาถาม กลุ่มองค์กรประชาชน
สามารถรวมกลุ่มเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพสาหรับดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาปฐมภูมิเชิงรุกได้
ส่วนที่ 3 แบบวัดทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบมาตราส่วนและประเมินค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ
คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จานวน 10 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้เห็นด้วย
อย่างยิ่งให้ 5 คะแนน เห็นด้วยให้ 4 คะแนน เฉย ๆ ให้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยให้ 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้
1คะแนน ถ้าเป็นคาถามเชิงลบให้ค่าคะแนนในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างคาถาม ท่านคิดว่าการดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จะสามารถทาให้สุขภาพของประชาชนในชุมชนดีขึ้น
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ส่วนที่ 4 แบบวัดการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน
คือ การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินโครงการ การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ จานวน 20 ข้อ ตัวอย่างคาถาม ท่านมีส่วนร่วมในการริเริ่มสารวจสภาพปัญหา
ด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านในการดาเนินงานกองทุนฯ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผู้ วิ จั ยน าเครื่ องมื อที่ ใช้ รวบรวมข้ อมู ลทั้ งหมดให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ตรวจสอบความถู กต้ องตามเนื้ อหา
(Content Validity) จานวน 5 ท่าน และนามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นาแบบสอบถามจากการตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาคานวณดั ชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ของคาถามแต่ละข้อได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00
3. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) และนาข้อมูล
มาวิ เคราะห์ หาค่ าความเที่ ยงโดยวิ ธี หาค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป พบว่า แบบสอบถามมีความเที่ยง 0.90
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้หมายเลขรับรอง
EH2018-001 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาปฏิบัติงานหรือ
ประสบการณ์ กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ใช้สถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Square)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนิ นงานกองทุ นหลั กประกั นสุ ขภาพระดั บท้ องถิ่ นหรื อพื้ นที่ ของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ าน ใช้ สถิ ติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
รายได้

การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
Chi-Square
df
Sig (2-sided)
129.71
66
0.001
442.76
264
0.001
461.16
330
0.001
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อาชีพ
416.35
330
0.001
ระดับการศึกษา
402.96
330
0.004
สถานภาพ
396.60
264
0.001
ระยะเวลาปฏิบัติงานหรือ ประสบการณ์
731.34
462
0.001
จากตารางที่ 1 พบว่าเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาปฏิบัติงาน
หรือประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเด็น
ความรู้
ทัศนคติ

การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Sig
ของเพียร์สัน (r)
(2-sided)
- 0.02
0.77
0.28
0.01

จากตารางที่ 2 พบว่า ความรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นไม่มีมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในขณะที่ทัศนคติต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ากับการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาเภอเกาะสมุย จั งหวัด
สุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบาย ดังนี้
1. เพศมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของประภาส สุนันท์ (2553) และชัชติกา แม้ประสาท (2550) อาจเนื่องมาจากในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย ซึ่งเพศหญิงมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย ผู้หญิงแสดงบทบาทตามที่สังคมคาดหวัง มีวัฒนธรรมที่แสดงถึงการดูแล
ครอบครั วและชุ มชนได้ ดี ตามความเชื่ อในสั งคมการถ่ ายทอดและบอกต่ อ การรวมกลุ่ มท ากิ จกรรมที่ คล้าย ๆ กั น
เพื่อส่วนรวมและชุมชน
2. อายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายิ่งมีอายุมากขึ้นเท่าใด อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านยิ่งมีส่วนร่วมมากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอรนุช ป้อมเปิ้น (2550) อัชราพร สังยวน (2558) สุรินทร์ สุริยงค์ (2551) ชาญศักดิ์ วิชิต
(2553) ชัชติกา แม้ประสาท (2550) และยุพดี อานุภาพเสถียร (2553) เป็นไปได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ที่มีอายุมากขึ้นมีประสบการณ์ในการดาเนินงาน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชน รวมทั้งร่วมงานด้านสาธารณสุขกับ
สถานบริการสาธารณสุขมาก่อน ประกอบกับเป็นเกณฑ์การคัดเลือกในการเข้าเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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3. รายได้มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่าใด อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านยิ่งมีส่วนร่วมมากขึ้น
เท่านั้น สอดคล้องกับการศึกษาของอรนุช ป้อมเปิ้น (2550) อัชราพร สังยวน (2558) ชาญศักดิ์ วิชิต (2553) การศึกษาของ
ประภาส สุ นั นท์ (2553) และชั ชติ กา แม้ ประสาท (2550) ทั้ งนี้ เป็ นไปได้ ว่ าผู้ ที่ มี รายได้ สู งมั กจะมี เวลาว่ างในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น
4. อาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจากการศึกษาของ อรนุช ป้อมเปิ้น (2550) อัชราพร สังยวน (2558) พูลศักดิ์ ชูพาณิช
สกุล (2550) และยุพดี อานุภาพเสถียร (2553) เป็นไปได้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขายหรือทาธุรกิจส่วนตัว และมีบุคคลอื่นช่วยดูแลกิจการหรือธุรกิจ ทาให้มีเวลาว่างเพียงพอ ที่จะมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
5. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายิ่งมีการศึกษาสูงมากขึ้นเท่าใด อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ยิ่งมีส่วนร่วมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษาของ อรนุช ป้อมเปิ้น (2550) พบว่า ระดับการศึกษา
มีความสัมพันธ์กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตาบลหัวดง อาเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ การศึกษาของ อัชราพร สังยวน (2558) พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลกุดสิ มอาเภอเขาวง จั งหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปได้ว่าอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาสูง ย่อมมีความรู้ความสามารถมากทาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกองทุนเพิ่ม
มากขึ้น
6. สถานภาพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชาญศักดิ์ วิชิต (2553) ประนอม ขันธะ (2553) และศันสนีย์ รัศมี (2550) เป็นไปได้ว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ มีวุฒิภาวะและความพร้อมของครอบครัวสูง มีภาระ
น้อย อีกทั้งการทางานเพื่อสังคมด้านสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับและให้ความสนใจกันมาก ทาให้งานอาสาสมัครสาธารณสุข
เป็นงานที่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนนี้ได้ นอกจากนี้การทางานด้านสาธารณสุขสามารถนาความรู้ไปใช้
ในครอบครัวได้
7. ระยะเวลาปฏิ บั ติ งานหรื อประสบการณ์ มี ความสั มพั นธ์ กั บการมี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นงานกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายิ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงานมากขึ้นเท่าใด
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านยิ่งมีส่วนร่วมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประภาส สุนันท์ (2553)
ชาญศักดิ์ วิชิต (2553) สุรินทร์ สุริยงค์ (2551) อรนุช ป้อมเปิ้น (2550) อัชราพร สังยวน (2558) และเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
(2556) เป็นไปได้ว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางานส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เพราะบุคลากรที่มีประสบการณ์มาก เกิดการเรียนรู้ สะสมความรู้ มีทักษะประสบการณ์ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ จากประสบการณ์ที่บุคคลได้เรียนรู้มาทาให้รู้ว่าจะต้อง
ให้ความร่วมมือกันอย่างไร เมื่อมีความรู้ความ เข้าใจการดาเนินงานกองทุนฯ ย่อมยินดีที่จะแสดงความรู้ความสามารถที่ตน
มีเพื่อพัฒนาในชุมชน โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
8. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายิ่งมีทัศนคติดีมากขึ้นเท่าใด อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านยิ่งมีส่วนร่วมมาก
ขึ้นเท่านั้น สอดคล้องกับการศึกษาของอมร ภารา (2554) โดยพบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดั บท้ องถิ่ นกรณี ศึ กษาอ าเภอทุ่ งสง จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช นอกจานี้ ชั ชติ กา แม้ ประสาท (2550) ยั งพบว่ ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพราะ
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กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นนโยบายใหม่ที่สอดคล้องกับการกระจายอานาจให้องค์กรท้องถิ่นและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และคณะกรรมการมีความรู้สึกว่านโยบายของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ จึงยอมรับและมีทัศนคติที่ดี และสุรินทร์
สุริยงค์ (2551) พบว่า ทัศนคติความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดาเนินงานเมืองไทย
แข็งแรง กรณีศึกษาอาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก การดาเนินงานเมืองไทยแข็งแรงด้านสาธารณสุขช่วยทา
ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา/จิตวิญญาณ ทาให้ประชาชนมีความสมบูรณ์
แข็งแรง อาสาสมัครสาธารณสุขจึงเห็นด้วยกับการดาเนินงานกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปได้ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นนโยบายใหม่ที่เห็นความสาคัญส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปัญหา
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ มากขึ้น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีความรู้สึกว่านโยบายของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ จึงยอมรับและมีทัศนคติที่ดี เพราะช่วยทาให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา/จิตวิญญาณ ทาให้ประชาชนมีความสมบูรณ์แข็งแรง อาสาสมัคร
สาธารณสุขจึงเห็นด้วยกับการดาเนินงานกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ ความรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพดี อานุภาพเสถียร (2553) เป็นไปได้ว่า
การประชุ ม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่นหรือพื้นที มีทั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่เคยและไม่เคยเข้าประชุม ฝึกอบรม จึงทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
มีความรู้แตกต่างกัน แต่เมื่อไปปฏิบัติงานในชุมชนมักจะมีการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มและลักษณะการดาเนินงานกองทุน
หลั กประกั นสุ ขภาพในระดั บท้ องถิ่ นนั้ นไม่ มี ความซั บซ้ อน และไม่ ต้ องอาศั ยความรู้ มากนั ก แต่ ต้ องอาศั ย ทั กษะ
ประสบการณ์การร่วมปฏิบัติงานกันหลายๆครั้ง ความรับผิดชอบ ความเสียสละและความตั้งใจในการทางาน มากกว่าการมี
ความรู้ จึงทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีความรู้มากน้อยแตกต่างกันสามารถปฏิบัติงานได้ใกล้เคียงกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงานหรือประสบการณ์ และทัศนคติต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดังนั้นสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาธารณสุขอาเภอเกาะสมุย รวมทั้งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ควรจัดอบรมความรู้ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเกี่ ยวกับ
การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นโดยเน้นการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมี การศึ กษารู ปแบบการด าเนิ นงานแบบมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการด าเนิ นงานกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วม เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องการมีส่วนร่วมการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่

กิตติกรรมประกาศ
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การทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและ
ติดตามการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
ในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณ ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสงขลา ดร.ปรี ดา เบ็ ญคาร คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสงขลา ดร.จงกล บั วแก้ ว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา นายนิมิตร แสงเกตุ สานักงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดสงขลา นายสมชาย
ละอองพันธุ์ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ที่ได้กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาพร้อมทั้งให้คาแนะนาในการปรับปรุงแบบสอบถาม ขอขอบคุณนางสาวพรทิพย์ จันทร์ผ่อง รองปลัดเทศบาล
และเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย และนายคามูลนาสมปอง ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมซึ่งกรุณาให้ข้อมูลในพื้นที่ ขอขอบคุณสาธารณสุขอาเภอ เกาะสมุย เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ๗ แห่ง ที่ช่วยประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยครั้งนี้
ท้ายที่สุดขอขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชา เพื่อนนักศึกษา และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและให้กาลังใจตลอดมา
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีจุดประสงค์เพื่อประเมินระดับและหาความสัมพันธ์
ของการรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา โดยวิธีการสัมภาษณ์จาก
ผู้ให้คาตอบโดยตรงจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกที่
โรงพยาบาลสงขลาจานวน 339 คน จาก 5 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเทศบาลเมืองสงขลา แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ 1) ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน 2) การรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค
3) พฤติกรรมการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้ความสามารถของตนและระดับ
การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและการป้องกันโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา
ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา อยู่ในระดับสูง ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง
และการรับรู้ความสามารถของตนและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและการป้องกันโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ตากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานทั้งภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
 =0.05 (p-value<0.001) ดังนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอสาหรับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้วางแผนการปฏิบัติในการดูแลตนเอง รวมทั้ง
ควบคุมดูแลในด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยมีความสาคัญ
ในการช่วยสนับสนุนทางด้านจิตใจให้ผู้ป่วยมีแรงจูงใจที่จะดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : ผู้ป่วยเบาหวาน, การรับรู้ความสามารถของตน, การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค, พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ

หน้า 186
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ABSTRACT
This research was cross-sectional descriptive study aimed to assess and examine the association
between the perceived self-efficacy and perceived benefit of treatment and prevention to self-care
behavior among Diabetes Mellitus (DM) patients attended at Songkhla hospital: service area in Mueang
Songkhla district. A total of 339 registered DM patients from 5 Songkhla Municipality health care centers
were recruited and face-to-face interviewed. The questionnaire includes 3 part, namely: (1) general
information of patient; (2) perceived self-efficacy and perceived benefit of treatment and prevention; and
(3) self-care behavior. The result indicated that the perceived self-efficiency and perceived benefits of
treatment and prevention of the DM patients in the Songkhla Hospital service area was high and the selfcare behavior was moderate.The perceived self-efficiency and the perceived benefits of treatment and
prevention had significantly low positive association with the self-care behavior both overall and in each
aspect at  =0.05 (p-value<0.001). This study suggested that the hospital or health personal should
regularly provide educational programs regarding diabetes for patients, therefore they can take care of
themselves. Also, family members have important roles in providing patients emotional support to
encourage them to maintain healthy habits.
Keywords: Diabetes Mellitus patients, Perceived self-efficiency, Perceived benefits of treatment and
prevention, Self-care behavior

บทนา
เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ซึ่งเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบต่อครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ(1) โรคเบาหวานมีผลกระทบต่อการทางาน
ทุ กระบบของร่ างกายถ้ าไม่ ควบคุ มรั กษาให้ ดี จะเกิ ดปั ญหาแทรกซ้ อนได้ ทั้ งปั ญหาเฉี ยบพลั นและเรื้ อรั ง นอกจากนี้
โรคเบาหวานจัดว่าเป็นโรคที่มีความสาคัญทางระบาดวิทยาเนื่องจากสถิติของประชากรที่เป็นโรคนี้สูงขึ้นเรื่อย ๆ สาหรับ
ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าอุบัติการณ์ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในประเทศที่กาลังพัฒนาจะมีอัตราเพิ่มจาก
84 ล้ านคนเป็ น 228 ล้ านคน ส่ วนในประเทศที่ พั ฒนาแล้ วจะมี อั ตราการเพิ่ มจาก 51 ล้ านคน เป็ น 72 ล้ านคน
(อรพินท์ สีขาว, 2558)
จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ในระหว่างปี พ.ศ. 2557- 2559 ต่อประชากรแสนคน เท่ากับ
426.75, 377.29 และ 270.16 ตามลาดับ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, 2560) อาเภอเมืองพบผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ในปีงบประมาณ 2558-2560 จานวน 8,783, 8,783 และ 9,153 ราย ตามลาดับ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา,
2560) โรคเบาหวานเป็นประเด็นปัญหาสาคัญระดับจังหวัดที่ต้องดาเนินการอันดับแรกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้อง
ตระหนักและพยายามลดอัตราการเจ็บป่วย จากงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับโรคเบาหวานได้ชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวาน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย
การจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม (บุปผาชาติ ทีงาม, เยาวภา ติอัชสุวรรณ และช่อทิพย์ บรมธนรัตน์, 2555) และปัจจัย
ที่อื่นที่แตกต่างกันเช่น การศึกษา รายได้ และอาชีพที่อาจจะสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (จิรวรรณ พรหมเพชร, 2554)
ตลอดจนการขาดความรู้ การรับรู้ และแรงจูงใจด้านสุขภาพ (สมใจ จางวาง, เทพกร พิทยาภินันท์ และนิรชร ชูติพัฒนะ,
2559) ดังนั้นหากผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีก็สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ดี
จากแนวคิ ด ทฤษฏี เ กี่ ย วกั บแบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ(Health Belief Model)ของ โรเชนสต๊ อก,
สเตรัชเชอร์และเบรกเกอร์ (Rosenstock, l. M.,Strecher,V. J.& Becker,M.H., 1988) พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการ
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รักษาและป้องกันโรคและการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยหนึ่งขององค์ประกอบพื้นฐานของแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพซึ่งเป็นการรับรู้ของบุคคลและแรงจูงใจที่จะทาบุคคลมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง ลดโอกาสเสี่ยงหรือลดความรุนแรง
ของโรค โดยการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค (Perceived Benefits) นั่นก็คือการที่ผู้ป่วยคิดแสวงหา
วิธีการที่จะปฏิบัติตัวให้หายจากโรคหรือสามารถป้องกันโรคมิให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นอีกซึ่งผู้ป่วยต้องมีความเชื่อมั่นว่า
การกระทานั้นๆเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองสามารถคิดเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนการปฏิบัติและตัดสินใจที่จะ
ปฏิบัติด้วยตนเองโดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ตลอดจนความเชื่อของบุคคลต่อประโยชน์ที่จะ
ได้รับหากปฏิบัติตามคาแนะนาจะช่วยลดความเสี่ยงหรือลดความรุนแรงของโรคหรือผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรืออาจเป็น
ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพเลย เช่น การลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น (ประกาย จิโรจน์กุล, 2556) นอกจากการรับรู้ประโยชน์
ของการรักษาและป้องกันโรคดังกล่าวแล้วผู้ป่วยทุกคนยังต้องตระหนักถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองซึ่งตามปกติแล้ว
ทุกคนต้องรู้ระดับความสามารถของตนเอง ในการตัดสินใจและการทางาน ซึ่งความเชื่อในการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
มีผลต่อการดาเนินชีวิตอย่างมาก พบว่า บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มองเรื่องต่างๆเป็นเรืองท้าทาย ที่ต้องทาให้ประสบความผลสาเร็จ โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องพิจารณาจาก
ความรู้สึก ความคิด การจูงใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ ทีม่ ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
ถือเป็นความสามารถของตนเองที่ผู้ป่วยปฏิบัติตนเพื่อให้อาการดีขึ้นและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้การปรับตัวด้าน
การดูแลพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปอย่างราบรื่น (สมใจ จางวาง, 2558)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังไม่มีการศึกษาระดับการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเองและประโยชน์
ของการรักษาและป้องกันโรคตลอดถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของ
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา ในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเป็นเรื่องสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่ง ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองให้สอดคล้องกับภาวะโรคที่เป็นอยู่โดยไม่ขัดต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ทาให้เกิดการยอมรับ มีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมของการดูแลตนเองต่อเนื่อง ถูกต้อง เหมาะสม
ตลอดจนคนในสังคมโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมผลักดัน รวมทั้งส่งเสริมเป็นกาลังใจให้ผู้ป่วยสามารถดูแล
ตนเองอันจะนาไปสู่การให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการดีขึ้น ลดความรุนแรงของโรคลงโดยไม่มีโรคแทรกซ้อน ดังนั้นผล
การศึกษาในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองและระดับการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา
2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่บริการของโรงพยาบาล
สงขลา ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา
3. เพื่ อหาความสั มพั นธ์ ระหว่ างการรั บรู้ ความสามารถของตนเองกั บพฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และขึ้นทะเบียนรับบริการที่โรงพยาบาลสงขลา ใน
ปีงบประมาณ 2559 จาก 5 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสงขลา ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา จานวนทั้งสิ้น 2,812 คน
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กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ เครชี่มอร์แกน Krejcie & Morgan (ชาญชัย เรืองขจร, 2550) ซึ่งเป็น
ตารางของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 345 คน
2. ขอบเขตด้านเวลา
ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์2561
3. ขอบเขตตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ
- การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาโรคและการป้องกันโรค
- การรับรู้ความสามารถของตน
3.2 ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3.2.1 พฤติกรรมสุขภาพ
- พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
- พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกาย
- พฤติกรรมการใช้ยา
- พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
3.2.2 พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย
- การดูแลผิวหนัง
- การดูแลสุขภาพปากและฟัน
- การดูแลเท้า
3.2.3 การดูแลสุขภาพจิต
- ความเครียดและการจัดการความเครียด

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้เป็นการวิจั ยเชิ งพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน มกราคม 2561
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และขึ้นทะเบียนรับบริการ
ที่โรงพยาบาลสงขลาในเขตเทศบาลเมื องสงขลา ในปีงบประมาณ 2559 จาก 5 ศู นย์สุขภาพชุ มชนในเขตเทศบาล
เมืองสงขลา จานวน 345 คน ดังนี้
1. ศูนย์สุขภาพชุมชนใจกลางเมือง
จานวน 84
คน
2. ศูนย์สุขภาพชุมชนชลาทัศน์
จานวน 84
คน
3. ศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา
จานวน 56
คน
4. ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ
จานวน 66
คน
5. ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข
จานวน 55
คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลั กษณะของเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยเป็ นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบั บ ผู้ วิ จั ยได้ สร้ างขึ้ นโดยใช้ กรอบ
แนวความคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการดูแลตนเองตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ของ Rosenstock
(Rosenstock, l. M.,Strecher,V. J.& Becker,M.H., 1988) ในส่วนของการรับรู้ตามความสามารถของตนเองและการรับรู้
ประโยชน์ของการรักษาและการป้องกันโรคและร่วมกับการใช้แนวคาถามบางส่วนที่เกี่ยวข้องกัน จากการวิจัยของ
จิราวรรณ พรหมเพชร (2554) และสมใจ จางวาง (2558) ผู้วิจัยได้ดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้
เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการและสอดคล้องกับกรอบแนวคิด จึงได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน เป็นแบบเลือกตอบ จานวน 8 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ศาสนา สิทธิการรักษา
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ มี 2 ด้าน
ด้านที่ 1 การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและการป้องกันโรค
จานวน 8 ข้อ
ด้านที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ
จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน มี 3 ด้าน
ด้านที่ 1 พฤติกรรมสุขภาพ จานวน 17 ข้อ
- พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
- พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกาย
- พฤติกรรมการใช้ยา
- พฤติกรรมการสูบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
ด้านที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย จานวน 8 ข้อ
- การดูแลสุขภาพปากและฟัน
- การดูแลผิวหนัง
- การดูแลเท้า
ด้านที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต จานวน 6 ข้อ
- ความเครียดและการจัดการความเครียด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content
Validity) จานวน 5 ท่าน และนามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นาแบบสอบถามจากการตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาคานวณดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of item-Objective Congruence: IOC) ของคาถามแต่ละข้อได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOCอยู่ระหว่าง 0.6-1.0
3. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) และนาข้อมูลมา
วิ เคราะห์ หาค่ าความเที่ ยงโดยวิ ธี การหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Methood) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป พบว่าแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนและแบบสอบถามถึงการรับรู้ประโยชน์ของการรักษา
และการป้องกันโรค มีความเที่ยง 0.78 และแบบสอบถามพฤติกรรมใช้ความเที่ยง 0.88
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้หมายเลขรับรอง
EH2017-008 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1. การรับรู้ความสามารถของตนและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา เขตเทศบาลเมืองสงขลา วิเคราะห์และนาเสนอ
ข้ อมู ลโดยใช้ สถิ ติ พรรณนาได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แปลผลเป็ น 3 ระดั บ
(ปรีชา จันทรมณี, 2549) ดังนี้ ระดับต่า (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.32) ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.33 – 3.65)
และระดับสูง (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.66- 5.00)
2. หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา เขตเทศบาลเมือง
สงขลาโดยใช้สถิติเพียร์สัน (Pearson’s correlation) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.9 อายุส่วนใหญ่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 63.5 รองลงมา 51-60 ปี
ร้อยละ 24.9 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 48.7 รองลงมาศาสนาพุทธ ร้อยละ 48.4 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส ร้อยละ
66.4 รองลงมา หม้าย ร้อยละ 27.8 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาต่ากว่า
5,000 บาท ร้อยละ 38.3 ระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 14.8 อาชีพส่วนใหญ่รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา ค้าขายและ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 31.0 สิทธิการรักษา
ส่วนใหญ่ บัตรทอง ร้อยละ 85.8 รองลงมา ประกันสังคม ร้อยละ 7.2
1. การรับรู้ความสามารถของตนและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและการป้องกันโรคผู้ป่วยเบาหวาน
ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา เขตเทศบาลเมืองสงขลา โดยภาพรวม พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการรักษา
และป้องกันโรคและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ อยู่ในระดับสูง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค ของผู้ป่วยเบาหวาน
ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา เขตเทศบาลเมืองสงขลา
ประเด็นการรับรู้
การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติ
1 ไม่สามารถงดดื่มน้าอัดลมหรือขนมขบเคี้ยวได้
2 ไม่สามารถรับประทานอาหารให้ตรงเวลาได้ทุกวัน
3 สามารถควบคุมปริมาณการรับประทานอาหารจาพวกแป้ง
เช่น ข้าวเหนียว ขนมจีน เผือก มัน ข้าวขาว ข้าวสวยได้
4 สามารถปฏิเสธการสูบบุหรี่และดืม่ แอลกอฮอล์ได้ เมื่อเพื่อนๆ
ชักชวน
5 สามารถค้นหาสาเหตุและแก้ไขสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความวิตก
กังวลได้
6 สามารถปรึกษาปัญหากับบุคคลใกล้ชิดได้
7 สามารถออกกาลังกาย/เคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกวัน
8 สามารถงดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ได้โดยค่อยๆลด

3.33
2.94
2.58

S.D.
0.39
1.08
1.05

การแปลผล
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.70

0.91

สูง

3.77

0.87

สูง

3.82

0.74

สูง

2.05
3.98
3.93

0.71
0.84
0.98

ต่า
สูง
สูง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 1 ระดับการรับรู้ความสามารถของตนและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค ของผู้ป่วยเบาหวาน
ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา เขตเทศบาลเมืองสงขลา (ต่อ)
ประเด็นการรับรู้
9 สามารถดูแลสุขอนามัยของตนเอง เช่น การรักษาความ
สะอาดร่างกาย การดูแลเท้า ปากและฟันเพื่อมิให้เกิดโรค
แทรกซ้อน
การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค
1 การควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดและออกกาลังกาย
สม่าเสมอจะเป็นผลดีต่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้
2 การรับประทานอาหารในปริมาณน้อยหรือรับประทานไม่
ครบ 3 มื้อ จะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้
3 การปฏิบัติตนตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่จะทาให้ท่าน
สามารถควบคุมโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานได้ดี
4 การเข้ารับการตรวจสุขภาพของปากและฟันจะช่วยป้องกัน
โรคของปากและฟัน รวมถึงเนื้อเยื้อภายในช่องปาก สามารถ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้
5 การควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหาร ขนม หรือผลไม้ที่มีรส
หวาน เป็นสิ่งจาเป็นในการควบคุมโรคเบาหวาน
6 การที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ทาให้ท่านไม่
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น
7 การมาพบแพทย์ตามนัดทาให้ท่านได้รับการรักษาที่
ต่อเนื่องและได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆที่ควรนาไปปฏิบัติ
8 การศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับโรคเบาหวานทาให้ได้แนวทางการดูแลสุขภาพ
ตนเองมากขึ้น

S.D.

การแปลผล

3.20

1.18

ปานกลาง

3.73

0.47

สูง

3.63

0.99

ปานกลาง

2.34

1.05

ปานกลาง

4.16

0.66

สูง

4.14

0.70

สูง

4.06

0.81

สูง

4.18

0.73

สูง

4.04

0.88

สูง

3.31

1.20

ปานกลาง

2. ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา
เขตเทศบาลเมืองสงขลา
โดยภาพรวมระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นทีบริการ
ของโรงพยาบาลสงขลาอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อแยกรายด้านพบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับสูง
รองลงมาพฤติกรรมการใช้ยา พฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพจิต อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการรับประทานอาหารอยู่ในระดับต่า
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ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาล
สงขลา เขตเทศบาลเมืองสงขลา
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
- รับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดมันและเครื่องในสัตว์
- รับประทานอาหารที่ใส่กะทิมันๆ เช่น แกงมัสมั่น แกง
กะทิ แกงเขียวหวาน และใช้ น้ามันพืชในการประกอบ
อาหาร
- รับประทานขนมหวาน อาหารขบเคี้ยว อาหารหวานจัด
น้าอัดลม/เครือ่ งดื่มรสหวาน เช่น กาแฟ ชาเย็น
- รับประทานอาหารทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอย
- รับประทานผักใบเขียว เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ผักคะน้า
- รับประทานผลไม้ดอง เช่น มะม่วงดอง แช่อิ่ม มะขาม
ดอง ฝรั่งดอง ลูกกระท้อนดอง
- รับประทานของว่าง อาหารทานเล่น เช่น พิซซ่า เบเกอ
รี่ ขนมอบ ขนมชุบแป้งทอดต่างๆ
- รับประทานผลไม้รสหวาน เช่น มะม่วงสุก ทุเรียน
ขนุน เป็นต้น
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
- ออกแรงทางานบ้านหรือกิจกรรมอื่นๆแทนการออก
กาลังกาย
- เคลื่อนไหวร่างกายและออกกาลังกายอย่างน้อย ครั้งละ
20-30 นาที
พฤติกรรมการใช้ยา
- ไปรับยาตามแพทย์นัด และซักถามถึงชนิดของยา
สรรพคุณและอาการข้างเคียงของการใช้ยาเสมอ
- รับประทานยาโรคเบาหวานอย่างเคร่งครัด
- ปรับและลดขนาดของยาด้วยตนเอง
- รับประทานยาสมุนไพรควบคู่กับยาของแพทย์ผู้รักษา
- พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
- สูบบุหรี่อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 2 มวนต่อวัน
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรู้สึกเครียดและไม่สบายใจ
- เมื่อไปร่วมงานสังคม มักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
สูบบุหรี่

x̄
2.70
2.24
3.06

S.D.
0.39
0.52
3.34

การแปลผล
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง

1.94

0.92

ต่า

1.95

1.13

ต่า

2.11
2.64

1.45
1.28

ปานกลาง
ปานกลาง

2.15

0.79

ต่า

2.08

0.91

ต่า

2.02

1.32

ต่า

3.06

0.33

ปานกลาง

3.60

1.15

ปานกลาง

3.85

1.08

สูง

3.06

0.62

ปานกลาง

3.88

1.25

สูง

2.92
2.78
2.68
2.68
2.80
2.76

1.74
0.78
0.84
0.69
0.76
0.92

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลา
ปานกลาง

2.73

1.43

ปานกลาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาล
สงขลา เขตเทศบาลเมืองสงขลา (ต่อ)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย
- สังเกตความผิดปกติของผิวหนัง ปาก ฟัน และเหงือก
ของตนเอง
- แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- แปรงฟันทุกครั้งที่รับประทานอาหารหรือรับประทาน
ของหวาน
- สังเกตความผิดปกติของผิวหนังร่างกายของตนเองเสมอ
ตั้งแต่ศีรษะจรด เท้า รวมทั้งการชาปลายมือ ฝ่าเท้า
- สวมรองเท้าก่อนออกจากบ้าน
- อาบน้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- ในการอาบน้าทาความสะอาดร่างกายเน้นความสะอาด
บริเวณจุดอับต่างๆ ของร่างกายเสมอ และเช็ดให้แห้งทุก
ครั้ง
- สวมรองเท้าที่ มีความพอดีไม่คับหรือหลวมจนเกินไป
โดยที่ส่วนหน้ามีความกว้างพอดีให้นิ้วเท้าสามารถขยับได้
ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต
- มักจะอยู่คนเดียว เมื่อรู้สึกว่าเครียดหรือท้อแท้เบื่อ
หน่ายกับชีวิต
- มักผ่อนคลายโดยการพักผ่อนเมื่อมีอาการปวดศีรษะ
หรือเมื่อคิดมากในเรื่องต่างๆ
- เมื่อเครียดจะพูดคุย ระบาย เล่า สิ่งต่าง ๆ ให้คนที่ไว้ใจ
ฟัง
- มีอาการหงุดหงิดบ่อยเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่อง
โรคที่เป็นอยู่ การ งานและค่าใช้จ่าย
- เมื่อเครียดจะคลายเครียดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น นั่งสมาธิ
ออกกาลังกายไปสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โบสถ์คลิสต์ มัสยิด
ไปเที่ยวนอกบ้านหรือเข้าร่วมกิจกรรมสังคม
- มักจะพูดคุยกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานด้วยกัน
รวม

x̄
4.29

S.D.
0.45

การแปลผล
สูง

4.11

0.97

สูง

4.17

1.11

สูง

3.94

1.13

สูง

4.55

0.74

สูง

4.80
4.77

0.49
0.54

สูง
สูง

4.54

0.80

สูง

3.39

1.52

ปานกลาง

2.62

0.50

ปานกลาง

1.79

1.13

ต่า

3.34

0.90

ปานกลาง

2.94

1.14

ปานกลาง

1.79

1.21

ต่า

3.27

0.10

ปานกลาง

2.66
3.09

0.89
0.33

ปานกลาง
ปานกลาง

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
เขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลาเขต เทศบาลเมืองสงขลา
การรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานทั้งโดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ =0.05
(p-value<0.001) ตารางที่ 3
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน
เขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา เขตเทศบาลเมืองสงขลา
ความสัมพันธ์
การรับรู้ความสามารถของตน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต
รวม

r
0.180
0.119
0.308
0.198

p-value
<0.001
.027
<0.00
<0.001

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและการป้องกันโรคกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลาเขตเทศบาลเมืองสงขลา
การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานทั้งภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ =0.05 (p-value<0.001)
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและการป้องกันโรคกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลาเขตเทศบาลเมืองสงขลา
ความสัมพันธ์
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษา
และการป้องกันโรค

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต
รวม

r
0.212
0.264
0.299
0.312

p-value
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล
ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคชอง
ผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา เขตเทศบาลเมืองสงขลา พบว่า อยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.33,
3.73,S.D. = 0.39,0.47 ตามลาดับ)
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นทีบริการของโรงพยาบาล
สงขลาโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง (x̄ = 2.70 ,S.D. = 0.39) และเมื่อแยกรายด้ านพบว่า พฤติ กรรมการดู แล
สุขอนามัยอยู่ในระดับสูง (x̄ = 4.29 ,S.D. = 0.45) รองลงมาพฤติกรรมการใช้ยา พฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรม
การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.06, 3.06, 2.68 และ 2.62
; S.D. = 0.62 , 0.334, 0.69 และ 0.504 ตามลาดับ) ส่วนการรับประทานอาหารอยู่ในระดับต่า (x̄ = 2.24 ,S.D. = 0.52)
การรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและการป้องกันโรคมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดั บต่ ากั บพฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพตนเองของผู้ ป่ วยเบาหวานทั้ งภาพรวมและแยกเป็ นรายด้ าน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ  =0.05 (p-value<0.001)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
อภิปรายผล
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวาน
ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา เขตเทศบาลเมืองสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง แต่ผู้ป่วยคิดว่าตนเอง
สามารถปรึกษาปัญหากับบุคคลใกล้ชิดได้น้อย เนื่องจากผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวอาจไม่มีเวลาที่จะพูดคุยมากนัก
ทาให้ผู้ป่วยเกิดความเกรงใจไม่อยากรบกวนที่จะปรึกษาผู้อื่น ซึ่งโดยธรรมชาติของบุคคลเมื่อมีความเจ็บป่วยจาเป็นต้องมี
ผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแล เอาใจใส่ และได้รับกาลังใจจากบุคคลใกล้ชิด ญาติ พี่น้องและคนรอบช้าง ทั้งที่บ้านและ
สถานบริการสาธารณสุขที่ทาการรักษาจะทาให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น โดยสิ่งเร้าที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยด้าน
บทบาทหน้าที่คือการที่บุคคลสาคัญในชีวิต เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติ บุคคลใกล้ชิด หรือเพื่อนร่วมงานคอยให้
กาลังใจดูแลและสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ (พิสมัย ภูนาเมือง, 2551) จึงควรจัดให้มี
กิจกรรมการพูดคุย สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเจ็บป่วยและจิตวิทยาในการดูแลผู้ป่วยกับบุคคลใกล้ชิดหรือ
ผู้ดูแลสาหรับนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งที่บ้านและชุมชน นอกจากนี้ผู้ป่วยไม่สามารถงดดื่มน้าอัดลมหรือขนม
ขบเคี้ยวและรับประทานอาหารให้ตรงเวลาได้ทุกวัน ซึ่งมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะผู้ป่วยยังมีความรู้
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมากนักและเกิดความเคยชินตลอดจนสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เช่น สิ่งแวดล้อมทางบ้าน สื่อโฆษณา
ต่างๆ การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาหาร ขนมกรุบกรอบ อาหารสาเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวในรูปแบบที่เชิญชวนและน่าสนใจ
ที่จะเลือกชื้อรับประทาน ส่งผลต่อพฤติกรรมดังกล่าวหากสถานการณ์มีการส่งเสริมที่ดีก็จะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมที่ดี
แต่ถ้าหากสถานการณ์มีการส่งเสริมที่ไม่ดีก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นกัน(14) แต่การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและ
ป้องกันโรค อยู่ในระดับสูง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองมีความเหมาะสม กล่าวคือ ผู้ป่วยจะมีการปฏิบัติตัวที่ดีในการรักษาและ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ซึ่งมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง และสูง เช่น การรับประทานผัก
ใบเชี ยว ออกก าลั งกายอย่ างน้ อย ครึ่ งชั่ วโมง การพบแพทย์ และรั บประทานยาอย่ างเคร่ งครั ด และการผ่ อนคลาย
ความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ ส่วนระดับพฤติกรรมระดับต่า จะเป็นการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทาน
อาหารที่ใส่กะทิมันๆและผลไม้รสหวาน รวมถึงมีอาการหงุดหงิ ดบ่อยและมักอยู่คนเดียวเมื่อรู้สึกเครียดท้อแท้หรือ
เบื่อหน่ายกับชีวิต
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้ประโยชน์ของการรักษา
และป้องกันโรคกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา
เขตเทศบาลเมืองสงขลาพบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิ งบวก อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสมใจ จางวาง (2558)

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมี การจั ดกิ จกรรมพั ฒนารู ปแบบการดู แลตนเองที่ เหมาะสมกับผู้ป่ วยเบาหวานในคลินิ กเบาหวาน
โรงพยาบาลสงขลาโดยจัดให้มีการอบรมผู้ป่วยแต่ละกลุ่มรวมถึงเลือกเรื่องที่ผู้ป่วยสนใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันและกันกับผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยกันและแสดงพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ถูกต้องโดยการเน้นการควบคุมอาหาร
และพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกช้อนแก่ผู้ป่วยเบาหวานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาประชากรกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานจากกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย ได้แก่ จากหลายสถานที่ เช่น
โรงพยาบาลต่างอาเภอ หรือต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรในแต่ละบริบทและควรมีตัว
แปรอื่นๆที่คาดว่าจะมีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เช่น ความพึงพอใจ หรือ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเอง
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การผลิตผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา
Product Development of Nang-Phaya Banana Yogurt
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา โดยศึกษาวิธีการลดการเกิด
สีน้าตาลของกล้วยนางพญาด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน พบว่า วิธีการลวกกล้วยนางพญาในน้าที่อุณหภูมิ 85 องศา
เซลเซียส นาน 6 นาที เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการลดการเกิดสีน้าตาลของกล้วยนางพญา เมื่อทาการศึกษา
ปริมาณการเติมเพคตินในสูตรของโยเกิร์ตในปริมาณร้อยละ 0.05-0.15 พบว่า การเติมเพคตินในปริมาณร้อยละ
0.05 เป็นปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา เนื่องจากได้รับคะแนนความชอบจากผู้ทดสอบ
สูงที่สุด การเพิ่มปริมาณเพคตินทาให้โยเกิร์ตมีความหนืดเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อทาการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญาระหว่างการเก็บรักษา พบว่า สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา
ที่สภาวะอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส ได้นานกว่า 15 วัน โดยปริมาณความเป็นกรดด่าง (pH) ลดต่าลง และปริมาณ
กรดแลคติคเพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
คาสาคัญ : กล้วยนางพญา, โยเกิร์ต, การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ABSTRACT
This research was aimed to develop yogurt products from Nang-Phaya Banana by studying
the method of reducing the browning of banana in different methods. The blanching Nang-Phaya
Banana in water at 85°C for 6 min was the most suitable method to inhibit the brown color. Pectin
was added in the yogurt formula to 0.05-0.15%. It was found that adding 0.05% pectin was the
optimum for the production of yogurt from the Nang-Phaya banana. Increasing the amount of
pectin makes the yogurt more viscous. The yogurt products from Nang-Phaya banana could be
stored at temperatures of 4-7°C for more than 15 days. The acidity and lactic acid content gradually
increased throughout the storage period.
Keywords: Nang-Phaya banana, yogurt, product development
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บทนา
โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมหมักทีไ่ ด้รับนิยมในหลายประเทศ ผลิตโดยการหมักด้วยจุลินทรีย์ Lactobacillus
bulgaricus และ Streptococcus themophilus ในอัตราที่เท่ากัน แบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด นี้ อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน โยเกิร์ตจัดเป็นอาหารสุขภาพที่ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยระบบย่อยอาหาร ลดการ
เกิดโรคมะเร็งบริเวณลาไส้ใหญ่หรือบริเวณเนื้อเยื่อกระดูก และช่วยสร้างเม็ดเลือดอีกด้วย (วรวุฒิ ครูส่ง และรุ่งนภา
พงศ์สวัสดิ์มานิต, 2532) ในสมัยก่อนมีการผลิตโยเกิร์ตแบบธรรมชาติ ไม่มีการเติมแต่งกลิ่นรส ทาให้ผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตไม่เป็นที่แพร่หลาย ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตให้มีความหลากหลาย ซึ่งมีการเติมปรุงแต่งด้วย
ผลไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรสชาติ และกลิ่นรสที่ดี เช่น สับปะรด บลู เบอร์รี่ ลิ้นจี่ ส้ม กล้วย เป็นต้น ทาให้ผลิตภัณฑ์
โยเกิ ร์ ต น่ า รั บ ประทาน ได้ คุ ณ ค่ า ทางอาหารและประโยชน์ และเป็ น ที่ ดึ ง ดู ด ใจของผู้ ซื้ อ ด้ ว ย (Tamine and
Robinson, 1985)
กล้ ว ยเป็ น ผลไม้ ที่ ค นไทยรู้ จั ก และนิ ย มบริ โ ภคกั น มากเช่ น กล้ ว ยหอม กล้ ว ยน้ าหว้ า กล้ ว ยไข่ และ
กล้วยนางพญา เป็นต้น มีความนิยมนากล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น แยมกล้วย
กล้วยผง แป้งกล้วย เครื่องดื่มจากกล้วย (เบญจมาศ ศิลาย้อย, 2545) กล้วยมีคุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์
ได้แก่ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและวิตามินสูง มีปริมาณไขมัน โคเลสเตอรอล และเกลือแร่ในปริมาณต่า (พานิชย์ ยศ
ปัญญา, 2542) สาหรับกล้วยนางพญาเป็นกล้วยที่มีลักษณะโดดเด่นเมื่อผลสุกมีสีเหลืองอมส้ม รสหวาน อมเปรี้ยว มี
กลิ่นหอมเฉพาะตัว เป็นแหล่งของวิตามิน เอ บี 6 และ ซี โดยทั่วไปแล้วมักจะนามาทากล้วยบวชชี ข้าวต้มมัดเท่านั้น
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา โดยใช้กล้วยนางพญาที่ผ่าน
การคั ดเลือ กด้า นคุ ณ ภาพและที่ผ่า นการควบคุม และลดการเกิด สีน้าตาล ตลอดจนการศึ กษาปริมาณเพคตินที่
เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ต และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโยเกิร์ตกล้วยนางพญา ในระหว่างการเก็บรักษา

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการในการลดการเกิดสีน้าตาลของกล้วยนางพญาที่ใช้ในการผลิตโยเกิร์ต
2. เพื่อศึกษาปริมาณเพคตินที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตกล้วยนางพญา
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโยเกิร์ตกล้วยนางพญาในระหว่างการเก็บรักษา

ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญาโดยศึกษาวิธีการลดการเกิดสีน้าตาลของกล้วยนางพญา
ก่อนการผลิตโยเกิร์ต และศึกษาปริมาณเพคตินที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตกล้วยนางพญา และการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของโยเกิร์ตกล้วยนางพญาในระหว่างการเก็บรักษา

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้ใช้กล้วยนางพญาในระยะที่ไม่สุกงอมซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากเกษตรกร อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา เพื่อใช้ เป็นวัตถุดิบในการผลิตโยเกิร์ตกล้วยนางพญา โดยใช้สูตรพื้นฐานของโยเกิร์ต คือ น้านม น้าตาล
หางนม และเชื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ในปริมาณ 87, 5, 8 และ 9 กรัม ตามลาดับ ขั้นตอนการผลิตโยเกิร์ตกล้วย
นางพญา ดังแสดงในภาพที่ 1 เบื้องต้นได้ทาการศึกษาวิธีการลดการเกิดสีน้าตาลของกล้วยนางพญา โดยมีขั้นตอน
การศึกษาต่อไปนี้
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1. ศึกษาวิธีการลดการเกิดสีน้าตาลของกล้วยนางพญา
นากล้วยนางพญามาปอกเปลือก หั่นตามขวาง และตัดให้แต่ละชิ้นยาวประมาณ 2 เซนติเมตร จากนั้นทาการลด
การเกิดสีน้าตาล โดยมีชุดการทดลอง ดังต่อไปนี้
- ชุดควบคุม คือ กล้วยน้านางพญาที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน
- ชุดการทดลองที่ 1 ลวกที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 6 นาที
- ชุดการทดลองที่ 2 ลวกที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 8 นาที
- ชุดการทดลองที่ 3 แช่กรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 0.5 นาน 20 นาที
- ชุดการทดลองที่ 4 แช่สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ เข้มข้นร้อยละ 0.5 นาน 20 นาที
ทาการตรวจสอบคุณภาพกล้วยที่ผ่านการทดลองโดยวิธีต่อไปนี้
1.1 การวัดค่าสี โดยเครื่องวัดค่าสี Hunter lab รุน่ Color flex 45/0 (0994)
1.2 สังเกตลักษณะปรากฏ และลักษณะเนื้อสัมผัสของชิ้นกล้วย
นาน้านม น้าตาล และหางนมมาละลายให้เข้ากัน
ให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส
ทาให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
ใส่เชื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติทางการค้า
หมักโยเกิร์ตที่อุณหภูมิ 40-43 องศาเซลเซียส จนได้ค่าความเป็นกรดด่างที่ 3.7- 4.3
โยเกิร์ต
ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ต
ที่มา: ดัดแปลงจาก กนกวรรณ สุขพรหม และนิตรญา กล้าแข็ง (2550)
2. ศึกษาปริมาณเพคตินที่เหมาะสมในการผลิตลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา
ทาการศึกษาปริมาณเพคตินที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยนางพญาโดยการเติม เพคติน ในปริมาณที่
แตกต่างกัน 3 ระดับ คือร้อยละ 0.05, 0.10 และ 0.15 นาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่เติมเพคตินทั้ง 3 ระดับ มาตรวจสอบ
คุณภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 คุณภาพทางกายภาพ
- วัดค่าสี ในระบบ CIE Lab
- วัดความหนืด โดยใช้เครื่อง Brookfield viscometer และใช้หัววัดเบอร์ 2
2.2 คุณภาพทางเคมี
- วัดค่าความเป็นกรดด่าง โดยใช้เครื่อง pH meter
- ปริมาณกรดแลกติก (โดยการไตเตรต) (A.O.A.C., 1999)
2.3 คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
ทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสโดยกรทดสอบคะแนนความชอบแบบ Hedonic scale (9 คะแนน)
ในด้านกลิ่นโยเกิร์ต ความหนืด รสหวาน รสเปรี้ยว และความชอบรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนจานวน
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20 คน ทาการคัดเลือกปริมาณเพคตินที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุดมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญาต่อไป
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญาในระหว่างการเก็บรักษา
นาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา มาทาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ (4-7 องศาเซลเซียส) นาน 15 วัน ในถ้วย
พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน โดยบรรจุถ้วยละ 90 กรัม ทาการสุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบคุณภาพทุก ๆ 3 วัน โดยทา
การตรวจสอบคุณภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 คุณภาพทางกายภาพ
- วัดค่าสี ในระบบ CIE Lab
- วัดความหนืด โดยใช้เครื่อง Brookfield viscometer และใช้หัววัดเบอร์ 2
3.2 คุณภาพทางเคมี
- วัดค่าความเป็นกรดด่าง โดยใช้เครื่อง pH meter
- ปริมาณกรดแลกติก (โดยการไตเตรต) (A.O.A.C., 1999)
3.3 คุณภาพทางจุลินทรีย์
- จุลินทรีย์ทั้งหมด โดยวิธี pour plate (A.O.A.C., 1999)
- ยีสต์และรา โดยวิธี spread plate (A.O.A.C., 1999)
3.4 คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสโดยกรทดสอบคะแนนความชอบแบบ Hedonic scale (9 คะแนน)
ในด้านกลิ่นโยเกิร์ต ความหนืด รสหวาน รสเปรี้ยว และความชอบรวม โดยใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน 20 คน
4. วิเคราะห์ทางสถิติ
ศึ ก ษาโดยวิ ธี ก ารวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ แ บบ (Completely Randomized Design: CRD)
การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized
Completely Block design: RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA (Analysis of variance) วิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมสถิติ

ผลการวิจัย
1. ศึกษาวิธีการลดการเกิดสีน้าตาลของกล้วยนางพญาที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
การตรวจสอบคุณภาพของกล้วยนางพญาที่ผ่านการลดการเกิด สีน้าตาลด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการวัด
ค่าสี สังเกตลักษณะปรากฏ และลักษณะเนื้อสัมผัสของชิ้นกล้วย ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าสีของชิ้นกล้วยนางพญาที่บริเวณต่าง ๆ ที่ผ่านการลดการเกิดสีน้าตาลโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
ค่าสีของชิ้นกล้วยนางพญาทีบ่ ริเวณต่าง ๆ
ชุดการทดลอง
บริเวณที่ติดกับเปลือกกล้วย
บริเวณแกนกลางของไส้
L*
a*
b*
L*
a*
b*
a
b
b
a
a
ชุดควบคุม
70.02
6.86
40.64
58.93
8.46
38.58 a
c
c
c
c
c
ชุดการทดลองที่ 1
58.79
3.92
36.27
53.61
3.46
25.21 e
ชุดการทดลองที่ 2
58.79 c
3.47 c
34.34 d
53.57 c
5.57 b
34.83 b
ชุดการทดลองที่ 3
66.04 b
7.93 a
40.93 b
54.48 b
8.54 a
31.12 d
a
b
a
a
a
ชุดการทดลองที่ 4
72.16
6.82
42.95
58.43
9.04
33.56 c
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบค่าสีของเนื้อกล้วยนางพญาที่ผ่านการลดสีน้าตาลด้วยวิธีการต่าง ๆ พบว่า
บริเวณที่ติดกับเปลือกกล้วย มีค่า L* (ค่าความสว่าง) และค่า b* (ค่าสีเหลือง - สีน้าเงิน) สูงกว่าบริเวณแกนกลาง
ของไส้ในทุกชุดการทดลอง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากบริเวณดังกล่าวมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสีน้าตาลของกล้วย
ในปริมาณที่สูงกว่าในส่วนบริเวณแกนกลางของไส้ ส่วนค่า a* (ค่าของสีแดง-สีเขียว) ในส่วนแกนกลางของไส้มีค่าสูง
กว่าในบริเวณที่ติดกับเปลือกกล้วย โดยบริเวณที่ติดกับเปลือกกล้วยมีสีเหลืองอมน้าตาล ส่วนบริเวณแกนกลางของไส้
ส้มอมเหลือง เมื่อเปรียบเทียบค่าสีของชิ้นกล้วยนางพญาที่ผ่านการลดการเกิด สีน้าตาลโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
เปรียบเทียบกับกล้วยนางพญาที่ไม่ได้ผ่านการลดสีน้าตาล พบว่า ชิ้นกล้วยที่ผ่านการลวกที่อุณ หภูมิ 85 องศา
เซลเซียส นาน 8 นาที มีค่า L* a* และ b* ที่บริเวณที่ติดกับเปลือกกล้วยต่าที่สุด แสดงให้เห็นว่าการใช้ความร้อน
ที่สภาวะดังกล่าวสามารถยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาลที่บริเวณเปลือกกล้วยได้ดีกว่าวิธีอื่น เนื่องจากความร้อน
สามารถทาให้เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสีน้าตาลของกล้วยเกิดการเสียสภาพและสูญเสียกิจกรรมของเอนไซม์
อย่างถาวร (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2549) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบในส่วนของแกนกลางของไส้พบว่าชิ้นกล้วยที่
ผ่านการลวกที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 6 นาที มีค่า a* ต่าที่สุด จากการสังเกตลักษณะเนื้อสัมผัสของชิ้น
กล้วยนางพญาที่ผ่านการลดการเกิด สีน้าตาลด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ชิ้นกล้วยที่ผ่านการลวกจะมีลักษณะนิ่มและแห้ง ในขณะที่ชิ้นกล้วยที่ผ่านการแช่สารละลายชนิดต่าง ๆ จะมีลักษณะ
เมือกลื่น
ตารางที่ 2 ลักษณะเนื้อสัมผัสของชิ้นกล้วยนางพญาที่ผ่านการลดการเกิดสีน้าตาลด้วยวิธีการต่าง ๆ
วิธีการลด
ลักษณะเนื้อสัมผัส
การเกิดสีน้าตาล
ของชิ้นกล้วยนางพญา
ชุดควบคุม
เนื้อแน่นแต่ไม่แข็ง
ชุดการทดลองที่ 1
เนื้อนิ่ม และแห้ง
ชุดการทดลองที่ 2
เนื้อนิ่ม และแห้ง
ชุดการทดลองที่ 3
มีลักษณะเมือกลื่น เนื้อแน่นแต่ไม่แข็ง
ชุดการทดลองที่ 4
มีลักษณะเมือกลื่น เนื้อแน่นแต่ไม่แข็ง
ดังนั้น จึงคัดเลือกวิธีการลวกที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 6 นาที เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการ
ยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาลในกล้วยนางพญา เนื่องจากใช้ระยะเวลาสั้นกว่าวิธีการลวกที่อุณหภูมิ 85 องศา
เซลเซียส นาน 8 นาที
2. ศึกษาปริมาณเพคตินที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยนางพญา
ทาการศึกษาปริมาณเพคตินที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต จากกล้วยนางพญาโดยการเติม เพคติน
ในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0.05, 0.10 และ 0.15 ตามลาดับ นาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่เติ มเพคติน
ทั้ ง 3 ระดั บ มาตรวจสอบคุ ณ ภาพทางกายภาพโดยการวั ด ความหนื ด ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ความหนื ด (Brookfield
viscometer) วัดปริมาณกรดแลคติก และค่าความเป็นกรดด่าง จากนั้น ทาการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส
โดยวิธีการทดสอบความ ชอบแบบ Hedonic Scale (9 คะแนน)
จากการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพโดยการวัดความหนืด พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมเพคตินร้อย
ละ 0.15 มีความหนืดมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่เติมเพคตินร้อยละ 0.10 และ 0.05 ตามลาดับ เนื่องจากเพคตินเป็น
สารประกอบไฮโดรคอลลอยด์ซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มความหนืดให้กับผลิตภัณฑ์ (นิธิ ยา รัตนาปนนท์, 2549)
ดังนั้น เมื่อเติมเพคตินในปริมาณที่มากขึ้น จึงทาให้ผลิตภัณฑ์มียิ่งมีความหนืดมากขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการเติม
เพคติ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ยเกิ ร์ ต คื อ รั ก ษาลั ก ษณะเฉพาะตั ว ที่ ต้ อ งการในผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ยเกิ ร์ ต ให้ ค งอยู่ ห รื อ เพิ่ ม ขึ้ น
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นอกจากนี้ยังสามารถรักษาลักษณะด้านโครงร่างของเจล และช่วยลดปัญหาการแยกชั้นของหางนมได้ (คัคนางค์ ทอง
สุก, 2542) จากการตรวจสอบปริมาณกรดแลคติก และค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยนางพญาที่มี
การเติมเพคตินที่แตกต่างกัน 3 ระดับ พบว่าปริมาณกรดแลคติกและค่าความเป็นกรดด่างไม่มีความแตกต่างกัน
(ตารางที่ 3)จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบพรรณนาเชิงปริมาณ โดยใช้ผู้ทดสอบจานวน 20 คน
พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนในด้านกลิ่นโยเกิร์ต รสหวาน และรส-เปรี้ยว ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนในด้านความหนืด
พบว่าจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณเพคติน (ตารางที่ 4)
เมื่อทาการทดสอบความชอบแบบ Hedonic scale (9 คะแนน) ในปัจจัยด้านกลิ่นโยเกิร์ต ความหนืด
รสหวาน รสเปรี้ยว และความชอบรวม พบว่าโยเกิร์ตที่เติมเพคตินในปริมาณร้อยละ 0.05 มีคะแนนการยอมรับมาก
ที่สุดในทุกปัจจัย (p≥0.05) (ตารางที่ 4) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเติมเพคตินในปริมาณร้อยละ 0.05 มีปริมาณความ
หนืดที่เหมาะสมไม่หนืดมากจนเกินไป
ตารางที่ 3 ปริมาณกรดแลคติก ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความหนืดของโยเกิร์ต กล้วยนางพญาที่เติมเพคติน
ในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
ปริมาณเพคติน (ร้อยละ) ปริมาณกรดแลคติก (ร้อยละ) ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความหนืด (cp.)
0.05
0.95 a
4.27a
22,600 c
0.10
0.91 a
4.25 a
30,600 b
0.15
0.92 a
4.26a
36,000 a
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
ตารางที่ 4 คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale (9 คะแนน) ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยนางพญาที่เติมเพคติน
ในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale (9 คะแนน)
ปริมาณเพคติน
(ร้อยละ)
กลิ่นโยเกิร์ต
ความหนืด
รสหวาน
รสเปรี้ยว
ความชอบรวม
a
a
a
a
0.05
6.95
7.35a
7.50
7.35
7.20
0.10
7.15a
6.85a
6.85a
6.60a
6.70b
0.15
7.20a
6.95a
6.80a
6.55a
6.80ab
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา
ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา
โดยท าการเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นถ้ ว ยพลาสติ ก ชนิ ด โพลี โ พรพิ ลี น ที่ อุ ณ หภู มิ 4-7 องศาเซลเซี ย ส นาน 15 วั น
แล้วทาการสอบคุณภาพในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 คุณภาพทางกายภาพ
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยนางพญาที่เก็บรักษาที่อุณ หภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส
นาน 15 วัน มี L* (ค่าความสว่าง) ค่า a* (ค่าสีแดง-สีเขียว) ค่า b* (ค่าสีเหลือง-สีน้าเงิน) และค่าความหนืดจะเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ เมื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษา สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมสดที่มีการผสมสตาร์ทดัดแปรจากแป้ง
ข้าวโพดผสมแป้งมันสาปะหลังในปริมาณร้อยละ 0.5 แล้วทาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 และ 10±1 องศาเซลเซียส
ซึ่งพบว่าค่าความหนืดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาเช่นกัน (นภาพร พันธุสุข, 2547)
ตารางที่ 5 ค่าสีและค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญาในระหว่างการเก็บรักษา
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ค่าสี
ระยะเวลาการเก็บ
ค่าความหนืด (cp.)
รักษา(วัน)
L*
a*
b*
0
74.05 d
- 0.92 b
6.95 b
20,000
c
b
b
3
79.65
- 1.39
7.72
22,600
a
a
a
6
85.13
- 0.11
11.78
25,200
b
a
a
9
83.46
0.37
12.78
30,800
12
85.90 a
0.15 a
12.28 a
36,000
a
a
a
15
85.50
0.43
11.62
40,000
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
3.2 คุณภาพทางเคมี
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยนางพญาที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส นาน 15 วัน มีค่าความ
เป็นกรดด่าง (pH) ลดลง และมีปริมาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษา และ
ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพดีไม่มีการแยกชั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากน้าตาลแลคโตสในนมถูกเปลี่ยน
ให้เป็นน้าตาลกลูโคส และกาแลกโตสโดยเอนไซม์เบต้ากาแลกโตซิเดส (β-galactosidase) น้าตาลที่ได้จากการย่อย
นี้จุลินทรีย์สามารถนาไปใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและเปลี่ยนเป็นกรดแลคติก ซึ่งมีผลทาให้ค่าความเป็นกรดด่างใน
อาหารลดลง ทาให้ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพดี เนื้อสัมผัสเนียน ไม่เกิดการแยกชั้น กลิ่นรสเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
(อัจฉรา เพิ่ม, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร และคณะ (2543) กล่าวว่า ในระหว่างการ
เก็บรักษาปริมาณ กรดแลคติกจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนค่าความเป็นกรดด่างจะลดลงอย่างช้า ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
การหมักของแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติก เมื่อทาการเก็บรักษาในอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส ทาให้โยเกิร์ตผลิตมี
กรดแลคติกออกมาอย่างช้า ๆ และผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพดี ไม่มีการแยกชั้น ( Kim , Lee, Park,& Kwah,1993)
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโยเกิร์ตชนิดกวนปราศจากไขมันที่มีการใช้สารทดแทนไขมันชนิด Raftiline HP มีปริมาณ
กรดแลคติกเพิ่มขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นอกจากนี้โยเกิร์ตจะมีค่าความเป็นกรด
ด่างเปลี่ยนแปลงสูงกว่าเมื่อทาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 6) (ธนพรรษ ภิญญธนาบัตร,
2547)
ตารางที่ 6 ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง และปริ ม าณกรดแลคติ ก ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ยเกิ ร์ ต กล้ ว ยนางพญาในระหว่ า ง
การเก็บรักษา
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
ปริมาณกรดแลคติก (ร้อยละ)
0
4.27
0.95
3
4.22
1.01
6
4.20
1.04
9
4.19
1.08
12
4.18
1.10
15
4.15
1.13
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
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3.3 คุณภาพทางจุลินทรีย์
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของโยเกิร์ตกล้วยนางพญามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาในขณะ
ที่พบปริมาณยีสต์และราเพียงเล็กน้อยเท่า นั้น โดยผู้บริโภคยังให้การยอมรับผลิตภัณ ฑ์ที่เก็บรักษานาน 15 วัน
ที่อุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับโยเกิร์ตชนิดกวนปราศจากไขมันที่มีการใช้สารทดแทนไขมันชนิด
Raftiline HP ที่ยังคงมีคุณภาพการบริโภคเมื่อทาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน ในขณะที่
เก็บรักษาได้นานเพียง 7 วัน เมื่อทาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (ธนพรรษ ภิญญธนาบัตร, 2547)
และผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมสดที่มีการผสมสตาร์ทดัดแปรจากแป้งข้าวโพดผสมแป้งมันสาปะหลังในปริมาณร้อยละ 0.5
พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ทาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 และ 10±1 องศาเซลเซียส นาน 7 และ 14 วัน
ตามลาดับ (นภาพร พันธุสุข, 2547)
ตารางที่ 7 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและยีสต์ราของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกล้วยนางพญาระหว่างการเก็บรักษา
ปริมาณ (CFU/g)
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)
จุลินทรีย์ทั้งหมด
ยีสต์และรา
0
<30
0
2
3
4.033x10
<10
2
6
4.233 x10
<10
3
9
4.40 x10
<10
3
12
4.50 x10
<10
3
14
5.057 x10
<10

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิธีการลดการเกิด สีน้าตาลของกล้วยนางพญาที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น 4 ชุ ด การทดลอง คื อ ลวกที่ อุ ณ หภู มิ 85 องศาเซลเซี ย ส นาน 6 และ 8 นาที แช่
สารละลายกรดซิตริก แช่สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ พบว่าการลวกที่ 85 องศาเซลเซียส นาน 6 นาที เป็น
วิธีการที่เหมาะสมในการลดการเกิด สีน้าตาลในกล้วยนางพญา และทาให้กล้วยมีลักษณะนิ่มและแห้ง ในการผลิต
โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญาจะต้องมี การเติมสารให้ความคงตัวนั่นคือเพคติน โดยปริมาณเพคตินที่เหมาะสมในการ
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา คือ ร้อยละ 0.05 ซึ่งเป็นระดับผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด ผลการศึกษา
สภาวะในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการยืดอายุการเก็บรักษา พบว่าผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา
สามารถเก็บรักษาที่สภาวะอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียสได้นานกว่า 15 วัน ค่าความเป็นกรดด่างเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้บริโภค
ยอมรับได้

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต จากกล้วยนางพญาถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เกษตรกรผู้ที่สนใจ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดจาหน่าย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีประชากรเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
จานวน 1,820 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดคลองยอ อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การพัฒนา, ทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ABSTRACT
The main objectives of this quasi experimental design research were: 1) to compare creative
acting skills of students before and after learning by using the learning activity package; and 2) to study the
satisfaction of students towards using the learning activity package. The population was 1,820
Prathomsuksa 4 students under Songkhla primary education service area office 3 and the sample, derived
by purposive sampling method, consisted of 36 Prathomsuksa 4 students studying in the second semester
of the academic year 2017 at Wat Klong Yor School, Thepha District, Songkhla Province. The instruments
used for data collecting was the learning activity package, an evaluation form on creative acting skills and
an evaluation form on satisfaction of student towards using the learning activity package. Mean, standard
deviation and t-test were statistical devices for the data analysis. The findings revealed that: 1) the creative
acting skills of the students after studying were higher than those of before studying significantly at the
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significance level of .05; and 2) the overall satisfaction of students towards using the learning activity
package was at high level.
Keywords: Development, Creative Acting Skill, Learning Activity Package

บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิ ลปะเป็นกลุ่มสาระ
ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ศิลปะมีคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน
การนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ รวมทั้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย โดยกาหนดสาระที่ประกอบไปด้วยสาระ
หลักได้แก่ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ นับว่าเป็นศิลปะที่โดดเด่นที่สามารถแสดงออกได้โดยตัวเองทั้งในลักษณะที่เข้มแข็งและอ่อนโยน
นาฏศิลป์ถือว่าเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่สาคัญยิ่งเป็นที่รู้จักกันดีในรูปแบบของการแสดงที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงาม บ่งบอกถึง
ความประณีตสวยงาม แฝงด้วยจิตนาการและศิลปะอันละเอียดอ่อนของคนไทย นอกจากจะมีคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและยังแสดงถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองแล้ว นาฏศิลป์ยังมีประโยชน์สาหรับผู้ที่ได้เรียนรู้ เพราะการเรียน
นาฏศิลป์ เป็นการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหว จึงส่งผลให้ผู้ที่ได้ฝึกหัดเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีจิ ตใจ
ร่าเริงแจ่มใส และมีบุคลิกภาพที่ดี สาระสาคัญของการจัดการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ คือ เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาในรูปของท่าทางที่เลียนแบบธรรมชาติและมีการพัฒนาการมาเป็น
รูปแบบของการแสดงจนกลายมาเป็นศิลปวัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณ์ประจาชาติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในสาระนาฏศิลป์
นั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องเน้นด้านทักษะการปฏิบัติจริงให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความชานาญ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ หรือนาไปแสดงออกในทางทีถูกต้อง โดยเฉพาะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ เพราะเป็นการ
แสดงออกทางนาฏศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่าง
นาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสากลของการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความเชื่ อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถพิจารณาคุ ณภาพการแสดง
ร่วมจัดการแสดง และปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
แต่ในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนในอาเภอเทพาประสบปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์
ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้ทั้งนี้เพราะครูผู้สอนใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเก่าๆ โดยบอกเกณฑ์ให้นักเรียนทาหรือลอกเลียนแบบท่าทางของครู ทาให้
นักเรียนไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองเพราะเกรงว่าจะผิดไปจากแบบแผนที่ครูสอน และอีกประการหนึ่งที่พบได้ในโรงเรียน
อาเภอเทพา คือ การขาดแคลนครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและชานาญการทางด้านนาฏศิลป์ ทาให้โรงเรียน
แก้ปัญหาโดยการคัดเลือกครูที่คาดว่าจะสอนได้และมีประสบการณ์หรือไม่ก็จัดครูเข้าสอนเพื่อให้ครบกับจานวนชั่วโมงเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลกระทบทาให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่เพียงพอหรืออาจจะได้รับความรู้ไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร
กาหนด เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนสาระ
นาฏศิลป์ยังไม่บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เท่าที่ควร
ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จตามแนวทางการจัด
การศึกษา ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอน จากเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทั้งในการปฏิบัติ และการแสดงความคิดเห็นสาคัญรวมทั้งให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองมากที่สุด สื่อการเรียนที่มีความเหมาะสมในเชิงเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะ
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ชุดกิจกรรมที่มีความหลากหลายของสื่อชนิดต่างๆ ทาให้ไม่จาเจและเบื่อหน่าย อีกทั้งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักกระบวนการคิด ช่วยในการ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงสามารถนามาใช้ได้ทั้งการพัฒนาและการแก้ปัญหาในการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนรู้สาเร็จรูปจัดไว้เป็นชุดเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา และเป็นชุดกิจกรรมเสริม
ที่ให้ผู้เรียนศึ กษาด้วยตนเองได้อย่างสะดวกตามขั้นตอนที่ กาหนดเพื่ อบรรลุจุ ดประสงค์ ที่ตั้งไว้ ภายในชุ ดกิจกรรม
จะประกอบด้วยสื่อต่างๆ ที่จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้ดีและช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนตลอดเวลา
ทาให้เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้สร้างผลงานการแสดงเชิงสร้างสรรค์และองค์ประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง โดยที่ผู้สร้างได้รวบรวมและจัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนองมาตรฐานการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ โดยมีชื่อเรียกตาม
การใช้งานนั้นๆ เช่น ถ้าสร้างเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์จะให้ครูใช้ประกอบการสอน โดยเปลี่ยนบทบาทให้ครูพูด
น้อยลง นักเรียนร่วมกิจกรรมมากขึ้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรม
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะสามารถพัฒนาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้

สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนมีทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา
2560 ในอาเภอเทพา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จังหวัดสงขลา จานวน 47 โรงเรียน
52 ห้องเรียน มีจานวนนักเรียน 1,820 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดคลองยอ จังหวัดสงขลา จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน 36 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
ขอบเขตด้านตัวแปร
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
หน้า 209
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-7580-9861 E-mail: http://graduate.nstru.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 โดยใช้ ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ กลุ่ มสาระศิ ลปะ สาระนาฏศิ ลป์ โดยแบ่ งเนื้ อหาชุ ดกิ จกรรม
การเรียนรู้ ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 พื้นฐานนาฏศิลป์
ชุดกิจกรรมที่ 2 แปลงสู่ท้องถิ่น
ชุดกิจกรรมที่ 3 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 12 ชั่วโมง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ผู้วิจัยได้ดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2560 ในอาเภอเทพา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 จังหวัดสงขลา จานวน
47 โรงเรี ยน 52 ห้ องเรี ยน มี จ านวนนั กเรี ยน 1,820 คน ส่ วนกลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดคลองยอ จังหวัดสงขลา จานวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน
จานวน 36 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ใน เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 3 ชุด 2) แบบ
ประเมินทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะเป็นเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Scor ) 1 ฉบับ จานวน 5 ข้อ สอดคล้อง
กับหลักสูตรโดยวัดความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม จานวน 1 กิจกรรม มีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติ 4 ระดับ คือ ปรับปรุง (1 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ดี (3 คะแนน) ดีมาก ( 4 คะแนน) 3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิ งสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง
มากและมากที่สุด จานวน 10 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยแจ้งรายละเอียดการทาวิจัยในครั้งนี้ จากนั้นชี้แจงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
คลองยอ อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา 2560 ที่เรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิง
สร้างสรรค์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 36 คน ได้รับทราบขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างถูกต้ อง แล้วให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน (Pre-test) โดยให้นักเรี ยนคิ ดท่าราจากเพลงที่ ครู
มอบหมายให้ แล้วใช้แบบประเมินทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ในการให้คะแนนสาระนาฏศิลป์ จากนั้นดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ จานวน 3 ชุด ใช้
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เวลา 12 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบประเมินทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์สาระนาฏศิลป์ หลังเรียน
ครบทุกชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ รวมใช้ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย จานวน 12 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้นักเรียนทา
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้ 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรี ยนโดยใช้ ชุ ดกิจกรรมเรี ยนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิ งสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าคะแนน เฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test
Dependent 2) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบกับเกณฑ์

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียนปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน (n = 36)
การทดลอง
N
คะแนนเต็ม
S.D.

ก่อนเรียน
36
20
13.17
0.70
หลังเรียน
36
20
17.33
0.76
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t
66.14*

จากตารางที่ 1 แสดงว่าทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนการใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 13.17 หลังจากการใช้ชุดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.33 ดังนั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงทาให้มีคะแนนทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนา
ทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รายการประเมิน



S.D.

1. ชุดกิจกรรมช่วยสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้
2. เนื้อหาของชุดกิจกรรมน่าสนใจนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง
3. ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับการนาไปใช้ในวิชานาฏศิลป์
4. ชุดกิจกรรมมีกิจกรรมทีส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5. ชุดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
6. ชุดกิจกรรมทาให้ง่ายต่อการเรียนนาฏศิลป์
7. ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการปฏิบัติด้านนาฏศิลป์
8. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนาฏศิลป์จากชุดกิจกรรม
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4.69
4.42
4.33
4.06
4.33
4.28
4.42
4.58

0.47
0.60
0.53
0.86
0.76
0.66
0.60
0.65

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
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9. ชุดกิจกรรมช่วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ทีดีระหว่างนักเรียนและครู
4.58
0.60
มากที่สุด
10. ชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนรู้สึกและเห็นความสาคัญของนาฏศิลป์ไทย 4.64
0.59
มากที่สุด
ภาพรวม
4.43
0.66
มาก
จากตารางที่ 2 แสดงว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนา
ทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.43 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก 4 อันดับ คือ ชุดกิจกรรมช่วยสร้างความสนใจต่อ
การเรียนรู้ (  =4.69) ชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนรู้สึกและเห็นความสาคัญของนาฏศิลป์ไทย (  = 4.64 ) นักเรียนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจด้านนาฏศิลป์จากชุดกิจกรรม (  = 4.58) และชุดกิจกรรมช่วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ทีดีระหว่าง
นักเรียนและครู (  = 4.58) ตามลาดับ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
ชุดกิจกรรม สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรม
เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะการ
แสดงเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์มี เนื้อหา สาระ และจุดประสงค์มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จัดทาเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 3 ชุด มีสื่อและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะปฏิบัติ และได้ร่วมทากิจกรรมทุกกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติกล่าวคือ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ ได้เริ่มเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันสนทนานาไปสู่ขั้นตอน
ของการสาธิตและทาตามแบบเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและต่อด้วยการเชื่อมโยงเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
เพิ่มเติมจากชุดกิจกรรมและนักเรียนสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่เรียนมาและฝึกปฏิบัติ รวมทั้งทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจและแสวงหาคาตอบที่ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการค้นหาและยังมีสื่อวีดีทัศน์ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในชุดกิจกรรมที่เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสนใจในการเรียนและยังสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากภาพและเสียง
ของวีดีทัศน์ ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะการ
แสดงเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถ
ยุทธ์ ผันผอง ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่องนาฏศิลป์ พื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ
นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนนาฏศิลป์
เรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และยังพบว่าผลการทดสอบทักษะการปฏิบัติของนักเรียน ที่เรียนด้วย
ชุดการสอนนาฏศิลป์ ได้คะแนนร้อยละ 81.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และงานวิจัยของวิยะดา ลาสอน ที่ได้ศึกษาวิจัย
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยสื่อวีดีทัศน์ ภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์มีความสามารถในการปฏิบัติภาษาท่าและนาฏยศัพท์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์มีกิจกรรมกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสื่อวีทีทัศน์ เนื้อเรื่อง
รูปแบบ ภาพประกอบ ความเหมาะสมในการใช้และง่ายต่อการเรียน และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้
ผ่านการทดลองใช้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก่อนนาไปใช้จริง โดยกิจกรรมจะเน้นทักษะการปฏิบัติทางด้าน
นาฏศิลป์และสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจากการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นและ
นามาใช้กับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการแสดงเชิง
สร้างสรรค์ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา เวียงใต้ ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมสาระ
นาฏศิลป์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสาระนาฏศิลป์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ เรื่องการแสดง
นาฏศิลป์ไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนสาระนาฏศิลป์ ควรนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะจะช่วย
พัฒนาผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเป็นการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรม
2. ในการนาชุดกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์
ให้ นั กเรี ยนมี อิ สระในการคิ ด สร้ างผลงานของตนและเกิ ดความกล้ าคิ ด กล้ าแสดงออก จะท าให้ นั กเรี ยนมี ความ
กระตือรือร้นในการเรียนและมีทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์
3. ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในเนื้อหาอื่น ๆ ในกลุ่มสาระ
นาฏศิลป์ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการแสดงเชิงสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาเร็จเรียบร้อยลงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงของ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและ ดร.พรรณี ผุตเกตุ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้คาแนะนา ตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดและ
ให้ความการช่วยเหลืออื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนทาให้วิทยานิพนธ์นี้ สามารถสาเร็จลุล่วง
ขอขอบพระคุณ ดร.ชุติมา จันทรจิตร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์
รสจิราพร สิงหนราพัฒน์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนสะบ้าย้อย อาจารย์สุวิมล ทองคาหอม ครูโรงเรียนวัดคลองยอ
ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทาให้เครื่องมือมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดคลองยอ ที่เอื้ออานวยความสะดวกในการ
ทดลองใช้เครื่องมือและเก็บข้อมูล เพื่อน ๆ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่มีส่วนร่วมในการทาวิจัยครั้งนี้สาเร็จด้วยดี
นอกจากนี้ ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองยอ อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาวิจัยนี้ จนทาให้สามารถนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ได้อย่าง
สมบูรณ์
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สาหรับบุคคลที่สาคัญยิ่งและจะขาดเสียมิได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยเป็นกาลังใจสาคัญ
มาโดยตลอดระยะเวลาที่จัดทาวิทยานิพนธ์และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์นี้สาเร็จลุล่วงไปได้
เป็นอย่างดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์นี้ ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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